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Teria sido inicieda a ,conf�g�ni� regressiva, pare o e�yio a Lua ·de 'l):ma Nave tripulada
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Imlnente. Novo lançam.ento���Espa(ial Russo

I
I

WASHINGTON, :l9 (O�) Washington . e procedentes
Font-es cíentirtcas da de .}iupsaÚl. na' Buécia, co-

'�, NAS A, decíararam em meçou hoje por volta das
Washington, ser iminente. li �oras. h<Jr�. �e �rasillv"
um 'lahçame,nt�' 'es'pacÚll, a' coutágmn·. regr�s�iva
russo de uma nave trípula- russa, 'lJ�dfi. na feJxa es

dt!. . por 3 pessoas. Sefiuntlo lPe�liÜ.'. utQiz'aflâ: pelo een�

mrorrnações chegadas' à tr� éte lançamentos sovíé-

ticos Em Cabo(? Kermedy..
1111 Flórida, o CmÚ".j Espa
cial' também legif;T:::t a

contagem regrcssrvt•. ; Por

outro lado, na Itálh, fl)l;

tes espacíaís índtcam Q1Je
o lançasnento L,anta. pode
rá ser uma nave espacíaf
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Fogo .Smbólico Recebido
com�,BrilhantismQ em Fpolis

.

I
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_E1eti·i['k'p.r·:\0 foi.'? p:rinci
.pal ítem da agenda do, Pre
feito Munícípal oe Maraví-
lha, em seus contatos no , � __ .. _

Capltal do Estado. Aquele P , ' t' A
.

t
." .

.

.'

C Igovernante oestino avistou- ' aramen ar . ViS (l-:ose- com e 50
munícípíos onde obteve vo- >

. . se: com a alta díre-ão da Ew' despacho .que masu, -' .giác; siJl'çaf Q,lHlc;'.,.:e a ,'l'_l-ta<;ãõ 'llb 12!clf o ijG.ssado. Comissão
"

ele 'Enf'r.�ia IÓé·· G
.

O· T'\._"
•• :{.

• , - yc CC!!l o :ioV'JrJJ.ftC�C:'·· c' J �oriz[l 'J.C',o �Qre-"',lla- rl",E'l.'.1 �ll_
.....lre�orio (,O P:;'D. ele tri.ca,.e outros �cf(,l"e;;' 2(!1Íli:-'

- _,

R' d
.

A t' '. E6tad0, O· ô;;plllaJo.' J!J['o' paro. u cOll�:.cu('ào de 'l,'PljQ . ,as ,.l.' 'as, cC:�l(ú'r)Jl o n"lstr'a.t'l·vO's,
.
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.acOm1)n.'li1a�..0 Bhrtoli tl'n I 011' do' VilI'l,)S .'
l':mpehho do Pt�,dl.lll!.",'ll'C<lr 1 'd" 't ti 'Antç-)'hl") Pn_

,. ,u. - materno :;rupo (]l: alV8ila-
" c <? 0pu'a o: . lÁ, + v assull�GS ligados Ú C;l<U, r�-' .. '" l'a' '" J

.' : ,.

'no seg!1ll1te f.:l:.(�wan::Q:: ch�tti�
.
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<[c.' ." CJ�,a[,..! :.1', .1"(}0.t'j�(.

"Ao �sforçad0 .<ln.:'�ú' a-' �
,.

AOüJllf:1?Al'l:iiÊ -'(;)' ryU?, SE 'PASSA NO HU,,!l)(),
pre'selltamos D.gra,.�l:::(':meT.- Maravithi:, lJ1ovi;)W'ntu-:;,c II"f'R(\VE$ DAS MAIS RBCENTES NOTiCIAS, OUV I.!'! .

yOS .-:la. pÚJ'lU:açúc, p(�l()s nà solução �e seus:·l)�ob!o.. DO_DE, SEGUNDA A -SABADo. O nJi;Pf)rdFI� M,i' l[ii;n
scn-i(',)s m·e'i:ado·3' por 'Yü3.' mas, como 111uniollJfu

.

de::,c· 03:55, )2:,00. J6;i);) e ,21':ÔO" HOt:M3 ...: SlNTONTz,r: OS
Ul Excel!}nch, que fOl l1'o.- joso -de �Üniú;r Jnaior' Jildice ld20 J�G.s. DE SEU DIAL.·;m Esni.J.'\ EM DJA' COM (l

'I,'ils::ros' J.?,roppye."j'J .. lcxc;o.' tar de interéJ:>(V; r:;ossa (ie -progJ;�ssà. ;
, .

i\mNDO. NOT'tCIAS, TAMB,ÉM ,E COM A GUAR.UJA. 21

ment.o d(��'i-):1.Ye;; U';�lL;I��cla;:). mu�ücipio. Diret';!'lfJ P,S:Y.· i. " '-ANO� LIDERANDO :A.RADIOFONIA CATARINENSE.
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1�Jand�I�t9
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1�.:,�[�;��.��;.k;::' r.líate';}líQJlan�-iJ,�Mn-:-�� ;t ,,�.r�'JN:V�" 0'
'AP.l".QlldJ;f,.�S M'iitbI��; �D��!!r.: .. '. :�J't.-' -.���" ��·lof � fJi"� A� <' ' ••

� '.,.",,-,
Ér��l1i 'f;;lyeJ',

óT�p!"e�f!;;ta1J:
.

() q6v�nlÍl.dot .�&!;G lü�·· ;1:0 �ii�ctl'tnieqfh: rt�lizag;je$ .

te do Mugilf,yco ReLtót; Ve- mos àcab� de c rçc0h€' r do 3f.lu .oJH?l"OSÕ' govcwo Vt T)'i)
readores .Domingos Feman- K!Jlbaixador ·Assis Clln,t{'a'J.� nUJ"tldD, 'O)',dl'�'� i'g :11('1J

��s .*' AqUi�O, ,.
'Walcterrtar, lJ.ri.and 0 segwnte telegr8,- l'c:grl1.:iSO "i$; �i� re.\11üs j Ullt:,:)

Vlei� lI-loacyr.. Pereira. (FÜ" m;:t:t rf)g±t)�s . CHt,[;,r.ill':lIlfif;;S -v5

tq'� de l'a,ulo. lh·tra: da mo.rEwnte- 'Vale Ituhí t8.n ..
+-''1- úa t' .,

,-,

Agência NacJ.ol\UU'),
, . .;rra ·!::immo €e1:.\, " CÓD.yit3 to me· fa.:iEll18. pt· Chateáti'�

"'. .\11s1tar Est!;id? tanto .a'1t.ll·"· bríatld": I

----�--�-�----��.

Cam,panha, de Yacfn�cão-
,"antra a

Q Rotary Clube. � Cicta
,de. d.e:,Joaçiiba Pl;etende
promovêr 'anipIà Cillnpanha
dI,'! vacinação contrá· 'varlo
la. C0111 êste obj�tiv:o, este.
ve nesta Capital rj Sl�. Eu
rídio ,Ctlll.ha presijcnte' da
refer.ida .' ell:tldadé, que Em:..'
tl'OU em contacto com o

deputado Nelson Fedrini e,
juntos, .comparecerahl, à Se
cretárla da SaúÚ le, ao �e

}Jurtamento est?-dmfl Qa.
Saúde. Del>de' logo,' )J Dr.
FOl'llando de Oliveira,�'ill)s
t.re titular da Pastai- da
Saúde acolheu plenamEm-

.

tt' a idéia. de , ;�ooper�ção
"0

;.;:: •

. ,cOtn raro briihantismo Tpls 'da GúflTn>do Pa,l"ag1Íai
trànscOrrerfltTl as sobiicta-' c .em. prl.t'llÇito ::p!r.ni.)' as 'au·
de� Çi,a cllOgad·a. a .l"forianô· torld[�df_:s rJllr� conlpareC&
polis dQ FQ;;()' SirflbúlÜ'u, ra1l1 li éeri;110� eívica.
q�e· aqui l�.rm�ne6Qu atá JLntre os presenocs � re·

Svxt&{eirs,
.

rll.mauqo pos-' porta2'erii. áoot6l;l!' �
térlotm(#lte 'para.' PQ.:Uó Ne.

-

batgadoJ" Ivo Guilh'on Pc

,,gt.e onde scrJ côlbCado' � ,na. ;'et;:n , fJr. 1';1"!]!},� :rrcsident�
PIRA DA PÁTRIA: Coubê ao do 'Tri;bu1131 (k :t. .;,�:;i.-,,,,. �k

Capitão :Andrelil1o NativF _'A,I;nJ.To ,��11.l,iJçil : dt:hSibfêita,
'dada da Costá, n .11-onrfl: d��' '�f't;pret;t-!1taiJ;e • 'do,,'prefeito;,,
proferi.r 'a .. s1?-!ld��e:ão durài;l- . CeL 'kiiens·., ,{:l,D' Monte, . Li·.
te'ás,. sch�nidades flue, se cú-

.

má:' cÍ5maD:(�âhtó do 14 BC;
.

roara�n dê pleno êxito. Na; f)'tL T'�)vJdJ;?' I'1:'tt01'1:!:, c.oma,n-
7." página o léitor encyn-,' da,ntc üf?n;n·' i'h '�';o'1fc1a M111-

o"

trará' o discurso do ilustre i tAlo; :\Ú:!,JUT ,JOO€. 40 Cal'va- -

oficiál lio exércit-o, O fIa· lho, 'CC'l'r.\a11dante . 'da Base
'. g'r�nte fixa àSpe0\o' d0 .a''::O�l-'. Aé'i.'en; C�!,J;iitão' S�ul0, r.(!pfe.
tecip:lento, V{';'V'b,S8 a.o fim- senhiutc- dO Go';cemador do
do; o' fogo. s:ÚnbólietJ áce.so F� 5 t a r� o; Desermliúgaoor

\ ante o monumento aus,; hé-. Adão Be}�<1lú'tiP-s, l?reside!'!·
•

.

rÁ :.l f � t:)�j;':'

Prefeito Júlio O'--ar-'rv-a:-Í1a-.-C-i...,.l,,_....:n�..._..tar
Esteve el1� :F'lol"ianúpo1i$,

o Sr. Julio Darivá, PrefeitO'
do" Munioipio 'de l-Ierval

:O'Oeste. Sua, senhOrio; .. na
Capital' do mstadol;manteve.
diversos contatos ,com· as

áutoridades adm1nistrath'as
tendo comparedd0 à sede

da Oelésc, onde discutiu

problenlas ligados a
.
linh::,t

de transmissão de energia.
elétrica: de Tubarão·Lajes
Herval

.

DIOeste ..

.0 Pl'f�rl;lito

visitou, ainda,
Parlamentar,

Júlio Dariva
a ASSéssoria

oportWÍidade

. e�ll 'qUe '(:cúü--eTsóu, com ..ili·
;1;105 �depútacfos

'.

�6b:re ." b 'an�
.. diúiléntõ' das' obras em 'stu
Municipio, citando entre OU'

tras. o', aterr� da ponte ai-.
to sôiJre o Rio do Peixe, 1l-

,� gíúldo' à c1tlacle' de ieàçalla,
,:ál'ios muros do a:rrinlo em

diversas nms, estradas no

interior . do município, c

igualmente, a inauguração
no di\,! 13 de setell;b�o dI)
mais tr()s �al'8:B. de Ruja,
construidis em convênio fir

l�Jado entre a Prefeitura e

o Plario cie Metas do Govêr·
00 Estadua-L

Toma�' posse ,O novo Oficial
de Gabinete do

Em' solenidade

Governador
autoricliJ.de Q.o Estada, o

Acadêníico', de Du'eitt> e Jor

naliSta Marcllio Meliei;ros
Filho.
O llÔVO auxiliar do Cliefe

do E,�ecutivo catarh')et)se,
desde setembro de 1962 em

Redator do Gabinet$ dé Ee
'iações r'liblieus, de or;qe se

rêvclou pela sua capacidade
de traballlo e pela Sl)á deQi
cação 110 sel-viço.
Convidaã.o pelo Go.vett).u

dor CeÍso' Ramos I'fss�e
agora as funções de Ofieial
de G!:ibLt18té, das quqls cer

tamente s.e desincum'birá
riam o nlesmo btililantistiti.
Ao .ato de sua posse. �clln

parecC1l'ani. ,
além . do' Góver

nadbr do Ei"ta.do, O Secre-

tárlo
.

ça Vifl,<;4.o,· J,B11g' CeI.
so Ramol> F'; o� Deputados
Dib Cherem \:l Ivo Monteile
gro; o Chefe da Casa Mili
taI" Major Edmundo Bas
tos Jr.; Q AjUdante de Ot,
dens d0 Govomador, Tenen.
te Ma1,lri 'P.,.obe,rto Vteira é o

Jornalj,sta 'Ra14 Caldas }'i-
'lho, Chefe -do Serviço

.

de
Imprensa do G.ll.p.

Ao Mareílio, flue tanlbém
é nosso' ColáboÚu:lór,

'

dese

�àmos fel!.�i�es no de

:;empelLll0 QO importante
cargo.

No fl�gtante a llÕvo Ofi

cial de GabiJ:Wte 40 GOi'er
�ador assll1a,ÍadQ séu têrmo'

de'possr;l.

Y'�rjDlâ""
.' . "

. 'deínQI:lstra,dá' pelo.' Rphr:.:
Clú.?e !Joaçabçps:, l?1"Ome
tendo dar toda a: cQuertu:'ll

ofi��al 4ue �e' fí",el� ne(;e'l�

sária..
' . " en�etad;): e111 meados do

. .' lUi;s de sctnmbro. c abrau-

O Parlàlnclltar, .
de . Joa- gerá, áS Cidades de Joaçü,",

ç�ba, áconlpànhado, do sro" :ba fletval V'Oeste e tJ..'

Euríco cunh�, esteve n sedes dos 'Distrítos de Lu ..

de.partamento de. Saúde, ( 'z_erna (> Nova Petrépolis ..

onde n1anteve longa' con- '. E'. de se lembrar:' q�e 11 'J

- o' cO...... o seu diretc;r, -

ano
- ,passadO' . aquele Rota·

versaça ,.... .

. a uim Arruda, ficf!.n- ry encetou exitosa caJlll>a�
Dr. ,Jo Clt' dO' que o' Depar· "l1,11-a" ele v!l;cipaçã.o anti .. tI-
do aSBen a .

f'
."

1
tamcnto do�rá ao Rotary :"J,ca" COl,ll "dva��nasl" �gua,.

b' 30000 dose.$ de vaci- J Il1cn"e Goa as, pe a >-!ecre-
Clu e . .

tár�a da Saúde ,do Estauo
nas � igualm,_ente enviará a

_.

de SUl1ta Catarina.

ACademia.'Milifar 'das
AGULHAS, NEGRAS

Cong'resso BréJsileiro de Geologia
A 'D1reção deral do De

l'alrtamérito Estadual de

Getf1og1� e. 'cartografia, a

caba de reéeber da Socie

óade tBrasllE;:l.ra de Geolo

gia, com. referênci� ao

XVm COl1gre.liso Brasileiro
. de Geologia, o seguinte
oficio:
"Temos a honra de. vit- à

preseúça de V. Excla., em

nome da Oiretoria da St)�

dedade Bta:sileira de àeo

lógia,
'

para' conluhicar qUI;
esta. 80cted,adê, pa:tl."ocLl1a

ve!fll !àzendo llÇl&
, .

.reati3a�

t.rípulada, .como o .de' urn
satélite da. série Ko;:;mos,
sem trípularrtes. O Centro

de op��rvaçõt:is E�ps,�lais
de. Hunsala na 8u�c!à, yQl�
tau'a �lniOl;n1ar que trata
se de um liniça!;llento' 'ce
110.vé tripulada' e. qu,!;:l, POS-

. sívelmente dará dírersas
voltas cm: tõrno da Lua,

.
com o objetívo de escolher
O local para a t'}rri:;5:lg�m.
de urna outra nave.: con

d uzinclo o prímcíro astrc

nauta a pisar o solo � do

satélite natural da 'ferra.

Enquanto . isso em M03l5UiJ,
a .'UgellCi� ''1'1\13S enuuu co ..

munícado . dizendo ÇJue o

K()S.MOS 4,:f, cccttnua fun

01oIlando Iiedeítp�lltntc
hem. transmítmco �<, Tc;:]:J.

sinais que reveiam, .znu.ios
detalhes ainda desconhc
cídos do llomenl quanto ao

e,slJa,ço . �ide�ai" .
.

WASIDNGTON, 2'9.' ,OE]
- observádores vUder)tuis
tlizem: hO'J'e '(11;'0 o' 'aur;a-

. , -

mento do 8. sacéliLE.', sov:é-
1;1co no espaço :·1� Cjiua;;; se
mantlS, 'si3il1f1ca' que den
tro ,. ele pOlWO ;, temp.:> os

.Q Corolléi Ck>J.'-1.�dfl,l1te
� Guarnição 'Militar de FIo··

rianópolis e do 14" Batalhão
de C�çl;!dores, lllfornlti, que
está aberta a inscrição pa
rá ,Acaden:üa :Milltar das
.--L �__--

sideral.
Os observadores ociden-

tais lembram que os. vôos
de astronautas SO'i,;;UC:03,

são sempre precedidos pe
lo lançamento de uma é-

ríe de satélites ,1,t0 trtpu-
·lados. I

Prefeitos do lnte�rior em Á�aó
Santa . Ceeíli!!', município Veio a' Flortanopolís :

para ��-�.�._--� ...L�_� ..... ,
.

,

.

elo planalto serrano, cornpa- tratar de questões. admínís- IR Ase R'EFORMA AGRA'RIAreceu à Capital do Estado ."

. escames

'

.� .: • -
- ,-c

.

_

através ele seu Prefeito, o ,do-g.o:vêrno.estadual.
sr, José Carlos do Medeiros. 'J;:'UUJJtjlIlr esteve em FIo-

ríanopoüs 6 Prcfei.w'
.

de
Saldados os prazos

.

1>

gaís, o Instituto de R,:;:,:
ma Agráría de 3;Ulb, Cu ..

tarína estará em conrü

çôes de fornecer novos ij�
tulos derínítívos de p'v
l)r}edu.dc . 'de t�rras, e : c-

'de .Il)·daiaL Ibitama.:

líder "é
Enaltecido

Guabiruba,
.

SI:' Carlos Boos.

jl:\Í, Camnortú, Balneurto
de Camboriú, Jtaperna, '.Pio
elo -Campo, Gaspar: Pouso
Redondo, ' Bhnnonnu. Ril'

"

do
.

Bl;l, 'C�lJipol? ';{OVOi-;,
Lontras, Rio (,O Testo. C.:

rÜibanps, âSC�ll'.a e' 'T]'Ol!1"
lrudo Ocn tral.CJ uerentos dos, .,.l11uniciplOS

O trabalho do deputado
Dib Cherem tem alcança
do ,ampla ressonância. no�

, • •
t'

JÓaçaba, enfer,mell'&'s, eS�le�

cia:lizai:la� -[laia a apJi(lá';�Lr
Clt Yaçi1�as. A Campanha
.de vucln'aç[to deyerá ser

Os fIagra:ri�·fo,l'ain tomados' na. }�ac�idade de FHosofia.,. e �lxa.Jll aspectoH das uu

l�" " .., '-'u' >ou ue '�UC,IUIO<lHt .ti.l�nil. ·nttl:llstradas pelu . 'proJesSor Geraldo Semcllzatu,
"'.Imo fllU'k do Cid(l Tél'nicl) Cultln'al da. USe. () ilustre ,sôcióiogo falou a "O E�S,
TAnO" SÔbl:,� j)ruíJkmélS de alto ·i�li.e.l"êi:;xe. N,i oHaya Jláglna o ]cito'!" !'l!conirar;,'
entrevista focalizandu I} as.:sU�ltO.. ,POI' outro latIo, dimdo l'rOsseglúmcllto '. o ICich.
'que tanto. ê:dto tcjJl· ubtido, a JleitQTi� a partj.t� do t1,ia .l� estará promo\'cmio o,, cu!',

sn de admillb:tra!:ão {,Ic'Pessual, millistrado ]JeJa 'professora lleatriz Wahrllcll. Dire,
t\)I"a da Escola 'de Administração Pública, da li'wldação Getúlio Vargas,

Agul"has Negra&.
',Os 'interessados (l(lver�o

comparecer à 3" Secção 40
14° BC até 20 4e Setembro
do'., corrente 'ano das 08,00 às

10,00 horas.

Les á-l'eas' se ajúdasscJ11, permutassem e= I
completassem. as' ·['Wl.s ecollUlllia,,:

Nll.l1l e;-rempl0 l'ti.piuo e lwturulmente
Vontade -de fazer e trabalhai: desejo' illCOllJ.pletb temos, !:u5Glm, o sal, CL'l,l o

. t\q estudar e .plan�ja:r, capacidade em soo sel,! carvão e .a ,san ütivilliGultura; a 1'6-

luc!uúa:i: e c'onsLrulr, eh; um tempo 'cata. gUIo 1:iel'mna, COl11 a sua pujunte' 8.3ro·pe,

r{U811se que hoje vivenlos todos nós. ,N�)n
'

cUárla;. � 1�t9ra�" Com a pe!!iCU; O vale e o

'exa,gera:<).o· ótimismo, nem pessImismo eXlk' norte, com: a SUg illdti�,�l'iu; elo. Tudo isto'
gera<).o; mas a auténticrJ.. rel1lidade ellet1ni- \ po:;sibUítundo à cTraçao de lútl,is riquezu,
dã de frente, cOln �odos os' problemas c

,(le :1ll0!l1QXeS condiçôes de �rab[1111os. de

difÍculdade!) que p9[3Sa conter em seu bo- cj�I1S ll_1ais. fáceis. para' os ql1e aqui v1ve111.
'j'o, Ul1Ul �'oulida4c' atacada.· também clt! mUI" laceIS e "mais fel,ize�"

,

frente, vepdo-::;e, OO!Ú perfeita llltidez,' to- Tud.o bt9 já 'exi1:5ün, tudo 18\0 JH iH 6b-

401> (')s o)Jiee� beill como tôdus as a:mpIllrs LavU:, tudo istõ' clamava- PIJ1" U!.illl a:;ii.o
. e iúesgotavÍ:=üs Po:;:síbiJidades. mu.is q.ii'etu, q,o. GOyél'llO, o quuL w!ilido-se

--r:; o cllw' 68tÚ, sondo l'eaJizndo, <10 esforço �<\l'-tieulf!r, póbsiblJib:ril, ii:; 1'01'-

Ul11l1 Bcm;Í\ 01 l11ij.dunça vai se :ÍJoree· ças vivas 40 Estado, as ciu::iec., uroduto-
. b�l'l<1ci.; �litida�11.epte. ll1lj,is nitjdá à !11e�idl1' 1'H:' e lI-lisu1atifidas-, uma. !:llTUile'l(l�\ d85el!
f!1;lG pa$�f,1m ,os di,aB� lIma transfom.1ução.' VO+'iÜl!�'nt.iBt,i" fi, l:eali?u,�üü • de Vl22[1 gnil!"
rac).ic:}l, á1J�rCDl)dQ o EsLado de uni extrec de obra eonjullta .. rio illterél:>çe de todos Ül"

lllO li< ol.ttro,. crialldD novas coúdições pum q.l"Ulltnm(mte..Vbaúdo'se, acima de tudo,
� recuperfJ.Cão pólilico-ami!:�istru.tiv:a. TuJo o \)(:)111, coletivo.

