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debater os detalhes d�
compra das ccncessíonártas

estrangeíras de Sél"VlÇOS

PAPA PAULO Vb'

sua alocução, ') Santo Pa

dre pede concórdia f'rater-

..

visava

ordem .no
RIO, .26 (OE) - Fontes e divulgaô.a na Càmará pe- 'p.Q1�da, pM.i> até ,®utr0 clt)'

do Itamaratí negaram-se a 10 deputado Doutel de An- seus q�os e se SWl- pr6-' :1
,:'

razer qualquer comentários
-

.dTn,ctC. organizam-se ,as ,eptí- pria' gente. i já estA. oondo·,' ,

sobre o mõmfc<o do ex- dudüs' fom lninfl;;, para . um eondenaçlb.·_�ç:eftMnoo a, li-
, pr?sidente )10ão Goulart, di- ;no�;iÍn�]Jtv " cl� 'pr�f:esto. ,A. �a

.

eqtúíibl;â4a;. �4Q�' !ltu�J
'':';

. _

\ruigacío' úa
.
G!úmar:a. �tos 1'1�$j)(\itG <;J? aS�Jlllto".a. �ra.: 'Çi?\�:nW �ll�. ,��Jitsta:;,:çpt'i-!: �: ��r�'

DepuiadQs. G1;ltraf\, fonte .., ,Adyr'lfiuizài:i, ásN.pJ·' J.l1L1,nk . íitlmós' em� çi'tié :o'i"")i�I""�ê).""·� 'BiVó'"
"
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.QO�tudo ��miteül: qué o as�.: f?��;0tl'Sp :�m: ��)l'!ü:: }1[tp., ?f:, "M\i,Ç�?�' '�t���� : �e,;:;.,(>(�',.. .' '(,�l.. ,'" _,

su'r.:-to Bera trataúo por DOa.- hq'àtlos '!<.;li1HUrw,S de Seta '.com lrtJ!)Qi\l�"':. -qEl,�.
I
Sfl 'éte 'f�(}O. lX)Bi' ..tt,:,ô:utL'a-' ;1,

sião da chegada do . chan- Pado, ,''5) .w:jlifostd,�·.; . .lSO- pre��o, fôri:'e; és:te.' QJtJn)',(). se hole.·a' Ú;:O' ln:n5� ·ti· i::e"t�'
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celer uruguaIo aO BrasIl. O mente podQr;ta par:Ur G.e um U'isUlto 4o ..wn mãu. ,1;)ra,sHel- 'rla pr.ovmcla ·.çúbaua " de; '. ", .....

Sr. Alexandre Aúsorilha de idiota q?e IiüJ.? soUbe res-
" :i-b,;q� €l6iioú mi.;lü�r . em

.. c�ma�:c� t. a,.�46Ó ·lt.i·n�.: ar f.AD. ,pAul,O, 2ô EOEi "--

&tn MartIm está ,sendo' es- peitar ''J;1s. nórmas do. direito, sUas ·l:n�QS,. Ó' ·,Poder. '; �de, 8udest� de· :Ka�7
.

W:ét' .'na. iu1<had0� � hGi'.C· a' t;ai:clfl,
�

perado na GuarJabam dia 2 de asUo. Não' rSSptütou o oprilniti 00' ll1áXJ,l1+Q;.'6 PO'\"Q. Flórida:. O 'ritclone; 'idiuUbutü .. eUl"srio r'��J�,v os. trabn,Úw.·
,de s.etembro próximo. C0I1- teto quê lhe foi oferecido: já ,tãÇí . o�rimído.' ",A,,:'Uhião . sua v.clocidade,� , ..tQn:f:i)$n'te.' da � coníi.s�ã.ô '�)e inquérito.
forme foi notteiado� . ser'á Fez publkat mais llj1;1a d€! Ci�� ,

Fefuinma, . f}gt,iarda,' este:va. preVlstP, �: .��rtdo na 'Sede ,:q[l' l:fár�ic. :Pres�.
examinado no Palacio La- suas mentira:;. ,De1w,rá vir al�ttà as' cl�clsOOS elo. 00' , (':-lia nial1hã á· 2,* 'tm.'8, por tai1d_0 ês.cll.l,rec,ün:!:llit�t!;�.. ?
ranjeiras o manifesto .Slo no Bra.sU ó sr. S;:m MarUn, vêrno". ,.';, .. hora.;.cla·s á;'BUà.�lOci-(Üíde ...

'sl,,::LuiZ Emanuel BJ(Í';lChl"

ex-presidente, foi .oons!de- 'Cham:�eler umgllaio. (>
..
n�í; ,RIO, $, .(�o.F.)_' .,.,_' O, Gal.. tende à: l:l.Ul'i'i�.nta�· 'L

,. ': ;�., •

'
, ii'r!:;s}d.ent6· da .:," FC;RSSC', .'

rado subversivo pelas. aULo, nimo que podéremos é:xfgir Mouriio FmlO, inir.;.il'ld0r· .da . :"..
'. '" �,......._�__.;..;....,�.,......,-,---;.-..--__.......- ...............,.........,........,",",,"--

ridades governamentais."Ho- '15 que seja pedido 'à ôstc revb)uQi1o de P .do �,l:bri1, ti
je o Presic;tcnte Cast11,o'

.

se�õr .<;qllOi\fféjll ·,il."{uubo dI'! qo\1 .
fu,.rf050 ao 1f\T _O. )llal·,(.

Branco vol!.a 8. dcspnchíÍ r tei.�·�tqfi��i�.�it15ti.� 'JfÍl1itlJ O fes-H)' '<dó (Sr: JO�Q .:01:1ulaft,·
.

110 Palácio tafanjei:rás� �l... " St�� :;'t �i;l�Êila��'�'l4b�rtilJl�lb di'hilg<ido' � pa�5agom' Aà
vendo receber novamm1te -H àq�eie:':� illi:ii3" t' iis nossils data; dg'·11i.otte ào. J>,::e�Jdel�'

.

tarde b Governador Carlo� fronteiras .. Aquele Hl,imi-fes- te VaI'gas'" segunda 'feirfL
Lacerda, A 41formação foi to. ·tBndó sid,ci .lido na. CÚ,- "Estou furioM; �> qU0\�1 �.,
prestaM esta manhã pelo .mani por um. derrbtüdo, l'e- cst.ara? Trata-só de um (ié
�ihistro' Luiz Viana YilhO, vani' o 'lJartido qüe êl� .�C-: sar6ró ,é dó uni atrevi�l1M
do Gabinete Civil da Presi- im)senta; à uma' opção: Se to In�uailf,i.cá.�é).., de quem

.

dência dâ: República. concordarenl . com o: 111a11.1· fÔra pelo' pqvo, eniot:1do
�:.-.. SÃO PAULO, 26 (OE)· festa, f.<ilem.·; para. que' 'a dal.!ui, há l?\)1l'Co'mais de 4

A respeito da' nota enviada opinião pública lhes res· mêses:'. _

pele;> ex-presidentE4
.

Goulurt· O dHplltadb f\Ji�m1\L:r B(l.-
""':._�-----�' leétro aponú;l1l: c:ita' maf!)':l

no lnanifesto 40' SJ� tToãp.
Goulart, Jido. na C41nr-r!} .

pelo' sr. Doutol �e I.�drap.�, t

a fntenção. de. i4Pp.J.l�!\r '�.,!'
ordem no Bmsil.. Acr�cen·'
teu Q parlamenta�; gu� e�ta', .. ,

t"1rde, estará debatendo o

.. .

iOOIYRll· l!lONO
·O.J.VlIya SIYW DaRI 3 11Y
1'1091 'Z31B3� ;'1131\'8

" e {intB! Z SJUUI "Z ..
.' IYZ:.ttB3:) VNR SI:!
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j[\rnal saqueadfi na Guanabara
RIO, 2'6 (Ol!l) - perida�-<-�

. �... .,"

:re������r;,el:e"él��3t��� ... ' Chineses CorUinuá,m'Pnisô��7'-
agentes da Polícia Polític:1 '. RIO,' 26 (OE), -"- As.' G;,;'" C· 1 ..... -'

.

1
r �wvaQ,; visftârafu

.

esta
e SOCla, saquéarafll a :-e-·, posas. do.s agente'··-

, e'oniu· h"
.

, '"
.

man l:t seus í'ua:;rtJd,,;; ,Não
dação do semanárió "Pan- l1istas chinêses, que 'se (:;11- f t
fleto", causando prejuisõs .

o ·.�ermltida:.�· prese,tiça
'contram prêsos 110 Bata� de .·jornalistas e tie'm" ,de

de 6' 111ilhôes de cruzeiros. �hã.o' de GuarJias de sào Civis
O jornal,. era orientajo pe:· .

. ����"�l�:���i��i���;d.ee e�;. Congresso·Mantém Veto ·Presidential'.
:prlmelrOS cilas de abrIl. .

.
.,

.. , -

, B'D·-Ai;!it,'tA ",.j," .

.

.
,

. __.""'W .I,A, 2& (Ol.!i) �

Údió Religioso Mata 19 Pess'oas
.

8..í>sunto 'no
. plenário daque

la casa, dçr, COhgres9Ó.,· :

,-

SAlGON, �6 (OE)

d,ntinual1i as lutas reli

giosas entre budistas' e �a�

tólicos na cidade vietna

nlita de Lemán.· Grupos 'de
budistas, incêndiarani luna

aldeia de católicos, càu-

, .. :

sando a. ll1qrte de l!) ,pe!;l ...
soas ,e ferimento'3 Pll?- 8Ó
outras. Tropas 'do Exétcito
foram retirAdas da ftfll:te
de combate coin os güE�l"-

. rilheiros comunistas, a fÍ'Í1
de apaziguài os litigàntes.

Reusido éxtral:ll;"rjiilãr1a-
Í11eute 0 CongreS6i'l :tla.eio
na! manteve o. vá!:;,:) ptési
dêneial,;;);O projéto . que

r),htOriZa a' te'viS�o ::ie con
hato' pàra obras,' O Semi
do 'Federal ·estar(.· !'eurudo

esta l'iítanhá parí3. \ coli.tülIuar

e::çaói1:n.ahdo ·O�'· projeiós
�q*'tan�$ CÍQ;:�it Pá.ut:i.
AiriM. esta .�ii (j M1-

riJStrQ Hugo Le>h�
.

CÔ!\1Pa,..
rfycerá. peiante' á. Qo;nisSM
de Ágricültura 40 . tena.do,
nata) �bórda.r � questão' .pa
�efO*11a agrária.

.

.

,DatlVOO i3aHO
.'� lOS NR YIIS .,

01'1"1'
IVHdNO:l 'VIWd O�3H::if1Na

'(I,S,'l

'o nagTàrité nos' Iilostra um) dos JeitoS' que 1'!}Tam. ciHl1jlrados Pela: Secretaria, ..
de

'fu�ho�dfiaHiõôhimmente" preso_
l REÚnE. 26 U:íE)' ?,,_: o 5olic'itlÍndo �rovidênctá.s pa� vap.1eíite,. por ll.utoridadcl'\

��ar.r$cl;laJ. ..Ta,'úrh;ó, d\3 ��en- Í'fi. o cúthptinie,nto... do. 110.' ;mUiÚt!es, {l não por a1,J.tol'i-
. . f d dades· poU�iáis, célll,Íor'lne

de éntroú, em éQmUll4ca,ção beas, corp1).S cm. aVOl" c
,

)através do 'tBlefóne' com· o seU filho .. O economista Sér· fôra! ·diVulgado,. antei·jor.;
. .."" ," , -, .. '.

frio Resen<ie, foi prêsQ no- mente" por ordem direta do

Supefi�r Tri.buna�. �1i.lrtar,. i" '.' . .' Gál.. Cnirlos Mu�·ici.
.'. .

.1

• .J'

, ,

, ;}Í'i�

de ,.·u'ma ·pDlitic". (l'.

rada, " riláil ti!l;a l)elo· Presi
qcüt.e . do: 'RepaiJlica, CI1W

está'. i1H�f . n,sscs8o'rado ;',03
negócios do. café. Acre.3ce]"

tqu que ;(1:> coisas vão ::lia1.
e que n.ão havc·rá Go'-'êrnu
que. possa vencer a preSEm
te crise,; se perduraI' :; atual

o . situução:

ora

.

,Gol'pe .�de Estado em. (hiDra'
, '.

. .,
.

�
".. �

NICÓSIA, 26 (OE) No·

tí0Ias
.
�inclg. nfío , confirma�

4as dão conta "da ·tentntivá
de um goJpe. de e}'1VJ{�o e111

Ohipr�, para' a derr111J:J,dn

do prositlrml:e Ar('cbispó

: Mnl;ii)'iüs e . proélai1mr a

imediata ·wi.ião, com a Grú·
. 'da: As notidas ainda, sâo

conJusa, não pQdcn_do S·l.

ber·t>e o c�rto do ocorrido

. Concessionarias. Estrangeiras'
e venda, das '(v:ões das CO!I'

cessionárias estrangeiras ele

energia elétrIca. Dopoi;;
.

ele

aprm'ada peIo chefe da Na

ção. a matéria f'Cl'éÍ envi8.da
ao Congresso ·Nacloilni.

.......-------_.•._-_.

·Assumirá O Comando' do III Exército
, -, .

.

ções . elos Et\Üldoé:' c!o Hj, I

Grande 40 Sul, Santa Ca!;)·

l'imi e Prri"ami, em 8ubsl j

tuiçáo ao GaL Poppc de Fi-

gueiredo.
.

.de do Sul, assumindo o co·

mando do nro ;Exürcit.o, se·

cUado em Porto· Alegre.. ,Avia.ção't'I.1ém· do UI" J:;:;;:étcito co'

mandarl). aindá
'

as güarni- Embarca,da
RIO, 26 (dÊ) - O Pl;0-

bJ.ema 'da aviaçào GInbar

cada
.

aii1da 'n3.(,
.

foi 08011.1"
clonado" Ontem, Q' prc;L
dente 'Castelo Etanco re

cebeu o' Ministro da lvt':Ll'i

nha, com quem trátou do

caso, . e má.is· tarde confe ..

rendou com o Gal. Per;.;
Bevilácqua, chefe do Esta

do Maior das Fôrçá,s Ar

madas,' o qual lhe fez en

trega
.

de alguns documen
tos relativos a aviação em

barcada .

RIO, 26 (OE) - q etn ..

baixador Assis
.

Chu.teau
brt:1nd� vai, ser agraciado
s:om a Gl''J,ll Cr1IZ da Ordem
Na�i.(,>l1ul d9.Mérito. A con-

·
CGssllo da llonruriâ foi. dlSci-

. �
.

ç�ida por unanimidade ·pe·

.los ll)embros dó Conselho

da, Ordem,
=,==;==��---......--.---------�-

.'

Güerra Id�lógica Cô.ntinua I
'

••

. MOScOU,' �6 (OEl '--- Ó dItador' st1un e a�usa Pe.-
/ Pohflca

prl�lc.1pal jortla1. co�tu\ista q-qin �e" procutar j-ustificar ". .

.

da 'ulÜiio SoVié:tica, ,lança uma ·terce1ta guerra l1l1m-
. .

bOj� um at�ue ,pes�?al:10 .dial. 6s diPlCul'H1ta:S oci�l�n-: Salarial
iidér chines ,MaOf,�se-: ta� dizem que o' artlgo e o '

Tung. O últ,lmO número do mais yiolento
. até ag!�r:1

5'COlnunLt,t", . d:n'llpart-. II'l:;io�. publicado contra a Chin'a

Tse-Tung, com o, fal!.!'�ld.;J Coinunista.
RIO; Z6 (()Jj;\ Pol).e--

rãà selt cbilhac'tloiS tJ.lmj.h
,hoje novos, ttitéfios do

Govem6 ·coin ·re!ação a PQ

:W.tléât j1l1),Í;:I.�1.. O Jl4111is.tro
dÓ i'iátisj�ento, CQrw)r�
d&ü 'toni �Odjfidç6e� 110

e��et!i$ "�ij. politica. salã-
. -rW, � �jt; o M!i1i$tro 'do
��b:U� manterá àti(itên�

.

. Na,ção.
01\' ;;al1-
:prátlfta�
�!;

.

"Que Jamais Renàscs uma,' Guerra'"
CIDADE DO VATICANO ria}, pai; .amor, ,alel;rla C< Seixas .Daria ContHio-a--eni

26' (OE) 'Perante mtlha- prosperldade." (;!lle
.

jamúis
.. . : " - . '.

res de fiéis de todas ns renasça uma 'guerra e' a l'un,�r' Ig�ra'dO" c,

partes do munrtn, o' Surpo
. destruiçã?,' más somente a

.

.

.�. • I�M, ,. , .

'.
' ,�.

Pontífice Paulr VI; enviou, paz, a sinceridade e a ,OOn- �IO, '26 (Q�), -.' Q'.t.)x�mi-
.

tnlnte. DLs�,e .ó 511. Nel.${)n �t
importante nnensagem aos dade.. iE' DelIS qy€ p.;,e cs- niÍ;tró }1e1son, HW1.grip;; ad- I!1.1.Qgyl..9. estar .conrencído 1,
povos de todos os quadran- ta',mensagem. eID. nossos vogada' do' sr, Sei.xas Dória, de que O ex-governàdor de j

,

tes 'da terra.. AI) final de lábios; mensagem que trans .' fez. declaracões" na' Guaria- Serg'i:pe, foi seqtlel,;h'àdo por
.

mítímos a vos, com. nossa bsra, a respeito" do de�apa- autorldade �o !V�.Exércitd '

saudação c nossa bênção". recímento do' ,IS!}U
.

CO;l;;ti- t
__� .---- ... --:. ----...........,._;-.......__.,...........

'
..

...., .�••-,- c rémovído pam l�a.l igno-' )

M l d' J
' .

.

.

-
.

ràdo, NtL",..'i.e sentído; o· 'si.
.

anitesto c e a.,n.o.o.: ··�\��:à���d::���,:'
.,

..

- a. �.úQUca, aP6�a�o pa,ra. qUí\ , . .'.

o onere da N'aÇao, j.faç'l· cum- ',';
. '.-"

,....
..

'

. prir. .

a .. ôrdem' . de' habea.s- .

.

.

.
' . . ...

t"um"
.

u :·tue
. �

r .' 'a', <"A:!7·1S,.' ���cúi" '�lp> e '

.

p <:.;ordl. dá; Un;h:e.�fdade de Sánta' éwt•.�� . se ftr:tru. ndo como um dos mais des'iacados Conj1Ultqs 'VocaiS d�
\

.,. '

..

".
.1;: ." pqnor �bunnl .Ml11t..r" em p.als. o Itagrante fj:'i.a aspecto da 'apresentação" do Coral perante q TV PaJ"unaense: Agora' o Coral da usc . <II a VI'

.

favor . ,d.o sr. �'f n:oríà., .

'
. .

.-, ,j��s, (';ilde se apreseatará.' sob a regência do maestro J��. Acácio 'Santana,

Br,aSlf.. .

\
.

'.','

'.

.

.. 'Colégio.MuniCipa'l· em. Joaçaba
AteMeúdo

.

â,j)ê!q
.

fÓT'Il111- niu:htCii'>itl' de Joáçabá, ,Á

làdo. p&lo" deputadp .Netson medidi, 'Oor Seu. :11lo a!Càl'l

Peàrlni, o GOVÉr,tmI1OF '"ctil- el? '.(hsp�llsd. máiÇlres �o�
80 �\Lm05 enviara t2;le!J�a.- ;'lnentárioil. Di.J:'áJ melhor .86 ..

� . ii .A8sembÍ:ela: t";gisL1�. bre €l� a, i'i\oêidade esi,u.,..
, tlva," e'Úgenitdó > ai

.

çãc diosa' àa l'egiã,i.:. '1€ do··
. ,ue tl.lÚ. Col��o No;'

. .

'i·

� ',. ;:.." '�>

HRASÍJ;'(>\., ?<\ (Om - O
l'.>lini.stro de l'i1111,?-S c EDcr·

� ria en�a':ljJ1h:H3 no Presi

dente Castelo Branco a 'mi

nuta do c1ecI'eto de compra

RIO, 26' (OE) - .Pontes
militare;; dft Glmuabf1,ra, is-

·

sinaJaJlll 'qúe no próximo
üia 31, o Çíal.· .Justino AJves�

.Bastos, eSE!11."á 110 Rio Grau-

Cha·feaubria:nd
. 'será A'oraciado

�
.
�.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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��fJ -� .:/1/7.A ·Meio II hao de pessoas 10 enlêrro de oalialti\.!l.�; ",.' . /ti. 4��rr ROMA,' 26 _ Cêrca de setor isolado da parte prín- e Percy B. Shelley. Os ':para os oradores que f!:.la-

-��;-':�����:.;- f/ ...•. ") r",'f�Of 500 mil pessoas acornpan- cípal, reservada exclusiva- acompanhantes reuniram- ram na ocasião .

•�� ( r::;" I �
" r

-
. A haram ontem 0\ restos mente aos católicos. Seu tu- se na Píazza Venezia, no

J
.