!1)to a,e tomou pOS?h'e1 por que?
.

O ittt:w.l Go-n�mo; armado de um illstl'u-
• TurJo -bto se tornou pOi;.sivel porqu,e o 111(:)'nl;o 4e trabu1l1ó ad6CfUadoi que' lhe Pe!

E;stl',ldo catarilienE:e, dentro da 110','1), di- i111le uma ,:isfLO .pmiorámica �OllCl"eta- da
nân1Íca de sua udminbtraçuo. foi €711Cam· nl;)i:.L:'l� l'0ulidade, ,tudo " i�to comp!'ee1ideu,
(10 '��,lO 1,1�n todo cOl!Jpleto e mUdo, lllut- li 'traçou"se então, 'um plano de trabaiho
to !3P�'boi� pão se perdesse de vista a com.- bastante ambicioso, M..

mesmo tempo ob

p'�·éenlS?9 � o est;.rdo, que �e 1azi�l,,11 !lec�s· jt>tivo .f!' !3úbje�i;vo,. q1!6 ,viesse /ao encontro

sários, q.fI.;5 diversi'd!}des i.nerentes às dlfe- dos anseios cm populaç5.o, incentivando-a,
rr;mt'er:;· regiões 'geo-<;lconómicaS.·

.

!1telldel'ldQ ','às 1'e,a,is neceSsid1;.des de cada

Santa CHtarilla, cumpi·e. acentuar, €i Um J.·egPip, .,'

'}JÇJttl'(j.o rp,re�ileeÍ!ldo 1!0$te sentido, 'çút<1e' O que a' ád1hlD.l:otrà.ção Celso Ra!llOS

suas' 4--hjer�as 11!"9115, C!lQ.e,' qual com !;uas t51"1: .cO!lssg:w.do. !'llOstr� ,o qUe.iltO. pode
p('f.:.:;;;i_�i1/dede_ eCO!'lé\111ié�_ �SP",�cifteas-" se" :ser !·e8.liza 'ia pesde, que. (;Oexistik�l m'l! pia,

.

q�]ptetar:.�. 9 Q 1? est�va. � s� �xig� età: .·!�6j:l�·��e�?to � ·�i���. e��ipe. C2,:P2.Z;,· €�!tu.7!as- '.

. -

!ga44c�v: u..'nq, apfoxur' m,G e ;1i8!ltade, autê!lticg,
.

cj.e t'eBól:ve!'

�bsslbUitanq0 que:': problemas que atetalu à coletividade.'·
'fíi' '�.{":ft.,..::J$:����

"

� "'e"'l: '!Y;' .,'
. 1_":'....,_ -.; L'_ .;.....__.j,;:� ',� "';"J;.." .......::__'_ "� ,;::;,'

�,

UM, TEMPO CATARINENSE

..........--._ ----�._�

dade de Poços de Ca�das,
Minas Gerais, no i:li� 2 de

novenifbto, prolong:fndo-se
até. o dia 3 4êsse mêS. �s$'::L
reunião deve:rá congregar
grande nÚlllel'o de e�pe
clalistás btaSlleitos e !Õ�

ttangeiros posto. que Slllh

allhel1te, aumente o i�t.e
rêsse pelos éongressQs .P�
tr6cina�os pela Socie4�de
Brasileira de Ge(')�og�q,.
Contando com a prestigio�
sa presença de V. Exc1a.,

valel!1o-!1o� do

reiterar
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�COnfeCimentos Sociais

cJ\, .U{�L-.l-
."

INCLU1RA' AULAS P R A'TI (AS,.

1 - O "Chá das. Asaléias" acqrrteeerã na proxuna
quarta-feira, nos salões do Clube Doz� de Agosto,
com o desfile das "Debutantes". Será em prõ do Na.
tal da Criança Pobre e Asilo São Vicente de Paulo, a ,

renda da tarde de elegância e _aridade, promovida
pelo Clube Soroptimista.

.

- +-

2 - Recital de Piano: - Com a cooperacão do Dire
tório de Engenharia, realizar-se-á dia 12 ·próximo no
Teatro Alvaro de Carvalho, mais um recital do consa
grado pianista Petet Schmíthaussn. Os ingressos pa
ra a noite de arte e elegância estão a venda na '''Chez
Moi" boutíque,

.

3 - Em atividades o Clube dos Lojistas de FIo'
.
ríanépotís, para a 5.a Convenção Nacional do Co.
mércio Logistaça se realizar na Bahia, Salvador. Da
nossa cidade vão dar presença ao acontecimento, os
SI·S. Roberto Bessa, Nilvio Scussel, José Dias, Walter

.Koerich, Elpidio Machado e Aloisio Oliveira. . .

4 - A Diretoria do "Clube Joínville," ontem recepcío-
110U as "Debutantes" e convidados especiais nos sa
lões do "HotE:lÍ Trocadeiro" para um coquitel em

"black-tie", -homenagem as -"Debutantes" de 1964 da
quela cidade.

-7- -

5 - Casamento: Realizar-se-á dia 12 próximo na Igre
ja São Luiz, as 5,30 horas, a cerímônía do casamento
de Rose Maria Salum, C0111 o sr, José Salm, Uma mo

vímentada recepção acontecerá aos convidados, apris
a cerimônia religiosa.

6 - Na noite de quarta-feira, Neide Maria, ('1)"11 sua

bonita voz, movimentou' o "American Bar" (c :�L!ere!1-
cia Palace ..

...

7 - A sociedade de São Francisco do Sul, vai promo-
ver Desfile Bangú. Dez srtas. da!}uJ!la cidade, concor
rerão ao título Miss Elegante Bangú, apresentando
modelos do costureiro José Ronaldo ..

'I •

t f�, .. � �.� �- -.,.� =40 �<! -r ".

8 - E por falarmos em Costureiro, continua sendo
assunto em sôciedade.vo beÍíss(mo c��i���to de vesti
do e casaco, modelo de

.

gala, �m Schantung verde,
coníeccíonado pelo costureiro "Lenzí", que a sra Mi
riam 'Bauer usou no baile de aníversárrc, do Clube
Doze de Agosto.

9 - No próximo sábado nos sàlõe� do Clube 15 de

Outubro, "Miss Elegante' Bangú", um desfile de mo

das, em pró do Asilo São Vicente de Paulo.

10 - Tubarão: � Ricardo, filho do casal sr. e sra.

Helcio de Menezes (Zulma, festejou idade nova on

tem. Em sua residência, aconteceu movimentada reu

nião.

+ -

11 - Debutantes em Brusque: - Nos salões do C. A.
Carlos Renaux, realizar-se-à dia 6 próximo, o baile de

gala, com apresentação de Debutantes, quando a socie

dade brusquense, estará comemorando o 51 aníversá-
o

rio da sociedade Carlos Renaux.

- -:--

12 - O "Lions Clube" da cidade de Tijucas, que tem

como presidente o sr. Marco Aurélia de Oliveira, es

tá em atividades para a instalação dê uma Bib!iotéca

organização do Clube em fóco.
.

- + -

13 - Dia 5, Heloisa Lebarbenchon Moura, prepara·se
para recepcionar o jovem "society".

- +-

14 - Mais um grande acontecimento em nossa cida·
de será o coquitel de lançamento do "Top Clube". 'l.,

-+-

15- Fomos informados que será: eleito presidente do
Avai F. Clube, o Dr. Fernan.do Caldeira! Bast(\s.

Coov.ite Missa de 7.' Dia

�spôso, Filhos, genros; nora enetos

do saudoso

Com a participação de

jornalistas profissionais
e de todos 'os interessado>:

t JI{

será realizado em Setembro
sob o patrocínio da Reito
ria da Universidade- e do

nica de jornal.
Os referidos curses

em iJ:lOrário a ser estabe
lecido na. Reitoria e no sin
dícato de Jornalistas.

Sindica.to de jornaltssas
mais um curso de

. jornà
lismo.
O referido curso, minis

trado pelo professor Fl":-q1-
cisco Escobar, terá. aspec
to teórico e prático, com au

las ministradas no') própríos
jornais

I

da CapitaL
A' duracão do curso será

de quatr,c; dias.':::' ao') qUE'

frequentarem pelo mer-os

_.
-.

! U
-----------------�

a tíoís terços das aujas será

conrerído certíncano el' fre

quência.
Como se sabe, a USo] pro

moveu recen temente um

curso sôbre história, e pro
blemas do [ornaltsmo, mi

nistrado pelo professe: C8.t·
los Rizzini,' agora vai 1e:1-

Iízar um Cl�SO prático e brir as inscrições para. o.

posteriormerlle será pr-o- Curso Prático de .romatís- .

RUA
movido um curso SÔ1.)l'C 'I éc ,mo que poderão ser reítos

NUNES

são
resultados de sugestão do')

[ornalístas profissionais de

Florianópolis ao l\I;-"gnífieJ
Reitor Ferreira Li "a ..

Nos próximos d�w; o De

partamento de Educação é
Cultura da Reitoria vai a-

--------�-----

BRITO

..... ALFAIATE

Vende-se Prédio Comercial

ço� Depósito !
Vende-se ójimo .

prédio com três pavi ..
mentos, situado à rua Conselheiro Mafra no .

33, frente' a Célixa.'EcOhá:mica,· :r�ndos corr
\". . ,;;, " .

o cais Frederico Rolla.:
.

no .

Tratârcol1l··d�., P'?u'lo,
1, fOÍle<2230.' .

à rua Deodorc

( .) '''. "

'.'
..:

,
.0:

" �-

.:
-

':1

'
..

Eles vêmaí '

)',. 'j •

.

Sim vêm aí" os' promotores. de venda da ·"JVIaior organi
zação Editorial ern pro] do ensino no .pais".

"Educai as Crianças e não será
Preciso Punir os Homens"

Cabe aos pais prover seus filhos de alimentação e EDU
CAÇÃO.

, MENS SANA :IN CORPORE SANO
Abrindo caminho à cultura, ao desejo de saber, ao mun

do maravilhoso e estranho que se esconde nas páginas dos
livros, vem a necessidade de dar a seus filhos e 'entes querí-
dos; BONS LIVROS. .

.'

Habituar a criança a ler, é tarefa sublime... é formar
uma mentalidade culta, pois, que transfere a idade infantil
dos livros de sonhos para a idade madura, época das obras
\
técnicas e de cultura geral.

Aproveite a "PROMOÇÃO ESPECIAL DE .VENDAS" da
"Editora Educacional Brasileira", e dê a seus filhos: 'LI
VROS/- presente irrecusável, útil e duradouro.

"Livros: Presente de Amigo"

HOSPITÁL' DOS SERVIDORES PUBLI
COS DE S. CATARINA - Uma verdadci- p

ra obra de grande vulto, que honra sobre
modo uma administração é sem dúvida, o

Hospital' dos Servidores Públicos .de Santa
Catarina.

'

O novel nosocômio está figurando COlHO

um dos melhores, maiores e mais bem .apa-:
relhados de todo o Brasil.

Suas instalações são, as mais modernas
poss'veis e a maneira de sua construção, obe
dece as linhas mais em dia com a arquitetura
mcderna, tornando aquele' prédio uma ver

dadeira suntuosidade.
Seus moderníssimos elevadores são,

eletrônicos, sómente havendo coisa seme..

Ihante em Brasília.
.

.
Acaba de ser adquirido uma quantidade

de leitos para serem instalados nas dependên
cias já dispostas e preparadas para recebe
los em salas ou quartos o mesmo apartamen
tos com todos 'Os requisitos indispensáveis à

higiene necessária a um hospitalmode!ll0' de
maneira que nada lhe possa faltar.

.

A ilu�iné?cão (�soberba e o Hospital foi
construido/nun� locai aprél$Ível, arejado, nu·,
ma pequena elevãção de uma das zonas mais'
1indas 'da ilha, de onde se descortina um pa
norama riquíssimo de deta�hes que encantam

os olhos.
De lá toda a: :baía sul e parte da baia

norte se/descortinam num mar�ilh,'Os(j con-
junto marítimo. �

.

O sr. Governador Celso Ramos, cons··

truind'o aquele Hospital em. vias de comple
to acabamento, demonstrou o zelo que dá' à
coisa pública, dando aos servidores do Esta
do de Santa Catarina, prova de que S. Excia
não esquece aqueles que lhe dão €ssa ajuda
honesta para que seja levado a cabo, o seu

programa de governo que cumpre' embora
com grandes sacrifícios, as promessas . q1.J'�

}êz quanqo caniida.tp à �� ma..���r:atu-
. - ra de Esta:do,JC.' " ,",c' •

;.:;"'�:''''-'' ..\;.'':'-:'1�� .....:-:- ,I

.

...":

.....

ii
.

, ,.

"

..
,.

, Cada .Scamaster passa.
,45 minutos no fundo do
mar.. na fábrica.Omega

(

o
d;

Oú]\egp. Seamaster é submetido' a 17 pressões
ii1h�:ll.sidade� diferentes,'. correspondendo a uma

prciundidadc submarina de'" 60 metros.

v \,,'\5."""
© �:!!D;'9[� ���fS�r;e im0;:,:: ,�I8-:;(\!Jü'@C4J®
�@ JiIHJl\Jd"

•.o S'eam,rter r!_ i.m :;:fiM'g[�'
esporte I�: isren n� T'".!$13j :·..obressdo, Hill

ft;'1stnm!emo r,je ",it>1 precisão Omega,
!p]ue lhe dar.d ôl: suisif{)\ç�:o> d:!: urnfun
·ç:it))E1;;Jment<o> ilmi:ile4il:!\'vell- crilílllfií:rmte muitos
z nos. Ewa lces.a�ig1lild� '\C' exatidão
c �;eJlXionais são f�\i;(Ql1f�s tq[1d1e ssduziram

,

cn�is de 2 milhões t!ÍÍe Jplesso:mso O Omega
I S'eamaster tor!!'!101tHj� (\l) relógio - esporte .

l.te alta precisão, mú.: procurado de'
'.. '4IDUnd� •

�J& Il'i'OV(iiI rJill ilmpfij'�ü�bÜidade mais

.!t 0@llu:lude'!f@, iClll,ma is, e.fe t uad a

� mum ,e169 lO. "rodo reloglo Omega:' Seamaster é' impermeável, não só para
lhe permitir nadar ou mergulhar com

• êle, mas sobretudo, para proteger o

i mecanismo contra o maior inimigo da
precisão: a poeira, que impede a

rnarch,a regular da máquina e compro
rnet�'á� durabilidade do relógio. En
quanto o séamastcr está na amodave,
a pre��.ão passa,,,bruscan;ente, de 6 a 0,5
atmo�rer.'\si·f��l?F-fos� lanrado das

p.�.Il8eZa$�"III��'V:..e,o clm� ?oNIftl�Evéfesf: �a!f8r' sao os reloglOs Sua 'escolha já está feita. Ponto por

q_,,:ti� yset�a:1Jte ,
tortura. pont�" c_'.Omeg_a Sc,t7n�s�er revela sua

.

.

.

,. supenc"l:::ldp, E o reloglO i�Ie,'d �?:or�

tWm�I�R�R-q.rq\í��A4.l11j;;- ... ,."O h5?r,�':-' .•... [,; trabalh"o,ou pratí9,�Jes!
�i��. , ,,��Ü�tI'oult�ill�l(l;i·lJ!oi:iF,:' �,fi�.�d; htním.'IJhl;iro para todos
defll1ltl:va eI1te, uma preocu ,ação dla- os morút""H pc. �l::I \'lda. A, escolha
.. ,-_.

R�'��t.·t�"l.�.··· l.Jbl.
,,, .". qç.�seu· n'J ,J.�r�l�gi�" port:l!1'to, já está

I ,� ,\.\"ff,'!iH��. 1 fe'íEü: o Omega SC,t/il.t.iler, ao seu dis-
por nas mclhort"� .caS'lS do ramo.

a mola de um relógio automático nun

ca se distende com plctarnente, pois re

cebe corda a cada movimento do bra
ço, Daí resulta uma fôrça motriz mais
regular e,' portanto, maior precisão.
Dai' uma boa razão para você usar seu

'Scanhlstcr durante -as 24 horas do dia.

Uma treco' de óleo a cada 750.000
km. Para que um Seamaster ifncione
perfeitamente durante tantos anos, a

éornerváção é Ínfima: uma got[cu!a
de 6ko, cada dois anos. Durante �sse
pe:rÃodc, seu baJan,o oscila :�49 milhões
<de vêzes. Com suas rod,lS g-irando em

idêntica velocidade, um automóvel co
brirliOl urna di-stância de 750.000 km.,
durante Q mesmo pedodo.

.'

Omegéli Jdlfnl fllildlllls ©s 4 recordes de
precis.õo para relógi(Js d)'t pulso. Con
correndo com as melhores marcas

suíças, nos famosos Observat6rios'de
Genebra e Neuchâtel, Omega vem de
bater, sensacionalmente, todos os recor

des de precisão para rel6gios de pulso.

LAURO GONÇALVES
(

sensibilIzados àgradecem a todos quanto lhes
confortaram pelo seu falecimento, e convi
dam para � missa. de sétimo dia,. a se realizar
no dia 31 do corrente mês, segunda-feira, às
7 hOl1as, na Catedral Me·tropolitan�.

Antecipadamente agradecem� 00"" ,fi i·
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Dia 1 de Set�mbro - Cerimônia 4? Abertura da E"posição TUPY no PalãÇio
das Industrias em Homenagem a Semana da Pátria

----------�--------------��----------------------------------------------------------�------------�------------------------�--�--------------------

Emprêsa Editora "'O ESTADO,i Ltda� PARA 'COMPRAR .BARATO
Rua Conselheiro Marra J60 _ Tel. 3022"'_ Caixá Postal13 8A'ERA UM SO PEIfSAMENTO! �

.

- Endereço T�� "O ESTADO"
, UMA'SO DIREÇAO[

. Rubens t.�:�)1'':� .Ramos O�DE? OUAIDO?
'

Domíngos Fé��deg de Aquino ,
. ,

. REDA'l'OR,;cHEFE ,

.

Antônia Fernando do Amaral e Silva i ,Descontos de lmpôsío de RendtllDEPARTAMENTO DE EDITORIAL e
.

'

.'

,

(J
.João Francisco' Vaz Sepetiba,:...o. Pedro Paulo l\.[!lChadli Rio, '28 - A Divisão rio'

- OsiTaidó Melo
, Irnpõsto de Renda 'divulgouPUBLICIDADE .

Osmár Abtônio Schlind,wein
,

gou nota informando que,

lJEPAR'I'AMlnNTO COMERClÀL nos têrmos da Circular no
.

Divino Màr.iOt . 15 da Presidênc�a: da
.

Re-
COLABORAD(}RES· .

' '

pública, de\16-71964 ·(D. Ü.

'N'
�

'.,
.

d' P'
,

bPl'ot. Barreiros Filho, Prof.' Osvaldo Rodrigues:Cabrai de' 17-7-964). todos os ór- c.'

'.'

O"
.

tl-(I-á ·0'"'
.

a
·

de c m'
•.#'

,Th�oC:�:!��i�:�������[�Uda IJ�i���;::n:. g�ÓS d�. adm!r:istração l?ú-
"

. ','

. :rl: .

'.
'

_
.

. ·ra Ia e" � 'i;.
,

o rI ,U
.

�9sta; Coronel 0i4 Gónzaga. Majdr -tldefonso '.J�veMl, J�hc!l. cívíl, militar e .autár-
.'

"

' ""
... �W.Qlter Lanj:Ie, Dri Arhaldo ,

Sa,ntiàgo; D�raléCiQ .:Soares, -, 9.,\ic08. e, 8ó��edàd.e��� '. de .-:- 'Do Cortesponàerite ' : '.

' ",."., r'�.. . " ,
., ... "

" ,

"

" psm9.�. Pizan!j .Dr, Fran,cisco ,Escobar FIlho, �Z.�tt� , icofiornlsta �lsta;:e:;;ta:o obrí- ,'" ,'.' ,

,.'

mais novQ:'ffi1,ll'licípi.o.,p;e San- .mente, é o que diz respeito' modernas. 'P� �. ver�ó que seu cavàlhertsmo: na Tesou-

-:�Cha9.01 Lá�ro BQr�oI()�e�. �aul Q.�ld�!:l FnhQ,,�,�rcfbo .' �t:tados'�.a.· faZer, o 'descórrto, e, ," '..
" ".

' '.�' ,":;. CYZAMA, ta ,éatâri��� 'c·.,' ,�' .�
.

:..';
,

",' �.:: ia .grande parte de propríetã- se apfbj{{m�. teremos',' pron- raría � sr: Joaquim Nubes
,.'Médeiros Filho, Llllz Henrl'que da SllveIra"A.. Garlos·Br:!�., "

iÍü" t '''de I
. ,

t
.

'.'.'"',,
.

� E,in $,iiá� .Hoyal e 'mõcÍer!' ,;rios gUE: 'lévana avante um tos uma'séti�d�'xtt�oJ!dirlárià . Filho é:o'!'homem da gaita"
.�';t�! ÔS".,aldo Mó�i't�,' -{�ob Àugustb .N�cnl; ...�aJ.�t':'r.d, ',:;��r�cé�da�:AQ� e��::��� 'A,ti�d,!l(ies"tlO !Chéf�';�O ElIe- 'nas' in�tillaçÕe.:;;/'á,·Prefeitúta,'·: programa.' de construções 'de' edifícío�'que�'fnier' in�il- quea t()dos'�tende com pres
;,mundo:a.as.tos.Jumo!,_c.Jam.u�dá,J�1JéS,d�rc�,NljlôO:Q .,' "', .. , .. ".,.... cutivoMunicÍpal· .Óz:

" " '", ,'. o" '.
lad d i' .' -�'" """"

"

:atascheI', José Ferreira da SilVa, Clemenc�u. do Aín�' córnpulsórío 'sobre ,venc!-' .. ... ",' "
.: .'.

' vem' atendendo,' ào. 'público- ,maIS arrOja as e' as ma s ja aos ml;UO��.s ,muhipípiós teza e solicitude e como Fis·

rA.I e '�lhTl> IT:;tiTiip. 1VfPflrU\� �1;I1.�tna. '.Tn� �'(lbf:rt,o �n� " mento,
' '. gratíücações etc., AP�S,. a�orda�bs :rr: .c�- 'coip' o �oráf�o da's .� ,:à� �2

.

do Sul do Brns.u, in61uslve cal Geral encontramos o sr.

cheler, João 'José Caldeira Bastos.. João ·�ilo J.inharl3s.., '(elassifÚ�ãvéis,na Cédula '<:;' �ent�no �,ntenoT,' ,a·.eflclen- l;1oras e, cj.as 14 as 17· hOTas,'
---.----

um Hotel..de 'linhas "Brq\lÜe. Jorge. Atnlual Faria q�e tem
"

_
.'

REPRESENT�S
.

'.
'.

' .. ,de acôrdo com :a' ,tábe;·.1,. c�a.de nossa, AgênCia ddS ,dei, !)egtinfut .á.té'i:;e?C.ta:'�eira iôIiicas inéclltas .. c011).o é ° sob suá 'responsabilidade
Reprp.sentaGoes A.S. Lara Ltda .. Rio (GB) �·Rt1a.Se�a "

En ti Inlda o órgão:ci Correios'e a:·;,cola�Qração. e aps sábàéIós'!lpemts .. iiQ"pr�: caso do W!'LliestosQ "i.\iaram· """'<) .turef,à das mais �spi.dor Dantas; 40.-: 5° andár -'-
..

São paulo, -: RUa Vltória, " car ce. �
..

'
" :,' ue'" G

•

"BanÍer'iriélus" 'vem
' - ., .

.

1
'

657 � coniunto,.32 -:-. B",lc 1"í0rizonte -"- $olP'7 Rua c:lQ!} : tado. que a CIrcular' no. 15 q
.
'.

" .,'.' .
..' . meir_o, 'ho'l'á,rió: ,:' ,�,:' ,

. " ,.j�i � H:; bai�". nhosa:;;.

::larijtSs. 558 _ 2" i1nd'à't'·_:_ Pórto Alegre -.- ,pnqP.A.L'. �", 'qetermina 'às repartições ,jo ,pré�.tanqo,.ao�pO!;sp.< ��sen.
.

Sob {!.'fiscaiização '. <;i,ireü� , 'C>,' Além
-

dO P,rereito Evaldo 'Eis ,em .. r�pidns palavras,
Rua Cel. Vic'e�tê: 456 -:-:20 and,ar.

,
;', :: ,

.

'

" _:,.', Impôsto. de., Ren�â que ie- ." vol�lm�nto�" �va�o,� .�oJe, fO�, da, r.refeit1,Í.ra, ',Q tta1;5�lli.6; o
8chaefer,�:atua11neI'J.te,:dQseTn: algun!j, dados aos nossos leI'

Anuncios mediante contr�"to de ,!;tcorão
/. �m a, ,�pel� _ presentern ,

'às aútoi-idad<>s ,?ah_zar � ,a�l1aça� ,�? qhefe :mals 'iinpdr�âhte, que' ,�� <'ib" " .

, : .. , perthap1 ; : elevadi'is, fJ..mçõés 'tores, sdbre. as atividades do
p.m ,np'uT. ,.

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

't
.

t
' '�re do Eexecutlvo Mumcipal do serNâ àqUí na Eraia de,'Càmo .> .

;'.: ··

.•....,DF,fj (I � '.
"

, ,
em' noss!'),· �·refeitnia· fi sr,. Executivo' Municipal do Bal'

Á..qgÚ�ATURA ANUAL' Cr$ 6.00Ó.OÓ .,_ VENl)'A
.

�VUL,S4' ':, c9mpe ey1.e�, ,nos., ca,sos ,
-

" :,,'"
.

'. .
" , .

.

..
.'.. ,�'. l) , ." ..

cd !ln,oo,
"

'� ", "

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

•

"
.

. , bór�ú, é o qiJ,e, �iz re:,>pei�o, _: ", ..

.' Gus,tavo ..

' GQozaga; , t�sp(')l1- , neilrh;Í. (lé, (jamboriú, sob a

(A nttiEc�o NAO SE R;ÉSP()NSA:gILI�A P.ELO� ,CON< .. ' ,.
ao calçamp.l'lto :ciúe, . prossé- . ,

'. '.
de,ndQ peJ� El�ctetaria, e qtle

.

batuta Ç!� '
..seú . titular e nos-

CErtOS EM!T1DoS NOS \ARTIGOS ASSIN�l- '. . guê 'num 'r�tmo dos maiir' a-: .:: .. é um êldadá.� tnte.'ctltiva'�or· so PtefeIt�,'�E,'vatdo Schefer.

�__
."

.

,"

1:'':, �. ,,?.. I'
celérado�. �ril noss�§' pri�er' . !iXiJa ,em !\!tu ,'a!,,, ,.'

____ -- H p&i,s' Aveni<,tas que são' a. A-' Lona· dp f�elO� ',�OI!AD,",:-

'" :' ,

�,i7iiF:� venida. B:rãsiÍ 'é 'n"Avenida' '_", 150% rrúil" n(' '·,prn·asitli An.rad· ..e, c·,(.�m,ll,,· n:, tOo.':, e"'· M·���a�·d···'.'e· 7i Df.eaGOVé�nador' Celso: Ramus. 1DE'nk� d,ai> Lona,' . V g ...J

'Uma n�Úpia',griiUs�imá pa- '

.. t. '!CiU)N, 'DARÍO pE SOUZA
ra a 'PQP'1:l1�ç,ãQ':da Pr�ía e 'C"Ar }, '''nt (D�'Otda,s 'mais �Srgnif'i�átiva:S' para ,'i •• , J,_\' U '

,'.,
'., .)

.

Os �.ri1ilhares' "'de' ,veranista,s, <' .'

dest"a. "nesga; 'dô.� G8ii na ter-' il-ue Santo!. . �!l,'l\iV9 ,,!,\;

ra''':é -quEt (rÊ��cdÜvó ,l\iIutii� .

cipal':i� adqill'riu':e clev!,!��>: .--------------
cliég�r 'nas' pr6JdnJ,as s!'!m8."' ---

nis um . possante e" mOQeÍ'-
'

nissimo 'GáP1i;;'iião' "randue
pa:r�:siíprir: 'as rie',çessidades '

na D � RCY' 17Aul.' ",. J"t:. L!J, A�
no que Jij},ge, ao. nro,!?letna .

do . ahl>�tecirrteptQ d�ama.: o . : 'Cir�,!rgião D�rdista
Preféito ,:8valdo Scn:�éfer es-' ;-" '.

. ",
/. .:�.

tá tambétP,,'�ry,��'en�é .Íl1�� .'
"

.

ATENJ)E DIARIAMENTE
ress�do,�.ii.lIltó; ;,�o pre�lar? : 'nAS 13 ÀS 16 HORAS,
GO,verna:dor "Ç�lso .R!l>M,os., FONE: 3678 - RUA CON·
na replizàeã'O" :de ,conv'f\nib "'mLFlEIRO MAFRA, fi�
co� o Go:v�mõ' Fed��al, p�

. ra tãt-i������ndi ,--_
mento.·,Ó!(.setVi�Q�.·�ê abas-

.

technentô
.

d'ãri��,ri:os',dias' à- '.

,
. ,".' .

,'.
" .

.

tt.iail)., vem.\:: (H;>'i:.1,'�sp()nq<\nr1p :, .

a ,contento � ·g.e:r.aJ' e', estão ,à ,.

ca,�'ga ·dÚr.n� .�)i��'�'l?art:l(ll,l'3-r"I .

cUio titiilâr,'é' ;()�.sr. Catlt)g
,

. Rosa' ('lue, ;:procürâ a todos'
' ...

'ate�dp.r,coht:a:'soiicjtUde qti�
'.'

lhe é peculiar:":', ' ,

-lO .,' •

•

ínobservãncíá "das disposi
ções I -nelà contidas. "para
o 'efei�o de �lica!;ão das

penas dis.cip�naréS eabíveís'

Músiças de Filmes
" Ouç� às segUbdas,' qua:rtas e' se;stta�;', .

feiras, ás 20'h' 30m,. pela RlrdÍó Anità 'Gari: ".- .

,

baldio MELODIAS DA TELA, ,prQP1,'ama' de
()rhr�ldo dos Santos e· dá "Livraria tcÍú�:'" '

.

.' .

.

"

,t :..

·�nITAL.
,I'!..

"

.,',

. �iGam: :����yi�ados os' senhores cohtri

.by}nteso á�âixô
.

r�lacionados ' a' cOI?-lpârece":
" .,1'�iI). ,a ·esta· .:Prefeit�ra, para,Págamento de

SRS �PASS�G�i�oS divida referente ao impôs'tó
' Predia(e.Tet-

.,' ." � tltQrial;' e ,evitár a cobrança °jlidick�l:'
De Flórianóliolis ,para In1hitUba/�,_'La� .

'

.. 'i NOME .

RUA'

.�a - T�barãó.·-: Criciuma _ �rat�ngu�.' - " 61)", . ."ú'.,....;�_; ..;';' ,

':forres e Pôrto 'Alegre, 'viaje pelos '��nt�rtâ-< '.. .

ve�s: ônibus da :EMPRESA SANTO:ANJO·' FlodánopóHs., 25. de Junho de l�64.
�i\ GUARDA, �rPz\;o'�, x, ::.�/j:"�':�f.J� :�"�9���'ij\>;i';4..:;,1I�,!é_.

...,_.Jbão,Silva -;. Di�e.tor .

"::'� .

� ... � '.
-'. .

'.'

.

- ,.,

,çao' •

>.

\

...
.-

"
, 1

,.,

I,
.

'. � .

,

' ...
, .. �� .-

'. .

FERMENTO ;S�CO ,FLEISCHMANN TEM ,ÀuT< )R'II?ADE PARA DIZER: .

fl

'

•..

'-

�--'FICAM DIV'INOS .'�.' PREPAR�\DOS',POR VOCÊ! .. ,.'

.
,

• ., • !. '.

.
.

PÃEZINHOS ,DE CANELA:' Farinha d� trigo - � xíc, •

.

Agua, mornct - 1/2 :x:íc. • Fermentt;> Sêco Fleischmann- 2

envelopes ou 5 colho (chá) _ Leite - 1/2 :t'ic.• Açúcm' -

1/2 :J:ÍC. + Z colho (chá) • Sal-l 1/2 colho (chá) • M'anteiga
� 4 colho (sopa) • Ovos - 2.

Farinha - 1 xíc•• Açúcar - 1/2 xíc.• Manteiga. 4 coiTt.
(sopa) • Canela - 2 colho (sopa).

"

r,l'

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

lugar quente, livre. de corrente de ar, até dobrar de
tama!Clho (aprox. 2 horasJ. Misture os 'ingredientes res

tantf s até formar uma farofa. Abaixe a massa. Em
um.a superfície enfarinhada, divida-a ao meio. Estenda
ligeiramente cada porção e coloque em 2 formas unta
das (30 cm x 20 cm). Pincele com õvó e cubra com a

farofa preparada. Deixe crescer em lugar. quente, livre
de corrente de ar, até!dobrar de tamailho (aprox.l hora).Escalde o leite. misture o açúcar. o sal e a manteiga. .Asse. em fornO' moderado, cêr.ca de 30 minutos. Sirva

Deixe amornar.Meça a água morna numa vastlha, j.qnte . ' ,

2 colho (chá) de açúcar e pOlvilhe com fermento: deixe
. .quente'. Enfeite com glacê. (

descansar 10 minutos, depois mexa bem. Adicioae a GL,ACE SI�LE.S: 1: xíc. de açúcar' peneira.do, 2 a 3
mistura de leite ao fermento já dissolvido, Acrescente . coVil. (sopá) de Il;!fté Ou suco de frutas.
os ovos e a farinha. Bata bem até 'obter" u'a maSsa ,: Misture o aç(lcar e ,o líqúido em quantidade suficiente
macia e elástica. COlq,que em vasilha untada: engordure, prlra ob.ter 'um glácê fia0.

A

FERMENTO SECO FLEISCHMAr�N Para Tecebcr o folheto "FLEISCHMANN, FORNO, E

Mais um produto de qUi':ltidade <la Standard Brands�f ��zií. Inc. 'TALENTO", qC1'eva à Standard Brands .of Brazil•. lnc.
' ;;;

"". Pmça Pio ,XII, :l - Caixa postàl,,2.1l.,- FlOTiditóp�.ps . .-1,-,. r-'
,

....... :,-' .. ,._- j.==��.......---------�---,,,,,_ ...

'

...... " .. _" --..... --
-

, .

,

RT. 99 (EX· 91)
CIENTIFICO OU CLASICO

Possuímos. as apostílías completas para os exames dos cursos de Madurez�" inteiramente dentro da nova por-
taría do Min. da Educação. .

.' . ,
. . \.,

Coleção para n art. 99 (5 matérias) 3 vols. . ,.,., .. :.", ", .. ,.",: ,., ",.. Cr$ 10.000,00
Coleção para o Cientifico ou Clássico (6 matérias) - 5 vols ... , , , . ; : � .. , ... , , , , ... , , .. , ,', . , . , , , .. , , Cr$ 15.000,00

Atendemos por REEMBOÜ3Q POSTAL, Para os Es:ados mais distantes enviaremos via aérea .sem aumento
de despesas, '

,
'.

.
.

.

.

' '

,

'

EDITORA INCA - Av. Rie;> Branco, 185 - 8/1.708 a 1.711 (Séde Própria). - ESTADO DA GUANABARA,
. "

.
- .

- ,,-

'.� .. I

�o que ;,' :íi{? ,tesp(!ito -ao

setot de, ilumIwçij.a pública
o nosso"Prefeito vén encan
ttariq.ó toct&'s :a!:l' f�ciIidadés,
uma.'vez' que� ,'a :�CELESC"
que 'na 'pràia·:'de ' .. Çambor,iu
obedece. a -esclaredda' dire

ção do sr. àído :Nowiis, vem
realizando. tlflI, t��b'alho éS�
tupendq em 'iav-oi: (}.o nos�o
prog'ress'o, 'é' do .ri0sS0 desen
voivimento;"que� digà.se de

passagem; .' s,ão, exh-R?r�á-
rios.'

,
. , .

Sóbre.3 Üm.pez'S,- <ias ruas
continua a�entan!fto' 'o nú
.. Após ab6rdàrm()s eJ11' co
mero de operários' traba
lhando' todos com dediçação
'.e éficiênci�. :. ':' .

,

Municípío" novo' e recem

instalado nos seus primeiros
meses é que' enftenta uma

série de problemas, dentre

os quais destacamos em pri
meiro plano a falta de recur

sos, o que aos poucos será

sa.nado com a necessária a

tualização dos 'impõstos.
Recebendo o valioso apóio

dp Governador Celso Ra

mos, o que não constitui ncr
vidade por conhecertnos co

mo, conhecemos ri mui digno
Chefe do Executiyo catari
nense, não tem Sido düicil
ao nosso Prefeito' a cOlabo.
ração de caminhões e ma

quinários no Departamentrf
de Estradas de Rodagem pa.�
ra os se�iços de. reparos,

i":conservaçao e a consequen. ,

te abertura de novas ruas. :'
O maior fator do progres- �

so d7sta maravilhà que é a ':

�raia de Catn?oriú, inegàVel-r
,

i
.:�
'"
. ,'

,.,_

A família, d�' ÁCE)lon Dario de Souza proftldamente cons·

ternada eorP 6.dssàpatecirtlento de ·seu' queridO eSÍJõso, pai,
sôgro,' avô, i'l'niãO',Él etirihàdo, agra.'dece tôdas 'as manifesta
ções de pêSRl' �;. ÇOhV.idà p�rà a missa �itÍ it1tençao a sua aI,
ma que será. rezad� na Ca,�edt.al 'MetropoÜtaná dia 1.0, .às
8,30 "horas�.' ,'..' ..

'

.

A!;tecipa'�ag:r�dé'Cimentos a todos q�e comparecerem a

êste' ato de fé criiã., .'
'

1-9·64.
•

t �.

�'--'--- !

"

---�---'---

',URGE.NTE. VENDE-SE,
., Pof móÚcb de 'muÍldanca vende-se mn;.l

;" .. .\ .) J'

loja de :calça<Jos,
.

Confecções, 'e'Armarinho
em. Geral. Prêço de ocasião. Tratar com Dí ..

·

vinO' nes'ta Reda�ãô.
.

.

:!I" �
• '.�

•

� -

,

'.' 'COMUNICACAO
" ,

Concorrência Pública' N'. 64-'010
.

. ,

'. ',� .
.

.

,Levamos ao conhEcimento dos interes
sados na'.córicorrê�cia aci��" q�e o veículo'
constante do item' 1, - Automóvel Chevrolef

-

- -.- .
' .' , ' ,

1951; - côr p�'eta, �stado dz conservação re:
guIar, pelo p,reço'Qa�e de �Cr.$i.500.000,OO
(._ulp milhão,e�quip.hentos mil cruzeiros),
unidade, �"uni�, qW;ltltidade .. 1, não será mai.s

aJíemldo.: "\:" '.'
.

,

'

-

DR.\. �MA C, PER'F.U' ..

.....uca Udontolólliea de Cri

anças e AdUltos

Consultório: �ua Tenente

Silveir;i 23 - 1.0 Andar
.

Fone 3798

Atende diàriamente das 1;'
às 18 horas

,RUBENS VICTOR DA SILVA. .
. ',.... . '.'

Exclusivamente
.

com horfl
� PRESIDENTE.

,.
. '

marcada

\.

< ,

t. '

Quem vai co�str�í�:, já' s�eL
:JÁNELAS DE CÔRRER E.BASCUL'ANTES

PORTAS E PORTÕES, De ferro, de alia qualidade

.. ,

. A·.'. ,

por preços mais eC9nomICos, Ja

e à sua disposição" em:
estão pronlos,

, ./

Cumpensados Paraná Lld3.
J _ RUA DR. ,FÚLVIO ADUCCE, lto 748

Telefone 6277.
ESTREITO

Compen�sados de: Pinho
Amendoim
Lero
Cabreuva
Cedro
Finlasja,

Imhuiá
pau·Marfim
Guçalo-llves
Mogno
Carvalho·
Paa-Oleo

' .

e os famosos

LAMBRJS "CODEPL1C"
·�ADElll.�S NOBRES PA 'E, ESrl��U

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



\ 'tlUBE DOZE DE AGOSTO dia 4/Sefembro �AI.}� DA INDEP�NP��,ÇIA '<�"�m�O�Q�91,.a Se/'�ijna da P�trja) ,
5.HOW pç J�TRE.lAS cara artistas de.

�, inte�nad,o'nal ElSAtARA'NJEJ:RA == êLAUDI'O VElA� l�EZ - HEtENA :MEDRANO -t05JRfS,DO',CHILE 'M.Af.:TA BA5CHf � MilSà:s:na Secretária do' Clube.
....

l' •

'
,

•

! � ,\ �. "

�.;.' ��:. ;: �"�.:9',. �
.

_ .";' ':"_.
'. "" l' ��' _ .. ..;.�,��... ._;..._.;,_...._:.._.,_.__

•

-,,..".....

'Secretaria da A.gric'UlfUrQ: ::/:
..
'

,.,.'1'uando o aSIJulÍt; J eficiência.: :,,'.'.:,', ".,
,

..
.

,

'
""

No" e�e�lent{:'do .dia 26 tó Municipá!'
-'

q.e· . .HeP4l .

. , '

", '< . ".' '::'.' " ?J ·1

��.
'.

.' .- do corrente . mês, . o dr. d'Oeste, que' tratou dê .as- ..
'

,

;:;;.�������=
Radar

'

Luiz lLuiz' Gabri'el, Secre- si,s�ência agrícola ao �'eu
.

: tárío da Agripultura, aten-. município. Dr. Nereu' Ghí-

l
. deu em seu gabinete,' as zonl, suple�te. de: Dcpytauo

lL . seguíntés pessõas: , Estaduai de F,lorian6polis,
z::::.. Dr. 'Luiz Càrlos O.��lJt.t,i., tratou de, a�81ªt.�11(,13, téc-

=' B�Y�r, dlre�qr, do C1'4TR,c,? nica. ao fll-qnlcfp�Q ce trru

q-ue tmWu de assuntos f,,)f<.i bicí, conrorme píaneiu
rentes a treínamerito (J� lll(:nto. Dep:' 'Epi�ácio 'Bit':
senhoras de agricultores tencourt, encaminhamento,
Sr. EukiUo· A,ndriani, re- assuntos referentes .de in":

presentações,
.

tratou de terêssos dos' produtores :.u-

assunto especial. Sr. Aitir raís, Sr: René �r8:Y, Pre

Weber' ele Mello, tratou ue Ieíto Munlcípal de . PraJ
assuntos do' município ue burgo, com referi}r{da:

.