. . ..._,iw....I'ür' '

>,:J mortais de Palmiro Toglíat- mulo foi erguido entre os de centro de Roma, e nas mas Togliatti foi acompanha-
to, sepultado no Cemitério alguns estrangeiros ilustres, próximas, muitas horas an- do à última morada pelas

. de São João Latrão, num corno os poetas John Keats tes de sair o cortejo rüne- duas mulheres que partící-.

bre, que atravessou a Via eíparam da sua vida. Nilcle

Festival pró' E. C. Imprensa Oifl'C'I'al dos Fôros, onde se esguem Jotti caminhava logo atrás
o/antigo Forum Romano 0 do féretro em

companhialNo GINASIO CHARLES E. MORITZ o Coliseu, até a Praça de' de Marlsa Malagoli, filha
São João de Latrão. adotiva do extinto. Nilde,dia 4. (sexta-feira), às 19,30 horas,' em be- o féretro seguiu em carro deputada. comunísta, de 11

neficio ao, E. C. Imprensa Oficial, com ma. descoberto que ostentava;. anos, foi' a companheíra'g
.

. bandeira' tricolor italiana <!
_
de Toglilatti nos seus últi-õravilhoso Filme colorido em CinemaScope o pavilhão vermelho cornu- mos anos e achava-se a seu >,

.

SINFONIA DE PARIS com Gene Kelly nista, acompanhado p�!J.- lado em Ialta, quando ra- \�
.

bandas de música dos, :5;(;- lcceu. Mais atrás, em. carro
'dicatos ',.comunistas. ,rnw- fechado, seguia Rita Mon-.,
díatamente atrás do' 'carro tagnana, espõsa divorciada
funebre seguiam as ÇleleJa- de Togliaiti, acompanhada
ções de diversos .Partidos pelo filho do casal Ald»
Comunistas que se' fize�nm Rita era comunista, senado
representar.. 'Na:· Praça" de ra,' de grande atividade,
S. João;âe L�trãoJo( erg';li- mas' desde 1950 abandonara
da uma' grande plf�afOr.i\.ú -a vida. pública..

' ,.
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liRA, TENIS CLUBE

AGORA É A :CARNE _ Mais uma vêz, a carne .

Já se esboça um movimento para o aumento de preço. f\.
carne vai subir mesmo e não demora muito.

Pensa o amigo que é somente saborear um bom chur-:
rasco?

.

. . v�
. , ;.1 .

Pois o churrasco está na lista.
Vai haver duresa, mas, não ·há outro jeito.
Lá por Guanabara o aumento vai ser em tres eta

pas, dizem 'os jornais cariocas de terça-feira, 25 do cor

rente. La, porém: explica-se peja fato ele se forçar o

escoamento das; 30.000 -

toneladas de .carne congelada em

estoques, devendo o quilo de filé "mignon" ser vendido

a o-s 1.127,00.
Aqui não há necessidade disso. O aumento estama

a qualquer hora, quando quízerem e a quanto quízerem,
Quando chegar a hora, teremos outra conversa com

os bois, assim como fizemos com as vacas.

---000>---

GAZOLINA TAMBÉM? ORA, PORQUE NÃO .. �
.

A gazolína 'jâ está enco�endo nos postos.
E quando encolhe, some-se .. :

Depois vem aquela agonia,
Racionamento, táta, tá, ...
Mais tanto .por litro e pronto.
A "gazola" jorl'a, não mais dos' poços, 'mas das bom

bas do postos de venda.

.Naquela- base.

I ---000-_ _:__

tE A VIDA CONTINUA ... E a inflação
Mas, 'afinal, que é que há contigo? ;

Comigo? Não há nada não.

Só, que... sou assim mesmo.

É do meu feitió.

também.

,ATENCÃO
,

ConÚnuam em pleno funcionamento o:

serviços de Restaurante e Bar n'o, "RESTAU ..

-

RANTE GRANI;:>E TSINGTAO", anexo (.1(

LUX HOTEL, sempr,e -á� ordens< l)OVO Flo�
rianopolitanó. .

.. \.'

DR. ',AGOSTINHO S�LSKI.

Comuniêa a ,�eusr amig,os, e cÚ�n�� a Irans� (

ferênci��Íl�lJen$uJIFitl:j�i.1R�a J.u�.,
.

nes Machal·rr..o' 2t onde c{)nlfíiUara alen1
dendo no hotá"" de 16.30"às 19�OO horasj
diàriamenle: :', .

,
.. ,

/

ESTERMINAÇAO FULMINANTE DE BARATAS, PULG�S,
TRAÇAS, MOSCAS. FORMIGAS E CUPIM;
Processo Moderno com Garantia de 6 Meses
:mtDETIZADORA CÃTARINENSE LIMITADA:

P�Qa informações pelo" telefon�· 2681-
, _..

'J' --,.-o;

Tenho um peS!H profundo tigo.s procurarido reviver ês·

no meu. coração, por 'êsse ses acordes� PaJ:a hoje po
motivo. Proponho·me,· por demos apresentar aos nos

JSso a -superar tôdas as fôr- sos. leitores, graças à per'

ças v·ivas da dinâmica mo· tinácia de uma busca, há

derna e,. emergindo dêsse muitos di!:lS íniciad!t e que
tremendo abismo da mate· somente agora chegou a

rialidade
.

contingente, trazer bom resultado, com a .con

do passado, p!:lra oferecer sulta que fiz à preciosa co·

aos homens. do presente, aI· letànea em cinco volumes,
gumas dessas brilhantes' pé- organizada pela escritora

rolas que Iii, nas profunde· sul do grandense Alzira

zas dêsse passado, se a· Freiras Tacques, uma d!:ls

cham ocultas, para ver se· gemas refulgentes que se

aind� _é possível .despertar eneontr-am no enorme escrí-

A D d 1 t· to nos co nio da Poesia Brasileira. E'ireção O Colégio'Catarinense con _
a gum sen imen -

rações estiolados pela ari·
.

deyida à possante inspira-
vida as Autoridades Civis, Militares e Ecle- dez do século. çãa dó Príncipe dos poetas

siástic?s, Pais �e Alunos, Alunos e Ex-aluno: Aqui temos, para começar, baianos, Artur de Sales, cu-

. estas magníficas e inigualá- ja arte poétic-'l, nêle, pôde
estabelecimentos de ensino bem como o pO- veis estâncias de Malherbe. substituir com vantagt:m -a

vo em geral para a Missa de 300. dia qUE ,oferecias a Meur. Périer - concepção pictural de qual·
I SUl" la morto de sa fme: ' quer dos mais endeosados

será celebrada em sufrágio da alma do san· HJe sais de queIs appas pintores m'tUldiais. Trata·se

doso PADRE ALVINO BERTHOLDO BRA. sou enfance était, pleineJ de um soneto, a que o Poe·

N S
.

7 h d 'Et ne pas entrepris/ Inju- ta.deu o titulo de ,"QCASOU J. ,_
às ,30 oras do dia 28 ()-,eorrentf, riewt ami, de souIager ta. NO MAR-, Deliciem·se com

na Capela do Colégio Catarinense. peinel Avecque son mépris. êle os nossos amáveis 'leito

Antecipa agr.edecimentos aos que par- {Msjs elle était du monde res, aguardando sempre ·no·
. ou les plUS belles cbesesl vas � contribuições valiosas:

ticiparem de mais êste ato ,fé cristã.
'

On le pire destin; Et, rcilse, "O céu a valva azul de

Florianópolis, 25 de agôsto de 1964 (aJ' j eIle a vécu ce que vivem .l� uma concha semelha,lde
" . ." rases,! L'espase d'un n;w.tin, ,que outra w,lva é o- mar ou-, ,

Pe. Eugemo Rohr. SJ. Dlr.etor ( ;... E, rosa, ela viveu o riçado de escamas.1 No pon-

que vivem as rosas: uma. to de junção, o sol - molus

simpleS manhã! E' quase co em chamas -/ do bisso

intraduzfvel C) belíssimo SUl'- espalha no ar a incendida
to mental estereótipado nês- centelha./
ses oito versos de Malberbe Listrões de intenso anil,
que viveu tao longe da nos- ,raias de côr vermelha,l gran .

sa época. de' 1555 a, 1628. •
des manch8.s de opala. ara-

Vêm depois estas duas es· _ basCos e lhamas,1 da luz to·,
trofes de Victor Bugo� de- dos os tons, da côr tôdas

dicadas 'A UNE FEMMP! e as gamas./vibram na valva

que o imortal Poeta ÚlSCr.e- azul, que a valva verde es

veu SOQ a. ementa procura· pelha.
da em'Diderot - C'est une 'Mas todo êsse fuegor es·

âme charmante. "Enfant!· si raece e se apaga.1 Tímido, o

j'étais roi, je donne'rai� lem- olhar do sol bóia de vaga

pire,l·Et mon char, et mon em vaga.! porque uma sam

scepture, et mon peuple à bra investe a sua concha e- --------------------

genoux,/ EÇ ma . couronne norme ...

d'or, et mes bains de por- E' a noite. Como um pol
.phire,/ Paul' um regard de voo insidiosa, se eleva,; de

vousi/Si j'étais Dieu, la ter- senrola os seus' mil ten

re et l'air avec les ondes,! táculos de treva ... 1 e o sol,
Les anges, lesdémons cour- vendo-a crescer, fecha as

bés devante ma 10i,/ Et le valvas e dorme.';
profund ch�0S aux entrailles Realmentel Um povo qu�
fécondesl Pour um baiser pode contar, entre os seus

de tai". (Les Feuilles d'Au- filhos, homens de gênio co-

tQmne. 8 de maio de 1829) mo o autor dêste maravilho-

, E a tradução� so soneto. vive mesmo no

•••an Mulher! se eu fôsse rei, coraçí}o do mundo, que é �

. �

da.ria os J}leus esta<;los.! É o pátria do Evangelho.
:

Leslie Caron.
Os ingressos estão, sendo vendidos TI::

portaria da Imprensa Oficial sendo Cadeira
c.s 200,(JÓ e' Arquibancada,' Cr$ 100,00.

A DIRETORIA

•. Primores dai'ÍJivinà'Arte Poética,

, '.

. Arúáldo
.

s . .Truago'
; .,t.

meu cetro, e' a coroa, e os

banhos perfumados.z' .E es
As novas gerações., perde- povos que. a meus pés se

ram o sentido': da ,verda'deí- c prostram, ajoelhados.Z 'E
ra. Poesia, Tão, �lta foi' a

.

tôdas estas naus que, ITI'1l
inspiração'

.

:\)rOvmda;' . :das' cabcim no mar,!Só por; um
maís. elevadas; 'ésfeI-:as (do' teu olhar!
Pensamento artístíco, mer-
cê de esforços bem orenta-, Se eu fôsse Deus, t,rocara
dos da inteligênéia humana, os coros vagabundos/ Das

que se verírícou, uma'. certa falanges do Empíreo, e os

exaustão do sublime, por abismos . profundos! E a

assim dizer � e os' trabalha- imensidão dos ;éus � a vas

do�es íntelectuais do século tidão dos mundos'; A eter·
vinte, sob o -rigoroso corrtrô- nidade, d espaço, e' esplen
le das novas tendências 'da dores do céu.,' Só por , um

cívílízação t�cnol.pgiCa,-\ 'em beijo teu! .

que vivemos, premidos' pela Graças .a Deus, não precí
necessidade asfixiante do, ga- samOs, entretanto, recorrer

nho, numa sociedade, que _se às literaturas estrangeiras
mercantilizou, verificando para obtermos. produções
qlle ri,fio podiam fazer nad!:l poéticas do mais fino lavor.
melhor do que já estava ,fei- A imensa coorte dos p'oetas
to pelos seus antecessores: . brasileiros desfil!:l constan·
entraram a inventar 'fórmu· temente pelas mais eleva
la soi-disant .

originais de das regJões do Parnaso, en·

expressão, que redundaram levando-nos com· os ·seus

na m�i& cOrripleÚt inexpressi· cantares.. maravilhosos. Do

vidade litetárh! norte ao sul do nossp am-

O -8ipdicato dos Estabelecimentos clt: :l.\IJ:ergulhárnos no mais .pro· plissimo 'país, a possante
Ensino S�cundário de Santa Cataí-iria .' 1i,� fun\lo oceano �o rpateri�lis,- natureZ!:l amer�cana tem ins·

, > con" - Úlo'! 'As 'fensaçoes grosseiras pirado a numerOsos c�nto,da as Autoridades Civis, l\�í_litares e Eclesj- Eiquilat:am nas 'a��s to-�, res os ma.iS belo� ,hII�.qs,
Rsticas, s,ihdicaJos de tlass.e', :&-tkbelecimen� '. oos ÓS últimos resquícios da\ \

c�ções
. delica,v.as e ternas,

emotividade gloriosal t®da a �mensa Igama dos a-
tas de Ensino bem como o povo em g.eralpare: De novo o cáos preponde· cordes que formam o con·

. Missa de 300. Dia que mandará celebrar err rou sôl;>re a ordem e o equi- cêrto' altissonante d'1 PoeSia

f '
.

. líorio· que existiam no muno brasileira.
SU .ragio' da alma de seu primeiro presiden. do! Iremos nesta série de ar'

te,
.

o SAUDOSO. PÁDRE ALVINO BER'
THOLOO BRAUN SJ, às 7,30 hor�� do di,

,

28 do corrente na Capela do Colégio Catari·

Menina MIRIAM MELO.
Deflui na na data 'de hoje a passagem do ��(

aninho de vida da graciosa menina Miriair
Mêlo, encanto do lar do nosso prezado ami
go Sr. Dilson Melo, Inspetor do Serviço, d(�
Estrangeiros e de sua Sxma espôsa d. Juc
Napoleão de Melo, pessoas de destaque err

os nossos mias 'sociais.

.

Á menina Miriam e seus venturosos ze-
nitores os nossos parabens.

-

.

Sr., Henrique Stodjeck
Dr. Carmélio Faraco
Srta. �ita de Cássia Carioni
Srta. Terezinha ele Jesus Barbosa

MISSA DE 30. DIA

,

, nense.

.Antecip� agradecimentos ac>s que parti·
ciparem de mais êste ato de fé cristã.

Florianópolis, .25 de agôsto de
'

1964.
(a) Pe, Paulo Englert SJ. - Presidente.

"MISSA DE 30. DIA

Federacão dos Trabalhadores.

,

Indústrias do Estado de
Santa Catarina

nas

EDITAL CON'VO'CAÇÁODE

;-·4 ;
Pelo presente edital de convocação, fica o Conselho de

Representantés da. Federação dos Trabalhadores nas In·
I

dústrias 'do Estado de Santa C!:ltarÍna, em: pleno gôzo de
seus direitos sindicais� convocados para a �mbléia Geral

Extraordinária, à realizar-se no próximo dia� setembro,
em sua séde social, sita à rua Tenente Silveira, l�, .2.0 an

dar _ sala 201 - em Florianópolis, às 14,00 horas em pri
meira convocação por unânimidade dos membros Canse· -

lheiros, e, não havendo unânimidadê legal de representan
tes, fár·se·á a .segunda convocação dUas (2) hor!ls após, fun-

.

cionando com 2!3 dos membros conselheiros, afim de de.'
liberarem sôbre a seguinte,

ORDEM DO DIA:

1.0) _ Emenda. do art. 16.0 da Secção fI do Capítulo
- "DA DIRETORIA".

Florianópolis, 25 de agôsto, de 1964

�50ci(Jis

1 _ A Diretorià do "Clube Joinville", que tem como'

Presidente o' dr. Rodrigo Otávio Lobo, sábado prõxi
mo recepcionará em sua sede social, o mundo elegan
te, para mais um baile de "Debutantes". Carmem Lú
cia Andrezza, Janice Morais, Sandra Elisa Schuchows
ky, Heloisa Porto Alegre Olívete, Ana Carolina Falcão
Macedo, Lígia Budal, -Gení Frída Maia, Tânia Maria

Schuchowsky, Zilá Maria do Amaral Maia, Vera Re

gina Guerra de Araujo, Maria da Graça Socas, Eliane
Pires, Tania Teixeira, Katia Garcia, Tania Ludowig e

Eliane Erig, são. as "Debutantes" que estarão em pau
ta no acontecimento de' sábado próximo na cidade
.dos Príncipes.

- -ê-

2 _ De 3 a 14 de Setembro, realizar-se-á em: nossa

cidade, mesa Redonda da Maçonaria Simbólica do
Brasil -'. As reuniões sociais, segundo estamos infor
'mados, dar-se-ão, nos Salões do Querência Palace Ho
tel,

- -:- -

3 - No próximo dia 5, as 17,30, horas na Catedral
Metropolitana, realizar-se-á a cerímônia religiosà do
casamento de Irene Lacerda, com o dr. Aderbal Rosa.
A recepção M)S convidados, será nos salões do Lira
Tenis Clube.

-+-

4 - Oi casal Jayson Barreta (Astríd, se encontram na

Europa. O dr. Barreto em viagem de estudos, fícxoú
residência por 3 meses na Suiça, onde deverá. concluir
seu. curso de especialização .

'

5 _ BANGU: Acontecerá no próximo dia 5 no sfliões
do Clube 15 de Outubro, movimentada parada de
elegancia Bangú, cuja renda reverterá em próI do A�
silo. São Vicente de Paulo.

- + -

6 - Amanhã, a Exma: Sra. Josefina Rossi Douat, "Pa·.
tronesse'" das "Debutantes" do Clube Joinville, rec'''p
cionará em sU'a luxuosa. residência, convidados parp
um elegante coquit_e!.

-+-

7 - Também será lançallo em' nossa cidade com mo

vimentado coquitei, o "Top Clube", que em Santa Ca·
tariim' terá como Presidente, o Exmo. sr. dr. Aderbfll
Ramos da Silva.

..

-+-

8 _ Já podemos afirmar, que r�abriu com um servi·
ço bastante eficiente, o, restàurante Chinez ';Tsing
Tão", no Lux Hotel.

f
-+-

. i '.

9 - Circulando em n�ssa cidade () vitrinista Decora-'
dor paranaense Luiz Guilherme.

, .

- -;- -

10 _ O "Chá das Asaléias", que acontecerá dia 2 pTG
ximo, nos salões do Clube Doze de Ag6sto, será mais
Up1!:l promoção do Clube Soroptimista, em prol do

,o[ Natal da.- Criança Pobre e Asilo São Vicente de Paulo.,

11 _ A eleg'ante sra. Myriam Bauer, em seu bonito a·

partamento, recebeu um grupo de senhoras para um

.

Chá.,

- -;-

12 - Não poderiamoJ deixar de coment�r a gentileza
do sr. Paulo, Gerente da éonceituada firma "Standard
Brands Of Bra.,sit Inc", pela valiosa colaboração que
vem pre�tando, na �ealização do "Chá das Asaléias't�
O Chá "Tender Le-'lf" estará presente a esta tarde de
elegância e- caridade.

_.+-

13\_ICom movimentado coquiteI, o sr. Paulo Alves
gerente do Banco Agricola Mercantil do Rio Grande
do Sul". recepecionou amigos. para festejar seu a.ni.
versário.

..

.... +-

14 - ()s Hoteleiros de Florianópolis, estão em ativi
dades, com a program-'lção. da "La Convenção Regia·
nal de Hoteleiros do Sul do Brasil" Informou·nos, o

0.:'0 Vé,ILJr. Luz, gerente do Querência Palace Hotel,
'C;'_,_L.i.j em novembro próximo o acontecimento ..

VENDE-SE CA'RROS. USADOS
1 - Aero.Willys - 1962
1 - Volkswagem - 1962
1 - Volkswagem - 1963
Todos os veicqlos encontram-se ar

perfeito estado de conservação, Ver e tratar
à rua Felipe Schrnidt, fiO com o S11 LALAU

,

,27/8/64

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-------D�rante Muitos iMesesc O LUNA Lon�res .: o cobre será devido a uma série de con- atuais dísturbíos trabalhís
.

"
.

um dos metais mais caros flitos políticos e trabalhís- tas nas regiões míne.vas e,

CATO' L"'ICA nos próximos,' meses, diz tas nas regiões míneíras. naturalmente, sem estabi.l-
"The Financial Times", em Certos observadores, na dade, 'o metaz, tão' abun-

.