,�
Curitibanos.. ';Deputado, assuntos munícrpío. .qa�
João' Bértolí de Taió tra- governa, Inclusíve realiza
tou de assistência .agricoía ção Festa eh Uva em 1:.l':;5.",
do seu munícípío. Deputa- Ü[llll Gregório. \Va;:mj'._,·�
dó Adriano Cur1 de RIo EisilO de ,roinvWe, «ue in.
dos c'edros, q�e tratou (!C tou de assuntos educa.x.i
matéria referente ao ínte- pais referente de desenvol
rêsse 'dos agrícultores que vímento e também SÓ),!
representa. Deputado L0- execução programas J. .

cíen Slow1nslr� de Araran

guá, que tratou de assuntos rem - rs�a.r - S(;Cl�,. - ,' ..

do produtor rural do sut
do Estado..
No e?Cpediente do dia 27

do -mês corrente, o �!r.
Luiz Gabriel, Secretário da

Agricultura,
.

atendeu c "

JOHANN :::,EDJ3ASTTl:�N B.i\.CH - C,,11'!
"SHaW:' de Estrelas,. é atl'p,çào interliacion�l que v�i àeon· siderada' - e com razão - W"'l ·:lo'-'· rJr ln' 1""tecEil" '�a próxi.!i;la. sexta -fElil'a, n.o "Iube Doze de "'\lró8to�,e!ll'

.'. t.. .• C), � �,.'>

homenagem a Semana d� pfj.tria, l'lW'):1a promoçiio 'c;iesta Co. COlllpcsitores· de todos os tempo::;. 'Bach r�a-
luna, cOrri·.o apóio do' Depto. 'Social do Ónbe. Serão 'aure- liza unja óhrn pCl'qne oe, eterna, criando. um' .: .t:��� .��'x!"".,,"'"'.
::;ehtàúas artist,as de renOQle' internáciorial, 0011\0·' l'.:i[la

•

Lu. ':4, I ; .!:�, Até pl�l'ÍtaÍ1dà o. nôvo trll'tor VALMET 6QO.O·é o'mais'>"; é:::J .

ránJeira. Heléna Médrano, Marta' Boschi; Claudio Velósque 'rhundo de harmoni,1. c beleza incompul'ávt;;is �'\' . prodtJtivd.· Prótico, de 'manejar, ·permite' man9bros',. ,';1
.' .' '. .

1\'
..

" ',repicas .'-perr,eita5,o. ,'-'" .:::"',<�?e .05 :.'!:'r,ês do ClUle.·. ",,'
-J;

. >:' /. j�f,;;tc PMLP da Copacabanél, tenios' duas ide ,. .
. '. " ';'. .. ,',.

., .', i ,,' ,. ,"
", .

--,' ',' '. '

"
•
l., '1: .': .

�llas"'iuÜe's '(2a'. Suite-em Si Menor t{·án. {..j!nA B' '''':JP.' ,'._ .' "
...

. .,',� .' k
'", El\i'TRÉ AS homella;gtmS prestadas a memória do sr. AcclOl1 Sp.ite cm Hl� i\iaior), a primeira em ',solo. de . '��!iI ,:,,:"'a'.,,'�â�ocl�·. que.',nã��, "éiijeita, ·:Se.TV�P!.:,:::·S'ouza;. dC::Jtac.a\"loL·se tuna bonita canja de flôrc-s, em;luua li", f" • -

"1
'

C
.' " .

.

T' d ·d d C h
"

t' t
.

f· I.. t d
.

,

,
., .. ".

- "
_ .ifmt.;,y _1;0), .1\.D nlj ( UR. V rmDU teek 'p a ·�egll"!i.dc,:t oncesslonerlO YALME . e sue CI �f�.' OD, eça- o roO or mais e ,Ieleh e e SU,a .e asse.

'

..
,

c
'

lo C;ioveri10 do Estad.o. .

.
,.

.

- r . '. - . "

,
,

," em tlolode l:üstào l')01' Jaro Sc+!rnid't c' que .t�o- '·CàL�l)'3QRr�.I')_ôM .. ."\· E�CULA SU.t>ERIt'JR, ·DF: A;tU.lCULi.J.'Ii � 'RÀ' LUIZ DE.Q-qlRóZ; EM P1MV.ílJA.I:S,a, Bau +�.t1tfL�>: �AS
"

,'-

t:Olvlfi;l\1,ORAÇõES DO DIA. DO TRATOR: 12 DE S:EiTEM· B�O";' ."
-

",
'.� . .'

,

.. ." -, . <,,,� . ".-

1'a111 éomposta:il entre 1717 e.1723, contel�l�' ", , ' .
- . '----

' .� ..

!:t;:��:�<r;:�;:��:���:;!:�; ··.R.:e.::",·,,·.g.-.·.·U:: ,.ta ..
m,·, e.n..... t,a.' .d.a.".:..•.•,' a' Corr.'e�.:".8,-.':'.�O,:.··::L, (.•.•.;�,de Bach: temos aqui, oferecido pel� Copacà-' '.

.

.
I. '. "\I

.

". "

..

bana, Ulll disco de alta q�alidáde e éluej ·ei.)� ':'/ \ ,"'.

d"
-

, ..
,

._'
.

A' te.
-

;
. -

.'

...
'

:,'

b -1-' " ','
" .

,::n�:��:ü��Ú��!��'eesaráatodos03 am3I1� .',:;",.;;,', 'O"" 'IVO'lm.�O "lIZauO'MEL, TOH1\lE' - Embora penico coilhe- .. .
.

cido 1.1.0 Btasil é elemento .de ·g.:rrande dest,a-" i���5;�'é>:':,6�" P,r\3s�de�te, 'll1a.ntes Cbt:J.l çapit�l' p;t�' ui
.,

"

da i�ei�,..Ü;ii(!á., assÚ-iou "deore· . vezes o stllário. ll1UuJ:n{) :1'i8:
.

�', '

que IU.10 só '�n i,re o público. cqmo mesmo �;�l� to r,ég�1;:fhVú1t'i.ú·\p.Ó :as
.

dls. cal;, [,� . pes�ci'as jUi:ídicul> . ATENCÃO" .

t l"!.; O�; musticologos americanos. Aqui, neste posi&6;ê�"dôs &LÍgos' 3.°,' 4.0, cUJó capitál soCial í'e�iizàd6"'( ,

I h t 5." :6; da. 'Lei h.� :iS7,·.de 16 não exceda'50 vêzes o me� Con.tinouam em pl�o funcionarIlP'llto O.•
'
,.seu . 'Dif{ t .e Duk"'. I Di� de tl.\o- COUIlt. prr\.. ,,,,- ..

'. ,.,..
� '_.. ,-,,"- ':J d" J'tll",'O' .de··19ü.4, sôbre cor·. mo salárió mípimo fl,'scal; ,

d
.'

,

'-' 1 S€l"VÍÇOS e Res,taurante e Bar. no "RES.TAU�1<.1 ::?C'q tributo 80S nlUito conh�idos Duke reção n1or��tn.í-ia. Pe�o de- as firmas individuais' e os

T,'I" j C
. B' '. d c-Jeto' ''''''.'·PCl;i·S03S J'urídicas que praticarem em' seu pró- .RANTE GRAND.'E·TS1NGTA,.O. j.�, an.·ex.'o·. ,á{("J In1g, on e ount .

aSle, Ll,pr'esentan o- mú- --
.

- proeederão� obrigatbriamen· ].1rio llomé operações de na- LUX HOTEL, sempre: ás ordens .p'ovo . Fl�:�!�il." l)('\pU1arcs peJé1s orquestras qos r(�s- 'te, à ç:q.r:reçao m01"..etaria em tureza civil ou comercial

pcctivos" maestros. As�im, êste V1VILP-.14034 seUJ3" régIstl'oS contábeis do C0111 fim especulativo de lu· rianopolitano ..

.
. valor. originai dqs béns de. cro.

se revC's�c de ainda' maior interêsse. Os nú- seu .àt'h:o:.imQbilizadQ, nos ----:------------...;_---

r)'1('1'O:i �,:.:.Jec.i.onndos por Mel Tormé são de ltmite:L" das variações. resul,
.

.' tant�s à.'à"áp1Í�a�ão..de coe·g:rral ;:H�L'a.c1o C a clualidade do disco é a me- '-' fieieútes �L",açimi. anualmen·

lhor, clcl1tro daquela linha que- caracteti�a os te pelO' ,Gqrlselho Nacional

]mlCGlnentos do C,onacabana.. COinbinac.,ão de ElConOn1iu, ·.p.ara que, re-
� l:' duzaJ.11,� a yari&ção do valor

de canteI' orqusstra e material, este disco aquisitivo da lnocda nacio·
.

ddine [1 car.'reira de lVI,el T.01�11é que é aind:l nal, ·ehtre·o mês de dezem
bro·.dÓ'., ú'lÚPl() ano e' a má-

um dos poucos cantores tUÍ1ericanos brancos
que se dedica ao autêntico jazz. Destacamos,
dos dozc bonjtos números: "1'M Gonna Go
Fj;�hinn. "Take rnlC A Train", "Blue, And
Sentimental", "In. thc Eyening"

BIHIMBAU & I3IGORRILHO

, ':
"

•

r(f;lcila lHeldrano; Rainb:i· dá rv Mgéritióa;, faz· parte 1 tIo
. �Sl!.oW" '!n,tçrnaçional, 'que Vj)U apresentar 'próximl1' '8f;XLi!:

. , .

.. feira- no qube DO'LC
' .

,
' . v.

A!,�r;Únu., 'i-rii trocar ',de 'idaçle, o Almirante rv!uriltõ ·Va<sc()

dô:'ya�.�(i):s!!ya. Corp,t6. do 5y'Dlstrito NavaL
, '

< •

�
-\

-

"

APRQVEITANPP o.fel·lt'tlo,N�Cio!1al dos B8n�;l1'1o::'� êJ �I'J'
cut�dor ,da.he:públip, Di.. Volney Caraço' de Qliv.bÍra;' !t�t
:.e:�t-a .

reir?>! ç.fe.r�ceu um áli:noço' no S�!.l f!part&.'TIéntQ, áo
bún!;�!'iÇ) �o§é Lemes Sóbr:!111�o. () ;;r. Féríandu fgL;, 'cnJLJ!
N�l{J'.)n J.lilz. Tél�sira, Nm!es,.o Dr. Varlio Colaço ·ú.e O�I"b!':a
",'o:C01unistá;; _ent�'e os presentes:

. .

•,' .1 �..

-;- '.,
-

"" oi

•

'"
.:1( ''''

•

,"'. ,. ' .. , l'

•

L' PO,"' FALJh G�:l.. ouneanos, (.\ SmUlcatu \la daf;�e,
"

clDnou (011) úm .eucluitei, na' A.A.B.B., COillGdWl'HnÜ�,'3i, Li

Nil'cional ---'" 28·8.
"

'. '.r,I�{i;:i"'"
, � :.'

I �1 �
•

� 'tr"y;';';' ot."\
� _�j{;:��'7

A E:::J'O,,",Ü';/-G TUI'Y, será. 1 naugu J:Q'[u � ú.a:tl��i6.'xim:i1 . LC:;:I:Ú'
feira, às vintl? hoi-as, no. Palácio das $40.u'§trl"às.

-

-

"
'

.. ;;_'"
.

<. I' �;;\;" A.1�

A lHODIST,L\ DiODO Bilbau ,".ih·a, cÇl;lfcecj01'�,ndo ))(mi.t(l::' mo.
delos pa,ra"a Sl::t. ·.:).ns8Ia Dol!'Íl '.'iCi.l'lL e Sl'\l. C'''tLl'1lcJes tar·
eia. Pr,upan1:ti\io� pll'�"a o en��n;Cl\to (1:; IrctLc L "'cc�'J.tt1 ..

o (:LU1'H,:: A. dCDjilo8' 11cn1;11:\.. enviou gentil C01��'ite :J)8ra 'G� .

fGstCI-�(jh do 5t.�Ü 31.0 l\!1i\ er::J�.irioJ qqq �ni('�·it�:.:í 11:J 1J·��.j.;;.lnu
dOl11in;w com o SEu tr<ldlcf011�.\1 lJaUe da::; d.ebllt:lllt,-�::,..de
nOnliIl11.du "D,EBUT no JAP,.(ü,"

LOGO üs J..:.J,3-;; 11'<., Rfldar na So(-:e(l�d,:,. na RácEe 'Guarujü,
pi.)�rucLI:!Hdo pelu IInoblliária .A. GJl1i:ugu.

o DU.. Fel'l1ando BasCo:." deeJieado e31�ul'!.i!,t::). �l[), "Ill:achp",
\lutl�;'r;!:iI' (J�i ds;,Uiic.JJ.,'i tiJ {\.r.l\T 1)�. C. p:ti"a os ef).inpr·J�tli��o8,
nu �u.nlpU811JtO. cpús [1,'3S·.lin ir tI, Fre:)1.d.ll1t.;iu, do_ C!lubo ..

NO JOCK.cy CLUDE; 13.ra:,iJdl'o, o dr. FEulo E:onde nor
nÜ['.ll;seÍl, ja.ntou UOE! o EhmaC:ur DJriiel Kr�c:,;oL

CIHC�OU na "Ill.:mcap·', o t.!'. Jdir Nelson n'.)HJ.Ltn, D;�'eLU1
0.<; Vewlus dos Prouuto8 SADIA. Acompan21adu <lo �. _-\i1'·
ton Salgado.

. FOI prohlOvidO ao !;osto de Tenente C.ofOllel, o Major BClJ·
Hur ,Romaris.

. ,

!tSTE,rE lia "!lJ,18,Cal}", o 81'. (j·eraldo Tolcns LU1cl1, 1:'1'831-
dente da Linch S. A.,' acompl?nhado tlos Sr:;.: J038 l:\:sgul:',
Carlos Viana 6 Luz Roberto da Luz, 110 "Ameri.c:m. Bar!' du
Querê1'1cia,

MARLENE Jan1118, mimstrando aujas de planO com qUl!ll:e
dedicadas alunas_

OFICIA.L de Gabinete do GO'Ferno do l'G"tado, o acaaemlCu
e jomal+sta rJhrcilio Medeiros Fi�ho. !1'eHi escolha.

E;B'iAM trê.s gerações m tõ:rno dE mee-a do Restatfl'2.:t'.te dÓ
.'-i/� ,

, ••
'

.

flL'er§�1é:� P�!acs Hotel, b!�t8!!l. Em c(j!1__-\a��ia do Dl". V'ol-

otf!ÇO dcs Oli\j"ei!-l, :E.l1sa Col2,:.;O ds Oli�)'ei!a B SUB S!!11-

·sopr.inha, a jovem univ!?1"sitária Maria He1én8 Iflolau

·'=.l\reir�"". ".�", \.

,I8VO
,

,

ft.
�

.'" � '.
.

,

.

I' .

'.-'.,' ,

O 'l!I'Qw.:froto� VALM� 6®-D vale por umo. equipe na fa
!2!endCJ:-E'robusto e ágil. Obtém mais dos implementos. Tem
."_ÔY�'·ItJQtôr .de 50 H.P. Nova embreagem, ',com grande área
de :confcto. Nôvo câmbio - redimensioncdo ao nôvo e ..

.i?o��s�: torql!e do il:Jotor.'" -que tr�ns'!lit� f9rça 'ad�uClda
� '�Q9€1 t,obalho., Nova bomba hldrouhc;a de maior co-

.. :pacidC!lq�; Q'yer dizer: o ritmo de pfódução é sempre o, .

,

i1'e.s"}�...

'

.�m qualqu.er
.

trabalh?, sob quaisquer. �óhqiçõe$.
o.·"ov.a tratQr VA�ET 600-0 co,nproVCl sua efiCiênCia' em
ç!:3Qg�i;lql,leirG,cultivado.

.

�.
"'

r •
•

'

,

ra'. D�),): Anreo 'V;[;nl ��".

mos, que tratou junto (·');1',

o více-presidente da, Asso

ciação Rura:l. de ,Lafi:.. (,.

:ur .. '::; medidas \' COEe.c�r",·'n ..

I" .

seu gabinete as seguintes P?sição Estadual de Ani

pessôas: ,ti ,::t-.,' ,� Pn:).. UeO"� ·U�': .. ;,� ..",

,_S::.,.',Julio Daríva Prereí-

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

! '
i'). , ...... 1 TI' ;.', ". " ê),I, ... >.L ...

I"

N-n)\"I'-J \DES corv (-' '\ '" ',.. \
. U . 1 I .!;, L- .. i\ _,Li. i.i. '

Á'\

dia ,ànuat' de cada um

anos 'aüterióres:
Pelo ll1esm;j decreto

cmn·

.! ei,,'l1 Kc1wn e sua orquestra reune alguE5
11úl11cros de ,geral agrado da nossa ln1Í&ica

porulnr, reunindo compositores dq_ ,bo!3sa no ...

ya,."como Ekiden PoWell e auto� dó samba
::;ümba: como Aleyr Pires' Vermelho. Tem
aqui. ntruyés da maestria dé Je311 Kelson e

. SUG orquestra, uma boa opOl'tmüdade de' s'S'
rrojctar o rústi'co instrumento dos CapóeÍ!�as
d�l Baiiia, o berimháú. ,

Ci�LJHO SETEMBRO Outro disco de'
bastúllte interesse poplilm�, devendo agradar
bastante aos admi�'adol�es de músiea romal'i:'

. ,

tica é êste !GCahno Setembro";com a Orque�
tta Hit, CLP .:. 113'1.9, e onde estão reúnidós
Lumeros de geral agrado, r�unindo' composi,
Lares naClOna!S e

filiais, -. sucursais, l1gências
'oU i;epresentações de SOCkl
dades estmugeiras auto"ü�a
das a funcionar 110 Pa'fs, fi·
cam tam.bém obrigàdas a

con'iqlr o registro contábil

doe bens. no BrásiÍ, poden,
do o eorresv.ondente

.

au·

mento. qé capital refletir·se

apénas sóbte: a parte desti- .

llada às opéra�ões no País.

lJa àbÜg�toriedade da cor·

reçã.o tnonetárja o GovêrrH)

excluiu as sociedades de
'economia. mista, das quais
é O n1aior acionista; .ás peso
soas jú.rf(Ücas chis organi
za.cl4s p2:elusivamente para
a prcs�aç5.Q c,le. se:rYíços pro·
fissionais q.e médico, enge
p.).leiro, ;a4Yl!lga4�J> dentista;
vete�iJ:\ário,

.

contador,' pLl1-
tot, escu1.t9t'.ê 0utros ser1e-

renome.

::: � �

60B�D,
, "

,'.,-'
"

��' \ ',' .�. �

'! .

dos'

,.

•

o"

"I.

\ .

as

\ A 8A S A VENDA
.. Residência de 2 pa.vimentbs com 125 m2 cada. 3 quartos. demais, depen

'?-neias pod1:mdo 'fazer outra l:b:;;iu.ência no tér�o - Rua Tobias Barreto � "F.II;.
\oe1OO.

.

• Sobrado na'R,ua J?âó Pinto com escritório· e [unttos para o mar coJItogta,il·
.tI;' dep6sito. Bom 'para 'renda ou' edificação.- Gl:ande investimento ipl(,)billárló.

.. Hesidencia tóda de pedra com vista para a baia ná Rua.Maria Julia; Fran.·
co - :-1 qúartos. Quintál grande.' , ,

o Residência vazia a rua Tenente Silveira. Olbortuntdade para boni negócio.
" 'Por motivo de ser tr(,l.nsf�rido desta C)dw:le, vende·se fin� residência �oin

'Ilnpla chacára, jardun e !farta berri cuidaq,á.· F-la Santa Luzia junto a Cidade
iJniversitár:ia -,- Trm4ade. f\inànciado em 20 1'11eses:

. ..
.

. .,."

* Verdadeira pechincha; uma g;r-.mde casa - vasia -. bem tlividida cOJll g,a�.
ragem no Bom Abrigo - Rua Theófilo de Almeida junto II pxaia. 'preço à vista. Cr$
2 500.000,00.

'
. -.

. .' . :
,

.. Ampla residência com 135 1112 de �rea util - amplo living - �3 q'uili:tos ,e
d�mais dependências _. ahrtádos efubutidos à Rua Oa:J:cia, esquina d� Rua São
José nó EsttEiito, pa�te f�llanciada.'

'
.

" ..

'
..

'l'ERRENÓS. i\ V�'NDA
-. Lote no Jar�l At,Iâhti_cO.. Facilitado. Bem lócalisl:j.!i0.
'" Lotes nos Barreiros e nu iAeropol'to - Financiados,

... .. ,"_ Oportunidade úniéa: Lotes nás Bar�eíros. próximos à ru.a Max Schram!'á:
- Ptçstaçõe.:.; u,,';nsais de Cr$, 15.0uO,UO. �,ledidas 24 m ;K 29m. 'Terrenct firme..

.. TERRENOS NA LAGOA: Excelentes lotes na tue!.h()l' lot:alização da J:&.
oo:-d. t!'�t'4ullo e W)roo�.õe$ me� de Cr'l;",,�"COO,OO.... ,."�';. . ·'it " ,., ._,'

..
�- "

- �
• ,I,' y� 'fi f_���-:��i/i��

,

, ,,�� ,���� ;e� �i��:'�;��'-fik!fJ.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�
.r� o_"� '. .: �

,

•

�: '\';'._ �',\�,:,���;� -. :,,�;,;
ÇOp�lp:ulj.�ão' g:j. últlU1�

:

'��. vendo ou não. , �i:} propiié- de ascender. as ..áreas' oJJ.de . nômíca. - 'q'4-� ;clii'��M 't&
'dois ou três arios,"":O lavl'�-' ·dade. ': JSOnl�n� . Êipt' c�o� aqu��a:?' forIU�S ç�pitatisú15 . da li' ��glàÔ�.<,' ,;(.,: ::';;".:; .:' ;,":'
dor se esforça' para tetuar excepéio�� poqem.oS eo:�pn q.e: rel�çõ.es e�tão� peD,e.tr�·

'

';;' ',' =: , .' :- ':','. ,- .

o que lhe é possível da tCJ:"' trar- o tl po .. �é aS$�)aft,ado. da, par.éée· 'e�tf.r..'peto me-'. , aRAS�:'si��ô·. s �
ra. Cmn' Isto à 'solo se des.·' .pnro, mesmo ·na.qUel�s 4-r�as. nos hlUnR '.fase de tran'siç4o," ,

: .AGRD14'· "-.:'" (fi )':'
gasta' e a' ))roçlutivjdàde\:t�.· ondê' �0mia'S 'cÂpÍ'�tll�' de. situação' afnt!a :�is: tli!ícU·. . Um ,dpS: �t68"ci�� .��
cai: na realid.<i'de·· nã;:í.��Xi.ste . �la99�· '(l�

.

�bá�?:;; ��tãq � Ó· trs'QaJxmd.of· � quê., imp�em. tlJ}!:Jdji.� .�:;.?�
QU3JI;11,1,P'l' J·2.,*,),1l,ção:, L;;�1e' r� ··em Jf'fl.li� 'e�:'g: que,:' na medida .,qúe () '�:r�;!la::. I·�i>I1i$).,é �qp�� :t:���iula;i�e ,I) ;H,lJ:}c:ãn'rtb:·pa'f·, ·m.,vetlli'o· :'�.'·pro�d��:� 4orcomeça ..Q:.tel'·�i?e!'�de·,�; Si�tlíiÇ��'.:���,��,�e:':') ou (lO ,àr:rendatÚio,�Ó ttà�a�qot":/nãQ '$(r;'�in�n. para ve�Qer ,��.a: fMy,a;""�� :ro� pot.',,�� �����':\tll�aluguel da te,ra· ..df'11B.,·i'rl.?· téitL ��trel�t;-' ���I,J��cj.s:··� , trabalho, como:

, li!:SS(/JjKiaQ,9. ,). - "'�';'.�l�Wc:a.� ,}JfS�� .:p��".11-aturaJmente
.
do ·ti�QP��� ��. �fJ,'�c�H��' �e, díarístà, por. eXf\:tp.:pIÇ), .' n�o" falar . a l'es�it� ,.,' �rrt�

, i.'
�il). Ao '-r�q,o do' ps:rceito:' e, '. ',; ", ;- ,Ui, l'e�P71�9 I}q iYlntá 'cm" medi�QIS :. �P:"Iis 'n1.l0U' a ·�tl'���ài.��Q�
do .a�rEln��.tário,muitas. vê-. pa�:.a.O'. �mo;:.,é:.e�inadQ qe'protEiçij,o qu� � �@1 .: "�Creíô �q,�; ')�l�f��s
zes assocíado a êsses tiP0S, f;P .. is')lan:�ento, feno�n9. ·ii,. aquela .se.«urjlpça ,que , "., �arie: .esta: pe,��I\.:fp�

. ap�.re��: ent;�e 0"h-�S,' Ir) ira., que .�ãô ��'" permite �r�� '''''1�19' qu"ndo. mergw..hado n!spoº�<iiL �'���q�:;:...�� .

. ..,b�lh!:ldhr sem terra. E o he1!';' .eemo 0- tr�l)eJhaqor :m1do feuqaJ
.' �t�IiQr.. �ter�l!ls�nte �.le�l>.�;,,:4� .' T

,,'(nartst�,'� .. eIpPte'u��io;:v�-' tl��pa: R$ .óP6�ieaCiJes "'.'11.' q�rtas �ter-ls: ����i�fJi- ),;sitlli,.�,ãó·a�i'átjg:�i 'b�!l���l: . '.:' ......-> ",
, '>; ,.,' I

. '..'," c'· .J'lls.psrece 'h:�v.eJ;.u�·,' gl1!i' ril.sotr.l�nte�'�,9�W�/��X;";·��
dual" abanóono ' ,:d$quél�$ .' tendida' à:,pàrtir;

"

d�,�
. fotinas feudai.s�' . :pnteinai:ts�, .

p�rspeciivà hlStõ:rlç�.:·; ':iiilq.
t&'s .. ' e'. assistencial_il'it�, .

àn: 'li�' rt\ívida:., .. quét â;,hist61#ai:
têrlomnerit.e' :!'.�ti:\dJÍS : .,belo pó-del'ã. ��iié�r'''çô�b: eT..�
patrão': maS' Dão'M' 1'ln:'1he� .

qúe' seritfCio ':00' ,4éti;:e;,.po.ss�
Mn �ro'OQ�,;ão a ·àéã.ô dO Es- . e: ó us@ ",' �a :terra;. 'ÔOmó;;,' e.
i�dd n�; �'eritiOo d� '.(!)f�r�er

.

'em' qv.� S�!1tÚi9 :·;,�:f}�n.tigl';'
. .,e('l;mm·r.<i, e· prci1;eaãô .le$l, '·

..

�m :ãs,'relar.iôes·.; M,'.l.tr��
�eO,p�!J!'3" QUe:· �e,,s . fo�as' '. '}in. ,'66;.t;& .� '��c)fHc��' ;á.;,:�it'i�
�:rlté�1ón-es: .d.esta: :ôu daqu& �üJt-ti�'a .' hot.e: ;rtãÓ '. 'r.:espolide·
':"1 f"i�'1. .íl1e,\1)i9Porc�o9a-

.

�:,;·is.ffiUiriâ.�j.;�tif,é·" .áS:" nooesf;'
v,à;: Entre êU�t0S. ';'rli,é:\f"I'J'''' �idades ,;�p:(:)st�s-�'6�i6 .:�:�.,:.\
,; "-.,. :,( h�.Hp�t� ':"\�A' � $-ifléU,�' .' ;nlél�to· .. ;dêt'h6.�1"#ieo.: .{e�··
'r"H ..,:,,�;;,;,,: ·TI1l"fil· pod�rla '.dÍ;)- : �'�j'�1:0$' àé

-

áHme.n.taqão'�:.5'�',
s�mPéfi?a('ímporúü1t'e ':.'pti- , '..,-,k!str'bÍiz,i.l.çã8� (se;'qor$1gt
./ .•. :"

.

'1'1'" ('\�. canalj��� "':'::it·mds··A(n�.géss�d;e�',' q�"
.

,
"
..., .

, " ".' I .�, ,�... \.,

:�� .i-E;li.;i;MtéaG�eS tios'-' tra� ·nú�j-éd'i:prnn�)"'-S:R�'r.a,'·�;
'''(','h�d(';h'ls iil fa9j@.lÇ)s ingres- .

'.nd'l1strla, . em. '.,' des�·;'Q�·V;i�'
::;-ar. ti!? t)r')ees.so ...··jie,:..��l • n,é . �ehto) .. 'd,�·:m:e$inaJmai�lf!i!lá
-tfisenvolv!inehtó

'

sr.>êiàl'.·' e '

-ue: s" hist6r1à' ,'P�e-1!'lxpli-'
��!m0)'>1J.cn.· ql�e. siÍuõe:·i 'n� '�!3r 1.1'.' ·sltl'llV��).6·· �da�; terra,�.
;��p"';t:>rr(�nte' :\lma' 'mtidari� ,.itl!)UOf.!<" no' B:rasiL-'iji-t-h�;
':'l'l" nos.'ÚpOs "dá relar.ões de Em linh'as !'R�tais :dt�hi.'g��
�r�ba,ihà�:no :inéio ·tUi'ài" .. : :,' : á: sihla,ç�b 1i'gtáría:;\b��ileit.

• ! ',' :, .� ,

" . ".- ,:,'
: I rt\.' t.ráz ::erP �r prQ'fÍ\;;_rjti�!',��r·

,

" "

•. '.,' _l,.; rP'!ís de,"ii'Sti·!U\gi.il�m�tQ:.�·Q
- ��fào' 'nh�"'r'fi: 'lJ'flBANO:. ' I dd�ê5v'ofv.f.Mefitá.�·.' �� :.':ieQtr�

.

'.

,'. Jjlooto� '," ,- ", , el;;' ·,'Oôri:efÍ�til_p's.'r���t
' ... :-., '.. ':": _

'� . :' '.,': . ��)l'iji��;; canil) .à �:ónO�t,��
,Os leitores:, necessitàfu" sa:: -CãO' 'dá ferrá tã!l1;O" M.r ,p�rr.e

'.

ber,. e�Ülen��ep�e, <' q�ais . de: P�l'.ÚÍ}��ie.s,'-�opj� ;',�,�
as 'diwrenças' báSi.cas ·:entre : 'parte· dó :E§,ta4PÇ�ue� ..�1le�
o'· 1X!�io' rural ·e o,: 'lir'Qano; :Sempre, � ::e:l<."Prota�:; cprl:'-t.·
.:iç�, çêrinós"< :;Ge'io/lÓ�St ': ' o .. nient'éméÍ'ité;: ,':-po� ;�; :t.���
llustiàcío . Professor,. .': acért- :anaàrêtÚêas. � 'de�' ret��. )le
t�bu: . 'uCrei�

.

p@\íÇQ' ,ú;tU .êS� tr�biillló'" ��t �r04uçâ;.<, :-l:jela �tá'·dlootorcla'êntrêió'.fu.Í'àl,'e.; in�xíSt�M1fl ,��:\tri�'� "'." '"

'

:.' i,' "", (..
• "l �

o'UT'blmb': N'á' reàJ1dadé' �s- ção sooif,ll>àâefl��·(�/qp.e I·..S·." ...t.. '. 'O'. ",', .'.' .i...,,:.. , .. i.IIl,I.n '.',::,,,,,.... a ..� 5"Pe' r.·�. �,:,c 3
.

.l':J"te"únl� e�ntinuo".·rukl��ba,- , t�baihanl::�·���,f .i::l:Iio- ,'-di .' U • 'Lt 'G u :.; � � �:J .

t�� ·qt����es=��a'��·' "m�����,��:;;l� 'i;s�:�:é��·:��·;��rie '�� '';:0 �nté�a.- Quan;o n�s'�;'�'àa Grande Campanha 'Ta- Bra.sil est:rã�, nu� esfôl'-
detémiinadâS'�':- t;eglp'tÍs.·brª- '!ta ;rifvel;"'�vciitçIo�l\, �s ·tima.:c�dad�,·entre �o- povo f>e compenetrar de clonaI de Evange'izaça·] ço especial n'os mêses -le
"sÜ�ii:�SJ: o meto iH'ba.nó,; :611'- po-pUlà9ôês:··...; :Co�ftm .;�,' ��" ()s w,le: .conteqiplám, que CRISTO E' A ÚNICA que Os �atjstas brasileiros março, abril e maio de
fàcterlza�se- ; "pelBi. \!JPstênéia' l;lO.ia-r.,q�;:,:8.(j( ,��q .�da�:'�.. noê'. -uilito( .. e t8,moéti� nás ESPERAlfÇA, teremos re-' estarão 'executando no pr6- 1965, anunciando CRISTO,'de,uni·ni'aiôr":núlrte'iv,iAJ:cji.' CétitraÇãd·::��'.t-ê1�\e:�·:�7� ��S ·q\Íe>.c�m.1;Çr�.r,::l ·e solvido t.040s os nossOs xiino ano (lm nosso 'país.
hais ,cM' ;mo1:iUi�é';s®i'4:e' aii; :aR&�: Q: 'pro���;·a. eint)eiézam' ',ÍiI;lSSQ' baüJ., �- pr(,)b.emas. TOdos os púlpitos de tÔqlS A ÚN:ICA ESPERANÇA,
e®nõiriica: ',no $ên�idb.,. ·d�· frâgttte'i.it,àçã,:()'�·�.'��ái �, �a�"vé'Í,'á84e, "CR;.;:s;.. . Qs problemas, as cÍ'ises as IgrejQ.& Batistas' do. Rev, Addtson Clntra '

#érmitliAdê.' \� 0:&. ���u�� . d�:'�\� :\1��; R��V���g,,�, 19.. "4-. ,'ÇfNl�, EfW�',l..�:�' "
porque passamos sã,o

..
fru-,

passem: -de.·:liIr-lã- postç�.�· ':eni: :,t:�18Çã.�.;��k�I;i����� ·9A'�. ��UàJ'''!l: f1�.àlj/�:ltle::OO' tos da ,fa.ta de amor rei;. - ---__..------------

ôutra' na: eSCalà' s�iat,:'80.! d�$' ·poPUla��.,-<�,.t.';:·0'). �: t;4ó ,��tivo cllSt1C<! I �ll&
'

nânte eln nossos coraçõ�..

'Íilesmo t�Po'::qUié'�etifiêá�:;',·, >,.>.;,��;�".,,:�.< i/.·;·;";�I 4�r·�.dizjt·.. >'.� "

'

O de�nbeclmento total
'Jliô6 a c*n:ioenir&.çi9'de . 'õe- ' ,.: ·�E:'eA�AM.-.i.Í�' l;Aê$�O's "".l�." sa.1r -- ;de "das' verdades deiXadàs' pOr

.�������::; . ',·::::�J{�4=����,:;� :
.

;;:·i,;:;;;��:q�::���.�! : . ;:���c=a��u: ��i:��. ': ", .

;iia-��d�ti1a a'O.�i_U�,.,�. fY����,1�:���;rf�·,�� � :'�;'i���O;. Ord é,l�t;1� .
marás o �hhor t�u peus.

1ó!1lÍOO:'llláiS· "álf,Q,-;.Eft�F:;.i:�' �>:':�a:,J)j��� \.� .j�"����c� �e·��s�., de'tOdo o �U:"cor'açãõ; de
.

���e �:�II,,_ e,:QUni-. C�ij·:�>���:;�'"."." 17� .. ·;�Pi�e, I�tp;ta'Ql, u::, �,.tôda( a tua ,a:lp;ia .e de Jod\)
'hUiÍ" âs·.dtát.�,,:en�·\ -ós ��.,t;, q�.���, .. :�,: ·ª.'M�i,Ítie, .1Wd-�8"',P�li�.: ..�o-. '·0 ·.t�u ·,�ri�pdim.erito ... :' ,�. '.
4õtS..

·

Íl1��s,' ,não:�, ii1? ��:����;;tM�,,/. , ...
: �Dl' té�:":��b,;.. que .,IlÚl,r9;s:ó·)�ú p.róxl�mo éé)tlt�

'q\te � �éfe�.;;��s;: ���s p�;"á�àt�do.��s�r:� �.,.'v� éiio,.:':an,eà:ç!1,tos á, t{.mês#W!'.' . -: .

.,

'eSttútUti"s, 'flualitó' ,�? que tê·: qe' <:xee_l�n��. ;,� .�':ánja ide:ol{)g'ia ate,lst'a,. Houvesse, an'lor á D�US, El .

,

se relere' ÀS, 'atitudes .

408. Cata�en,:;E$ � e ,pt()f�� �móS o ,destil,lo dos ao prÓximo e tôdas as cri.
tbdivlduQS.· Creio .. qu�. 80- de. �luinenl:'U; é'_J"�r�cjJ» �t.ín&óos cr!';_a;Qs implan- ses desapareceriam. De
mente a,pâtfit�de umâ pei-�-.. liSo �; ,�:.proyá�el'l "'� . �� Y'ivÍdos o�, ,e preg!;tdcs maneira nenhuma dese'Ja-
peetiva tglohaJ·· que' adote mUitOS: .:� ':�::d� �'ooSsóS' itiitfestrafii. �

. ria a. meu próxiIllo o mal
como pÍ'eID,isSá·· fundanléo- tíheçam oB tÍ11i�';li� '. m qqa8e tirtt� seCUfCl ClS que não ouero para mim.
tal. as pl'ofund3S conexões prof�s�Ôr,es; ,_;���te; . Ba�taS " brasHeifos' '.� estão, Quando' a�unciamos' que
eritre o 'fural: e 'o ,urbano; di!!. '�dade <de· ��sofi$ tê!Ydiuc1onando· () ,Brasil.' Cristo é a única esperaa�
�erá' pos$lvel compreender da trniyetsI�e ,4� � '�iução à inãp� ,·\'arÍ'Í':a,:,., ça, além de apresentarmGs
melÍior as gta.nd'e!$ diferen- . Catà$a: IOU ,'.'.� .ÇG�bill� das. Sun,. arit.ad,a,�·· .,

. �I ª' . ,"a dádiva'. de Deus para a

çàs; ào caso do BrasiJ.'. Pot- . dêsses jé�hiQos: .• ,éata�e� EíS�cia de, dÓlS t'· .{;!�,a:" nossa' . salvação, /estam.)3
tantO, p�rto.' das �el,lj.ç9f;lS sés. :Lameil,tf?,<:" �c:t' .f�r lfoJUa. Sagraf. 1, ....;" '.:' .,' tainbénl �rrsinando .a tah
para entender as caracté- . qualquer obsérva�, lD.aS. �tistas. op�l'allflê, ", ,'l:ifilR tos "quantos nos leem a

.

risticas
..pec1,lliár6S �:-vm·p.u creio'!l� 1lpl-,� ;(ie t�fórtpac;ã4;�it'�{tb·�_�.\, �ú·'

.

"i':dO Amor.
outro m�io .e .isto" em. q,e-:, hoMs.tidaçle �n,ic,,'� eop- tódos' oS: aspe1.'os �ãit .

vida . don :entes desta reali

terminado ���ent.o' ',hist6- 'diçãO ,bágjéa '�a-ta q'u,�' •.s� dê (nosso. povo. . CoiéglOS, dade, �RISTO, A úNICA'
tiro' e em funçao d? q\lacitd .

possa, ser re�ent:e ,um,� ,ot�ànatos, hospital.fi, an:l- . ESPERANÇA, resolvemos,
geral de ,nattll'eza', s!)éio:ecô- ni60".··· ,"

,

.'!' �,. 'PUlatótios. a'J:>rliGos', vara os Batistas brasileiros, 9,-.

..'
.'.

'

. .' Jiletlofe@
.

e anCla�H: e:,>col&:s nunclar pelos quatro VIm

agri� ,e ;"'1Ji.i'l.are$ . de tos de nossa Pátria, por
*,plo"sãO

.

ergUldps de todos os meio� legais e Pos·
,iJ,orte '9. suli leste a ()('ste síveis que em Cristo está . ,

��·.hóéSa Pátr(a.: 1':1do isso a solução� que em crt;>to
í)ot(iue Cremos 9,ue o ho- há salvação, que �le e:1,

�
.

litasUeiro tlrecisa, d.e- nossa esperança.
ve

.

e . poijl! ser reuçvado, CRISTO, A úNICA ES

�eetsa.. �otrer . úllÍa revola- 'pJffiANÇA é. pois o lema.

..

: :

,
'

: ·�AC· ;�uJs.al��bS....� ,'o. '. l'l -',1, ••
,<

:' ,"
, '"., IL·12D·· :· """ �:.: ':�"
'.�!-:!!.I:JC."t"?

-

�"t' ••

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

A .carregadeirl':J ALt:lS.CHAlMERS· TL,1�O' ém' .5' �seQundos
levanta mais ,de 4' tó�eíàdas:' MQdé'r.i)o,e: verSátil: :Possui .

·

4 mor-thos-. pó rcr frente' ó�:' ré mediante' :r:�rs6o�.�-" .

: rdmóticq; MotQr "de 76;5'HRt6:'�IJi�'d�9s� '�:2ºÓ ·��pM.:·
r ,�çõo '",os 4 r6Qos,' c;om. fi'�i�" hidrõuhcos'.de fçqu,:t.

'

instontõkeb. j SiSt;e(TÍ� :;�idróulico de le�.o;'tomerÍlto i"t.i�·
· rn�l'Ife proteQido.::, qiiJr:��.sa·' fJiÍi, .��·�pdQ!;�,�', !rân�,?,Q:ft�!·�com' m6xírin6 rop;idE1Z. ·lqe(lL pdrà O trQbolho em c.Qi'Ít-'
ttu�c)es rod(;vióti�� " ':: .'

"

"::
'.

• '. '.

". ", .' ..

ENTR�GA IMEDIATA! �PlANOS DE FINÂNê�OOÔ'
FACZllITADOJ ·As-S1SnN.éIA:j�NICA-:COM.:fOUlPE'·
,tREINADA, NA FABRIC·A;, ÔFI�NÁS"E$PRlAUZA-
. DAS' E. COMPLETO: ,6tõaUÉ.· .bÊ -"lçAs' .

PÁRA:
AEPOSIÇAÓI' '.

.
..... iI" ': .

� <

'

I'M";,'��.�:.,.'�'::�'��.. � .::', ....
�

.." �..,.. ': ..�,...�.;\ ':,', i.
,� .. Mdlrli.: Ru .. VDw,,!ót1os"ilq 'PÓtr�ó� 1-991 � FÓif.'�'0:ot,., ";', i·:'

"11:1.,.:." C?ixo .;Pótial ,2920'� ,p':AI��e �'RS·; En�. T�I��·�1]:�9:<P.Á�� ;', .

I

.' .

' Fili .. l: R-bCl 7: iI.··S"t.)!Ibr.o; 1051,. Fó". 19-1&.:' ( .' .,'.
.

Cal ... Postal 32.4 • 8Iulllénau':'-" se �. Ênêl. ,t"I��'rõiIC9;' AÓRÓPATROL .'
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moe ROB�a'
JORGE ROBERTO' BÚECHLER.:,

ÚLTIMOS rtLMEs"

As duás últimas s�tnanas' '{orapt , Irá
quíssimas quanto'a exibição d� tilín.e�, qUê

aliás, lilme não passou nenhum. .

' .

Sábado e doiningój. dias el'l1 que 'dev�
,
víamos ter bons filines foram apresÉt'P-tàdos:
"Cabeça de/Praia"; "Quero, motirer no �at;.
haval", "Cavaleiros da Távolà �()Ílda" e

"Meu filho minha Vida".

Com estas. exibiçôes 'ficamo� privado�' de
�sistir CINEMA', na cidade onde' c;> �mpo
está parado, e� todoS' os sentidós. Pb�s bem,
aine Ronda está sem filmes para' fater co ...

·

. mentários, pois iião, encontramos \.u'rt. ponto
que possa trazer iu:tetêssé ao 'leit6r.

Pót enquantõ 50 'quere�os comenta! a.;.

quêles que' liôS pódefil ens�at l11rus
.

sâ�te
cinema e sua arte. O {r.me "Dô�e ViolênCia"
se não fôsse tão supetficiàl e muito attililJ

jado poderia. tet sido.aproveitado... "

Fói por assim d��er Urna iniitação {ta-
.

ca dá "Nouvelle VagtJe". Espera.-remos opór;i,
tunidaões, .mas pe16 que fué �bhsta os fih�:es
anunciados para êsse fim de mês s�otão fra
cos c�mloseus âl1tecessores.

_',

.1 �:J&ro wiÍI� ·�,·,196à. '-':',; ,'\ i,. ,.:,
1 .....:. Volk$wa�énf -4-,1962', '.: .. <� .:, ,":
1 _; VQlkswagetri �: 1963 ;..

-'

".,:.: ,,�.'�
Tod'OS . os veiculos":eÍlérihtt�..� ett

pedei�o estado' ,{ie
.

coh�rvaçãQ� Vé�;� .-ir:atãf
'à rua' Fél�pe 'Sdm;iiàt, 60,'cOm'6i ��4,lA�L'AtJ.

.

'271si64':;;, ';:"
. � . .. � .

" "

"

E5CRJTORro,'O'E ADVOCÁtIA�·::'·.�·:' ';..' •

• 1 I;....�'}.

: ::

.,1
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"
"

. ,

," IQUIEST4 !