•
artígo de fundo .publícádo entanto, prognosticam um dante na terra, 'não pcderâ

tanosa infestada de. ímpalu- nesta eídade. excesso eventual na produ- chegar aos mereados em

dismo. Sob o título ,"0 CQb'!e su- ção de cobre, com conse- quantidades suficientes pu-
O Sumo Pontífice viajou pera a Si _MeSlnll ', o }oJ�al quânclas ião adversas 'corno ra ocasionar a ba'xa de"

de automóvel os vinte E) cin-' declara. que o metal nao a atual escassez" afi�lmr o preços.
co quilômetros 'qjle separam, poderá deixar �le ocupar as jornal., Sem embargo, a ,Termina.o jornal, dízen
Castel 'Gondolfo\· de' APrili-,

'

manchetes da imprensa I."E;- atual' sítuacão continuará cio: uÉ possível -qu� f1 sltu-:
Iía, cêrca de, sessenta quüõ- peclalizada, ainda. durante a vígorar durante alt:\Uil), 'ação melhore p?"u!atl.va.
metros ao sul de Roma, muitos meses, tendo conre- tempo, sobretudo -sa a ati- mente, mas será multo DU
O Papa celebrou missa ao guido superar a si mesmo vidade industrial perruane- sado aquêle que ,disser que

ar lívre, ante unia' estátua na semana passada, devido cer em alto nível, coIT)(1 O .metal não eerá. multo ca
de Miguel Arigelo, que aín- à atuação UM dois pnncí- atualmente. ro durante ml:it9s, meses
da conserva' as marcas' da pais fornecedol'es do Reino' Não se' prevê, por outro ainda",
metralha. A estátua: foi .atín- Unido' a Anglo-Amel'ican lado, solução rápida ctd�
gída .pelos p�õjéteis dtirai1�e' ,

and
'

'

Rhodesi�,n ,'S,clect;or1
uma ,luta de 'l'Ú�, na, ��g�-' 'Trust, .que. d.iss�, . .estay,.in
da Guerra �undial, dépois '

caP'ac�Úl.da
-

'de, atenue.: ,Q0S

.

do .�esembárqu,.e alia�o' E),m. pedip,os -em �?nseqtiê1�clà,,�.tAnzlO.. '

, "�_ ,: , 'greve fep::oviária, na R,Qde-
E!ll breve,aloucação, o. San sía, e a, Anaconda, qUE' ele

to P.�dre declarou .que aceita' vou .seus -prêços de venda
ra o convite pari yi::?itar A- '

em .lEi·libras �st�rlinas, sen
prtlílía, por ser esta, uma, cí- ,'do' a tone1ada' cotada. ago
dade- nova e' êle nunca estí- ra a '260' libras� que é (\ ilxe
vera numa cidade cujos, 'a-

ço mais alto aléariçado des
rios de existência; pÍldesseril

.. ,de 1956..
"

ser contadospelos dedos de,
"O fato, ,�e, .êsses ac9nf�-·

, sUaS mãos.
,

' cimentos 'não e�tatein rela-
Sua S)J,ntidade em segvin- cionàdos. é'ntre: si põe: em

da ' ind<l.gou·,' "Pode' a ,vida '

d'
, ..

'

.

. '. relêvo' ° camplica o a3pe�-
cristã florecer .numa' sdciEl"

to qu'e 9 ,cobre";' apré�tmta
dade moder�a ou será a' �i- " .-

. neste: verão, ,diz o i,'1!'nal.
da cristã umâ flôr condena- MUitas das d�neulda'je:; ;'sún
da a mirrar na ester:iliqa- 'atribuídas á Angló-A'1l�ri
de?" E respondeu: "A, viga, :can and lihodesilm Seléc
cristã e à sociedade moder-

tion' Trust, que, durante
na poderiam parecer ,incom- "

tquase' dois anos, m,an eve
p"ttíveis, mas nós 'vos asse-

fixos os preços na Bêisa' de
guramos que' podem co-exis-

Metáis de Londres. 'Ec;"a po
tir na vida desde que' o-ho
lJ.1em moderno não"' pe�cà lítica impediu, que !lS mu-

'tuVeis c�rcunstãncias da
seu maior tesouro � a Fé". .

� procura mundial se refIe-
:Ifm sua viagem d� reg�es- tissem , ràpidamente nos

so a ,Castel Gandolfo o San- ,

preços do mercado.
Os 'principais produtores do

metal estão muitos intr,an

quilos porque os a,ltos preçus
estimulam o uso de subStit':.l

tivos, mas, ,infelizmen�e,
enfre ntam também a :nitns
,sibilidaôe de' satis�azer a

procurá' dos uSUá;_rÍflS,' em
parte por ter ela se re'iti,zi

do nos anos'de criSet 'O (iue

ocasionou a dinlÍ�uiçã'') ria

próduçáo, ' ,e ,potçi�lnlente.

Bairro ,:la Prainha T-erá
Sua Igreja
Sob as ordens do sr. Arce

bispo Metropolitano, está
sendo .construída no popu
loso bairro da Prainha a tão
esperada igreja do Sagrado
Coração de Jesus, em subs

tituição ao velho templo de
madeira. A nova igreja é'
de uma arquitetura moder
na. O colunista em conver

sa com o padre Cardoso, foi
informado que a tempo vi
nha fazendo campà.n,has 'e
barraquínhas para" angariar
fundos para a construção
da Igreja.

Os Santos do Dia:

Arôncio, Sabíníano, Hono
rato, Furtunato,. 'S. Marga
'rida, Eutália, AntUsa.

Não há um caminho ver
dadeiramente erícaz '" para
construir um mundo novo

e levar aos homens. a pàz
tãQ, desejada: a oração e ll,

penitencia. (Cardeal' Cerejei
ra)

Ignorar as Escrituras

ignorar o própÍ'io Cristo.

(S, Jerônim•. ·,

é

,1865, _: NatalÍcio de S. Ma
ria Micaeh, fundadora dá

Congregação das Servas do
SS. Sagrarriento ..

Paulo VI Visita o 'Sul
de Roma

APRILILIA, - O Papa
Paulo VI fêz, uma visita
pastoral 1:1 êste centro indus
trial do sul de Roma, erigi
do por Mussolini, há 27 a-'
nos, sôbre uma regiãO. pan-

to Padre se deteve para ben
zer a pedra fundàmental ãe
umll' igreja que se está .cons

truindo no setor ,r�sidêncial
desta cidade, que conta, viri�
te mil habitantes�

,

MISSA PELO PE. BRAUN
Como homenagem póstuma, dos ntta··'

listas de Santa Catarma, ao P�.: Br<iqn,' q'll:(
.__..;-.,....;--.......--

foi em nossa tE{rr8 um grande incentivado! IlI,,. iDARCY,ZUI
dos agricultores, lavradores, criadores<e ,ruo ,Cil1ltgiã� ;'Derdisl,aralistas em geral,' e que vinha se:ndo,rt1tüna�,

,

mente, Vié.e..Presidente, da FARES€;}'a'refe�
rida Federação,'está convidando 'por noss(
intermédio, a tódos' os amigos e adniirad()t�
do faleddo Pe. Braun, e aos moradorês ',dr
Rio Tavares, p�acnrlssa de 300. dia (r�e ,seri
rezada na Capela levantada pe16' PT9p:ei'é
Pe. Bra.un n�quela localidade.

,

A'missa por alma 90 Pe. BrB.4Ii, Sei:f
horas, pelo Pe. Alberto, irmão do extinto.
rezada no próximo ·domingo.,: dia 30, às 1f

A Diretoria da FARESC
. _-.�

.

. .'

29-:8'164

ATENDE. DIARIAMENTE
DAS' l3 ÀS l6 H9P"A,S;
roNE: 3€78 � RUÀ ,CÇiN
� lV4\FRA; '&'3: ','

CADERNETA
, ;,EXTRAV:IADA
Pe'rdeu-se a caderneta

n" ,,6�31 �'Série da' Caixa
Econôrr.iea FedEjral. Pede-se
li quem aCha-la. entregar à
mesma"CÍilixa: .

( AS A'S A VENDA

•. Residência de 2 pavimentos' com 125 m2 eada. 3 quartos demais depen
tiências P<Xiendo fazer outra' residência no térreo - Rua Tobisls Barreto - :F...

\.eito.
• Sobrado na Rua João Pinto com escritório e fUBd06 para o mar com gran

dI? depóflitO. Bom para renda ou edlf� - Grande investimento imobiliário.
• Residência tôda de pedra com vista para a baia na Rua Maria JuUa ,Fren

ro - 3 quartos. Quintal grande.
'

* Resid�cia vazia a rua Tenente Silveira, oportunidade para bom' neg6cio.
,., POr motivo de ser transferido desta Cirlad&, vende-!'e fina resid�C'ia: com

�mpla,chacára, jardim e horta bem cuidada. Rua Santa Luzía junto �(Cidade
Universitária .__ Trindade. Financiado em 20,meses.' '

« Verdadeira pechincha, uma grande ca� - vasja - bem dividida COm ga

ragem JlO Bom Abrigo - Rua Theofilo de Ahneida jwltp a praia. Preço à vista, CrS
2,500.000,00.

* Ampl;l residência com ISS m!? de área utU - amPlo living - 3 quarto� e

demais, depéIldências - armários embutidos à' Rua Garcia, esquina· da'Rua -São

José no Estreito, parte financiada.

TERR'ENOS A ,VENDA

'" Lote no Jardim Atlântico. Facilitado, Bem,loCaÜ�ado.
• Lote!! nos Barreiros e 09 Aeroporto ...,. 'f1Inanclados.

.

cio Oportunidade única: Lotes noS Bà�iroS, pr6ximIJs à ,rua Max Schra:mm
_ PreStaçõeS ,1i1_ensais dé Cr$ 15.000,00. M�s 24 tIl x 29m. Terretio ftr�.

• 1:ERRENOS NA LAGOA: Excelentes lotes há melhor Iooátizaç'iio ,da L�
gôa"local'tra;nqUilo;trpresta.çiíes mensai� de Cr$ ao.(IOO.OO.

".'"

a

o::

SENTlt�ElA '
'..

"",
'

, � MlÍnuel Maí:tin�'�: ,'J
QUEM A CULPA?· "

�� ��t.�,. ��.
ISTO,É':YERDADE,.. :,\
Por determlnaçâo do P�ef�ito'FraÍ1Ci�CO Peréira,Passos, '

no antigo Distrito'Féderá.(,f3m :1!;)05, o BrasH Sáh�OU
sua primeira rua"asfalfadâ.;"Tràtava-se do .teecho da
Rua Gonçalves Dia$, "eritte Ouvi'dor e 7 de',$etembro,
por onde dev�riam transitar 05'\20 automóveis existen
tes no Rio. Aliás, um ano -antes, se, inste Iara, também

. naquela rua, ii primeira fâil>rica de clqarros Souza Cruz.

ISTO ,TAMB"ÉM:,:�'�'\/ERDAbEJá nos habituamos a ôuvír . úlLimam,ente, em maior
vOlume,- noticias sôbre acidentes rodoviádos: ]J: não mais,
nos; ·exp.rimem' admíração,' .taía 'informes:, dado; [ustamen-'
tê, ao' elevado número de, ocorrêneías, Vejamos, em si..

nõpse, 'alguns aéidentes rodoviários, verificados nos ill-

timos:meses, no sul do �stado:' ,

'Em Criciúma, temos ��- regist.rar o encontro da' �uni.
Geep 'com, uma composição dg .Estrada de ',FerI;o, :te!Uo
perdido a vi<;ia o cidadão de nóm«;! Artur pescac;l.oi-.: Na
mesma cidade, uma garotinha' de 8 anos, foi colhida por,
um Geep, tendo morte instantânea.

Em Tubarão, tiveinos o recente e lámedt,á,\'el: �e.í
dente com um Aero Willys, na B:ij.-59, ,quando pel"�er;:tm ,',

a 'vida três pessôas. .

Em Imbitubà um Volkswagen foi de encc;>ntro ,a' �m

FNM, resultado e� duas mortes: Um homem 10) U;,m: fue-' "

','
.

nino de outra. feita, foram, colhidos por' um caminhão
e u� automovel, respect�vamente;' Mais d,ua�' vida!! per
didas.
, Eni FlorianÓpolis, semana p. passada,: .' mais três

preciosas vidas perdidas, no choque de Vm
.

autoÍ'novel
com um on1bus.

'

,

Como se observa, em apenas' alguns
-

exen:Plç>s';- 12

pessoas morreram estúpidamente.-' .

." " ",_

De quem a culpa? Dos motoristas? DOê, peqest:re�?
Três são os motivos alccol, falta çle aterição

'

de

motorist�s e pedestres e excess'O de velociéiade.
,

É 'mistér, pois, 'que cada motorista este'�a, ,�e9p'!:f'
compenetrado" quandO no cumprimen�o. d� ,seu.

. /leve;�,
evitàndo o excesso de velocIdade e deIxar de,laQo, o Q:-,

C,OOlóq�:�:���ôe/;�:��Cisa' ta-;ni;ém, -'C?l�bõra�'"
observando 'O trânsito" para :evitar ser ...• trl'!.gadq l).�1as, t'0, '

das traiçoeiras de um veiculõ. Para motorista, é ,transe-

untes fica aqui o velho refrão: ..'-

"Perca Um nlinuto na vidà; mas l}�0 perca "a "vi4;t
num minuto".'

Vai onstruir ou ,Reforma'

Consulte Nossos, Preços

Ind. e C()mércio Metalúrgi('a A.'fUS S.' _- '"
23

'.Rua! Deodol'o N

��ilial FlorianópolIs'
I_�

,. ':�.'

,. ,.- ,.' \

VENDE-S'E PREDIO C-OM'ERCIA� PARA
oEPOSJTO

Vehde-se ótimo'prédio, com três. pav:i�
mentos,'situado à 'rua Conselheiro. Ma:ú�,n(
,33 fundos' com o cais Frederico Rôlla,'

'

" '
. ,

,Tratar com sr. dr. Paulo,- à rua Deo<lo-
10 nO 13 - Apto. nO t, fone 223.0.

Peron Dirige Mensagem ao

.

Povo Argentino
BUENOS 'AIRES 26.(OE·- Juan Do

mingos Peron� em uma me�sagem ao pov<:
portenho, diz que é seu dever reg.r.essar " :;

Argentil1a, depois de 9 anos de' ausência
quaisquer que sejam as consequências de SUê,

chegadá. E, explica: Deixando a presidencir/
em 55 como �esultado de um golpe militar
evitei maior 'derq:Hr�amento de sàngue, s.ál·
vando ao mesmo tempo o país da desttuiçãc
de uma guerra civil.

Gi'lberfo Amado Toma' Posse Sábado
RIO. 26 (OE - O Presidente, Castelc

Branco que permapece na Guanabara, des
pachará hoje no Palácio das Laranjéiras. 'C
Ceri1n�nial do Palácio" cOhfirni�u a ptesença
do chefe da Na.ção, sábadq'próximo, na Aca·
demia 'Brasileira de Letras. afiin de assistü
'a posse do diplomatã, Gilherlo ;Amado, come
n.ovo imortal;

.

.

'"

.

Pela qualidade' de seus fumos $ele
, cionados, ' CO�T!NENTAL é' também';',

o primeiro cigarro do Brasil, com's'ua
,- indiscutível tiderança na preferência ..

'

dos fumantes. ,'"
'

1-
Z

uma preferência nacional e' elA. DE 'Ct9AR.ftOS S0UZ� CRUZ �.

� ��l�- PC" d��e",,� ;':':iS'·".'-:--e':.ui·.��_."
n: ,"'" ··r .

. i
�

�
..:.,.I "lI''''''P

Exe n,lo p�r.l·AI�I(,

I ',' " .... ',' "

'

Os mercados da América l,
.\ '

.

Lai!là; ainda não explora
d,os pelo' Brasil em têrmos
ecoT'ômicos e a impressio":
na'!'1te lascensão Industriai
do P!1-íS, foram os temas da

palestra que os consules
em São Paulo das nações
,que formam a Comunidade
Econômica Européia man

tiveram com os diretores

dli; Volkswagen do Brasil
durante a' visit.a que fize

ram a essa emprêsa auto
mobilística.

,

Grande parte
dos produtos manufatura
dos que os países mem

bros da ALALC consomem
.

são' de fora da zona o que

poge criar 'uma margem �le
oeiQ&idade lie sua produçao
pesada. Daí a necessidade'
da integração do mercado
latino-americano. Os di

crploma-tas europeus o'b.ser�.'
varam que a AssoClaça.o

Latina Americana de liv!'e

ComérciO \poderia aprovei
tar a experiência de vários

anos do MEC para concre

tizar os seus objetivos de

instituir, nesta parte ,:lo

mundo, um mercado inter

zonal. Pa'rticiparam da vi

sita à Volkswagen do Bra!

sil os consllles J. F. Trine,
da Bélgica; Tjarh A, Me

urs, da !HolaI'da; Ricardo

Leonini, 'da Itália; Guent�r

Pieper, da Alemal'lha e o

sr. Pierre Massin, chefe, do

Departamento Econômico
do Consulado Geral da

França.

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

Nada de
RFBITES

�jA em�.l 1'8.J't'll

r.oilA .. fre\o!l \:!OLAD""q
�� 60,!" m::l1� 1'1" "n'('ov�it9
mfl'lt.:- ::l,9.� l.iOnllA,

Go�·ún�ªçãD do SESI
.

_.

I -,'

'terão 4úci.Ó � <pariu- 'de Setemb,:o c.'ul'Sos de: Enfer�
magem �o Lar, Pueric'll,ltma e Socól""s d� Urgência, pairo
cinados pelo N� 'Jl.efPOnal do Se':;. para' Seus Beneficiá-

'-\, .

.

i'ios.

PUERICÇLTtJit,A::
N�moro "

Noivado

Cas.amento
Higlên� Pr6-Natal
Cuictados com o Reseém-Nascido

Alimentação do ,�ê
Banhos-Marhadeftas:YesJm;ário
Doênças�Va,cin.as; :EtC: ..

"�,o

, (PAltA MJ)ÇA..<O; E SENHORAS)

ENFERMÁ(tEM: NÓ ,LAR:.
Cuidados com os ;Poentes em Casa

- I' ,:.,. .

Farmácia Caseil'B.' .

Pulso, 'T�mper�tura, ,CUrativos,
injeções, Esterilizaçí!,o· ,', �-'
Higiene IndivldllaFe do Ambiente
Doenças Venéras,

ALIMENTAÇãO, ETC",., ,
'

SOCORROS DE, �G�NCIÂ):
"

Curativos '.

Queimaduras ;':" /",
Fraturas

Respiração Art��l
Torções e Luxaçõ'es"
HeI?orragiJ.ls, Etc .. ;'.

,

,

(cu:::s6.MIXTO)

4.TENÇÁO ,

,Idade Mínima -15 a.IlQS
, ,

Hbrário Provável d.as, :Aulas - Terças e Quintas das 17

às 19 ho�s. �'
"

"
" '

Ou Segundas e Sex� � 17 às 19 ;'horas "

Ou Sábados à Talde ·(las 15 às 18 horas
Serão ministra,d.il.s 20 aulas aproxi.m.iW.alnente

. .

'.

j
Maiores informaç9!!S- no. Plantão de>'. SE�I, rua Felipe

Schmidt 71 no boráMo'� 14,00 às 19.00 horãs diàriamen
te.

Sala de Jantar -
,Em ótimo, �do de cótlservação, ven

de-se uma sala de jàntar.
T atar no,edifício ."�,

do ComérCio'� Apt ..9'0�.
'3an.co

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Popular levâK�a'nha For� CINEMAS'
PR,O\Ut�A ou OlA.
Cifte sxo JOSE'ma Nôv.o Govêrno em Saig'on

SAIGON, 26' - O·Oeiler�l .ordqm.·'
•

.
.

.',

Nguyen' Klv.tnh �sforçava-se Em Saingon,
.

o, Vice-Pri

ontem para fOnnà+ um novo. rnelró-MiÍlistro N�YEm xo-
Govêrno capài de 6p�guar an Khan, ao anunciar. a re-

.

os. �tadoi;; estudantes e os nuncía de' I<J:iarih," diVulgou
adversãríos budistas de seu uma dcélaração .' de cintia.
regmie, depois do haver re- ponto'�, a�endendo em parte
nuncíàdo à presidéncia do

.

as reivindicações dos' estu

Vietnam do Sul, e aos podê- dti.I1tes.e budístas:
ros absolutos, para 'satísfa-

zer as coléricas exígêncías 1) Fica ,abolida' a Constí

populares. Fora' eleito presí- t.u.ü;[tÇ) de is de' agôsto; 2)
r;'_·'ntc 'dia 16 I)ClO Conselho

.

so.:-,í .·u'leito urgentemente um

ly,)'i01u;:10nárJo, rormado rio!" '.núvo presidente da R?P1lbli
,60 chefes militares, apoiados' ca: 3) depois da eleição' so-

l'
pelos Estados Unidos. O oo ra díssotvído," o

'

Conselho

neral Khanh continua. a 0- M i'li to.r ,nevolucionârio e

C1JPar' Oi! cargos de.Primeiro seus' integrantes �
voltarão

Mirlistro e' Cornandante-Chc- 'aos quartéis; 4) Q presidente
.

[ f� do Éxército, .q�ie .acum,u- eleito convocará uma con- FIJJI(_'; .),'

lava com a Presidência, mas vcnção nacional. encarrega- AI) 4 c a horas'

derrogou a Constítúíçêo que d::), de reformar: as institui- Llbertad Lamarque
f.iz�ra; promulgar .

há dez ções de acôrdo com as aspí- 'PtXirO Geraldo
dias e .que lhe dava podêres rações. do povo;' 5)' o' atual - em: '"

dítatorías,' governo �cohtinu�rá a trs- MEU 'FILHO, MINHA Vlf)A
'tal' dos assuntos de 'roti- oensura: até 10 anos

Uma' fonte autorizada in- na. .

'�
,

..�.,'

rormou que Khanh doverã .\ j\.
...

'

RI
ser centírmado hoje na che·. O PartiC;o Nacíonal do Cine GLO A

fia do povêmo, com um ga- Vietpam dó Sul publicou um (Estr.eitO) .':

bínete no qual terão repre- comunicado pedindo, entre
sentação os setores oposício- outras coisas, que os Esta

nístas. A Junta Militar che- dos Unidos reformulem sua

fiada por Khanh está reuni- política no Vietnam
.

e rie
da par'l. formar o nóvo. Go- guem apoio .'às ,ambições
vêmo, àdruítlndo-se que tal- pessoais' de . certos caudí-":

vez reconduza, 'à' presidência lhos que tentara 'estabelecer
.

" l

o General Doung Van. Mín, & ditadura mHUar', em 'lugar
quo goza oe grande pop41a- do poqer civil.
ridadc entre' os budistas por..

ter di:rigÚlo a ·.revolta qtte de- . Apoio dos EUA" � K,hauh (:E$i reI t f)
,

pôs Q 'l'tesiq�mtc . êatçílf<Xl
."..,

.
" .,

1'\ 11:f' 1·;:)�1.

Ngo Diph IJ1elll� elp nOvenl- .'. " 43' � �:; ,

bio. Antes de" relp1'ir-se II WÀSHlNGTQN,.. ,26 - Os' R9bert.o: Taylol \ .

Junta, :o EXército' anut:l.ciou Estad'ós. Unidos COnti.úuarão A� .
Gardn\ir

-

qUQ 4'}Wis dá. csc01Jia; dó a dtir plenb apÓIO ao Gene· ,- em �..

liMO Govõmo, os militares �'[i ]'igu.ye, 'I(.han:h.. apesar' OS ('t�V"'UnR!()S DL\

retornariam à sua 'tarefa de de sua renuncia cü�no· Pro- :rAVOy:;A R�:OO;ND,\
dirigir ·a. luta contra o" co- sl.de·nté ao' Vietmtm 'do Sul, � Ojnema�éope -

murusmo,.o neutraliSll>10 e a.firmarB.n1· ontOlit circulos Teet11colot:"':_
quaiquer espécie de dita-, ·�ficiais, assina.lamÚJ. ,q"llG o C(�nsurà:"�' atl� 10 a110;';" ,

dura. A Junta informou 'q1fG' ·Gene'ral Khanh �ep};esenta'.o. .�
,

;'
;
'" v,,"

'"

o nó'"ü Govênio, CellVQ.0ariI11i' j'V-etdildeiro'2,;) ptm6t:;<erh I:S!8U�'1,''''': (". . '"if,\''f'f'''; (l,�,) f h:' .,.

'una coilVenção. nacioual des'" t�lai$ ."Ro1\i,Qrck:M;,'i:e,:,.Cló�1:f',J'";';·.
. ":'�!'W':-':!"* I : ,-o'::�� :.J - '. " ,!.'

,:ti' '
-

\
., -. r '

t1nadà a"onentar o'p�is"no ·poita�voz",dol::lle'HUrlail1ento.�.'.:. ,,�t':",�y rl;...t'·',:�· '
..-'�,.:

caminho da ,liberdade e, da de .Esv.1do, por sua vez, de- . às' G 11';

democraéia.· Em. certos seta-., ,CltUOll que. os. Estadqs Uni; Pedro' G8rale1».
r8B, toda.via, admiti'l-se. a dos fCrD.m inJQrmados de T.G"(-"1:� Vell'sm'N.

pQssibilid<"tdQ de outra ro- qu.e o Govêrno "iç};na;nita se QUEllo' MORRER NO

yolta militar, dentro de. ··ar· empenha no 11101110;'11;°.' 0"1 C,'UfN;t\Y.i\L.
guns m�es.

.

.encbntrar uma sOlW;�O pôlí: ·CenE-m:u· .a�� 14 0.110"

A l"en1Íl1��la. de Kl;mnh; foi: tica qu.e lhe p.en�:lÍta.. le,·at, ()

:u\Unciada fltJÓS uma mani-·' 'cabo a w,refa' prlnd.l)nl (k·. - .. _. .•.0' .�'.

fl"slação de mais âe 20000 vencer a agrcss�o 'c')nl�m5s' .

éstuct'1l1tes di:últe da séde do ta. Aqrcscentoll' qtie '0" ai�'Jn··
Govêtno, precedi,da de uma. tecimentotos não mocUfi(�r!'

:!igant.e5�a . tnm"cha r'elas r�n\ o, programa"de ·a.inda r.)

t1�n;; c19, cidade. E�11 D�'prmlg conômica e ilWitnr dos )";1"

'I �of.tlludá cidáde. elo �)'::li5. j;ado-� Unidos fiO Vietn::::i.l dq'"

enquan.tO se deBenrol�v'l; 'L' Sul. O Emhaixador i'io;:tc
crise ,'crifiéoa-se.. "e:'!í3,ni,:";'l� .J,í1"erictmO em, ;{}ol.qon. GOelO' Vende.se Ulll t�rtt:ly) 1119
da luta •. tr.·ma; 'nl11ttidfí,o (lc 'r�.' 1\'.""-.-."",-(",1 1""',.,1(1:', est.:i, son· .

,,- j - "Q dmi.lu J. O ;<:: 26, 'f�O [li � C8.saS
buc1ü,:tas exaltadoS i.nf'el1clicu �b espera<:1.o em \\-w;l1.ingtoll úe lJlúUehá .. Ver' .� tratL',r llfl
e saqueou mim alclciri cat.ô:

no dia 30.
lka de 3000 hàbit;'lntos e ,0.",

Pressão

I:'eguidn ln.l1eou·f'cY.\)"lss r""" Em .Munique: o Ex-Et,ll

da dtiade' q'wirnando n. ele- baix8,dor nort,e-amcric!>.no no

predando casas ('Cln10rciai!i; :Viethul11, Henry dalJot !iod
rr�sjdppeias e um ei,nr>n'''.. Pc

ge, cleclarou que nem os· Es

lo menos seis pe�soa(' J1l()i'- tados Unidos nem mi COtnll

r�rHl-' n;'�c�s (Jid·úclbios. Um nls� as estão levand.o v2.nta
bB.talhão de pgrn-(!1JeeUstps gem n�. guerrA. cio SudQ�·;te
'·jetllumi.stas. refo"'f"f:)do l'n;" 1

. .

,
. da Asiro. ,F\:I�anc o a 1ll1pren-

vpfculOs blindnbos, foi envia· sa' no aCl'Gporto, após umí'

do à cidBde para manter a J'�lln}5,o' CO!':l o Ministro do

E:.:terioi' ;llec118,i) oc! �1_en t.a 1,

C;.'fbot LodfC c.vy..-laTou: "�:TãC)---_..• -_._-

r!13-S o

outro hÔ::J t,CJ""j10UCQ'

• fi 1 .I
\

.

\·O!1f�S�;d":).·· �ôb�'e a ·terrj:1-
ro"J. ele) p"(,,,,id.�::lt(' ?Jg\lyen
�Íj(�nh. diç��8 11:18 �r(:'� '111e)
"i-j(,�r.::!;' fi 'J l! f:1ft�1'1·

.
fll11cl.L\nl�;n�

(,_., lHlGnte u si LUht;áv.
�-(l_. -

� ......_":';-_.:,._'- .._---

lançanlenta da Pedra .' FundaOlental
", � ,

da Sede Própria
Por l:,ste iu;-:io, 5:)0 convidados todos l,;

. �cios e benfêitorbs do CENTRO -ESPIHlfA·
'.�CAMINHO DA R�DENÇA01.', de B;il'rei
ros. assim, como o'povo em geral, a uEsistiterr.
à c€rilnoniél de' Innçatllcnto da pedra funda·
mental da sede própl'"ia" a realizár-s'e no dh
29 do cO�'renle _' sábado � ás '!5 horas.

O �igbificàtivo áto será p·re::;íclido 11-::;]l

fI'reOidente
da Federaç�lo E�spíri ta CatarineJ{'

SC, Sr. O�valdo Melo, além'de numeto�os di.·

tlg€;l:es e representantes de O'lJ,tros Centrü�
ESplrrtas. .

- '. ' ,

De sÍnceramente (

A DIRETOl1IA
»'

'

'Não
�

. \ ,

3636
. Fone:

às 3 e 8 hs.

Anthotly Newley
Mme 'Aubrcy

. A, NAVE '00 JAZZ
.

Oínemaôcope
Censura até H anos

" I,. \
!

i r �
•

,f
• 1

",
,�". ..', ,,(�

�

", ..' I I'�
"

•• � .��. r

'riirtú?i�:�uti.v9··�· � � .. '�,�! • .-•••
z

•• '. ','. �" •• �;.'.;: ••JtJ.rnt� :r�#êS
,.Sç{;i�tát:,i(> .�. �.: ... o' •• ;. ", ••••• � •• Luiz ;PhiHpe Ré�ende Çirit��
.T�so��c�ros·�. " '. o.'•• '.' � A�berto Figuered�':e :Qa��n('-Ait���r3'�

. Presiden�e; da, }\..A.C.D.:;. ': .: . ·:'ltenató ·,da Gbsiã Bornfim.
.,.;'Coú�dinadol'<:. �.�, ...:.,��".� �\'

,'� .:�.:,lJlisses'M�tÚi$ P�d�
,

.

.

.'

Cine RITZ
Fone.

àS.5 'e li hs.
. Ter'ry' 'Thomas
)'eggy Mount

, Á"ÁUVACrA Dl!; 'UM

C�ÁLHA
,

.

Censura até' ,5 anos

cine ROXY

. fone:

'.r 'as 5 e 8 11:5,'

Pierre Brice
I .

Elke Sommer

..DOC:E VIOLENCB
Cínemaêcope

Censura- até' 18 anos

\.

rua !)Hlru' Gmuinlw
'

.MeL ·LI.

Desfaze
.

,

LONDHES - .Entre as por' elB próprio si.o:' "$olJ. amigo 'do;, cumu-
muitas tel"ioas que circulam ia.das 11a "_�!ocação t,.1:stas·. porqtJe os :;ornul1is- . -----------:-�---_.-,----......-'"--.,---..-......----..,....:.--......�......-..,........

sobre o Presiuellte Su��arn o da Inde'i>ei1dência'" tas são g'ellte' dé inâole: re-
da Ii\dollésia, há U.l';1 que no de agô,'Íl.') últnr.o. " vÓ:'uCionária". N,O mesmo

o 8pr�lleljlri CO;110 t;m ba- � iscurso,.que \·e1'sot.
. 6liapars·ão,. dçclal'QU-Se "Ca-

luario na Juta cont·l'U o co..,. ande varied.ade· à,� marádas ci'9.!!1li1_;' de Mo
lllunis;no,. Por Isto ll:esmo, as:> " disse entt:e outras Chi l\>Íinh e de n"ào Tung
(: Íül.crossante l'Cwm,;:'M as eolsa o ·pl.'(esidellt0 indolló..,. entr.e outros. Afir�,'o.u.· a:11-

sec-reié·.rios da, Ag ricj Itú ra reu
..

nem·
. ���:ll�1:' ����l��i�Z<1���a���'.
resolvido todos' SI)US \):.'oo]e-

PI'\. AI
'.

r ll1:as"':e aC'rescen{,ou;' "I\,'

se em arfo agre· "ln4ot,lé�i� , ·�}ãO
..
e.uer fic:1t

.

"·''"â.'''.'· '.,

pital do vizÍlIho Esta,d;) 'tlô u.�."
.

'. .

.
.

Rio Q. do l?ul Será sede �rll corittaste com o l"lo- ,

:-.
e à sua dispósiçãOj em;

de uma graildiosa exposiqão gio do. :c_onl'll1i:::n:o
. 'O P!;e-, . ". '.

J ,_ •

�:,E�;,�õ�1,���;�,e�:_ ·��;��E���:·7i�:::;:!r!· ;��h;:'!;;������:·,·Cnm'p·"'e'-"n'S" a':'U' '0''s . p"a'r"a'l1'a'�L1riel, 'viaja 110 ;:ir6ximo dia atividades.
. Cl.'=,·�l,r d:A��:�,;�:�(,:() /�t�= 'I li.· ,

.

.
�I

23. Ntt oportll1-úb.d(�, ,tO Ga- '
.

._ .. -...--
.....-:-.�----.

'
.._-- ... - - �t�aio d��:��:�il��l��f�ü�: 'BUA DR., FULVIO ÀDUCC,E, N�o 748,'

rfBeagl'e B. 206" fará demQstraçõ�s· -.....,...d�l__n�......is:._:)�:��.t�=�::�'_. ,

.

Telélone"62T1
.

.

e.m vários continentes
. ,( '.,'. ·TE l

"

_

ESTREito

r�:��D��E�lal��':s ��t!:�:j\�;l�: �;�\;i����te eO���(�;�êf.�:!: l n.)���:·
.

�

'7-y
.

�o�pe�ssados d� Pinho
'.

. .'

Via"pUl c)c (L�I'iOi";,':;l'a(Úo' de ellliJt'esas. O a.víii,o, tlotn::... · "NoI .' ,
.

d� ��\ tão bl'L}pico '''Bcn"glc do do -máximo c,mf;nto, pp:"'. .ft,{" '.
."

'

}Il .','
Amendoim

B. :';06" a némia, úrií:'nfe de ser, també111 uJ!Ílzado
-

\' .
� ?

Mf:dl'O, Sub'.�oTlri'.J.8_':t3 iíH:ii- como avião de trei113.lIlE;L:�,O. .., ;.
�

. ó- f.� ..Loro.· .

'an-o, E:,trem�l. Oriente a 1\ 'JS ou, alncià adadptado Il<l:-ra>:.. ; ,.
<> � ._,,; �.. :.; ;.

trália.' JilÍssões mélUeas' el1� lugá:"
'

01i}'i' . 'p..'"
'

a' .,)'- Cabreuv8.
o "Beagle B.206" 101' de:" res afastados. l .. ' OPE 0\ ,

..Ii• C.�d'r'o"
O Úpo "',;tal�à:il"i" j)ermi- 1)1\,,,"' TEiMA c, f'Ji�Ui:m ,

;

te sete 3,USent8s, mas a vel'�' (iií.wc3:u'dl.lntol�l�jr)1I <lt'. (.1" Fa.nlesià.são: "pullniall". :1.c61'á�Gda/ ': aJ).�a8 e �dL_-d'I'J1'> :
qU:itro páúlgéii"o� mn �bi':' "Uomnlltótio: R,!JIÍ' 'J"·;J'l6:ltl'
l�e separàda. O áparêlb,o

.

'::iUrveit�. 28 _, Lu A;ldar
pode ·levar uma �argà é�� ,'.

,'..
'

. Fon.e :3798
.

i�oo l{btas, a .jistih;c.ti :Jé Ílitende dTài1ui;lsnte das- l�

mais de 2.500 QUiloil.wtroê,.- às
.
�G hOl:<iS

�L Ullld. velocij�,d J'!' (fe 2::Ó' ,

eliDi il\;;�'
quilú,metrO&;;,J191

'

, ,,�. ,.

, ' .

QUêm ,.�" coastrUír. já
. �abe! .

',;;

, >
"

,
,

JANELAS DE COIRE_fE' BAS�ULANT�
• '.

•

"

•

'\ y' -'.- .

"

. .'.' .
'. _: � \, ..

.por pr��os mais 'ec�nômicos. já .. esl�,,·p�oO*.fo1;>····I�" ,",
;t

Secretaria da
1 �grlcúltu

rá do :3ul do pais tem en

c;ontro l1làrcado em PôrtJ

, )",
. ,
�' " ..

..

'Imbuia'
',pa�..Marfim·

.

. Gonçalo-Alves. ';

',Mogno
Carvalho·
Pau-Oleo··

eos famosos

LAMBBIS '�CODEPLlC"�'
MADEIRAS NOBBES PARA REVESTIME·rrrOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Londres "01s1rói N"
",'_., . .' ".,

.

Mais Moderno do Munda'
\,', ,

LONDRES - Vint� e 'um
· metros abaixo- das 'ma'is mb
, vlrnent�,das ruas' de Lon

"c1;I-es, .home.ns;� máquinas
tÍ8ba:h�m feptl�ente'.·· Es
:.�d pertucando

"

tÚ.n�lis' du,'::'
i pi-bs, que' em 1008 se trans
'.,.formarão': em nôvo . metrô .

': 'o �â.is moderno do' mundo
·

tornando máís fácil' Ó tr�ns
:'porte para muitos tnilhares
de' Iondrínos. Seu custo: '\6

�ilhÕel3
.

de li1J�as esterlínas'
D�tor Cinematogrã.fl00 cOmént� _:11m filrile. O artista

a�rece' . .v�Vp . nà. tela enqú�
O' Díretor

'

cínematogréríco • tÍ'it Q \iL:etQ:r não. :E�que���'
é o cérebro que 'coordena, ,S}".d.� .. q��./êl�.�fOi, O' éé�0btQ , .

que edífíca êsse monumento .

q lde��ou' e 1'q5 em pré.-
·que é o Cíné.na.

'

,

,,,', ",'. � tiq} 'àqtil1b q:tie' t)st�' á��
..

NãO nos referim�s; aqw, .' tiÓCio: o' díretor manejá'o
.

,.
., '

aos pessímos diretores, .que a:thsta�:Camo maneja' B"lui;
';

aliás são a grande maíoría, a 'bâ�at:a, - a.,r�·1�siC�J etc e
, ·�· �.':�. • ';..

"

Esses são Úcilmente' reeo-: de dispor' tudo como :qúe'r
.

rnABALHO CONTRA () nhecídos,' na maioria.' de '. afIm
.

de (m!" 'ao filme o sig'rrl-
RELOGIO seus !ilin�s·((,J·. Todos) não .fio�·do·.que�de�eja.p·suee� l,�"

.'

, , dão'mostras do' conhecírnen- 50j obtido \� .ém riíaior parte .

Os .operáríos estão traba-' t
.'

. .

.
.

." cÓ: ' ,.

h d"
.

ló
.'

" o cinematográfico
.

a .�q dêle.'·.", "

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

.1 an o contra o re gio, pn- ser ,pe�b mate;ri,al d"" Corsa: ..... ii;' . ve;dade,,'q�e':05' ,tUretO. ','
. , .; •.

.

ra cumpriJ;' su!1 tarefa no '-, oti· :s�Já,;: �'lucro fácil. ,. 'res que �nã'o 'são dotados' de
pra�o marc8;_40", ,de, ,seis •.

"

oS:.bo�: direitor��' deaám �,. �linacidã��'; \i'ei,. �6�����m
.' .

47'
'
...

I 'd C' l'
,� ·anos

..
E a est.,�� cumpr1nd9 ...erri. ,qu?ts.. é:-Wdas as Stla.. íi .ir.. ·.uma,... ·QJl.ra' .cte'\."a.',ib'r, l,a,fi.·��rrl : ','

.

no va or e r",' .. '...... Em algum dla de '968 o
.

' '

'! .

1
,.,. -

.'
.. ,bras·um �stigió d.e que. slL, niaÓ·dê.SsEl.. s.; metos n.·ue. a,'"1-3'

.184.807,00· Ô t
.

á t
.

" ""'"

Apos;: Tempo Serviço 8 no

.

n, vo' me rQ ser en ,regll\! '. êle tp-cou a mão. Qual' o f�- :
. dam maioria.que. pouep qiJ.

valor q.e:Cr$ 434-.902,00
,ao povo. ,

I ,má de p:�llini que.não a mar, ��lá4a sa�de' chi�a:," elccetQ
Abon0' Permatiencia em

É uma cena dFamát.ca,. ca ,de ,sua fabricação?' " "'� I\'�:ê- tL.'1l 'bom : pâssa�

Serviço 15 no valor 'de Cr�
O traba ho lá embaixQ. NUlO, Mesmo, ..grimdes ruretores

. têtnpO.' ., .... "c : '.' '.

253.52610Ó : calor quase .. tropicfll, em que se. encontram �tuaimen..: E' uma' teoria 'que' deve
Pensão. por Morte 16 no

meio a densa poeir\t· e 50i;) te. em fase de decadência p0 se�' eLll'ninàda� . ". f
"

l'
.

'M'
·

--:-"___-.

d'
:.

valor. d�',Cr$ �59�488,50'
um ba:ruIho'.�ensu�decedbr de·�e. n:ótar',um algo,' 'q!le .f6r�a�qúe��·que�a,di:-. InJ·".te'r��' a'At'endiqlénto por Clinicas:
movem-se os traba.hador�3 \j.In dia: os consa'grou. O di- '.' mm:üir, o,'váloJ:; tio' 'rure.tal'·:'. :' " f II '

. CarcÜQlo'gta 128
. , mãos na,s iV-áq'_Únas, :Er;l: . retor é',a' peça principal do nlais rànfd4mêI1t� . serem6s , ): . ')�it't:;" ,

.

",

'. Girurgj.!i." '1?7
prega-se todo ,o Olllipa�en- fi.l"""e. r,oiS sem êle_ nada � obrig,�s,' a; . �eCon)lérer;ih�' ,":,' 'l::;;\fk�1�f_; .QUINTA �QNA-' AF;REA. : '.. C9ufo;:me ,o casq, em todo:

.Clinica médica 472
tQ' moderno 'pa,ra a, .liber��- (ie 'ser teitO� :'rudo é feito $é-; �Qíó' ó HÔMEMf'�UE' FAZ' '. 'DE,S.TA.e â 1\/I'F.,N'fO DE. BAS.E A -t'iRE,A' D'E"

o,s. pO\18OS, !la� ser vlsa��

.,' �élinWJ;," �rmatQ16gica
rá. de tún�is, colp', novo,s sUn40'SU8 vontad,e e todôi,' O:BRA� �ÂB4'$;:, :. ,.; .,

�u .. l'\.CI é restittii-ia ã autoridade

25
.... , .'

'.'
. �étodos' para aceler.ar o ri,......ii.luáin em" fooção

.

dêle.
. Desejamos:Se 'hCluv�r p�

'.

," ". ':' FLQ��014S
'.

", q�e à. e��i� �.��o d!.

GÍl)e.OO!ogia .87'·
trabalho. PO! tô�a paI;te, Q Coni is$o cai � teoria de s1bilidade; Qe�crév.ei. �lgUris, .:tSONTRÓLE u.h: ,;, 'I:'/IDAD.,ES. A +'<.DEÀr fliige� '.' "

.