CaRREGaDOR. .

*

mICHIGAn··
flBRICIDO JlD BUSll

•

:,,-,"" .

l �0 �'
. ',,-�

ro,-'

."{'
...

"",
" "(! :\' "

. o 'prim�iro carregador bra.s.ileiro.
..

'Disp,nlvel para pr�nta entr.ega.
Medêlo 75 a 11.·..1 3/4 j.;. C� .

.. ,

,
.

. * Molar :pe;�ins Nàcional
98 HP (t1� HP • Mliximo)

...
.' I

ESTERMINAÇAO FUhMINAN'i'E DE BARATAS, PULGAS.
TRAÇAS, lVlOS�AS. FUHt)iH...A� � CUl'il"J

Pr9cesso Moderno com Garantl::1 de·ti Meses
OEOETIZi\1JlIH,;\ CAl'AiU;..ENSi:. LiMITAOi\

.Peçll IlllonilUI;Oel> �ellJ. tele!u!lL- 21i81

...

, REX.MARCAS E PAlENTES
"

Agenfe Oficial da
.

Propriedade
Industrial

Registro de
.

marcas patent�s de invençãr

V·
.

'd
'.. nomes comerciais; títulos de estabelecimen

.

:.: ", ,:e·n . €"··se to, insígnias 'frases de,pr.opR,ganda t> qlarcaS
.,

.'
"..

�
I 'de exportação

.

<, '''',; POR MOTh, O DE' TRANSFEREN.'.
rtua Tenente SilveirÇl, 29' _ 10 'andar','iClA oTIMo APARTliMENTO DESOCU- S 1 8

.

.�.P···ADO·.

, 00""M' 2" QUAR.1.0·S. ·BANHEIRO,
a a -- Altos da Casa Nair - Floriqnó·

, , polis -- Caixa Postal 97 Fone 3912; taVING, COZINHA, .

DEPENDÊNCIAS
:.COMPLETAS· PARA EMPREGADA, LO-
,'CAiIZADO NO EDIFíCIO EDUÀRDO, À
.RUA VISCONDE. DE.OURO PREi'O, 93.
':" '. TRATAR A. RUA' EMIR. ROSA, 121,
'COM'Ó SR: PAULO' :BRANDEBURGO DE
'ÓLIVEIRA, ou PELO FONE 35·96, . DAS

13Ü., �As 18 'H.pRÁ�;
.

6.9-.64.: ,

}

.'
• ',1 1 _

, fogão Vende-se:
.

;
,

. V�nde�se um. fo�ão' a lenha,para Bar (
',:Restau��nte, ·ína�o.a B�a.TA cOm 2' 1:-ocas dE
;fogn :3 p�f'(lfi:!�. Vêr' tratar· BAR l\,,fARGA.- ". '

,R�TH, ESTREITO; ('
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Pedro Paulo Machado
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COLABORADORES
Ktn LOBO _ MIL'rON F. À'VILA _. pRILDO LISBOA
MARIO INACIO COELHO - DÉGIO BORTGLUZZI

ABELARDO ABRAHAM

...

_------

Certame da 1a zona' -prossegue'--
---

fi ,. • '.

•

/�: Fede'raçao' Afética ICatarinense '"

'iRESOLUÇ6ÉS: ',·,·Tomadas . 3Q)' Em'. virtut"? dos íe-
em' re;miã6

" realizada' em. gO�' acima' suspender .as ro-

25;"8-64. dadas do Torneio aberto de

EXPEDIENTE: Foram re- Duplas, recuando ,tôda" a'
cebidos os seguintes: 'ofí- tabela;
cio nO' 522 ,da ,Prefeitura 4�) 'Convocar os atletas

Municipal de 'FloriànõpoÚs abaixo pa�a, formar','a' sele:-
ofícíoin? 33/64 da Federa-" ção de Florianópolis 'que

ção d� ,Tênis de Mesa do" enfrentará' a, �Seleção do

Paraná, oncío nO, 147/64 .da··' Paraná:
,

Federacão 'Mineira de ,Vo:..· Milton Pereíra .

leíbol �i�éU:rar no. 87/64 -da Edúardo Santos', ,_. j

C\B.i:>., .ofieío n? 405/64 da ,Antonio Carlos scnerer '

Confederação Brasileira de \

Joci Sumi- ':
" ,

Volley-BaU: ofício n? 23/64 LourivaÍ Buzzarello
"

' I'
da soeíedade Esportiva Cru:. �enon Garcia - ,

zéiro,; ofício n? 111/64 do Nilton Carvalho.
ConseLho Regional, de 'Des-
portos: boletim orícía! nO, ATÓS -DA 'rÚRETORIA: .,.

13/64 �a LANC e notas ofí- Conceder deinissão' ao Sr.

ciais nOs 40; 41, e 43/64, da Agenor Povoas do cargo de
,

C.B.D.: membro do Conselho Téc-

COrltSELHO TÉCNICO DE
.

nico de Tênis 'de Mes"t,

Tli:NIS DE MESA: 1°)' agradecendo os bons servi-,
Aprovàt 013 seguintes jogos ços prestados.
realizados �'pelo Torneio 20) Designar o Sr. Eduar,-

Aberto deDuplas: do Santos para membro do

Dupla UM 3 x Dupla ConseÍho T�c�íco· de Tênis

QUATRO O
' de" Mesa:'

.Dupla TRES" 3 x Dupla, 3°) Conseder
'

,

licença 'a

SEIS O Sóéiedade Esportiva Cru-

Dupla UM 3 x Dupla zeiro para realizar parti-

CINC(;) o das de Voleibol e Basque-

Dupla TRES 3 X Dupla tebol com
-

a -S: D. .vasto

DOIS ó
' Verde de BI�enau.

,

'

zb) ,Realizar nos dias 29

e 30 do córrente, uma com,.

petiçãQ áirllstosa ,entre as

, seleções de Floria,nópo1\a< e

QO Paraná;

, Seguirá seu curso, hoje, o Campeonato
-da la.' Zona marcando a tabela quatro en

contros para 'a tarde' de hoje, a saber:'Mine

rasíl x Avaí, na cidade de Laura Muller;
Barroso x Comerciário, em Itajai; Figuei
rense x Guatá, nesta Capital e Ferroviário
x Átlético Operário, em Tubarão.

,
'Como se observa pelos. jogos acima

não estarão em-ação hoje os dois líderes que _,

são Metropol 'e Hercílio Luz. o primeiro' des
cansará com vistas ao jôgo da próxima quar

tá-feira, em ,Pôrto Alegre, quando fará seu

primeiro encontro com o Grêmio Porto Ale

grense, pela Taça Brasil, encontro êste que'
será efetuado no colossal Estádio Olímpico
que é o maior da terra dos pampas. Assim, o
[ôgo Metropol x Marcílio Dias, o mais impor
.tante da iOa. rodada do returno, ficarápara
outra oportunidade. Quanto ao Hereílio Luz

somente jogará' quarta-feira" enfrentando o

Imbituba em Tubarão, enquanto- que em
, ,

Urussanga serão protagonistas o clube que

empresta o nome à cidade e o Postal Tere

gráfico.

.

,

..

�

- EME-BE- formar dobradinha \1111
,
ele�

mento jovem;'dih�mico; que
esteja' disposto 'a 'lutar" pe
la causa .do AVa:i F. C .. Com
um elemento veterano, co

nhecedor do esporte e �UIlS
di.ficuldades e um, jovem na
vice presídencía, ,o clube
azurra 'estaría :, m�irtiticà.";
mente S'er�ido. "

'

Aproxima-se a, hora das
eleições para o cargo. de
presidente da Avaí Futebol
Clube.
Muita coisa se tem discu

tido 'sem que os fiomens
responsáveis pelo destino da
equipe azul e branca Le
nham encontrado Um de
nominador comum.

•

li. delegação do Met!'np01 entrada na Federação' Ca-
'debc�,rá a;;cidade de CrlC!U- tarinense :dé Futebol para
ma; amanhã,' segundo de- o competente registro nos

llberàçã:o: dá. sua diretoria próximos dias.
'

'rqinandô -ern ,ônibUl3 .de .: As bases do contrato de

proPJ:}éct!\cl'e' ;do clube.- A, Ivan, não foram' reveladas.
,ãelega�ao do' Metropol de

verá ficár 'hospedada no

Hotel, aihdú', 'onde ,já 'rc

servou a�omgdações."
: '/

�.
'

�"
.

Estariam reunídoa ai a
'

'capacidade. de trabalho t' o

dínamísmo, 'juntamente
com o desejo de trabalhar,
o que é importantíssimo.
O Avaí tem aJ o fiue' ne

cessíta para a sua .iiova ta
se de viver.

O contrato do treinadorx X x
José Pera, com o Cuarany,
deverá expirar nos próxi
mos dias.
Sabe-se 'oficialmente de,

que a diretoria bugr.ua
vai reformar o contrato do
treinador por mais um ano

E' necesMrio que os con
selheirol avaianos tracem
um paralelo entre os seus

candidatos para depois co

tarem consciêntemente.
O Avaí tem, um nome a

zelar e êste nome deve sei:"
cada vez melhor conserva

do.

o" jog�por, Bianchini que
sofreu forte contusão na

pattiua' centrá. o Usat:l" já
, deixou: d' :ltpspital i Princesa
tzà;b�l,i ôhdé havia se in

ternado para tratamento.

BiancÍ:lihi, ficará·' afasta
dó do f{!tebÍ51 -'durante '30

dià�, aproxímadamente.

. ,

x X. x,

Quem poderia ser, �l;te

nome, o de víee-presídente?
Nelson Andrade e Hudson

Rosa eis os nomes que Hl1"

gerimos. São nomes que
não necessítam de maíores
apresentações. O difiamtsm�

ni'ftes dois avaianos cobrem

qualquer outra ,qualidade
para o pÔsto e é isso que
o Avaí deseja. :

'

Com, Walter 'Lang ria

presidência � com um., 3le'"

mento jovem a secundã ..lo.
no caso Nelson Andrade ,Ó1t
Hudson Rosa, acteditamôS
que a dobradiIiha, ideal 'i!s-

tará formada.
'

A diretoria do Hercl1,l:J
Luz através de seu repre
seritante em Santos, São

Paulo, entrou em detalhes

para que o .avante Nenê 10

Jabaquara ,venh!:j. a se

transferir para o futebol

c,atarinense, ingressando
no Leão do Sul.

x X x

Comenta-se que são tr,�s
os candidatos mais creden..

cíados para ocupar o Pôs
to. Fernando Bastos, Hud
son Rosa e Nícolino Tan
credo.
Dizem que o sr. Fernando

Bastos possui um,a plata
forma que posta em práti-'
ca: irá: revolucionar a fa
mília avaiana..
Nós indagamos: Algum

dia esporte e politica se ce,

saram?
Será que o sr. Fernando

Bastos não dese')a servir ao

esporte como escacla '?
Se êste fôr o :::eu, deseio,

' .. --....;._
"

.-:

O contrato de Ivan,
mais nova contrata,<ão
Heréílio� Luz, deverá'

a

do
dar

, FIGUEIRENSE X GUATA
, Florianópolis; 25 de a '?;ôs
to de 1964'.

'

_ODY VARELA
Presidente

"Q;Dr. Saul, Oliv�ira darâ O pon1a-pé.

_
,.

• . _
. .,-K .......... �

ini.cial do jôgo JOventude K
,

.

Dias Velho

"

o encontro' programado para esta Ca-

pital é dos mais importantes da rodada, pois
estará em acão um dós clubes que lutam pa
ta alcançar ->a classificação 'e q�e �stá invicto
em sete ehcontros, tendo ainda domingo últi
�o derrotado o Marcflio Dias, afastando-o

davice-liderançà que, assim, retornou ao Bar

roso. Um co'mpromisso dos mais difíceis pa

'rê o àlvinegro dá Capital, 'visto ser dos mais

Constituição dos dois times:

Tudo de primeirax X x
6,Dr. Saul' Oliveira �"ta

rá presente hoje às 10 ho
ras 'no gramado do AQ':igo
de Menores, por ocasião da

inau!?'ufMão, 'do 1. Unifor-
,

me Espo,rtivo' do ,Esporte

ra tão significativa compe
tição.
O Clube alvi-ce'este da

Frei Caneca, que 'yem pre

parando-se pará a p�tida
de domingo próximo, tern.
como adversário o Grêmio

Clube Juventude. O Presi- onde estara em jôg'J, odes·
dente em Exercíc10 ,da Fe- tino de

-

um magnPico tro

deráção Catarine.Qse de féu, oferecido pelo Sr. He-

Fútebcil, após' ter teceb!do nato Viana.
.

e aceitada o cOnvite ::;:'1'- A Direção do' JuveMude
mulá'do �lo Juventu ie, está convidando ao público
d:úá o "pónta-[lé" inicial em' geral para ass lstir e

no grandioso éncontro, a-, prestigiar' o grand� acon

brilhant�ndci dest,a. mat6i- tecimento dê hoje.

virtudes !pertencentes ao

Carlos Renaux, não poderá
'atuar hoje por se encon

,trar, contundido.
Por sua vêz o veterano

Petruski ,estará Iretornan

do ao quadro.

Depois' do Metropol ter

apontacl0 ,'o nome do api...

tador tubaronense, Adelcio

Demo d� Menezes para di

rigir o prélio entre o' clube
'e ,o Gr�io :r,orto ,Alegren-

. se pela Taça, Brasil, vol

tou atrás em sua de(üs�'o
para confirmar o nOJUe de

Wá.lter Vieira, o que, foi

acêito pelo' clube gaucho.

o que 'não convém, nes�a

hora ,é os avaia,'lOS acredi
tareni nàs possibnidade� do

candidato Fernando Bastoo;.
Pode ser que êst� ,despor
tista reuna t6c'as as, c!"e

denciais para o põsto J qUt
consiga realmefi �e dar ao
Avaí êste nôvo método de

viver que, todos bu.sca:n
ne,sta oportunidade.
Todavia, também é ne

cessário lembrar que po
derá se con'stituir, num

completo fracasso.

não convém
em seu nome.

nem pensar

x X x

O" outro nome é o do p:::ó
prio presic1ente da atuali

dade, sr. Nicolino Tancre
do.'
Seu nome foi ventllsdo

mas acreditamos que o Avaí

precisa se libertar desta ro

tina de conseguir pequenas
coisas e ir vivendo com o

que possui a trancos e bar
rancos. E' avaümo de ver

dade mas deverá ocupar
outro pôsto na diretoria.
Como tesoureiro seria o

ideal.

----

perigosos o onze guatense.

'GtrATA _,_' Camargo; Gessy, Ferrugen J
,EIQi e Celso; Salézio e Lauro; Bori�, Zé Pau- ,

'lo,. LicÇl e Leotli.

k sexta ,prova Vº,LTA
AO' MORRO, será desen

volvida �êste ano no próxi
mo dia. 27 de setembro,
"obedecendo o percurso de

três voltas - Circul�r.
J:>ômente participarão

corredores de Florianóro
polis e cidades, circunvizi
nhas, pois assim estabele

ceram os promotores d�
prova.

-

Também destâ feita, ,)at'

ticiparão da prova máqui-
'

nas de passeio, e l1,ão de.
corrida como até aqui vi
nha acontecendo.

....__--

A diretoria do Esporte
Clube Mettopol já reservoú

ae':'lll'odações para, a sua
delegação no Hotel Hindú',
na, capital gaucha, onde

ficará ,alojada para o pré':'
lio contra o Grêmio !leIa
Taça Brasii.

FIGUEIRENSE Jocely; Marreco,
Edi(), Sérgio ê Manoel.,,·Valério e IzairWilson

Caetq_no, Arceno e Ronaldo.
,

'"i!'!_;õólI'"�Ijlil1).4!1tllj!i;al"IJ4W!II,_I.•�iP.lti
Farão a preliminar os conjuntos dç

Avaí e' Tainandaré, pelo certame juvenil da
cidade.

x x'x

O Santos resporideu ao

Botafogo informando que
aceita a decisão do Gomes
Pedrosa "de 64 dia 10 de I

'Hamilton reaparecerá contrã�
Ç,r�m;o Pôrfo A'lenr�ns�

,

setembro, caso não\ consi
ga acerto para jOfTar n�
Chile e Guiana, Ho landes3..

Nesta hora', os conSf'lh�i

ros avaianos IÍ�o podêrã�
votar na esperança_de uma

gestão feliz do nôvo can-

didato. Abosolut!J,mente. Te-
Hudson Rosa, també"Y! é" rão que encarat o :pri:>b�e

outro 'ávaiano" fen·enho.
ma que serieda.q.e, com"re

Embora dos três, seja o que flexão, com insenção., Os
reune maiores pespectivas eleitores terão que saber de
para levar ao Avaí �na sua antemão o que está ao al
tra-jetória gloriosa, tem cance de cada um dos can

contra si o fator de iamrtis didatos. Nada de acredital
ter sido presidente de um

na possibilidade. no fubiro.
clube, desconhecendo por- O caso é presente e passado

,

tanto os seus problema.,,> Í:! 'Mesclado os dois tempos,
as dificuldades. dos candidatos então \ de

positem os vo-tos que serão

conscientes. Pesem as, qua

lidades de cada cand�dato

que sugerimos nos seus de

vidos setores e encontrarão
as razões de figuràrem nês

tes tópicos de alerta.

x X x

Brener e Ivan, as mais

novas contratações do Her-'
cílio Luz firmaram cou1�

promi�so
.

e seguiram para
p.ôrto Alegre afim de re

solverem seus' problemas
junto as suas respectivilS
equipes a que se encontra,m

vinculados.
Deverão, ,retornar nos

próximos dias para fixa

rem reSidência em Tuba

rão.

�.�----------

Btnli .J
o Jogador lajeario Ha

fililtom, integrante do Me

tropol que esteve afastadl'
dos jogos pela Taça Bu
elI côntra o Maringá, po
derá retornar a equipe na

noite da próxima quahl.',-

feira, no estádio Olímpico,
frente ao Grêmio.

'

O jogador vem Sf' re'�u-

perando gradativp,mente.
No último treino, liamU ..

ton voltou' a sentir a con

tusão.

SALAS DE FORMICAI
Belíssimos conjunlos
com bufei de 1,80-
ilu mensal
com bufei de 1.95 -

ou mensal
CaD fufel de 2,00 -
ou mensal

á sua escolha'

CRS
CR$
CR$
CR$
eH

CR$

x X x

A,tenção, Cronistas Esportivos
Continuam abertas �s inscrlçoes ac

�oncprso de reportagel"'� 'J �'ituido peh' As
sociação dos Cronist�s Esportivos de Sant;
Càt�rina. "A EVOLUÇÃO DO ESPORTE
BRASILEIRO'. - Viagem ao Rio de J,meir(
com passagem e estada por �nta da C. B. D '

eis o prêmIO a ser conferido �encedor. O�
sócios da ACESC devem remeter seus tra

balhos à sede provisór:3 da entidade. altQf
(lQ EdilÍcio "Chiquinho". em cinco vias, as

Einatura constando em fôlha à parte

260.000,00
24.000,00
280.000,90 ..

26.000,00
295aOOO,OO
.28.000,00

Quem seria então a pes

SO� indicapa? Oras, Wa!

ter Lange. li:ste desportis�,a,
é uma glória do esporte
catarinense. Desde sua \11-

ventude está apegado aos

fatos do esporte. Avs.iano

sem por cento como é tô

da sua família. Est.á ai o

candida'to certo para esta-,
hora em que o Avai dese

ja partir para outro siste

ma de viver. Dirão '3.1guns:
l!:. bom candidato mas está

cansado. Até certo ponto
têem razão os que penSa!ll
asiUIh. O· que acontece po
rém é que juntamente com

o sr. Walter Lang, deverá

O atacante Valdir, ori

undo do futebol 'gaucho,
encontra-se realizando tes

tes no Grêmio Esportin
Olímpico.
O jogador demonstrou

boas' qualidades . no trelno

inicial que realizou, no t:�

tádio da ,13aixada.

x X x

Finalmente, aqui vai o

nosso brado de alerta na

qualidade de avaiano, para.
que seus conselheiros sai

bam escolher os
_

novoo;

mandat.ãrios do Avaí Fute
bol Clube. "Bm suas mãos,
está depOSitado o futuro do

clube tantas' vêzes enegre
cido pela ação nefasta, de
alguns homens que, nãó
souberam é1U11prir seus

mandatos e não correspon
deram ao voto daqueles
bem intencionadOl.
Vamos pensar, medit!l.r

para vot.ar, evitando asslm
os ,inúmeros probietr!âs, e

crises quetem atraWsládo
o Aval 1}':ut\lbol Clube..

.,. _' ·,F. ,_';":
. .

.

.,

,Sómenle durante o mês de Ageslo
em

A representaçãó dó Mal'

cílio Dias 'que estará 'de
folga da rodada do esta

dual, aceitou' o convite do

União para uma partida
amistosa na cidade de

Tim1;»ó. O, União ., recente
mente" sagrou-se campeão

,

. invicto do, Torneio �ri·
co Stam, que disputou com

as, esquadras do Vasto
Verde, Flor�sta, Amazonas

e 'rupy.

MOVEIS CIMO
, Sa,la de Jantar - Vende-se

� �.

160�TA DE C��FÉ'� �
Pt\!h l: _ j' Z,,' �

�------�����

aua Jeronimo Coelho, 5
EIS UJt1A CEBTEZAr

ven·

Naciona
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Com raro brilhantismo
transcorreram as solenída

('�s da chegada do Fogo
Simbólico a Florianópolis.
O Capitão Andrelino Na

tividade da Costa, designa
(10 pela Çomissão de Recep
ção, proferiu o seguinte d1s
curso:

- Que clarim maravilhoso
éste Que nos congrega em

Praça Pública?

- Que clanconar êste que
nos faz vibrar civícamente?
- Que motivos n03 unem

Autoridades, Civis e lI;1ili.
tares, Fôrças Armadas, Po

vo e Escolares?