.ObstetrÍcia 183
matraquear das .brltâdeiras q_ue ',muitos pes;lm �m ser doS. maiote& ' d,i�tore.s

'

dq.
. .r.u;..n. .

,
(4) - R_eç,om�dar a pgo-

Clinicá.OdQntológic!l 464
.,

as orden!l de comip'ldo. ,� o artista é um deús" Se es.: mundo; h,0111�: q'liê jamaiS . �,
' ClVlS"

.

��'"
rqsa obselVa�eia do que 6.

Oftalmológm �34
o serviço é controlado Por 'sas pessoas soubessem coe' , -Serão. tl$queci<ilos' q\JaQdo se ,;' :1.,- ,A cônstrução, a m:;;;.- :;: - trdIDandàrite dO De6- tabel�ee ó:·�creto no.•"

,Ortrmedia ]5�
um' computador, '1' que .dá· mo é feito. Um fUri:u! �,�ha-; ;f�l�r e�' �1he�a� por � tôda' , nntençã9' e a fJ!8.nquia ao i�camento,!ia fAS, se não �.124 de 26 de maio dê

Dto Rioo. Í39' aos' engenheiros informa: veriBJ)l de dizer'tais q0isas. ,al;:geráçõ.�s.,: (.':-,' '. '., . trã.�Ó",aéreo,de campos ele hO\l.ver 'o 'antenor;'
. �

1959, coin 'referência a en-

p..idiatriâ 17(1.. ;.
ções que' asseguraln que Pe�te':o;povo G diiCto,r . '·�uehl.;ésquece.u,�n{SENS- ","u$Ô: aeródfomo e outr,'tll,' ,,,,,'AcJP.UJJ:�stfàdO:f .de' Ae�, trada. nó Brasil e o sobre-

.

'1:;isioiogúl. 31 �
_

,qu�lqti.er ,dificu,ldade' SeJa, não teril ..,v�or e �em' Seghe.r "rE:tN?':" .:� , ..
,.;. t '�'... J�taIa:Çóês' aerov:iãrlas,.d� r�P9�tb, Qa}aI-u,t;d� el�e1?'�' vôo 'do"se� território' -,or

Urologiii. 30" '"
',.' ;'" ,�ontornada a;nte� que afete .é menc�QnãdQ g.'Úàndo',' sé,: ;� ',�. Jori'e'.Rb�rtó: ·Bncbler. �u'pfr'Í1Cie; em· qllÍiIquer �a- to :de Fôrças r�erals; , , aeronav�' 'é&trangeiras, :-l.0 •

? Ra�ograf��s ;4'07�. '.<;.,;,' '

.....• :",
a :?-�:�:. ��o há.�r�em ?do

, .. -�.

" '". �s�;:.��ndem de pr�!�a}\,q" .• !;:�' Delégade �l, ,.ou; elia-' �galad�.�em serviço ae-

. Ji'oraIll .àteó.9klàs�·,!�;fâf...'t�,ra ";�������nstlt';U�,, ,dI!: '.t0$í8.Qao do MinistértC) ,Ha. f mento por _Wr.:'er.� r.roo�u:lar� � .r" ;,b..� _ ",,;-:' 4�,*,

. tfia<f1!tS"1T�'t�5ffl:'$:� Õ�,,:�·Vt�.·smt:_. .... 'h<�'" ".'
.'" :�ronáut�ea, cabendo ai> i ,na falta �4as;i.· a.i)tortdad,�: ,(5)::-'. � q�alquer .. caso.

,

Na parte de EÍlf�magem f•• ".. Ç:ônliii1do Aa Sá. Zona Aerea aéirna. . >-',
"

.

apreender as .aeronaves �

foram atendidps: .214 curati- MAIS' TRES ir .--,.
_

'

.,'" ,"

lVRA'
, ,',., .

..' a fiscaliZação, na área de (3) ... N:<1 casO de aérona- Q8 �pantes que se encOn·

vos; :74 tnjeçÕés' mt'<sculares, �-+ I"E'fl'"I:
,sua responsabUidade,

.

das 'Vt:l procedente de fora da trarem em. situação irre-

7'" ven0s�, li) intta.qértnica .

Ao niesmo tempO em que
, ��&�. ,"

:

, ; "
.

' dls
..
PoS�ç

..

ões do Decreto. 1255 58.;. Zona Aérf)�,; .·ápõs ·s�u gular ou que des:l)prtarem

além de .oUtros atendimen. constrói' á.. Victorja" Liné, "

,

." ,de'·.25 de ju�ho de. )962. prime.!ro peuso '�. seu te.!-. sus:l)eitas, comunicando ')

tos. não anotados.
.

j' "." ' " I ,.�,.,' ".�""
"', �",;'ÍI :.. ConsiderafidQ. ,à con- riÍ.ório, fica sujeith a. e&tas rato a 5a. 'ZO""a Kroa obe-

.:Em'resUmo forarP.,atencll-
"

,.�-'

,

" ,'.', .,' :,;".",,'r, ,,:,�cla; de.lllanter-se o. in·�truções.. ::,'. ,'.decida. a,ea(ielade Comltil-

d.os nas 'div.ersas.· .

clínic&s '-ED:1TAL ,:.'." " ·.pó.ntrôlé das atividades, �.§:..
". ,

. do.

BRITO
.

',' �,". '. ' '.' ,. As. que ':pI'OCéderem' de

2.200 segurados e deperiden� \..
<.: .. '

� , r. �as ciVis no território sol.> palses vihlnllOS 0\1, a tIas fje (6) - Determinar aos co-

tes, não ·estando. computa-
" ,

F"
.

.

d"
'

","', ':'. ',' B'Uá. jUrisdição· e os just)S tm·..... rem·, de""".·rao,-
.

obri'- ma d .ft d D ta

: dos os' atendimentos' à do- ALFAIATE
. lcam convi ad�s os _hhores: ··oontt-í-" �. sadios illteresses �Q�,�� , tiórJ�tk.' ;;;':�';:�':� 'elIl toSnd:ns:szo!a �:re:�:�;•

micmó e no .Serviço MédicO buintes' abaLXO relaCÍonados a' Coniparéce-� �u�s, .

Taxis-aére'"
'."', ''lúnC dbs ''ireguiriCàiiõpot- portos toda.a cooperara!)

dá �,Pr�vidência.. �,
'

RUA· 'Nt1NES MACBAOO U t'"
..'

. "'.",, ..
' ,particulares, dentro dos h..... .h\..';'. ?orlô' Jd ,.

Sa ta o a' tO' id d f d

� ,

rem a esta �r� eH��, Pélta, ;P�aIl!ejl� de, íiü�, da lei, o. c0ma:'l4&''''��� r:"'7,';, : '.'�': :l1o'egre,: .. n' .

c m s au r a· as e e-

",
dlvida referente �O:iJfp�tb .. ':���,�'e Ter�� :�,.Z�� �érea resolH ;"'�i"{������::��d��i�.ge ��: �e:�!�:�;d:. ��êtiva-
ritorial-, e e:vi�ar a cobrB.llça�, jU<;liciâl:

" ' "
, ..... , �< • b -: _::-er a; .aeronà"e suá $1- (7)':' ,Tbrnar sem �Mto

.' ,NOM�.
' �., '.' ..... , ,,,,,"

"

. .', i:.;;, Ãiítorii.àr �.'Aerocluhes. tuaÇàO, l�ga;l e téel!llca,dev1- tôdas .8.lLinstruçôes e oÍ'-

I.!.I .

-.
_

."

RUA.. '.' ,
. iL'�reª,'iizar:em vôOs 'locai� e !lamente reg-warízãdÍl. (Ç0r �ensr a�tel;iores q�e coli-

\
.

"
.... vtá.g�ris d�' instrução, som: tlflcado de propii'ed�j.e, darn com estás.

Jair -dé Oliveira Màtos _'_I n; ',' V'. "Ih' '

..
:Y

.'.

'1' :-' �o sõirténté 'no local 'le.· Apólice .di;l següro, Regi8� (8) - AS a\Jtorizações 'lue

'. ....
.

_

"

, .la�, e o 1&ir '''; ,

.pattida,· àté o limite ·ná:ü- tro de TáXi e,Certificado de, ...não .. fofl!fn , expedidas em

Jqrr da S. Alv;es -::-' LaurO' Lhibátes'
. ., r nió' de 2' <duas)' horas Je navegabilidade . em ôrdem Pô'tto Alegre, FLorianópolis

Jairo Càllado ._.'_ CoÍlS:. l\ti�a,' ,;': ' �; ,:e�tre 8,: partida � o e. em dia).. e CUri!Jbà, d�verão ser re-

"J' L' b
.'

h
.

.

' regresso. ,c - Ter a tripulação sua :,;1- metidaB pelas autoridades
élllcO

.

lS oa -. Se meidson 2 -' LiDerar de autorizado tuação regularizada (Car- que as concederam, de 1:>

Uamir AIrlaro Luiz _ Custódio F .',Vieira: �révia a o?eração d� a��o- teira d� pi ôto cornerelf1l· (quinze) dias, 'lO QQ.G. da,

J
.

Ab' D S
-

.

.

Dave partlCular, satlsfeltas ou de tayj em· ord�in � �J:l1.- 50., Zona Aérea.
armr reu. -.-' uarte' �h:u'�,el 26 �. seguintes �xigências: dia) (!) - Estas jnstruçóes en-'

Jony OliveiraPereira,-.. _ ES,tev.e$ Júnio� 8:) Ter sua s�t�açã0 legai d),"; Provar sua identidade trarão. em vigor a partir Jo

Joana DAI' d C t'" p'. C!'-h 'd'
e têcnica deVldamente 're- tOdo o ocupante da àeronu.-. dia 25 de agõsto de 1964;

.

.

.

.
. cme e as ro ---.... e. de ra' ei· guhirizada (CertIficado de ve, em' tôdas as esealas do (!lo) BRIGADEIRO DO

Joana Gondin Carrel:rão _,- Gal. Osório' propriêdade e Certificad'J itenerário.·
,.

AR - :bOORGAL BORGES

J L·' M
T.

C C'
.'.' de na:V�àbmdade em or'" e)" -

.

Apresentar a. autorizl1" ComandiLIlte da 5a. Zo-
oana

.

uel e' afIO 'I ruz·-·
_.. ruz, ,0...

, Souza demo e em dia)
.

. ção a, uma das autoridades na Aérea:

Joana'Peixoto _ Jerônimo l. 'Diás"
'

b - Ter a tripulação' sua constantes do subitem (2\

João A., de Abreu _
.. Es�ada'3 jP�rites üdcumentação regularizada

, .'
' (Carteira de' piloto priva-

João Abélínio Vieira --:' Juan' Gánzo Fer· do' e Ca.i1;ãb de saúde em or-

n�des ..,
.

" ,'<. ',.' i j \�lÍ:.,: . fe.��::: ':> campo rle
Joao Abreu _ Anf. Carlos'Ferreira . '.' .' poUso óu aeródrOIrio devi-

João Alfredo da Silv.eira'-:-'êrUz',� Souia..
... datrlente regularizado.

JOão Alves � Jero"n; .....o.J.· ''-D'l'as
. 3 ..: Áutorizat a operação

.

oU....., de 'Taxis-aéreos, em todos

João Amandio Luciano _'._. 'Franzom 00 campOS ,dê po�o e ae-

J
_.

And d d Sil
'

Ih
ródromo devidamente regu-

:,
oao

'

ra e a
.

va -'_' I eus ,.

!ar1zados,' nas seguintes
João Arceno' _._ .. CarloS Correa condiçpe8:
João Atit. Adriano � t�ura 'Merr�"

, .

:ú�ri�: a����r:p::
João As�unçãó Abr�u ........ T�êz P�n�s' , ten�,. mediante uma G�3.

. Joao Assunní'ãó Abreu T.�ê,�. P.oot,·.es '.' .

�e l;oicença (Modêlo anexo)
.t' :r de aoordo com. as normas

,João Atigustd.Pafva '.:..._ ·pê.· ·Schrá�r'·.
'

"

a�: .

João B�tista Alves � Móqó'da NÓva'descO�' (l}. NI'J.C3S0 da àerona- .

1... _
•

.

' Ve sair de Pôrto Alegre, Cu-
�rtã.

.

tlt�ba e Florianóp6lis a au- .

João Batista Betteta -- Móris� Topp < �. deve ser dada

J
_

B' B' C .
. ..' :pelos respectivos . Coman-

oao,
. ahsta, ,er.r�t? ,- rlspiril �ira, ·�s da Aeronáuticar ou· P�l' -....._-�-�---_;_--�-------

JoãoBatista Bonassis -- MaL GàItla D. Ec: ( elern_.en!'-O creden.ci,ado pe!OI3

���o ����stà Dut.r�:: �M�. '�p�,� 'F��co � : ����N� casq 4a ��r�-:, CASA � VEN'DE.SE
Joao,B�tIsta :D. :�ClQ'� ':(ralano , y� s8lir,de l:p��ior a a\}oo-: ,

'
..
�

,
sita: à' Rua; í>tÍãrte" Stiliütel, N° 66.

João BatiSta Gãynete ...:....··�atirô l1.inh:ares' 'i
• �a.�. deve ;re.r. dadfl,- ,PO�

. 'tratar �o lóCà1..
.

,
. , ,,' • , ' ," '.:; -.'" \P.l1& das. seglJint;es, ll-utori- �

João 'B;,it,ista .Gl}.imarães -r-�M. do MocQü ,. (}"de&: ...
" '.

" .;
Aceita�se pa�te financiada ou aparta-

Ilorianopó is, 25 de Junho e�'1964..,. �'
. >

n Guarni ao

Joã-o Silva _ Diretot
li�scteral, se hOllV'€r. ou pi"·

. .,;' .',
�ento por êle cretienc!aclo;

fundido ou concreto. Par

tem .de 33 pontos e, com

seus ?-,7 metros de largura
vão-se estendende ao lon

go de y.xp8. rota de 17 qul':'
lômetros/' ...

.

uma liga de alumínio
-

não
pintada, Nas horas do rru
hs" serão um de dois

.

-ern
àOLS mínutos e transporta
rão por hora 25' nUl ��
geíros, que' �mbarcarã.o·· e
deSelp�o',e.ni doze'.
tacões,

. , .
.

•
.

As
.:

estações !.eráQ espaç "l"
sas e. projetadas para fà�
c1litar a movimentação cios
passageiros. Um círcuítc ú
chado de' televisão auda
rã o contrôle do metrô: e

acelerará o fluir da cor

rente de muitos milhares
d'é pessoas,,' riàs"'horas > do
"rush'. A sinalizar�') ser,f

. . t . .

controlada automàtícamen-'
te e os trens também �o.
derão . ser dirigidos' auto
màtícamente.

o nôvo metrô 'trá do fa
moso centro; eomercíal e de

comercial e de negócíos de

w��te . ED.d até os bairros
densamenta . povoacos do

nordeste de Londres. Se'ls
trens serão prateados - le

:Seu nome: Victoria Line.
'. Metro a metjo, os túneis

),vança. revestl�cis de f.erro
)�.:
,�----�--.�".�

..

��--�--�---

.��:
"

I :- �
.

"i :'

, .

�': ':Movimento Estatístico 'do

{Mês de Julho no I. A. P; c.:.
;� Conforme témos anunci'l·

::do aps leitores. desta colun'a,
�o sr. Gualter. pereirà Baixo,
· delegado do ''Ijistituto' dos

:Comerciá.rios, �em einpreen�
· dendo uma neva orientação
t.iJ. Deleg�ci.a Regi.onal do :.

"IAPC. Não se' limltou urilca:
·

mente a comand'lt' do Gapi
;Jlete. 'Vistta, 'diàii�m�nté, as

cllyersas DivisÕes, proGuran:
40 faZer andar a "m�qUina:"
que estav� "emperrada" co�
falta de 5'l.ngue nôvó·e de
';1';<'"""";" ""l'Y\' votade d� Jaze

la 'funcionar. A Junta d�, Jul

g� :��HO 'e 'Re�são, sob !itta

orientação,;
.

passou a . "lUI-,
gar" cerca, de 100 'prócésso&
por sessão .. O m9Wmen;to' ElS-

.

ta�st.ic,o
.

de . tôda Deleg;:_wia,
{omec1da peJ9 setor·' com

p,etente sob a:,direção do sr.
Jaime Antunei$, ,�el, .• é· o

'segu1nt�: .,�
..

"

'

'.AuXilio Natalidade concEl-
·
elidos em Julho 329. no valor

.

d,e .Cr$ 19.193,684,00
'. Auxílio Doença 193 no' va

, ldr ;de Cr$ 1.0,?0..096,40 '

.

'.
,

. Prorrogações de A. DQerr
"

• ':l' ':....

ça,. <13'.777 diárias) .
174 no

· valor de Cr$ 1-0:970,555,00" ..

AUxilio FUneral 3 nO vJ:.lor
ele Cr$ �98.4Ó(),00

.

�
. Seguro Velhice_-_ p no va

lor de Cr$ 312.616,00
�posentado� , ., In'validet

.

" 1w

PqRQUE NÃO TElvfOS O 14 BIS...

Não mantemos nerJhum museu de "reliquiás àéteas":. um motivo

Fazernos questõo absolufo ·de Olerecer rapidéz e comôrto: OUITo.

o 14 pis não ofereda nada disto e nunca veio a FlorianópOlis.
A Tac·Cruzelro vem todos os ,dias (coisa que outros não fazem)

nos melhótes horários. O aviõo? écm��::lir, padrdo de confôrto e

rapidez. C,ohtmue prefei'iiido a Tac�CruzeirO.
.

I'

" ..

SULTAC _. CRUZ.EIRO 0,0

f'\e�[lTAf'? RA
lJ(J ,_;1. Y �M

oFe�r4S 04
OFe R'TA,S, 0,.4
OF'f'R tAS:' ·0"4 .'
.,' ,', 1""., "1 _.

•

OFe R,TA S ·:04
O F E Ffr.A s· :'�D A
OfE R"T AS' ,O"
OFERTAS oA
OFERTAS' DA,
OFE RlA'S" "O A

.. �"
.

O Ff R,r. A'S' O,'A

SEMANA
SEMANA
,S,! NI'AN·A

.se M.A �:fJ
SeMANA
SEMAI��I"A'
Sf,M'A,N A
SEMANA
SEMANA
,SE MANA
S e'M A I\J A

...' ..

,.,.I'

a comíssão de TraJ;lSpor- �OvO& ·'lJ�J;'QS..e, ao mw.oo .

tes de Londres - o órgão conaada' de Kent;· J"

públíco JIiçumbido' 408 ser- "��, se: �!", .1qêia � 1rit- -Ó,

VÍ90S de ÔIÜbu8 e d� tren:�, P'{���, ���.� ����
.

subterrâneos de LtmGtes· rAi)eQfl' n,a ,V1AA .�� �Mt'?
pl1�neja � cons�'\l.Ç� de, �as�' :$.a;� '����;: "1�.c�:+
mais tt?s li�has .j� �etr:ós: po��·�'wn�l,tl�:9�·��··
Pretende 'levar ;0 _serviço. a ��eiro.s,,;ppr' ,'ano.;,; ." x-" ;'j .

'.

liNE' 'RO��ÓA">
..

"

4 ,-"

,',

/'.

, :'

,
.

," 1

Aeronáut: 1

< •

,
,

.

; Fogão Vende-se
'Vende-se wrt fogâó a lenha para nar €

.

Resta�ra!1te, ·�a BERTA 'com 2 bocas d€
.

fogo. 3 estulas. Ver tratar BAR MAnGA·
RETIl ESTREITO.

1.9.64'
._......_-_._---- -----

LAMBRETA
'. "

,

.

Vehde:-Se Uln.à em perfeito
. tar pelo fone; 2605'oü 3978.

,

·27.8.

eStado trá-

fij,ento como en� a a.
"

Grande tencno para const�uçâo.
, ,-,�,. .

-
'

'

Jo.,

�ril'I·'���•.'·' "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REDATOR
Pedro· Paulo Machado

COLABORADORES. ESPECIAIS
MAURY BORGEs - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

" COLABORÁDORES
atr.I LOBO - MIL'roN F•. A'VILA _·ORILDO LISBOA
MARIO lNACIO COELHO - DÉCIO BORTQLUZZI

. '.. ABELARDO �RAHAM. .

�l __� __

'."'.

'

tJ1"; "

: .., .,

I,
. ..

I . f�

J!j '/11�11/ J\ . iJ 0,
O Figueir.ense, que domingo; cOT'$egai: lade 'do 111eSmo nome. Dias;' havendo a possíbilidade' de anteCip(i�. 'do com .empate os demais jogos .

retumbante vitória sôbré a esquadra dâ>M;:�': .
'. O. prê,Iió: deverá ser vencido pelo -ilvi ção dó prélip para a tarde ou 'à· noite: de sá-' ('

.�

cílio Dias 'que assim baixou pará; a'terêefr.. riégrb.que.vblta�á a jogar no estádio "Adolfr' badó. o jôgo será efetuado-no-campo do 'tr[�, Ú
_--,-_'_.-........-_--"'---colocação, favorecendo o Barroso ��i� n�.pró: '

T:q4{�;r". Todavia, sabem os vice-camp eõe. campeão do Estado que emséguidaruman ����.,.
.