-TERRENO'
x X x

VENDE-SEÊ que, mais uma vez aquí
ii estamos para saudar, CO,..
.... I�10 SAUDAMOS, o FOGO

SIMBOLICO
,

DA PAT,RíÀ' Vencie�s� ·ufu .: terreno me-
ETERNO E INDIVI$IVEL, 'dlnclo 10, x �6, com 2 casas"

nesta já tradícíonal MARA· de madeira. :Ver ',e tratar na:'
TONA CIVIOA que os' in;- '. rua Latirá Caminha Me�'a,

7.0.' Nesta.trépidos gaúchos promcver i

pelo seu Diretoria Regio-' .

nal da Liga de Defeza Na-
.....------...,._;..--...,........._

.t.

cional, há mais de 25 ::Ul(�S '. '. .

e êste ano o fazem -em-' h,9'-, .'1' C 'A F E Z'ÍN-lI O ." -

N Ã 0,1menagem AS FORÇAS:, .IH�-, "

-Ó,
'

" ,
,

•

MADAS DO BRASiL e en� �':,' ,C A F'E', Z t�O! '

-exaltacão aos HEROIS DA'I'"
'

_ ....

INDEPENDENCIA,

Comunicacão do SESI
, "

Terão início a partir de Setembro Cursos de: Eníer
magem no Lar, Puerícultura e Socorros de Urgência, patro
cinados pelo Núcleo Regional do Sesi para seus Beneficiá.
zíos,

PUERICULTURA:
Namoro
Noivado

,

" Casamen to

Higiêne Pré-Natal
Cuidados com o Rescém-Nascido
Alimentação do Bebê
Banhos·Mamad�iras-Vestuário
Doênças-Vacinas, Etc ...

(PARA MOÇAS E SENllORAS)

ENFERMAGEM NO LAR:
Cuidados com os Doentes em Casa
Farmácia Caseira

Pulso, Temperatura, Curativos
InjeSô8!?!' EsteJj�i�ação
Higiene Individual e do Ambiente
Doenças Venéras

ALIMENTAÇÃO, ETC".
SOCORROS DE URGítNCIA):,

" '.\-, .

Curativos

Queimaduras
Fraturas

Respiração Artificial

Torções e Luxações
Hemorragias, Etc ...

(CU:::SO MIXTO)

\

ATENÇÃO
-

Idade Mínima - 15 anos

Horário Provável das Aula� - Terças e Quintas &is 17
às 19 horns.

'

Ou Segundas e Sextas das 17 às 19 horas
Ou Sábados 'à Tarde das 15, às 18 horas
Serão ministrad'ls 20 'aulas aproximadamente

i
'_'

Maiores informações no Plantão do SESI, rua Felipe
Schmidt 71 no horário das 14,00 às 19,00 horas êliàriamen
te.

Vai Construir ou Reforma?
I

Consulte Nossos Preços

lnd. e Comercio Metalúrgica ATLAS S. \.

Rua: Deodol'o, N. 23
)!"'i1ial Florianópolis

DR� AGOSTINHO SIELSKI

Comunica a seus amigos e clienles a Irans
ferência de seu consaUório para a lua Mu
nês Machado n.o 2t onde conlinuará alen
dendo no horário de 16.30 às 19,00 horas,
diàriamenlee

Festival pró E. C. Imprensa Oficia�
No GINASIO CHARLES E. MORITZ

dia 4 (sexta-feira),. às 19,30 horas, em be
nefício ao E: C � Imprensa Oficial, .com ma·

I:avilhoso IFilme colorido em CiriemaScope
SINFONIA DE PARIS com Gene Kelly (

L�slk Caron.
Os ingre�s estão sendo .vendidos

,

Ue

portaria da Imprensa Oficial sendo Cadeirc
CrS 200,00 e ArquibÇ!11cada, Cr$ 100,00.

i A DIRETORIA ;ri

,O FOGO SIMBOLICO

AQUI ESTA.

A PIRA DA PATRIA 10-,
calizada justamente junto'
a êste MONUMENTO, com?

qu� a recorda-nos os feitos
do. PASSAPO, nos dias do
PRESENTE .para a. nos.n
conduta no, FUTURO .

<,
"

DE 'DE MINHA TERR,4.'
- O QUE VEDES, O QUE
SENTIS?
- Ê uma BANDEIRA do

tempo em que o BRASIL
ainda era IMPERIO ...

- É uma BANDEIRA do

tempo em que nossa PA
TRIA se viu .arrastada a

urila guerra que, não prov�-
I

cara ...
- É uma BANDEIRA que
tomou parte em .muítas pe
lejas,' conduzida pelo 250.

';Batalhão de Vol�tãrio� da

.Pátría, na quase totalidade
constítuído

.

de catarínen
ses, descendentes dós BAR
�IGA-VERDES ...

El!l, foi recebida, pelos in
trépidos VOLUNTARIOS,
nesta mesma PRAÇA PU

BLIcA' festivamente e há

quasí 10.!> anos. das mãos
das ',' MULHÉRES QUE A

FIZ;ERAM, BÔ�DANDO.,.,l\
,EN'!RE LAG:RIMAS E �
PRECi�1S...

.

"I

Ela'� integrou', às gloríosaa
fileir�S do BA'Í'ALHAO;'mar
chou .para os, campos. do,
Paraguai, e com' 'os seus coh
dutores, tomoU"parte salíen
te em vários combates" on
de muitos tombaram .mor
tos, outros se: escaíram e';�1
sangue· e 'muitos "f" >

com ELA regressaram can

tar do VITORiAS...
'

Ela não é uma BANDEI
RA vulgar... não é nova ...

'uma BANDEIRA que enve

lheceu e murchou ... mas não
morreu ... deixou de ser vi

va para se tomar RELI

QUJA... a'sua ALMA é )

PASSADO, a sua, HISTO
RIA de 5 anos de lutas va
leram séculos de sacrifícios
a sua vida foi de um LUS

, ,

TRO DE HEROISMOS!!!
E ela aqui está, nos Ia

lando, neste momento de

exaltação cívica, da fé ar

'dente de, nossos antepassá
dos pela emancipação da

Pátría Brasileíra.

Partidpáção
,;

"

,ONDYR CLIMACO MÀCUCO E SONIA ,l\'IARIA 'VECHI
,

MACUCO
"

,

Com satisfação, participam o nascimerito 'de sua primo-_
gêníta, que na Pia Batismal receberá o nome de CYNTHIA,
ocorrido à 27 dêste mês, na Maternidade Dr. Carlos 'Cor-
rea. 2-9-64

PRO l'E�JA seus

OLHOS
. use Óculos

,

bem adaptados

atendemos com exatidão
suo receito de óculos

ÓTICA ESPEClALlZADt'�

MOD�RNO lABORAíÓR�,�
'I" .... �', '-

"".I."

FAZEM ANOS HOJE
Jor. ACY GAB:-.__ .... TEI

VE'
É-nos gratos noticiar r'a

efeméride de hoj e o decurL

so de mais um aniversário
natalício do nosso i]ustre

amigo ·Jor. Acy Cabral Teive

Diretor Artístico da Rádi:J

Guarujá e pessoa' por de

mais conhecida em 08 nos

sos meio$ sociais e· clrll,u

rais.
O Aniversariant�, é .pre

sidente do Rot'3,ry Clv.bf� etC'

Estreito, dono de er1 bu

níssimo coração, 38n11)1:8 vd

tado para as boétS c:::,usas,

será no dia de lloie, a�vo

das mais significaU,8<i de

monstráqões de regozijo e

aprêço, e nós que o i,errilJs
no rol dos bons amigos, nos
associamos' as mani�esta
ções que lhe serão tributa

das, pela passagem de tão

auspiciosa I data, levanclo

lhe, e a sua digna famüia

os nossos respeitosos e efu

sivos cumprimentos .

Prof. VICTOR FERREIRA

Prazerosos, regist.ramos,
para o dia de hoje I) de

curso de mais 111'i, aniversá

rio nat?licio j:) 1]('SS') ilus

úe amigo proL VIctor Fer

reira 'da Sil·'9., eleml'l',to

que desfrutR ele 3ólicb3 e

merecidas. amizades. cm (;S

meios sociais' e c'llturais

florianopolitaTI(I.

O naialiciaüte, é Diretl)f

da. Escola "::'URBD CON

TINENTE",
. Sl"rá estamos

certos, no dia (te' t1uie', por
t5.o ::JUspicL)::;,) -2VI:llto, mui
lO c;_:Uilpr�menta,do pc/r se-u.

vasto drculo . J] ar�izades
Dentre i1s .quo,'.;; "O ESTA

DO", ,se :lêSOCÜ1. çIJgum�do
lhe e a sua di?,aL�';I:lla fl'l

mília os melho;:'0i:l VaLOS de

felicidades pererie.

- sr. Plávio Pinno ele Oli
veira.

.� sr. Orlando Pessi,
sr. dr.' 6s1�lrlr' Ml:ldf.�ros

sr, Fra.,I:i:l\:o X:lyier

'Zarthmann
- sr, Augusto Roberto Sou

za Jaques.
_ sr. Eli Tiburcjo
- sr. Cid R da Siivu,
- sr. Pedro 1'.íloróli
- sr. Armando Fonseca
- sr, José Otavio ue }:I'i�'
gueiredo /

sr. João Raimundo \'�eJrn.

_ sr. Adilson Amaro Al

ves.

- sr. João Roh�rt(J Sanfor
- sr. Joyce Vicrmónd
_ sra. Inês Krosphy
_' sra:. ponatilia' 'Silveira
Souza.

srta Norma 01mques
- srta, Rosa Maria. Lins

FARAO ANOS AMANHã
Dr. Diniz Júnior,
sr. UbaldQ, Abraham
sr. Cleomides Ligocki
sr. Nestor Carneiro
sr. Raimundo Vieira

- sra. Julieta Sabhlo Viei..

ra.

- srta. Ada
- Maria, Vieirà

CASA � VENDE.SE"
Sita à Rua. Duarte Schutel, NO 66.

Tratar no local.
Aceita-se pai'te finandada - ou aparta.

m�nto coroo entrada. ,.i
".'

-

,

:G;ra:nd�7t�ri�eri� paTª,com�i'
.

"

'( '.� :"���'?,.' :/' o:: l:> .. ,,�,:.- "':�\'>�

OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
O FE·R TAS
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
OF,ERT AS
OFERI A-S
OFERTAS

TERGJ,ilIRA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

SEMANA
SEM Ã �j A
SEM AN A

SEMANA
SEMANA
SEMAf\JA
SE M A N A

S'E MA N A
SE M A N A
SE M,A-N A

SEMANA

.
I

MEYER

f

x X x

Gerzidà por dedos trêmu
los de- Mães e de Donzelas

de' ';Esposas 1e' de Irmãs)
c�J.2Sa�,r�J�l��lôr -..he.- �

róico
'

de seus SOLpM5os,
ELA AQUI' ESTA descan-

çando, para nos dizer e nos

confirmar no dia de hoje
o QUANTO VALE NASCER
EM UMA ·PATRIA, LrvR.E
E SOBERANA!!!
Daqui ela partiu festiva

e regressou' triunfal!
. Partiu "para o seu desbl

no" glorioso, numa encruzi

lhada .heróíea, banhada de

lágrimas maternas, de es

pôsas, de noivas, de filhas

e de irmãs, semp!e indicau

do· aos .. seus BRAVOS DE

FENSORES as maravilho
sas àltm:as do'Monte·; Arat

de nossas con'vicções cívi-
, Cf!�,- ':' r.TJMPRIMENT'J
DO DEVER!!!
Foi para, os campos de lu

tas e volh)ll com os louros

dá vitoria!!!!
.

'Regressou
.

desfigurada.
MAS GLORIOSA, par:). nr,s

recordar no PRESENTE os

feitos do fPASSADO, ,.afir
mando que a nossa HISTC

RLI\ nãó fOI escrita com

fatos e' 'atos fictícios, par<t'
nos incentivar no FUTURO

como guardas zelosos do 1'1-

quíssimo e incalculável PA-'
TRIMONIO HISTORICO DO

BRASIL SAUDEMOS POIS
ESTE ,FOGO SIMBOLTCO
e MARAVILHOSO DO BRA
SIL.
Cultuando esb BANDEI

ra, reafirmando· os nos

sos propósitos de bem ser

vir ao B�ASIL, custe o qU8
custar, queIram ou não os

párias materialistas que
vivem cometendo crimes
de lesa":pátria...

E amanhã, quando. êste
FACHO REDENTOR' DO cr
VISMO reiniciar a. sua 'Jor
nada magnífit.a e \esplen
dorosa, leve dos CATARI

NENSES, aos denodadl's

GAUCHOS, a 'nossa SATTDA.
.

ÇAO FRATERNA e a CO.f

FIANÇA NO FUTURO, por
que estamos compenetrad.>s
e queremos mesmo conti
nuar ouvindo a proclama
ção de C�IAS quando ia

pacificação da Província
Rio-grandense do Sul:
"ABRACEMO-NOS E u

NAMO-NOS PARA MAR

CHARMOS, NAO PEITO A

PEITO, MAS OMBRO'

OMBRO, NA DEFERA nA

PáTRIA, QUI!; l!: NOSSA
MAE COMUM"

J!'ogo Simbólico da Pá

tria!' O Póvo ,.Catar1tlEm�e
.(

" L�... •

;/,.-Y.' ....., .... ;' , ..,_._\_,_;}_,:-...
,'"e

A'FORMA CERTADE FAZERECONOMIA

CINEMAS·
PROGRAMA DO DIA

•

Cine SÃO JOSE'
,-

Fone: 3636

às 10 hs. - 'Matinada
Pedro - Geraldo
Lorena Velasquez em

CORAÇÃO REBELDE

cínemaêcope
Côr de Luxo,

oensura: até 5 anos.

Cine RITZ
,

Fone: 3

às 2-4-7-9 hs.
Pedro Armendariz

Jacqueline Sassard em

O FILHO DO TROVAO'

Tecnicolor
C'ensura: até 5 anos,

Cil1� ROXY
Fone: 3435

,

às 2 hs..

Joseph Cotten

Spring Byinten e,Jl

O QUE 'A VIl,)A ME NEGOU

Censura: até 5 anos.

às '4 e 8 horas,
Pedro Infante

O GAVIÃO

Censura: até 14 anú:>

Cine GLORlp.:

(Estreito)
Pane: 6252

às 2-4-7-9 hs.
Libertad Lamarque

Pedro Geraldo em

. MEU FILHO, MINHA

VIDA
Censura: até 10 anos

Cine IlVIPERIO
(Estreito)

'Fone 6295

às 2/12 - 51/2 - 8 hs.

Pec:iro Geraldo
Lorena Velasquez em

QUERO MORRER NO

CARNAVAL
Censura: até 5 anos.

Cine RAJA'
(São José)
às 2-5·8 hs.

Anthony Quinn
Silvl!.na Mangam� em

BARRABAS
CinemaScope

'. ':.';recnl(:blt,t

Por ocasião da limpeza
qee anualmente é feita no

c8"beci"l0 poco de Geuova,
Em Saranac no Esta.do no qual muitos transeuntes

de NO�Ta York houve· um costumam jogar umas moe

c:Jp�unn i:l.te1'essante, Ga- das, por pura superstição,
nbHria :}m lY'8mio a pessoa er",ontrou·se no mesmo

que copo:;e''':l':;:se se balan- m,'led0.S que somaram a; im

(·ear clL\',-"'ute )'Y'':> h" tP'TI't):J 1y"'tâm�ia' de setenta mil
"

numa: ql:(��ei.ra de 1:"1,,D.�';. (T'zciros, em nossa moeda.

'-: A senbAr�( ",!J�,-�- �.':;�r'f)'r.", \') dinheiro é entregue ao

d" 70 8J"1C)� 1'1.-. '-1�,lc: nrT'Sf'-"
-

"'�":�rlo e' destinado a uma

,2.'1.]j'1 ven-;er l'al?n"eando C' '.xa de Esmolas para �di-�. t

durante 72 horas, Dos de- gentes.
'

mais concorrentes a maio

ri� tinha abandonado fi

prova; :;.lguns... haviam

adormecido!.

Por WALTER LANGE

Entre dois amigos: "Por

que desmanchaste o teu ca

samento com a 'bela Sofia?"

"Pai causa do seu papa

gaio. - p bichinho sempre
dizia: Hugo, beija a Sofia.

Ora. eu não me chamo 'Hu-

go.". (

DIri.gir um Hutornóvel não
p, ro,.....��!:l fonil 1)al.:'a 8S .rrn..l-

lheres na Síria. Há restr'

ções quanto á velocidade

crIe e''l,'; podem dar aos

seus carros. Esta nãQ pode
exceder de 15 Kls" dentro

das cid8de" e 50 nas estra

das ,do Interior ..

Um sacerdote_. americano
afirma ter lido em voz al

ta, ,em companhia de ou·

tros ajudantes- a Biblia em

69 horas. e 17 minutos.

Constatou ainda que a Bi-·

bUa contem 773.746 pala
vras.

Como se chama um ho
mem que olha sempre para
a frente, não vê dificulda
des e passa por cima de to
dos os. obstáculos a fim ii"

alcancar o seu, obietivo?
. Definição: Deve ser um IJlo
torista de caminhão, nas

estradas do' Interior.

Profissional precavido: O

fot6graf6: ,O senhor', deve'
levantar um pouco a cabe

ça. O freguês: "Assim?" Fo-
,

.
t6grª-fo: "Perfeitamente.

Agora vire a cabeça para a

esquerda, olhando p a r a

aquêle.Jetreiro". E· O letrei·

ro di
. ',' 9.,ll1ento adia·n·

.> "',':,
-. •

��

N.O 358
Na cidade de Detroit uma

senhora requereu o seu di

vorcio" alegando que mano

tem um .matrírnônío exem-

plar, mas que o seu marido,
QUERO MORRER NO cada vez que ela pega' no'

CARNAVAL
/ volante do auto, .começa a

çensl.m�,:.J�,t,é f,?, �H1º_���. e�nt�",� o , cO��,cido coral:
,

'J t ',�M�is, .perto de ri, meu
às 11/2 - 33/4 - 7 .;. 9 J)S
ElVts""Frê$leF'

- ,-_ - ,- •.Jle�s". ,;,;D� q� não _pode
mais suportar isso. O juiz

Rape Lang em conseguiu harmonizar oca.

soo
- Não deu o divorcio de-.

pni!" "'1H:l o mar+do preme

teu deixar a espôsa guiar o

carro, de dois em dois dias,
sózinha e reconhecê-la uma

perfeita motorista!

tarjo"!.

Esta filosotia é de .Ber
nard Shaw: "Deus criou, o

homem e repousou. Depois
criou a mulher. E nunca

mais, .nem o Senhor" nem o

�Dmem; nem o universo ti

veram um momento de re

pouso".

O engenheiro suíço _ An
dreclí

. inventou, _ .um, "ca- .

nhão de luz", aparêlho a ser

experimentado em' Nizza.
Será produzido uma nuvem

artificial a, uma altura de
5 mil metros. O "canhão de
luz" lançará na mesma um

quadro de 800 x 800 metros

de tamanho, que poderá ser

visto num circulo de 10 km.

Por enquanto se trata de

urt meio de fazer propa

ganda. Porém o Sr. Andreo

li uretende também passar
assim filmes no céu, o que
l"hr1f! 11<íf) conse�iu por

que o calor .que o ap?rêlho
de�envolve é tão forte,' que

qL"alclUer material de fUm
se derrete em poucos segun
des. E esperamos que ' não

o consiga! - Porque, afinal,
isto de ver "estrelas. de ci- .

nema" também nos céus,
parece coisa dispensavel!

o lf'P.:O mais profundo que
ce P,8nhece é o de Bajkal,
jlq A,sia. A sua prOfundidade
é de dois mil metros.

Uma senhora, conversan

do com um médico pSiquia
tra, lhe disse: "Os nomens
são muito menos equilibra
dos que as mulheres., A pro
va disto é que há 30 vezes

mais homens nos hospitais
de doenças mentais do que
mulheres." O médico: uÉ!

passiveI. Mas queIll os fêz
ir para lá?!

O rev. Sallas da igreta de
Nebraska anunciou um ser-

.

mão únicamente para "peca
dores". No dia desi�adoJ
meia hora antes do culto,
já a igreja se achava reple.
ta de gente que veio ver

os. .. pecadores!

O hóspede do hotel para
o dono_ da casa: "Com quem

.

fala êsse homem no quarto
,

ao lado?" "Fala sozinho.;.

porque gri� ,�lit,'
�..':

.

:rec pca
Precisamos neste ano ,h Cobriu ,um percurso de

REDEMOCRATIZAÇAO DO �.574 _Íluilãmetros, trazen
BRASIL, o Fogo Simbólleo do-nos a certeza de

da Pátria saiu do Panl,e::m nossos IRMÃOS CARIO
de CAXIAS, no Rio de Ja- CAS, PAULISTAS E PARA-

neíro; cruzou as oaprta's NAENSES estão alertas nela

Cidades, Vilas e Lugarpjo.� manutenção de nossa IN

dos Estados de São PAULO DEPENDENCIA POLITI

e PARANA, entrou pelo de CA, guardando preciosa
Santa Catarina, e eí-Io em mente o relicário histórico.
nossa Capital, trazendo-nos de nossa formação dentro

MENSAGENS CONFORTA- dos postulados da libercl ,

DORAS da SOLIDARIEDA- de.

DE CARINHOSA de nOSSfJ,

Irmãos que' também iPen
sam nos destinos do BPA
SIL.

reram, mas vivem eternos
na. nossa gratidão cívíca,
porque se sacrificaram em

holocausto pela manuten
ção da INDEPENDENCIA e

pela' EFETIVAÇAO dêste
terpltórlo, ,q,*e constitue a
nossa PATRIA. 1

No alto dêste MONa
MENTO estão preciosas re.,

Iíquías - são granadas de
artilharia, originais, que o

.

inolvidável DUQUE DE OA
:xlIAS, presenteou a, então
Província .' de ISanta Catá
,r�na, corno homenagem ae
gratidão 'pelo sacrifíci.o de
seus denodados filhos.

-,

.

E como se isto não bas-'
.tasse, trouxeram para esta
SOLENIDADE .; uma outra
RÉLIQÚIA� , HISTORicL)..
.Trouxeram ,e deposítaram
junto, a êstes MONUMEN
TOS à. ,BANDEIRA DO 250.'
BATALHAÓ:' 'DE, VOLUN-

"

TARIOS D'A'PÀTRIA',
. ,]ritai..;a, ':digrÚssimas Au-

'I'iTêste monumento estão torídades ',.CiYis, ê Mílítarea
os, ossos de nossos HE,ROIS -:- Admíreí-a, nobre' PO
tombados nos campos de' yo BARl!I(}��VERDE. ,

Bàtalhar 'do Paraguai. lVIcr-' _

� Contempláí-à, 'MOCIDA-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Irnbítuba, Guatá (em 'Lau
ro M,üller.), Bi'aço, do Nor
te, Siderópolis e Tubarão e

a nova' ,iht do grupo esco
lar de Armazém, 'f!oIlipN-
endendo, támbéw � co�l�
nha,

�êroo 'atual, cOllcreÚzou,
So��m_'7ae àq�ele �a.�ifi�

���--��------�����'�'��'�'�'�'���'��'�����--��-------

esta.�eleelmento

A .rodovía regiopal
V111 ;eSr6rço eom o aeesso
ela estrada ", Tuba'r'ão-sb
Martinnó;, na estrada ge
ral )rubarão-Gravatal e a

ponte de 'Xreviso, em', Si'le
rópolís,

"

.

O Governadór Celí?o, '�-
1'1108 marcou, sua visita. àJregião' sulina para o mê�
de setembro,' atendendo

.

ít
sugestão dos deputados
Waldemar Sailes, Arman ..

do Calil, Epitácio Bltten·
court e Lauro Locks.

D,

,

.

t'Qis ánônímos que; com

seu trabalho' constroem, á
grandeza/ d� Santa Catari
na. �á�mo Boniu, desta
eou-se na cUlt\1.ra de atróz
e criáção' 'de suínos, -jÍlém
cÍe dutrª,s' .ativtáádes agrí
colas. sua..' família, bastan
té 'ntÍlnetosa: - 'eria:iia:, -!WS
ditam�s 'dã: Sari-:a . Mad:-e

Igreja' é� motivo d'é -o;-g:4:"
lho para a sociedade �\e

Ta'ió: .

DitO )st()� ,.senhór' Prési
dente ,e .noores \ :Senb:ql;es

.

deputados. 'submet� à dou-
"

<'o ,: • �, •
'

'.. � .1

ta Aprecíaçâo de' Vossas
Excelências, o telegrRll1á < a

se�' endereçado à faJ,llHm
enlutà�a,· ext€rna,ndo. o

nosso 'séntimcnto,' no' 'Sj�
gui-n� teor:

_

'

,

. �A$se!Jlbléia Legislatíva
Santa Catarina vg aco}
lhéndó proposição deputa-
.do João Bértol\ vg endere

ça ilust�e' famílla. vg s-n

�idos pesames passamento
digno esposo et, extremado

pai. pt
.

Oordralmerrte' depu
tado IVÇ> Silveira Presíden-

da
alO;' '

� ,

, -í
\ "

e f!c11ev§-- �if para a;" :ÜI'dein Vale' do Ib-jai, àfim de que, ru. gra�df:)�1ilo do: :$r�s1�, '/ E;6-
dos 'Ped�'fÚ0S I;ivre!';. � 1'''TYl- os' patrícios, que aqui 'víe- ,forço' que sé traduz, nas a.ti

',,';,. para a.' nóssa ooletíví- '1em, ôrhmdos dcs vários vidades· "d,11,.iturnas" não ,sp
:\;). Dentre esses, l}0Ue-

.

recantos da Pátríá, levem db povo ;�a8 Ígualm�ntê do
"11:0 J '_-prl nda da Maçona- ss destacar 'as teses rela- de nossa terra a impressão gO,vê.!no" a prol 'po, âe�e!r
'''�a Si-r:a'hóli::a do Brasil. êste , .ícnadas com os problemas 'mais' '�i�onj�i�a do esforço vol��t�.';;p,cial: ���ô��
"}) ',,:""�::l)d:!E1da pela Gran., .':; ane;-a:á elétricj:\,. "eduéa- ,_dos catp"rine�]ses etn· favor 'Co d� SaIi.tá;, .Ci\tati:i1à. ". ;'

�PA�;�;:�::e <::'��e��::��� '�n;�J�,s�rma�tSol'v;a�,�e��c".o�tn�;.o;m��ll'ca�:··"C�e'�mpro-� '50cióiõg'o Brasileir�: Fafa.':-':'8.<::'. iro.':p��nsa C�tin,i,ne;nse,' .

' .'; .'
,

.ce nós naquele neríodo. de . v

'

,"

I;��;:�#';:;:�;=: ��;O:;;O�;?l��:�ru�:rit::' �! !(essit3;mos' �e: me.dif1as urgentes que venhem
b1 'te-nríriD t5.essa impor- ',,s':Q�, C"'9n4e Loja do San- ; .

.

,
.

-

", -, ) ), , '

��::��;';;�!;��"o:::.����r�1::=:E:::ú: ·",',.'�(n,ri ir·.···':···a.·.··" "5""'I"luB'('êe do meio ,Rural Brasileiro
tam assuntos _ de ínterêsse

'

. j.')s, seus' P_�::':fiS:iP!iÍ,l t�"s ap J I " ,

: ,�i',.,,;��.
. \

I t !

,- (

. em têrmos dos �iatõres ", a.e "res,' etc.' Para o e�tucib·... da acõrdo quanto a -J1pÇH3si.da- urbano, Outros problen'lu ..�·
.. --- ....__ . ----

.i:��QI:Úlção, rengª; .. , o.qti�áçã.?, Sociologia' .dà'v-VÜia .Rural, de de' medidàs urg'ente-s que 'poderíamos. ainda citar CO.'
" ',. , préstfgió,

.

'{alpres e eoilf1- parecê:fu,e,' o>_�speeialista d!)· venham' co:àigir a: situação, mo, 'o' das terras devolutas,

E ';./" . --- CLt::JCA,'iNFANIll -ciêncra'·de.classe;'·as-mtÍ,4an� VI'!" rirtééssàriamente' partir dO,meio .·rüral brasileiro, o papel dos b:mcqs,'a ques·,.

.

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

� ça� "socilÚs, c:;��nÔ�ia'a:;; ". e d()- urna.,p�rspect1va:·· intér� rnas as discu�sôo,s se"colO- tão, lin produli.vidade e. 'fi-
.

,C�'IJ": -:.micH. a
.

reaber:ura d�· seu, çons:,!' ie(;rrolQgic,;s; ú1C1usiv��' õ. .._e�- �sciplinal' ::e global, dá� r�: c'am em. têrmos 'de "conlo" nalmente" n questão aos
,

.

,..," ITIE'T \ :tu.do·_ das condições de·
�

d� .1t\çôes entre o· rural 'e o ur- realizar e em tÔrno do "li· custos' dê lima reforma".
to'rio no conJ'unto Z07,'do EdiHd().�TUu

..

j i .'
.' "

. I

- sen'"óivimentio ·do' meio
.

r:u. bana e' das possibilidádes po" de :reforma. Em. priecí-
Rua Jeropimo, Coelho nO. 325. _- �m·Á.rl ':ral, ,�as_;barréir�s d,o i:leá�ri- de ofriiec�r .algum ,tipo: -de pio sa.bemos que 1mia ré'- As ItELAÇ;O}<�S UE PRODU.

'lO 18 '00 .volvüpentG como 'lma for- cohtnhuicií.ó, tànto nó' sen- forma agrária eleve neutra- ÇAO E 'i'RMli\LHO
15,0) -. ' '. .

' " ma :de... ,n;lUdán:;�' , DllS
.

condi- Úd(; ,da ;evisã�
-

,dos: ��qUfJl. lizíu· tantd· os efeitos da ai-
'" .

çÔeSc�Í1ais d�. tneiQ rural'. e, . Iia�' teóricos" de exPl�çaçãQ. -ta:. cOnCtllltl:açã.o '-da terra, 'Il1te,rL'ssada :f}ID esdar-e-

fin:Úmér'lte,
-

!;ts :'. p'óssíve-is'- ou 'da 'adapt'ação e criaçãO como' os, efeitos da frag- 'cer; ao publico',aS fOl'IUa"s de

c�nseqtil�pci�S�' da!? mu"dari- de instrumênto' 'd� anátise� .mentaçáQ' excesi?iva da -pro- ",relações qe pr�'qução_ e 'tr<i.
ças ará tennos :de de�envol· corpo" no':�ditido 'ptâtiep 'de priedade, eorúo sa�mos balho, fo ,répol't.a:genl l3oÍici
viIhento. 'Cdnv6m, sa1ieI!�" 'medidas' q(K), Í)ç"':;;,an cor-, também' q1;le'. \ uma reforÍnu tou do Pl'ôf.· .Ge'raldo Se

tárrqué 'êste�' p&ntôs estão ngir os) grandes desiq�ilí- deve alt,erar· os tipos de r(O.� 'menzato; 'sua oplnEí,o' a, l;es
b:ttimamente, 'reiâciona1:los ','8: l>tios' existe�tt�s na :;;oê'ieCIâ- lações' existentes,' relações p·eito,.;e que acentuaSSe
outros:. :.co;no' por exe�plt). de b1'asile�ra:'- e laviT,ll},-ame- estas, en� m;litas' áréas brp,' Suas observaçõés. Assim áí'-'
aspiração �Qdái, ��Q�ilddad.e.' .:rrca�,a:" 'ist�s 'pontos .de sill�irás,' 'feudais ·ou selili-· gmnentou: "ConstitUi, um

social" ê·, 'eOOnômlca . tfu.s.jjK>- partida são essenciais aos feudaIs. Portanto, o próble- 'sério :problema tarit.o 'para
p�lações e>árrei'ras ii.mo- Jovens" sOc1\llógiC;s ,brasp.ei- ma' está, c'm CO�lO �tinglr' o's estudim50s· do a.�sunto,
bÚídadé, "prestigio;'Y valO. :ror>, todos êles. preoot;:pado,s slmult&'ne::>íÚe.nte êstcs 'dofS quanto para o legislador.

�,""",L....:_..;_.;.,.........,;._.:..,...;;;.,;,,.-....;.,..:..,.';.;...,l'._,.,'....,......-..r-'........��...,.. com, ;problemas .da posse. e
\

�spectos da' q�estão:' .

de 'uni Rodemos encol1trnr, cól!j di
uso 4:), . térrá, relações,' .de Ú,'do' a posse o ,uso da" ter- ferenti�s denominações. dJ�&
t::rabiüho. llQ; uleiõ' .rural, l,ui- Ta, . e;' de ,011.tro,� a.s

.

re12,ç��s :renf;:;,t, formEm .Çle ielaç®s
Úaçõ'�s� 'et�.'.:, '..

."

dê:
' .

tra�allit1 " e. proçiü<;lip. de .. trabalho. e :produção '.pQr
' .. ',';-.. --: " '.

. 'Nãô"só�timá:'réi6nna. á�lgê todo o'BrsJsll, âlJni de·h�\l-

;c: '. ���k��A 'J��:�I.Â :"",';_' . ,"tl:Pi>óc!é�dé-"OO}nô, ú��Q�Q':,�,.Ín�k�.3�Ç)inbhià�&a:' 'D��-t
, .: numa rec4stribuiçÍÍ;Q do .P� do de Jado a sltllaçã,Q d<:>�.Co-

,: :irlteres�oü�se .�:. réporfà� det, da;s' iiifluênCias., Os' p·ii· lonb ;nó Sul 'do Brasil" "que
gém:'· s&bre :pio1Jl�r;a,�' ,�.grá� y,ilé.gios . e. prestígio, - )�o�o conheço ainda Pouco, "gps
rj'QS;,nâcionái�. ': 6üvindo' 1:>' está em intimá '-. cQn�xào .tarja ,de citai' c,omo exehi·

PÍ'óf�!isor, Jo�bu' rlota,:de�- bom· as possibÚidades do plos de tipus de ralações,.o
tàs impl'éssões: "Os' proble- meio 'urbano em i'espOnqer, a,rrendamento e a párceria.
mas da' ·reforma,. agl'ãria el.n têrmos 'de' cl,senvolvi; O arrendamentó e a pB\rce
são .ilidíscutivelmérite' mui-, mento,e dê industriai�açãQ, ria .são, contratos que .p�o
� mais �omp�exos' do clJle' a uma possível alteração na 'razem qualquer .garantia
na realidade se pensa e as procura' de determinados ao ,trabalhador: Como os

di.Íic\.ddades existentes vão bens. Dai a intima conelCão contratos não vão âlém de
/ I· \

desde' as pOSSibilidades 1& entre o probl�ma rural e COlltiD�a na 5a. pg..

gais'e constitucionaiS até
ao problema da adaptação
de uma reforilla: às ,poottuà
riç1ades �eglonais 'e proble
ma� lie assistência técp.ica e

rÍríanceira, Na realidade

sabemoS' que uma' reforma
agrária' não se l'eS1.Í.IIie' na

distribuição de terras ou

simplesme�te na criação de

rneeanisulo$, de acesso a

terra. Ela envolve' a socie
'dade como um todo e dai' a
impossibilidade 'de' uma. re
f0rmâ, �gtá;ria, sem que ela

< ,-' ''''-
,---.,----........------

se' ia,ça: �onipan1iat de

,iOlYHYB I.tN3NYSOaIHOSSY oútras'_ref<ittilas e � leis
,

.

I,.IapuaA eall I$e:) coitiplemeritare\) que perini- Presenl,e de A Modelariam·.a;, �uçãQ de diretri-

.. epuiJ6.a IÁ�1Í 1! ,peleIS�1 �JaS 00lV8'O .z.es g e r a t s. Seria difí-
" '

< InterI'ogado a- respeitá do : ,a'3IHO' 0,'1Ia,Z!p: �'!�e.pal 'ilse e eAal3s3
r �!��, ,�:: �� �:�õ:. SEnA PENSAMQ,TO GERAL:.

C0n.ceito de sociologia rural, ferelltes p0�_ições que iridi- ALI SE COMPitA MES·MO BARATO:!
assim se expressou o cate-

.

-Oojooo�oz SI:1 3111,V9 ,'cam Óp�lÕes. 'e aiternativa.s.
gyrizado Prof:esso,r: �""('enho :pórtanto, parece q\1e há

'

O.DE? OUAID,O?
------��--�--����--��--�------�--�����(�'----�----�._ ---��----------------._----------�------------��------���

I'ec I- 1Jl" e' o···t'u·
,

"N'e'c"e�'
-

s·a" I'SI' :#1' �:�:�e�:n�!!��e��:�t�:., �:�;�n�����:�:�oex;�r�rC: ��:: d�����S ���::Iz:��ci 'ra:s���u�i�;:'U:u:��:::
"

�:{.é ,dOS que O iÍiformu-

.

'.
.

� '.
, ",:', .,_' '1:

,que entendo necessários. Mr. cúráção. li': o que, se verm- . cóm à retiâ,ão e úitegriClade' les 6rgãos' d� itnprf:lnSa se '.o Os ,Qacljal'�andós, de

,. sumo, Por êles, total ,respbn� oou; ézrl 8.inbi�rite c;le'mtel!a oe seu .�t'áter. c).'forman· esqueceram de assiJli:!llar.. D�reito sape� o ·que fazep:1 .

. sabilidade: : _' cordialidade, for à ·preferên· do Edmundo· t3astàs não 3) o Senhó'r Deputs;do Prescindein, em 'suas 'à.éli.·
1) 'Foi considerada nula a cia pe�ó n6m\,! honrado e �s- ' se pteócupoü u� 5Ó iristan- FernandÓ . Viegàs deVéria ber�çQeS..

·

de qualcl1ier @11-
eleiçij,o do Senhor'Carlos La-' timádo� do' Desembarg�oi' t� em tirat proveito (fá ',si- �uediiat duas· \rêZes, antes f1uê�ciá políticó-partidái"i,a.
cerda para Patron{rda Tui- Etigênló tr9pa.powslq Tau- tuação. N&O ,atacou nin- de tElr enViado ao' Góverna- Têm sep.so de iesponsàbÜi
·ma. ltste, 'aliás, 'não. obteve. lois ,:Filho, do �0l'P()' ):1oc,en- guéi:n� 'neni alic�9u votos dor, Carlós Lacerda o tele- dade" e por isso marcham.

.QS, SUfrágios da"�fAIQRIA: te, da Fact;iictácíe de Direito. pará correntes pàrtidárias� 'grái'na comprometedor; ,ÔU coesos e� tõtno 'de um

Ainda,mail?: toQ,os óS,prese:n;-
,

2) Não l}ou�e' {;umti]iõ'.ná PfocurOUl isto � Sim, impti- então dev�ria, Pelo nienos. ideal mais elevado. A intH·
tes, inci_usive ,os que- ,mviam . reünião'. ;l!!, me�ino se Úvesse

-

mi� ,em sUàS, átitudes o L'I1sisHr' eril que lhe clisses- gà não, os intimida. '40' te
,"9t.adQ nQ 'G!)vermJ.dor' . h�VidQ, serià (:) úitifno .a p. Q-, .ciinJ1g de uma .in1par(�üt!i- � sem apenas a v�tdade. Se· vés-, concorre pára ":ma,�t:4

''locá-lo ;0' ilustre' Chefe 'uâ dade incontestáveL Colocou- assim procedesse 'estaria li- los alertas, 'erl1 defesa do

qualquer
.

que lhe" é mais Gato: a í1f
.11.ldao.e. ,

'. �

Frosse; .uer:-, ,.tlvar::rnte os

da,XIIu.

, te.

DR.

. _,__ � ......�_u.o� """"_'__

CiDNViTES M':ISSA' _

7

\''''lÜVU, l.l.�n:às, filhos, genros, 11.ÓraF>; netos e a�llll'
elos! ajl1(�a C01.!.�tplnaGÜS CúlIl o desai)rÍ!'ccünen�o dr,.:

inesqueCível
ACEWN 'DARIO DE SOU84

!lO m�smo 'temp� em ,Que agradecem as',htfJ,rú�e'3t,áções
de pesar e confôrto, que lhes for!'lm didii::d.�s ,por',c,<.;a-:!
sião do infausto acontecimento, donv.1dam 'para á Missa. '

,

de 7" dia que ,farão celelinir 'na pl'óxim� 'têrçà.fe�.r.a.,
-

dia I
10 de setembro, às 8.30 l,'o1'as, nu CitedI:DJ M:ei-ropqlita·.

'Í1a. Por êste'ato de re:igâiü (j) a;nizf1\'le, anteeipar1�,m�te'
ag1".i.decem. .,

'

--000-'-.
CONVITE-MISSA '

'

\ "', '

)is organíza�.ões l�oepcke' sg'radeCE?m: �s �aI1:i�e&t�c I
ções de pesar tributada?' em memóI:i� �e seu:'';�:\I�t:e ' eil
amigo " .,) , i. ,,'

ACELON DARIO "])E, S6ÜSA .

"" , ' ,

e convidam a todos mira a Missa,' de' 7,,"dla qhe .farão

realizar por intenção
"

de sua aÚna, na y�óxL'!1a têrça..

feira, dia 10 'de setembro, às 8,30 horas, na CatedraÍ Me

tropo�itana,

o ..

, ':4 ret10rtagem ,q.r.::;t<l ;peti9'
(tiC'Q cs1.f'vê pr,(')curapdo ,'0
.P}�(;,)'[f.,�� �i IX ' GcH:al!:J Ô

1 ::;uin��
�lit':'>: m.;m dos' hotéis' (�a 'd:i�
NÚd; a:> fim de '�e ülj�ir�;
das opirüões que' tem a- res
peito de uma série de pro
bleIl?-as brasileiros, ligàdos
principalmente à proplemá
tica agrícola. Como se-.sabe
o. sociólogo entrevistado

. pertence ao grupo de pro:
fessôres da' Fundação Esco
la e SoCiologia Política 'de
São Paulo, dirigindo atua!
mente

.

a Revista "�oeio'lo-

--000--

CQNVITE-MiSSA '.

Diret0res da Carlos Hoopcke S.A. - Comércio e �n
düstria, convidam aos amigos de seu Diretor-Presidente

ACELON DARIO D� SOUSA

para a' Missa de riO dia que será celebrada, ,na proxima
'

têrça.feira, dia l° de setenlbi:o às 8.30 horas, na Catedral,
;yretrop0litana.

'

Esla CaSar SUa no Jardim Allânlico; '.

"'Póde'Ser Sua--'000--
.

gia'" e -tendo sob sua respon
sabilidade o Instituto > deCONVITE,MISSA•

Dr. Aderbal Ramos da Silva, iünâ,a proIunda�ént,
consternado com o passarnl:into I de seu. iI+esqueêivel (

particular amigo . .'
'

,

• ACELON DARIO :PE SOU�A
convida séus amigos para assiStirem a lVIis�a de 7", di:
que em sufrágio de sua alma será cE:)lebrada nó próxi
PlO dia l° de Setembro, têrça-feira, às �.30.hotus, na. Ca·

tedrai Metropolitana. Desde já antecipa. seps agradeci_.
.

mentos por êste ato de fé cristã. .-

Estudós Rurais. A iinalida-
'de de sua vinda a Florian6-

, polis .. prende-se
.

fto Curso
'''Introdução a Sociologia
Rural';; 'que está miJ?istran
dO.a um públiCO especializa
do, a convite da Reitbrfa d,a

. 'Use, participando t portàn
to do lO Ciclo . de PromO

ções Tééni<x>-culturais, de
1964.

lDONvno . ,30NO ;.

iOS NR "13S ,'.

011'"1
,

'UV;II,dNO!l VIVd 033B'iI�3 O·
'SVaÍArtO' SY OYIYIIY3Y .

__....i.

nA SÓCIOI,OGIA
I
t '.,' CONCE.ITO

RtrRAL:

r:, ele
a{�ravada por' intenções me
nos escusas. Diz a nota, em
síntese, à semelhança de
mátéria propaladà pela 'Rá
dio Diário da Manhã, que
elernentos ligados ao Govêr
no càta.rinense àciJ.bara'in'

JQão José Caldeira Bastos

Baehárelando de Direito
coh1 os votos da maioria, O

'Governador Carlos Lacerda,
que tomou conhecimento
do fato através de miinicio
so t�legrama remetido peJó
Deputádo Fernando Viegas.
Os bach'3relandOÉl de 'Di-

Noticia ,estampadã '10

jornal Diário da Tarde,' en?
s'ta ·e,diçã.9· de vinte de agô�·
to corrente, "rela'fiva à

.,� .. t11��'_tlt.'gl.r a .�,f;<;€mb'1é{').
GéJ'ilL .tf1Dc1o à frente o Che-

J dist.!'il:miram" m'l.ni··
contes-festo

,se, corno ESn:rDA,NTE-l.�ci
de

.

qualquer interê�se
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