.�xima rodada marcada para domiri;,o e,;,'4;':'. ,1� cÜo'de que o time fi'iado à Liga de FuI"", pára Pôrto Alegre, afim de dar combate ac. �.:14' ralando de codelro .;; Ifeira, dar combate ao onze do Gúa�, d� 'ei.
. b6I de Lauro Muller é ;-erigos'ssimo e pode

-

Grêmio Pôrlo Alegrense.: pela Taça Brasilv i lU /Í) 'i. rio r:;:: /' I

Os clubes . da lig::" Brusqn.·ensÂ.?·...ne .:
..

>
rá- surpreender.:Portanto, muita cautela, al- 'Comerciário:e Barroso serão áaversariós�nr, � .l._(�::'.�JljJ!Yi!A 1�.... , U u \; vinegros. �

.

.reduto -dêste enquanto'que' �ll.t Tub�rã� ,de�' .__

'Estadual de Futeból::"· ):,.( - .:'. ',. � D��AIS JOGOS',.
"

frbritar��é7ãb.F€rróviário\e:Atl�ticó Operáril
.

Rio _ 'Agôsto'- (Cortesia da Cruzeirr
.

, .

•.• - ',:" .. :' Nos demais.jogos da rodada, o .AvR'. de- Quà�ta..;féi;q. .será.corápletadàa rodªda"'9on; .

do'Sul) :- Através revistas especializadas de
O I b 1 '

. por ����-qf '. 'lerá atuar fora dÇl Caoital, iogando em Lau- os jogos' Heréilio Luz 'x Imbíruba, em: Tuba- esporte, tomei conhecimento de certos aspec-'
ões Te

ute o e.co�o .as ..gran?�� ��rnI��- l�o.Mu!Jer!eontra· o Minerasil,. .campeã i d: rão e Urussanga x Postal, em Urussanga.
'.

tos 'da vida de r�noinados craques, que, dis-ç
". -

m, seu prlmord10,. depois .a fase ,dí .

Liga local. o melhor encontro da rodadr de- No. turno foram vencedores: Hercílic
putaram e disputam ainda partidas de.. fute-transicâo a consolidação o apogé .ad . .' . .

(4) F' (2 '1'
d"

�.
'

C '. eu e �'. e· verá ser travado entre Metropol -e Marcílu (3x1)' Marcílío x'l ), igueirense X.A.) bol, embora já tenham ultrapassado aqueleca encia. orno forte determinante dêsta. "'.,. Ferro'viár1'0. (2x1) e Postal '(2x1), terminal .'

I h .,�. .

'v período normal que seus estados físicos permases, á o fator econômico. Brusque em' " .'. :;:- ;>.' .". ..!
-

1945 era uma pacata e bela vila. Mps a::..pé ..
� DOIS h,rleres no Iornein dos Vra �an es tem, seja pelos anos de serviço, seja pela ida-

rola do Vale do ltajaí a partir de 19'.48 êom�:' COl;lleça' .a . totriar,' 'outras Dário, 'Valei e Pires, en- pé. .

.

, ti
çou sua fase de consolid -

. O ,'i
h

"

'o,; '.' proporções .0. TÇlrneio .. dos quanto �ue ,na li:ha ��
..

'

- Sabemos que a média d� idade do joga-
,

açao.. I> c��s
.

rus
Vi�ntf's,. quando o Grêmio frente, nao so pelos roals , dor de Fute.boI é normalmente de 24' anos.quenses foram rasgados por novas chaminé G.p.túlio vargas'mostrou, sá- mas pela v.ontade de ven-

& ruas foram calçadas. Arcaicas p�iites lo. bado: à. tarde, que não es- cer, Aroldo, R�ch.a, Alípio e

A
. . . jogando normalmente dos 16 aos 36 ano.

� b
. . 1 ' . .'; ..... tava disposto a permanece\ Zimmer, constltqlram como diretoria do 'Palmeiras . REUNIAO DA J.D.b... :

no máximo.
.
\

.ram ...,u �tItUlaé'S por solIdas e modern.as. pon na segunda colocação., ,a� sendo elementos de gran- acaba,. de acertar o ingres-
d I be d

.

ã.d A Liga de Justlra,Despor- No BrasI'1 temos exemplos de algun'tes e concreto e ferro. Para a m,ocI'dade d.c.· vencer. de maneira sensa- de destaque.' O se1U.ndo 50 no··c u " o .Jog .
orpau-,'$ ,

. .

..

d �,;, Re to O j d' r de tiva. de Tubarão deverá .<;e
f h' t "d d

.

B f b t' d"; " . '. cionai e categóÍ'ica O até tento do Grêmio SUr[iU e lis"';"
.
na '. oga o -

atletas amosos que."C egam a es a 1 a e JQ-rusque oram a er as as portas ,e gm,aslO: então lídér'jnviéto há 3 .!le- um forte 'arremêço .d3 Alí- verá átuai pelo conjúÍ\to reunir na noite de hoje. No- .

escolas normais .é' de uma cademia de coml..� �nas e campeão' do' iCo pIo Calota defendeu fá- paJm�irens�. no .

próximo te-se que" áquela ,Côrte ·.de gando O fino do futebol e alguns mesmo chc-
• """". <

t t
'.

e 'sera' con J'ustiGa desportiva não se ,

lt t' 40 'cio' O g d t
"

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

'lg' turn:o>o Viajàntés E. C., pe- cilmente e" quando pn ,a,va cotnprotr,l.lsso qu
.

-.
-

. .garn a u rapassar a e qs . anos.. ran e sur o economIco que:� em:vo .� lo tnlireadór de 3 tento.s a concluir a intel'V'enS90; a tra;;o Atl��Co de,. São Fran-, reune.' à· várias semallfls,.
.

Muito,s . fatores 'contribuem para q'U(va todos os setores da vida brusquense,·:·.ser. zeró�. JÔgO ;rituito· móvimen- bola e.scapu�iu· de seu)' bra- .ciscO"" '. tendo' em vista a falta. ,de
, '.

. .

� i númerÓ nas reuniões pro-
.

ti t h 40 'ogando' O mesmeviu de alavanca para guindar o CA.'Carlo' tadiAê.�p.e�S.!Ú itJ.íCi,o, com

ço.s. Rocha, que' es,a_.�.a.
·na

,', '::1'"
'.

'.

. ; .

adãs
um a e a c. egue aos J ;

.

'.
. ,

.

.

" .'
.

�,
'. ;' ive�aé,';âe ;,ambos os lt:J,- e�era, !>urgiu despo l��ado .;��O eBEGOU 'P�&A, gram, �. .

. fuJebQl que jogava aos 2Q ou 30 anos, embo.,&enaux e C.E,' .PaIsandu. para lug.rar::.....4e·des... '

Q�ets;.'.' �.,Ob•...ri�.'... tl�.·;
..

'.r,s;goi
.. ei.ros .·d.e"q.l,lal9!le.r:..d��o.!:..::en��.��'!'..,�.....�,_

.._)_...,<•...•,_•. "

_ .._'.�" •..•;,'.':';'" . ......rl"."o';;,:;':=..
4.

'

....•..•���
.. �... ''{ ..'

tó iO'fr .", .... -._, .. .. 'li " •.. , - ..,.._" �'.L V rã" ré c1ar.ô,· su.. "a$.J.".1COh,
.

dil'ões fíS1.·.,C?�. n.ão... sei;al!.taque no cenano esportIvo cátannefi'Se. no:; . a det�à:s. .seguidas. DUl1l,ll� trarlo e arrema u rara "

�
.

O 'te . ta te Na� •. CAN'DIDA O
.,......

� _ ;,..:
I b· . "', '. te. todo. o decorrer' da '-par- conto direito da ):Ilet:\., Dal.. ve

.

rano a. � . ,o"
• '·as. m,esmas'" pois 'riãõ .se pode exigir .que '(.cu es CItados, fOI o Carlos Rena�x qll;le CQn_. ti1a' 'n'�o "o' ··tiv.emos mo- por diante 0'0 Via'Jant�s não' nl<:o que teve sua fase ,de

. .

'.' .

� " . .,
.,

d ta· A' Futebal EI e tos ligados ao 'COrpO humano de o mesmo rendimento enseguiu chegar ao apogeu. Era o':absoluto '�( :rr.en� qe'graneies émoções se
A acert�ram .

maif; e o ci�eq���iOvesi�l nova ca-' paln:� ao. que tudo. in-fut b I '.

E
.'; '.'

rios dóis arcoS como tam- ' Gremio fOI amplland( o seu '. .

'.
.. ,

. .

. tôda a sua plenitude: ano após ano.' .

e o ca,tarmense. ra em. suma a .. sele,;ãc b',· 'd' I
.. :. á' is' "do d

"

i ate' "''.te 'H.lS 33' IAisa .. Des�.a. .. feita o jogador dica encontraram o candl-
. em . os unCl.On 1" o omm o, �.

I
.

..

-

d .� S
' tal qual uma máq'uin"barriga-v€Tde. Mas depois do apogeu: ·'ver.! SAPS' que' entráram

...
111), minUtos, exatamente, numa que s� en.co::-_tra ;no �a mel-Adabtol �ail�a ,od sucsessato Tr0�rr . e nosso �orpo � .

.

c
·

d .". ,.- , . '.,'., " .,.... '" . "'. 'd'
.

..' ." I t
. da' Alípio ras ja aC,erwu' seU mgresso

.

e 'AV a os' an os. -
..

"

m t r J"a' que nestes casos uma peça nOVéa ecadencla. Isto e hlstorlCo. Isto· e mexo· gra�a<�. com. um ulnl�co .exce en e

d Jodga. 'da ;.ara no Vasto Verde ta-se 'do desPQ1'tista 'Wal-
. OU' 10 Q ,

,

1
. '''. .. �.'. pensamento o t}ua' ,te ofereceu e esCl.. .' .

.

da S11
.'.

'·po·a er substI·tuida e com nosso corpo tarave . Como as �iviliz<:tções creteri��, egipci� propOrció�va- .·meÍhores Aroldo pela' direita. 1!ste mor .Antero,.. .

vnha, CJldJa . e s ..'·

b' C lo"
.,' 'á'b' d' t' l' h' de f"nco NANINB �BEGOU OPARA. candidatura vem gra an o "na-o' ··s·uc'e'de'grega romana e i erica o ar· s Rénaux ôc con.di�ões _na, ,t .

t'a e Clas- foi a e a ma... .,

O TUPY.· �S . A$SINOU corpo.
"

,

.· '.. " ".' . ""da'
.

d'" �·à·· .' Si1iÇà.�Õ�� ->a.�.vit9ri�.. .

deferiu alto ,e forte '�entro .

NO' . AMtRICA
.

" Um. atleta de futebol que' se prf'ze terrapogeu, mICIOU a VIa CruCIS ....
.'
esCl, o primeiro t.em_po fOI dt�- e a pelota, encobrinc'o, 1.0- •

_

. FERROVlARIO .VAI t' b' ,.

d
.

para a decadência. Atualmente o Car-Ios:.Re· put�d:o éom,relaJiV'a i.gual- talmente o goleiro, foien-. RENOVAR que er o rIP.';:}tQrlampnte f'ui ados especiail.

'.
. '.' "d' .-. m a t cabeça do Rocha ...

"dnaux esta em plena decadência: Só �SSinLeh. dad,e,. e: açoes, .c�. con rar.a r'- '.
o

o atacante' Na,ninho' que com 'a su,a,sau e e .seu�corpo ..
. -

.. .• .

," '.". equipe dÇls vtaj�'ntes '. pro- que, outra vez,
.

ez caJ,l'
. brilhou· • "no. Bonsucesso e Em. reunião da diretori� D

.

contramos exphcaçao para as co,:tm:g,a&, g-o. .curan�o '�orçar. o)ôgo 'pelds reduto dos ViaJant:s, en: que. �e:ve" r�pida !�assagem do populAr Fen-inho. de
'. eve se. obter de mui�as e muitas coisas

leadàs sofridas pela equipe do Car�.os Reri.au:li ,extrem.aa'''icon�u40os �apa-. çerando o_p�acard. N"f,equi pelo.Vasco da'Gama, che- TUbarão,·.flcou estàbelecl- sob pena de ràpidamente ver terminar sei..Só'·; . . '. ,' .. �" ..
,. '. ',:,,'. �es·.dp,�nuo,·que. J�ga- pe dos 'VIaJantes n�.,am.9s 'gôu·aJolrivileparaump.e- do de.·q·ue�tQdos os joga- fu't b l' d fno dete�mmlsmo hI$torlco e�con.tt:amQ.. vanccontJ:a o. forte ve��i,)- 'e gostamo� do trab�l,o ,de riodo.dé,expériências na Tu- dores com contrato �x9ira-

e o, por mas 'con ições ísicas, por falte
justificação para a não classificaçãó do Qatlo: . sul que ass{)lava na.ocas1ao, Nereu, LICO, e AnIbal, de-

.py. Toda\da;�côube ao Amé- iln '" a ..exoirar, renovarão de reflexos e por esgotamento nervoso..
R t

.

prrm'. eI·fo·'S·.·
", "1' . eops.eguiram suportar [:s monstrando mais uma vez

rica' coriti-àtar' o jogador dentro da bas�-teto est'l- Carrizo, notável ar'
.

queI'ro da seleça-o .Ar-
.

enaux en re os cmco C(1; oca· cargas' equilibraram o �a- que são as peças de grau- .

.

.

t f t';
,"

, .. .' que .se encon rava no u e- beJecida.·pelo .clube rubro- 't' 2 f'
.dos da 2a. Zona. ....

"

... nQ� e aos
..
·25· lI!.i�U�OS de utilidade .ao quad ...o

..+ ból,gaucho.' negro. �en ma"com 1 anos de utebol e 38 deidad{
J' E

"

Cl b
;

"

.; ,.' ';::'.' exerceram 'malor dOlIlIDlO, Também .referente a e,,_a. .

t -t" f ala o sport.e u e PalSanuu,cull:1pnl quálldo.·com a marc_a�ão de rodada, jogaram Ca-telrQs DE' SÃO.PAULO PARA
OS e.n a agora sua orma mais excepcion: .

na presente temporada, uma atuaÇão ''be�l . seu 'Primeiro têllto. tttravés x K'Sedl1tora, cujo p,::,,(.'ar BRUSQuE. devido ao extremado cuidado com seu estadc
melhor que as apresentadas nos úItiIÍ1os�'cer:

.

de Zimmer, d�pois de um.l ·fipal acusou a vitória dns
físico, da observância dos bons costume�

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

óti.m.a' .tabellnha. com. Ro- primeiros por 3 x 2... 1_
". '. •

'.

T b d b O, joga.dor.:.Henrlque velO ,

d d' .

d
.

d ·t· dtames catannenses. amo em.o ver ee, r.an°� cha.·. .., '.' EI'S a 'atuaI claSSJfl�açao com sua sau e,' ormm o ce o, eVI an o ex .
.

de 'São Paulo· diretamente
co brusquense não alcançou dass1fica�i.io en·

."
No segUndo tempo o .Grê- 'do 'torneio, a?ós. o, cump'ri- .para o· Páysá�dú de Brus- . cessos, alimentando-se bem, evitando a be-

t d.j. 1 b d 2'
, ... > .] • 1\," 'mio .deu. proyas de ',estar mento õa prImP,lra 'I'oda�a

qúe, ·tendo realizado alguns b'dre OS me eSLos c u es a a. zona·... .Lv+ru '. nlaiS 'bem:;prep&'·rado f\stcn- do returpo: Em l0lulZar 1 'a. ,.

,testes com relativo. suc.essa.credite-se a favor do Paisandú' algurrúls vi·" mente. e, além �e ser favo- Viajaptes e Grê'1lio, cOI?2. .

O jogador deverá firmar Di Stefano, cem 39 anos de ida.de e ain-
'. . .} d d' A recldo pelo vento, seus ata- p.p.; em 2° lugar, nartel- ,�

1 b d 'd 1 E
-

h f"dtonas, mormente as a cança as Iante '.o .

.cantes introduziram. uma ros, com 4 n..p. e em 30 p. COllllProtnisso com o c u e a 1 o OI na span a, que 01 tI o como ('.

brusquense por alguns U1t}-
d d 4mérica e- O Guarani. Finalmente resta anali.. s4rie constante de l�sioca- último lugar, A 'SerTutora, maior craque o mun o em sua posiçãe'

I' ses.
sar O Usati. O clube do senhor Tomàz Caeta. ções confundindo comp.e- com? .pontos no paSSiVO

"8Ot:A.MAlSPEP!FEITADóBRASIt.· mantendo ao longo de sua notável carr�iI'a.
•

. .. . ..' •
'. tamente

.

os defensores .Vl'a.- Aproxima. rodada m�rca .

no RIta FIlho, cumprIU auspICIOsa Jornada' ru jantes. Muito contribmra!ll para sábado próXimo, no At
-

C E
O mesmo cuidado que Carrizo teve com 3tH

2a. zona. O Usati Social Esportivo entro\. para a 'conquista _dOS 2 éampo do �ni.rallga,. as. se�
.

ençao, ronisfas sportivos saúde.. ,
.

. tentos desta fase o. excelen- guintes partIdas: as 13,4:>
C

.

no est�dual completam.ente desacreditado. te trabalho da dupla de horas, Grêmio x CS1.'t.eh'os ' ontinuam abertas as inscrlçoes aç. Stanley M�tteWs, o notável ídolo ingle�Mas pata surprêsa geral, os camandaq,os pe. meio-de-campo Ney e N�r- e às 15,4,5 horas, Viaji'tn- concurso de reportagens instituido pela.A3. no futebol, é outro exemplo maravilhoso.
I I t t'

.

Ar ld G
.

•. ton.·e o quarteto defenSIVO tes x A Sedutora. . -

d C
.

E d S C 50 d 'dad .

d
. "

.

1O exce en e ecmco na o omes, ;nnp'\l:' formado pOr Mário, Alvaro, SOClaçaO os romstas sportivos e antê
.

om anos e 1;' e, am a Joga suas pe é'
seram categóricos resultados às melhore:' .._- o Catarina, "A EVOLUÇÃO DO ESPORTE .�" E êle próprio confessa que deve isto ac

equipes da 2a. zona. O onze do 'Usati der· 6rp-m;o lAPC 2 X E. C. Juventude 1, , BRASILEIRO'. - Viagem, ao·Rio de Janeirc seu cuidado' acima do normal com sua saú-
'rotou o América de Joinvile o Carlos Renaux Sábado, às 14,30

.

horas, 20 minutos mais tarde, num com passagem e estada pqr conta da C . B.D . de.
O Atlético de São Francisco, O BaePendi e ( no gramado do AbrigC' de impedimento não apontadO eis o prêmio a ser conierido ab venoedar. O::
E I b d J '

b d Menores, 'Voltou a jogar o pelo árbitro, voltou a ms.r- , .'

d ACESC dstre a, ani os {;! aragua, � O. te�e ain, E,>porte Clube' Juventude, car o I O, também:' :f)ot' SOCIOS a evem remeter seus tra...

excelentes empate frent.e ao Paisand..g. Caxia: tf'ndo como advers'l"iü o intermédio e seu ponta. dl- balhos à sede provisória da entidade, alto!:
Gua'rani e outros' clubes de menor� categorié Grêmio Esportivo I A.P.C. reita. do EdifíCI.·O "Chiquinho", em cinco vias, as.A eilmpfrt;ição esp("rtlva O Esporte Clube Juven·

Segundo afirmações do �or foi infcia�a pelo árb,,�l'o tude jogou com Pedrinho, sinatura constando em fôlha à parte •

Tomaz.Caetano, secundado e.m suas de- Or}!;tndo Pranzoni. e aos Nll.im, Itam:u e J\.':oacir,
30 minutos da. 'Drimeira fa- João e Luiz Heitor, Wal-

claçõespelo alto próo do Usati, senhor. se, a.p6s a retlráda dei eam- mor, Erevaldo, Schmidt

a dos Santos, o Usati com a experiência"adqu po·do 'lateral esqueM!) Moa- (Célio) e Franz.

dr, . depois de -ter SOfTido O Grêmio Esportivo WCrida no presente certame estaduâl, tentarl grave oontusão, II) ponta di- com. Pedro, Alvinho, Nei.
no estadu;;tl de 1965, desenvolv�r m8gIl.{J. reita, do IAPe assinalou O Dias é Ceceu,: .tacó c eare-

d
.

primeiro tentei. do IA'J'C, ea, Ruarinho" Juarez, wp-fica jorna a. termtnarodo .t1esta contagem mar e Caroto.
Em suma, foi a equipe de Sã.Ql João i o prlineiho tempo. . O sr. Orlando b'rap.30ni

.,
n,.'u.. ,.e

·

..
melhores resultados ' trou,ce ..:"..,ara:.. ,·· ..

·9 I:;
..
!l"f Aos('10 -mmotol ,

da f�· foi mau apitador,,;tenclo in-
� ." 'li; .' Q �p1_61\.,. rraril! ,

em- ·,elusive declcUdo c .resulta-
)3k"s"quellse •. ,.

.

. ,,,-.,. .'.. ;,""
I

".:.
-

':�;",,�iad�. � �,.� ,,';�::,.. "',��,'
.

:��' �����<t:.;�� ..----_J��.----.lJI.

Continuará o',cctfàme da le. zona. .

'.1

•

�w

'('••"

-._ ._--_.�_ .._---

. AVAf FUTEBOL CLUBE
De aeõrdo com o art. 31

letra (a) dos Est�utos do
Avai .

"1'.0., . conoVQCO os se

nhores membros" do Con··
8elbo oeIti;emti<m, para
uma reunião ordinária no

dia. 30 do. corrente mês,
com ln1clo .às nove (9'· no
.. Ç1 sua· 1Ié<le �
b,&t1va, . .ato ... .,. �ooalu..
. .. ' ,���

va
�

sln, para a segu1lite
ordem do dla.:

Presta�ão de contas e

eleição da' Diretbrla.
Florianópolis, 19 de fl,goo

to de 1964..
Dr. J_'osP de Miranda Ra

m9s � Preslâente do Gott:.·
selho Deliberativo

.
-.

No Brasil , às vêzes
.
chamamós de "ve

lhos" e imprestáveis para o futebol' certo�'
craques como Vavá, Julinho, Djalma Santo�
Nilton Santos, Zagalo e outros Bicampeõe!!
mundiais,. quando isto hão é verdade, e (:

que se pretende é lançar novas estrelas n(

futebol.
.

Se a renovação de valôres é caso decio
dido e obrigatório, não, quer isso dizer que;

. se d&va encostav autênticos craques que ü
veram no decorrer de SUBS brilhantes carrc

raS cuidado'com seus estados físicos, não n

presentando nada para nenhum deles' o pese
das ,anos·.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



da no VITNAM DO "SU,[
CLE�VELAND, 26 - o can

didato republicano' Barry
Goldwa.ter disse ontem que
o Presidente Lyndon Jonson

está na iminência de assi
nar uma paz negociada no

-Vietnam do Sul e acusou

seus adversários .democrã-

tas de estarem equivocados
em matéria de apaziguamen
to. ,e desarmamento. Em dis
curso pronunciado perante
sete mil ex-combatentes, a-

Z
7

pr m'"

,

SALAS DE FORMICA
á "sua, , escolhaBelíssiinós c�niunlos

com bufei de 1,80 -
ou mensal
com"huferde 1.95--
ou.mensal
con fúfel: de.· 2,00;�
ou mensal

CR$ .

' 26P6000,�0
'

Clt$ i:4GOOu,OO
cas: 280�OOO,OO
CR$' , 2�.OOO,OO·
ca ,2�5jJO0800'

&R$ . 28.000,00 "

.,

.s.

Sómenle'd�,talle';o .ês de Agost'o
.J' '-, .

.' . .

:"'.

em

MOVEIS. CIMO
Rua Jerónimo Coelho, 5

EIS UMA· CEBTEZAr

GENEBRA, 26 - A União
Soviética afirmou; ontem,
na 'conferência de desal;'

mamento, que nao há base

de acôrtio sôbre as propG,,-

tas do Ocidente, como passo
inicial ,para. a. redução .•ie
armas nucleares no âmbito
de um 'plano de jesarma
menta ge�ar e completo. O'

delegado soviético Semy!:>il
Tsadapkin criticou a opi
nião dos aliados ocidenta.is
de' que dmante todo o .1".

saJ'mfl,mento geral, é prec�-

firmou que os Estados Uni- ger \6dos oS :fíoss�s associa
dos devem encontrar um

.

dos 'em liberdáde".
meio de fornecer à 'OTAN
seu próprio arsenal de' ar
mas nucleares táticas -r-r- o

que poderia chamar armas

nucleares convencionais.

'.

Dizendo que o Presidente
Johnson e os 'democrát�s es

'tão minando a unid�de da

OTAN, acrescentou Goldwa-
.

ter: "Este Govêrrio deve res

pender não só perante os

eleitores deste páís,. como

.tarnbém perante a História
,l)or seus, abjetos fracassos

.em política exterior; E dês
tes fracassos, .nénhurn é'
mais trágico do que a' falta
.de apoio à OTAN".

.

.

O candidato presidencial
.repubüceno acusou o . Gover
:00 de intimidar 6' povo, 'tan
,",to,' o norte-americano 'como
.os demais, ao discutir a

questão das· armas . nuclea
res,' e de.utílízar "a' questão
do controle "c6mo tema dé
política de partido"., Disse

que 'se fôr eleito Presidente

em novembro, estenderá aos

aliados europeus dos Esta

tados Unidos a linha telefô
nica direta que liga Was

hington a Moscou. "Nossa

linha, direta de comunica-

so ser mantido o equílíbrío
do poderio entre Orhmte to

Ocidente.
Referindo-se ao discurso

de Tsarapkin, depois da
-------_-_ .......,-'- -- ... - .... _.-._-----

\
L
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ELO

•
A IMPRE'SSORA MOOÊLO poisui todo,; bs recursos

• O neeessória experiincia
.

para vorantir sempre o

móximo em qualquer seni�o do ramo.

Trabalho idôneo e/perfeito, em que V. p,ode confiar.

,

,
desenhos

t cliehês

folhetos,- cotólogos
cartazes e carimbos
impressos em geral

"apelaria

�

IMPRESSORA MOOÊL;O"
DE

ORIVALDO STUART. elA.
RUA DEODORO NI33-A o.f

FONE 2517- F.LOR'ANÓPOLlS
, !)b � ._' .�::::;..- .

. ' � .

,,". .,t,;'·n:E>;u.Qa à� .segundas, quartas e sextas

":�;.�-l�i��J��§.,�OA,30m, pela Rªdio�Anita"�._
- .. , baldí, MEL�DIAS DA TELA, proprama é:lt

não um disfarce" de a.gl"e's';'; Orivaldp' dos San.tos e da "Livraria Educá
são dos países capitalistas, '

e a menos que Q Ocidente

abandone tal. doutrina,' a

dos Estados Unidos, publi
cada. na. semana passada em

Sôbre P. comunismo, de- Washington.' parecia aceitar
clarou: "Em qualquer parte a solução preconizada pelo
do mundo onde exista agora .

General De Gaulle para 3

uma' séroa ameaça , para a neutralização do sudeste a

paz, .trata-se de uma amea-' siatico. Acrescentou que os

ça comunista, e em 'qualquer livros brancos e as informa-
I· ,

. porte onde existir uma es- 'ções procedentes :de Was-

perança de. paz, é a esperan- .. 'híngton: indicam que o. Pre

ça da poderio do mundo li- sidente Jotmson se p:r'epara
vre para conter o comunís- pará colocar o povo norte

mo, para promover· tôdas americano diante de um fa

as pressões necessárias pa- tá consumado: uma paz ne

ra que 'o comunismo se afun goelada rio Vitnam do Sul.

de dentro de seu próprio O orador protestou ensgícà
fracasso e contradições in- mente contra esta -solucão, a
ternacíonaís". Afirmando qual disse - abríría a porta
que os Estado Unidos têm para, a infiltração- CQmunista.·
êsse poder, ajuntou: Mas' Ao 'êoncluir seu; discurso,
seus dirigentes carecem. (lês-· Goldwater afirmou quer se.

te poderio: São, induzidos .o Secretário da Defesa; Ro

por conceitos estranhos e bert Mp.JNamara, der pro

irreiais de' apaziguamento e -vas :de' "maior fraquezá,. Q

desarmamento".
,

pais saberá ,que a União So-

A seguir, Goldwater, 'que.· viát�ea ,,conta' com',rnais ar

foi ínterrornpído 35' yêzes' mas .bal1stica� apontadas pa
,

pelos aplausos do auditõri.G! ra a' Europa? do que as que

revelou que um documento o Ocidente possui, para re

do
.

Serviço de Informações ' vidar."

"iojJ�s· es CJU;�r}nl(S LEi1M A
!U�MA"

TODOS TEBItO UI�1 Sfi C�I7�INHO
PARA Cll�tPRI�R BARATO!

'

ONDl:? QUANDO?

sessão de ontem, o deleza
do dos Estaàos Unidos. Cla-

,
re ,Tiniberlake, disse que
"matou o grupo de traba

lho". Tsarapkin insistiu em

que somente um plano so

viético, já rectirsado
. pelo

Ocident'e, poderia' constitulr
a base de u macôrdo para
criar o grup0 :de técnicu;

I

sôbre o desarmamento nu

clear.

Emprêsa Editora "0 ESlADO" ltda.
Rua. L.UllSclneiru LH,Hld .rou - .f�i. sll%·� - ".,<:tAxa i'ostalliS
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"
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Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gamlf
Lobo E'Eça, Ministro Milton Leite da Costa, Dr. Rubtm�
Costa, Coronel CId Gonzaga, Major Ildefonso. Juvenal..
Walter Lange, 'Dr. Arnaldo Santiago, Doralécío Soares,
Osmar Pizani, Dr. Francisco Escobar Filho, Zury M�-

. chado,· Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas' Filho, Marcilio
Metif'irl)l' P'lho, Luiz Henrique da Silveira, A.' Carlos Brí

to, Oswàldo Moritz, Jacob Augusto Nácul, Major l!�d
mundo Bastos Junior, C. Jamundá, Jabes Garcia, Nelson
Bi'ascher, José Ferreira da Silva, Clcmenceau do Aml)
ral e Silva, Jaime Mendes, Cyzama, José Roberto Bue
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REPRESENTANTES '.

.

Representações A.S. Lara Ltda. Rio (GB) - Rua Sena.
dor Dantas, 40 - 5° andar -, São Paulo - Rua Vitória, ,
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Anuncíos mediante contrato de acôrdo com à tabela'
em vígor,
J\C::O-�"" • 'fTJ'JRA ANUAL Cr$ 6.000,00 - VENDA AVU�-d·,
'Cr$ 3{),OO. '. ' \

(J\ • '. :i\O N.Ã.Q SF' f?�8PONSABIL:rZA PEL(A':; CON.

CEITOS �l\UTm()S NO� }\RTI_POS ASSINADOS) .....

----

- • � 't' ,�

....
�- �".-

Sábada - dia 29/8
Baile da Universidade

-

às 22 horas ._. ,

Eleição da
Miss Universitária

Domingo - dia 30/8 -- ás 20

Dançando na Colina
horas �-'

.- ,
. :'.

M'úsicas de Filmes ..

- � J

çao

conferência continuaril (,8- ---------

tancada".· Tsoraí:ikin vict,t

almente. retirou' a prop"st;:i
soviética antcrior, par.�1. n.

criação do g-�'lPO de t.r3.ba
lho Os Estados Un1n03 e

a Rússia concordara�l1 e:n

junho último em criar .

re-

"A história - disse o d,�

legado soviético -, revelou

que êsse conceito não é se-

ferido grupo, porém
puderam

.

chegar a

acôq:lo para indicar

plf\no de trabalho.

Representação Contra lacsrda
BIO 26 (OE) - O Jurista' Medeil'o�

Silva, dará in!tcio ésta tarde à representaç.êc
contra ó Governador Carlos Lacerda, em no·

,rue, da Assembléia Legislativa. O çaso, fo

originado, 1::-01' ter o chefe do Executivo ca

rioca, baseado no Ato Institucional,
'

saneio·
nado Leis que hão tinham siC/o, �provada;
pelo LegIslativo.

Seçuranca
o Cél.Danilo Klaes,Secreiério da Segu,

rança. Pública recebeu em audiéncia o líclo'
do

.

Govêrno na Assembléia L��f!'islativa 'dE
•

.
U

Santa Catar.ina,Dep.Dib Cherem. Assurito:
dear�'2'm administrativa. foram tratados IH

ocasião. Também o Cap.José Fernandes e (
. .

Ten.Belfort Aráujo,ambcs da Polícia Militai
.

foram recebidos em audiência. pelo titular
da SSP.

Aumento e SaláriOS
RIO 26 (OE) - Acredita-se de que de

. encontro mantido pelo Presidente da 'Repú
blica com o Ministro do Trabalho, surja no

va . orientação governamental quanto amo

sah\rios. O Ministro do Planejamento, sr

Roberto Campos, já concordou com a mo

dificação do atual GongelaÍnento dos' venci· .

mentos, e em. decorrência s�rão
. estabeleci

das nov�s 'bases para os· aumentos aos tra
balhadore��.

..,.,. .

.;;".

í.�__"'-"-: .... "'!:J< ...�ti.v..��....L�-...::;i;:;;is: .....-" ':'d b��tj"';í'\., '-�"";';"'··""""-�""-e'

REX-MARCAS E PATENTES
Â:�., .

Agente Oficial da Propriedade',
Industrialni.!)

u::n

Registro de marcas patentes de invençã't
nomes COmerCIaIS; títulos de estabelecimeni
to, 'insígnias frases de propaganda e marcas

de exportação
reua Tenente Silveira; 29 - 10 andar -
Sala 8 -- Altos da Casa Nair - Florianó

polis -- Caixa Postal 97 - Fone 3912
'

ESCRJTORtO DE ADVOCAC!A!
Bit. NILTON PEREIRA

. A'dvoQ'ado
" �

U. BLUlVIENBERG
A.HAHN

ABELARDO

Solicitadores i f: \
AÇÕES:' CfVEIS. TR-ABAf_,HTS'T'AS

; 'cb.
MERCIAIS. PREVIDÊNCIA SOCIAL, ETC

:R,m-l Conselheiro Mafra, 48 - Sala 2.

---_

J � n () 1"
., II' �

'ii C LJ .-�

OLH-'i U�
use óculos

bem adoptados

atendemos com exotidão
I suo receito de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODERNO LABORATÓRIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Flo.rianopõIiS, (Qwnta.P,eíra), 2'7 de Agôsto de, 1964

[hloa blle
das (Exército; Martnha.. ta a frente para o .Monuo

f'ôr,ça Aér�a e po.lícia,M�i� menta onde está armada a

"tar) em numero ae 100 ele- PIRA e onde estarão altas

mentos (25' dé' cada), super- p'ltoridades Civis e Mima·

visionados por um Orícíal
'

res,

do Exército
.

(Tenentê 'do í.,,!uando o, Sr. Prefeito

140 B.C.),
-,

que dísporé Os Municipal receber o fiA·

elementos, constituindo urna eRO. a Banda de Música ela

GUARDcA DE' HONRA, nas Polícia' Militar 'executará o

seguintes dIspOsições: HINO NACIONAL (os, Mí-

_ Carro ',de Bombeiros litares farão .a Contínêncía
_ Moto,Clube de Flcrriàn6· e' OI> Civis saudarão, desce-

polis em '!;lIas, abertas bríndo-seLe colocando .

Representaç�s �litares, mão direita sôbJ'e' o lado

tendoa frente o FóGO SIM· esquerdo do Peito). .

: BõLTCO, --'- �tras represen- Após' o Sr. Prefeito Mtmi.-

tações present,es. cipaI deslocar-se·á, p�ss::m-,
,

.

HONRA .'d,o pOI" Alas da ASSqciação.A GUARDA'DE,
recebendo o FACHO DO FÓ- dos Ex-Combatentes que, es

GO SIMBÓLICO' de�locar- 'tàrão empunhando, desfral:

se-á. pc'la: RU� Felipe Sch- dadas, as Bandeiras Históri

rnidt (cru aceierado çurto),· cas d� Bra�il, irido c?loca:
cni cujas calç'J.�as E(stará' O FACHO na PIRA. Dunmte

colocado o Povo para' aplau- êste percurso o FóGO SIM·

di;r a: passagem, entrando EóLICO será saudado por

na Praça "15 de �ovemhro" uma SALVA DE 2J. TIl10S.

subindo peJa frente do Pa- '.Colocado o FÁGHO na

l�ió do GovêrtlO; ent;rárido PIRA, u��rl} qa 'p�l:i!-vra .?
. à direita pel'l. passagem,,, s:. Cap�tão ,.(\ndrelmo N�tl
desce defronte ·à. P,refeitura Vldad� d� Costa. que sauda

Municipai e co'ntorn:mdo :rá o 'FÓGO �IMBÓLICO DA

'defronte ao Momimento. do PÁTRIA' em nome do ,povo
.

..
.

.

.' de Florvmópolis:'coioneI Fernarid:) Machado, .

su�rido ate a escada de
. Tehni.�ada a saudação .

a

ao' .Jp.:Tclim "Oliveira Banda de Música do 14° B.C.
. acesso

. executa.rá o HINO DA IN-"Bello", passando entre 'l.!as ' '

l' "t
"

ESrv'\ DEPEND:J.:NCIA, ap6s Ó quea.l
.

cc,nS"l 111tlaS par �,vV-

'\ ficará, concluida a cerimô-'LARES, indo li.Lé o 10e;,1 <'.ro > ,
•

1 � p. f',· lÚlJ..
_q1J,ê..�SIil ,aq)ar c,o .J., _ .,:e, el"O .

. _- Tendo' em. vista a chegaMMunicipal� pal'll' �9 eiltregar. ..

.

,�. 'GUARDA DE HONR.A a esta Capital, hoje do "Fo-

ficará no pátéo sob a tradi-' go �hnbólico da Pátria",. a
DiretorJa . de Trâns1to

.
avi-

. Té[n;,ca trituraI �rússeDue:
Curso

.

de· Administração de
PE�soal

'

o '. plóxlml
.

------�-------------'----,.-:.---�..--------..,------------,.....�- -:--- o Del1artar.nento de Edu-

J
'

b8j I
� tIA � �.

d· cação e. Cultura da Reito-

9 f] pe O pn �;elro iluversano u'a ::.��;�:i"::=
S.. t'· d O I

"Câ.ihaita MUÍlicipal 'de çõês ,Técriic&CWturais, pi'O:-
.

.

"

'e
' 'mõveÍ"á um eursó de liAd-

. ecre �na O es·· =:::!:;���=:t� ;r��.i�i.;r:::
.

.
),

. Vereador' ,Feliz' Tr�ittIn,· . ,

" O Govemador' d6 Estn.qo . :rid,<i dtas á.trás..,
,

la CâPlara de' Vereadoi'es. mqUvo. transcurso cl,laJ- 17 WahrÚch, díret'ora' ti>:!. Esco-

vem de receber. varIas Dedta.camos OS d�paéhos da Wesmp. cidade, respe- t···
. la de Aciíu1nistraçãó fiíbli-

t 1,
.

áf' enviadoos' "O Sr. Celso 'Da_ ct·.iva""ente'.
"

corren e prunem> aniyer- Ca: da Fundàção, Getúliomensa6ens e_egr Icas a. +" � - sário criação Secretáda do'
com respeito ao priméiro . mos pelo' Prefeito de Cl1a- '''Ao ensejo primeiro api- Oeste, promoção seu' 'hÓrt- "Vargas, no I>eríod'o de -1 a

aniver"'ário da criação ç4i pecó, Sr,. ,João Destri e pe- versário de criação '3ecr�- d G
"

d'
,.

1
.

.

1�' d�, setembrb.·
" .

, ra o 70ver�f1 Ol;" q�ei veio .""'s"'.:e cu' l'SO' será dese.nvol-,Secretiíria
.
do Oeste, ..

0c011" taria do Oeste, ent 1r.eu soluciói).ár pr()blém�,l":j e a- .'idPo 'em io etap'as de 2 au�nome e do '''ovo Chaneco te ....d ' i i di -, v
'" . '" u er re v n caçoes', re-

las. cada, lUna e terá.' P.or ti-queira ,Vossa. Excelência. gião extremo ooste di.tiiti-
receber nossos efusivos vo- nense.·� �iais sálllqqçÕes. nalidade:

.

toS de t,paraReÍ18· Baudà.- João ValVite' Paganéll<1, .1. :t;..evar os funcionários
çõ�; .]oãQ bestri, Prefeito �e�iQeJlte". a compreender à iinportân- Pr·e.sen''Ie de' A"MolelarMunicipal.;'

,

,
-

a Jb$iiiÍlIiiLE datE i _ .$ ; .4' .. ,ré" ••••'11- r.I�••••III!I••III!! I!III.,..��I!I!!��!IIII!IJI
'

·�·I!IJ��·.�>��·��W'-"·!!I!!'!81!!!!!!!!!maneira,' precisa como vem tir num ponto: as níúitipias mesmo; sob C!lrtos aspect0s, põem" concretizando, atra-' riações, 'que se verificam ás necessidades fund.aInen-
atacando q�.problemas que dificuldades, as' crises' cons· á conc,tetização da tot'lli- vés de obras de Vulto' e ben- com 'ÍIl,crivel rapidez, 7;10 ·tai§ do Estado e das dife
lhe estão afetos, ptllo sen- ta�t.es,·a �ri�tabi1ida��i e in�. dadé (10 ambicioso 'plano feitorias, o J;llano que' s� t-ra- nosso ambiénte, oria córtdi- ;rentes regiões geo-econômi:
ti�o altamente' objetivo co- tranquííidade que ven-1· en-,.·· que se ,tra"çara o Senhor çou.·' ,ções 'objetivas e sujeti'Vas cas, (, pláno traçaelà vai· se
mo encar.'! a .coisa pública, frehiaridf] o atua:l,G6�êrno Celsó' Ramps,' Mâlgrado tu- Govêmo e p-'l.rtictrlares, ,para que milito embôr�' to- ruisenvolvendo a, contento,
pelas trans:LG>rI'nações só- :�O"Estado,,'merce,dpsi r�fl& dp,.istb, Q·pauqrafilfJ. entre- çlásses prodtitOtas e'assàlà- dós,ês�s' i'ercâÍços Pól'sa. Óriarido IlQvas e melhores
cíais que po"'sib�lita- já se ;cds de uma situaçíi;6 geral Vis�ó noje em .dia .el'ri nos- riadas. todos se, uIwni :dês-, a ad:IliUliSthíc;ãb CelSo Ra.- �ondiçpes de trabâÍho .e

p�rce�endq, ';in !tl,ld6 e por dd' P&is, necé�,sltán:i·:di> tiro- sd:�Éstad6.é b�m ot�Gro,. 'E t� esfôi"ço conjl:l.ÍlW.
,.' :!nos rMliZár a obrá a que p�ogresscD nas áreas trádi-'

tUd9,' u.rn 'ritm6 11ovo de ciniO e hapilidade, �aTa, se- que a eqUipe' governmne)'l: A planificàção governa- se; p-róP6s.,·· " ,clonais, C'01Íl :i recu:i;>éràçãó
sendo pos,- traballlo, . mais ,confia,nça_ rem ultrápassaqos. ,Nit1guérrt : tal, ,conta,ndo ,coni a cola- mentál, éalcada no conheci� Tendo e� vista () 'l!tell" de

.

olltrll-$
.

e a: incorpofaçí'!-o
'lGl sentide nos poderes ptiblieos e fUi poâe negal-, ql��:�, taf

.

refie" b8ração de todo!>', vem 'emlf· menta e. na realidade (:'1.�,§ Clirnento MS inetas' l\1!eio., de� nova:�, 9' quê posstUi1ita· ,

.

" -r .. >li....", d
'.. . _",- ,.'

n(�<>.. "'.".�' cn.I·�;."", es+,n,'.t"I·�d2 J"".'0_11J8111, E·vn.allsão Éconô- tá mais riquez.as·1a7€111 'f"ndr,. " e ]00, anuo 111a,1lv.1LOS eS10l'çOS e J " . ", ,bl. C', '".J. , ....

d '- h' d
.. ,..

.on.l ·oa·ses.' SO'l·l·dr·.',e:, ·,'lda'.,Jt.':;"el, determirla.!1Clo q'uente bem estar' .erosamenLe, f'n��. o OlH- '" '_' , .. ,

culd�d,
' , ...

l' edindo :sob cO!etiviçla' e•.
',) >.;; �.

U'" .�
Prevas F�nai'S'do CürsQ
por Correspondência

A. prova final dos Cursos
por Correspondência de
Portugues' e r-�edação Ofi
cial, Admínístração e Legis
lação de Pessoal, -Legíslação
Fazendária, Noções de Che
tia e Organização' de Servi
ços será realízada no dia' 30
de agôsto .�� domingo .:_ àr ,

14 ho-ras -,. no INSTITU':1:C
DE EDUCAÇÃO '(PREDIO'
NOVO) à Avenida Mauro

Ramos, onde os atunoe rl�

.'. V8Ti!'iO
.
apresentar-se, meia.

hora antes, muníuos de "".. -

pectlva carteíra d� .ídentí-

F�· nf)�. �}1t6��f:; a!;�}.� ii'. "v,il�' 1J'
l�s 19 horas, na diVISãO

do Muni_c:pio, d:'1. Capítal
com o de Biguaçú, estará
presente b Sr. Prefeito Mu·

nícípal, acompanhado de

Elementos da Comissão, on

de receberá das
'

mãos
"

do
Sr. .Prefeíto Municipal da

quela cidade o FóGO SIM·
BóLICA DA PÁTRIA..

"

Recebido () FACHO o Sr.

Prefeito hhtnicipal ° entre

g.<:l.rá a: ESCOLTA DE HON
RA 'constituída ,de Atlétas
do Exército e da Marinha

de Guerra, sob a Supervi
são do Tenente França: da
Escola de Aprendizes- Mari
nheiros, q1.,le o conduzirá
até o Lal'go "FAGU'NDES".
Os' Atlétas cobrirão o per
curso, .em duplas (1 do
Exército e 1 da ,Marinha).

N� 'itinerári� o PRESTI
TO passará

.

peÍa R1l!l Gas

par D�tra, no EstreIto. Ao

defrontar O Quart.el do 14"

B.C. '0 FACHO Do. FóGQ
SIMBóLICO .dará' . entrad::,.
naquele Quartel, indO até, o.
Qusto de CAXIAS (LocaU- .

zado no Páteo Interno), on
de permimeérá U;'l1, (1) nü�
nuto, v01tandQ ,a integrar
se ao PRESTITO, �. e proso

seguindo pela' mesma .Rim
Gaspar Dutra e toml'>ndoc o
Vi" "hltn p.té a: i."'qnte '.'Her('Í

�-:L�;�'õsa�çio .,pelo_ des·
ntúUve'" a-,;m;i.z'll"r a Rua :fe.1i
[ieC' Schmidt,' descendó,a,. ate
O Larga "Fagundes".
No J�argo '�F'ôl!,M,màes", às . ,cicn;J�, l'1'(1.)eira.

19: 'horas, c(m�cntrar:se ;",:) O, Sr. 'P,'e"eito '!\.1;mi.:;i]?'l1,
os Atlétas das Pôn;/3s AYi'ua- >lO receber o' FACI�10, val·.
------ ·-----·-,--..........,---'--···1

DP\A' ;:V'" -- (·lIMICA '�\;F··�N,Trl·I .... ·

.• jl",IH. .'.�;.I. H ••

Comtinica. a réabertura de seU consul·
tório no conjunto 2.07, dó Edifício J'(JLIETA

; Rua Jeronil110 Cc2lho' nO. 325. Horári(

15,30 - 18,00 .. '

\�
.

As.sodfJção R�ra� de Biumenau,
Corigrah.�la··sf; com o 'Gçvzrn,ador

"Através dessa Men�o Gover"aclor C"ll'lo Ra

mos recebeu do Sr. . Au

gusto . Reichow, Presidente
da Af)sociaç30 Rural de

sagem verifica�8e o quant')

é operoso o Govêrno de V.
Ex" estendendo-se as suas

Blumer'au, o�ício de 3.l!,ru- atividades aos mais lem-

decimento pelo rece,bimen- gínquos 'recantos- de nossa

to da Mersagem All'\lal de tertiL e abranger�do todos

prestaç'lo 'de, contas dn 00-' os setôres económipos e 80:
'I.'êr,-,o ao povo ca.t::\!:ir;,e�13e. I C'lalS, destaca',io-se a 3,

Num dos tópicos Chi, UÍis- tenção que V. Ex. dispeiisa
à agto-pecuária, um", das

vigas mp.stras de noss�

economia.,,1

siva ,assir aia o president.e
daquela entidade de clas-

se:

,oaltOn i30NlI,
il,liSya OHS3Jt VldlO!) 3S I"
:11'11:;9 OJ·M3HYIRld YII3S

'

M1iiWJjv· ...,...."w «
.

<.

, RítmJ nOVJ de
trab'a,lh 1

, .

Povo" e Govêrno 'partici
pam,. hoje, . em Santa C'lta,

"ina, de mn 8"U"rco CQ'''m'',.

sc'gu5.ntes pro'lidências por
!'i,queia 'Repartição:
..}) .- Rua F,�1.i:)f'. Sehmictt:.
Estacionamento nroi1)i.do a'

.

partir das ln.3D hon:s e trá

f�go prOibido a partir das

19,30 horas até' a ch�gaaÍ:l
do Facho;,
.2) - Praça. XV (lado do

Palácio): E5tacion:).menr.o
prOibido f.1 partir .das 13,30

. horas ·e t�:á:fe?;O p�(�ibido
por ocasião da éhe�a(h

'

e

du"'mte a solenidade de re- ..
,

�
•

-r.1 ",. 61'�enrtao B0 ;.< ogo ':'llTIO, leO..

3) _. �)s· ênib\l:3 (llle de

manc:�ln· o co:c.tinente, .·u·

partir dáS 19 ·hor35. pas
'sar,ão a' trafegar pelo cais
Frederico Rola, Eua 1<'1'an·

cisco' ToJentino e Rua Pa

dre R.Oillà, subi.ndo 'a rua

Conse1.heiro l\<r�,\fra até a

Alamedf)) AdolLo Konder;
O Circuhr, Unha "B" fa-

rá o mesmo itinerárib a té a

rua Padre Roma, subin0.o
esta até a t1V, Rio Branco.

DVTP em I<'-polLs 26·8·64

Cet Pimguahy Tavares

Diretor

'Na noíte de ontem Q. De

sEjmbargador ,JçjSé RQcha
F�rreira Bastos; recebeu em
stià resídêncía tima,' delega
ção da Facllldade de Díreí- .

to, que foi levar ao ilustre

.ª:��ê.d:S� ··4no4io �_t·O rle�,H,t:a,d�·o ,Ur"e'lo-f�'Na opo,,"nlda4e, os for. lip 11 li II II U lJ U
mandos prestaram signifi-

As 'classes' produtoras. decàtíva homenagem 1).0 emí-.

n�nt� professor,' tendo 'fa� CaIIl;POs N.ovos' maníresta
lado em nome dá' turma oram selt apôío ao' deputa
bacharelando .

Antônio Per- do. Augusto' Brezola, pei.,\
nando do Amaral é Silva ínícíatíva do apêlo aos Mi-'

q�e :' comunicando, oficial- nístros da Fazenda, é Via

mente;' a eíeíção 'dó' profes- ção e Obras Públicas,' res
sor Ferreira I' Bastos pará ,p�ctivamente,' sr.:' Otâv A0
P4ran1nfar' ii, T\1rma, disse . Góuvê,ia' de Bulhões e ma-

da " grande' afeição que uní- recha! Juarez Távora; Se'
. Versitáriós nutrem .. pelo pro- licitando'!!.. reabertura 0a

��to méstte,' assioaJando, Coletoria Federal de Cg,[\).-

Bolsas .Escolar.e's ahida, �)S 'r�leVátltes serví- pos Nqvos e a agência :lo
'.' ços . prestitdos 'p�lo ilustre D.C.T.,. 110 'distrito de

."O núQlero '. d'e" b'oIsas . es-. prpf�ssQr a causa do ensino L�ão,' no mesmo lI'l(unicí}llq.
éohú;és concedi'dás par!l. o ji!dQ.ico em, nossf1 terra. ,De otJ,tra pa'rte; alcançou
ensino médio, ,ho' 'sl1tor' e}'- ,4gradecen,do, emocionado, reperctJ,ssão .'o,

'. di$e.urs()'tadual foi ,fixado' em �'.SI)O, 'o desembarga.dp� .José Ro- prqnunciado .pelo parb.dú�ante o ano de új64 Os c..'1a Ferreira Bastos, telem- mentar' joão Bértoli, his
recursos pr�vétn. n� .·!ói:tes brou os ailos e� que mi:his- toria,ndo' a inaug�ração' do
es�eíficas do

<

Estado e tr�u Direito PenQ:I 'a Turma seminário dá ,

.

cidade - ".de
Vnião.

.

\.
de BàcharelancÍos: .dizendo Taió� A:quel� repr.esenta"1 te

De' Pll�,,-a pa�te. ,de aoô�.7'�· dá satiSfação com que . re- do Alto' Vale do Itajaí, su
do c0I;ll decreto. dI', Go.ver-� cebia � homenageÍri que lhe blinhoti� . as ele�adas fina
nà.d.or Oelso Ra:moS, ç de._J �a!!:}ra funqo �Q coração 'de lÍ(íad�!i d� 'reférid�' 'estabe-
27 mil cruzeiros o'

lirrit!
velho professor. leeimento..

máXImo para 'bolsas . d --

un1Gad�, relativarne�te, a'.
'

..

' Á BRUXA' ESTÁ S-ÓtTA:
'

:

.

1. cicIo, e de 32 mil" co.

�e�:��a à:OJis�c�� �a-
.

Desta vê'z atingIndo quatro, vefco'los'
. nutenção, prevalecem os

,. .
.

.

seguintes critérios:'" de'
"

umA s'o" 'v'ez'a) :rara auxilio mo.te.rhll: .

10 mil cruzeiros;-'
" "

Na' tarde de ontem, ',(l� _1;..32-71' E?;&, ,de propr\cd<�..

b) para -bolsa-lnternti.tl1!" 'esqd:triá' ,da - "CO!lseih��".....�, -de-' da' Sr�: . Re1;lé Hauel";
cel1to e cinque��a hlU' cru-

. Mafra" com Sete de .' Se- quânda surgiu o cam!:i1não,
zeiras;

,

témbro . r�gistrou-'se' Vio- chapa, '23.,.10-70 de propriê
c)' para auxiiio-pens.io:\ lenta choque ,de" veiclllós, ,(lade do' Sr. Vicente, Fc,'-

ciI"que�ta 'mil drúzeiros;' envolvendo nada', mc"'os reh-a, residente, em )hr- .

·d) a�xilio-tia:nspor�é:, e 'que' u� "e�atninh(ió� do!s 1'e11'c3" ,chocand0:'se '.vb-

equi�'alente a 400 'pasSe& autorilóveis e um ôilibus: lentámente contra' os veí-

esColares, 'éníre o local·: de '. ,Do· clloque �ã;:" result.a- C�105 parados. Do choqU�
resiqência.' e a 'escola., '" ra� vi!rÍn1�' sendo �e vul- ficàrà.m iÍ'llprensados oS

.,. to os 'prejuizós matet'.ais . alltomóvéÍs. entre: o ônibus
e' O caminllão. :Sugerem-�e
ter' originado o acidente a

fâlt,a de freiós' nl,) caminhão
que vinha car�'('gaao 'dI:}
areia.' �" .: ..

" ·:AlénLd'e. inli' g.:tài1Clê Í;�s-
.,' t... ,,-I r •

!I '..;" ,".' . 1''''
.

:�.:)
to é eXeyàdQ�;,pr$j\iiZqs m::�-
tp.riais não 'houV'e V1th#as
a iàméntar.
'CÓihcid&ncia: lo .I1)Ímero"

do ônibus é 'is e' os: a,;�,t·Ó
logos dizem que a semana
est.á sujeita a sérios des-ts
tres.

írcmes
Mi:ionários

,

A Delegacia de Furtos,
Roubos, Deíraudações, QJs·
tsmes e Menores está .to-.

"

r

mando as providências l�
gais, no afã'de .. evitar' o

comércio ílegal; dos. chama
dos' "8ron1Cl: "Milionários",

, mais' conhecidos como ."fi
gurínhas", o avisá ,é ,�nn
al�1'ta ao p(lblié::O em geral;

.
e�it<.indo-se' 'que 'pessoas.
alhéías a êsse comércío- ve-

nharn 'a sofrer ",consequêxi
ciâ� e .serem ·envolvi.das· nes
sa �ont�a.vençã?: .

"

Os bacharelandos irão,
ainda esta semana, ; a resi
dência

.

do professor
.

Eugê
nio 'I'rompowsky Tauloís a

fim de comunicar ao ílus-

tre desembárgador a sua

eleição- para Patrono' c.j.â
Turma.
.: ..O ESTADO" congratula
se com' à acertada escolha

dos, -. bacharelandos .de 64
da Faculdade de Direito e

com os homenageados, [u
rístas que honram Santa
Catarina. '

as

, ' 0" ACIDENTÉ .

Ternn;no'u" a 'nreve' :'<? :ônlt:J�s nun:ero, tI'�ze• � ç '<f ' da; Empresa .,F1onanopohs,
cii�p8. ,23;'10-53; 'i:ln�ohtra

._ W.ü3HÚ�G'J;'Ot{;' 26' CoE) , và,:�é patri40 ?: fiY4 d.�; (��.
-:-' Terminou 1i .�Ú:eve dos seinbaXear, p�ssagêiróS,� ria
funcionários' ·dá . i:)111Pté�à rria:: "'. Cb'ÍSelhéiio 'Máfra.
aérea Pan-Alueri,can;, Repí:e- poUco' �nte tiá esquin1t
sentar'.tBs' da e:mp.�õa e' Í;ià da "sete dé.se�tli,btoj;. em

sL'rlrucato, dliegaram a 'Uh'l @gú1r;ia, �béfu parid6s,
aéôrdo em reunião '�aÚza� és-tav:trri o taxi 'Mereur:;
da em WashÍllgwl�, 'í

cnapa 23-00-28i o carro

particular
.

Sinca, chapa

Urussanga: Melhor Saúde. \ '. .

I ;.

,Melhor forragem
O médico veterinário Nerí que estão-sob o contrôíe do

Souz�; dà equipe especíalí-" Posto Agropecuário daquele
zada ,da'Âqtarquia ;UBt - município. Além' das atíví,
Projeto Gado,' Leiteiro,' foi. dadas' de sanídade animal,
d�sign!!do

.

'pelo diretor de programa·' com . lIri�ridade
assistência : técnica' da rere- na Autarquia UBL - Pro
:dda" Autarquiá, para reali- jeto G.ado Leiteiro, ainda é

�
.

z.ar levant.amento
.

dos indi- realizado, cooperativamen-
c!es de brucelose. e tuoorcu- te, um projet.o de ensaio .de
1.ose, -

em Urusfianga·.
'

eí..1lcl'imentação. 'de fórragei-,
.' Os trabalhos . foram rea· rJ1s .. 'com ,a participação di-

·Íizados, em aproximadame.n,· r"eta do 'cnefe do referido
te,

..

duzé�to:s ,afumais df) Posto Agropecuária, eng".
boas

, q,u�liciades leiteiras_,_A_g_r_o._,�}ene:ti6 Maz�n.

da do ,estudo da matéria,
proporcionando. conheci
mentos básicos sôbre os o'b

jetiv�s, técnicas. e a. filosO
fia dEI admiriistraçãQ de pes
soál.

.2. Desehvolver rios furi
cioná�iol> atitudes cqrtetas
e p.6sit�vas j:ijante dos pro
blemas de 'adnlinistráção de
pessoal, principalmente' no

,que se refere aos proble
mas de relações humanas.

,

4. fini de que �e obtenha

um xnaior apro�eit���nt6�
só Seríio a.dtnitidos às ins,
'criçõe:s élem��tos que exer
çam função de chefia ou

que
.

esfujl:l.tn lt'ltiniamerite
ligados a'�ia.

M� A. A. D'is.posrção do Produtor Rural � "(
�. o engenheir:p-agrônomo Serviço Federal de Promo- �,
Durval 'ijenriqile� da Silva,. ção �gropecuária, ?01l10 um

Chéfe 40 Serviço Fetleral servíço federa:l, à disposição
de �romoçQ,o ,AgropecU�lia do agricultor.'
em San.ta Catarina, está E justamente, para 'que
(lusti-iblli.ndo as instruções e� o' produtor entenda 'isso

normas' relativ-'ls as inseri- 'dêsse modo positivo, o at!lal

ç6es de agricultures e' cria· Secí-etár�o da Agr�êultU:ra
dores' no Serviço de' Previ-

. dó Estado, engo. :;tgr", Luiz
são do Ministério

.
da j.gri- Cabriel na reuÍlião çlos Se--
, �

.

cretários de Agricultura em

Viçosa, Mina.s GeraÍ5 defen
. Esse cÚidado todo espe- deu a junção de todos ser

éi�1. que o à.r_ Durval Hqnri.· viçOi3 de assistência ao -pro
ques da Silva tem em di-

�

d�tor 'rural, 'num Conselho
. fundir, corno o pr.odutor de Promoçã� .A.gropecuária,
rural.' pode se·, inscr�ver pa- deixan.do de haver técnico
ra ser '. um registrado,. no municipal" estlldual,�

,

fe'de
Serviço de Previsão, de Sa- ral, para �xistir apenas, t�o
fras ,do, Ministério da Ag-li- nícos bem .·équi.pados e balOU
cult�ra, repercute '.d� �a- pagos! perfeitamente' ,entro-

..

n�ira positiva para as ela!)- sados numa politica técni
seS rurais, que já entende o ca definida e. 'Única.-

cuI,tura..

,

"

CERTEZA É CERlEZA
ALI É SEMPRE MAIS BAR'ATO!

" :,.,::'i'í,),:: .-;; �;D'I)Ê�' IlUARDO?���·�'·nj;�� '��': �.:��:�. '�,�I;,�:,' �·':',:;.L""<,",',,,��_-:,,,\ _

." úN'átu't' é}��entrevis:tado:"da Semana
, } ,. r

em B,lumenau .. '

"Preto no Branco",. da. está ligado C011\O seu 'Ire-
Rádio Nereu Ra.mos, de' 'presentante 1)a Capitá;l,
Blumenau, �ocalizará sex- \ Tudo leva a crer tenhàm

ta-feira assunto de alta, 08 ouvintês do Vale dó

relévância éc�nôinica, qua:1 Itajai uma visão lÍ�pia do

do' 'ouvirá um dos dIretores suho Ide pregresso q�e, ex
do Banco de

.

Desenvé!V'i.- perimenta nossa terta, nos

niei;lto 'do Estado de Sarta e.sc'arecimentos que prés

Cà.tarina, dr. Jacob Nácul. tará uma figura. bast,a;nte
ll:ste;

.
pelo conhecimento· afinada com tal pro'!esso

. que tem do tema centraI da econômico,
entrevista de aniahb�, es.;. "Preto no Branco" ê

tá em córidiÇões de fazer coma,ndado por EviláslO

interessantes r:evelaçõéi Vieira; .

o popular Lazinho,
acêrcà não 'sõ das· ativida- que serve de poatf en�·!'e

cies do B. D. E. cQmo da. o co�v.idado çla. stJmana e

Secretaria. do Oeste, à' quál . o publico.

Esla
.

Casa, S'ila DO Jardim Aflân.icP,
,

Póde Ser, S�a .

'

t

",
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