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ELIZABETHVILLE, "1.·

(OE), - Caiu em poder' do
Exército Nacional Oongolês,
o aeroporto de Albertville,
último ponto de resistência
dos rebeldes, Informa-se
ainda em caráter de ur

gêncía, que 400 rebeldes ro
ram mortos pelas tropas.
governamentais, durante os

combates que se desenrola-
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�,
rsm para.' s' ,tóniarlâ dlÍ ci··

dade ' :.de Albêrtville..Entre ··C·�s'te
..

'10 a MI"lton. Ca·mp.os""',os 230 i europeus residentes
.

da cidade, 3 foram mortos" ,

e muitos. ficaram fetidOS,I'S
'

durante os combates trava-

" '. ua '

dos nas últírnas horas. tn-

tlícou-se que 10 soldados do

Exérçito NacioIlal do Con-

go fpràm mortos 'pelos re-

beldes..
.

.
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Pasta .da Justi(a
'-

.

>.·1'

mais ..necessária"
presepça na

(ad,a "" d,iaDepósito de Gás Explodiu
RIO, 1.0 (OE) +r Violenta

explosão verificou-se por
volta das 14 horas e 20 mí
nutos desta' tarde num' de-

--------------��

posíto de gás, localízado na

ilha do Viana, na Guanaba
ra, As primeiras informa

ções indicam que se eleva
a 30 o número de mortos."

Sabe-se que na ilha do Via

na, está localizado um 'esta·

BRASíLIA, V tOE) satisfeito com 'as explica-
.

de abandonar o Ministério, lo Branco, conciliou os pon-

Segundo fontes do Palácio .ções·resppsta. que ��eu. : devido os desrespeitos que tos "divergentes, dizendo:

,.do' Planalto, o Presidente Logo .apõs, Q �eníe da ora se vê, com respeito à ,,_ Ministro, V. Excía, é de'

dl,i. República manteve longa. República reYniu·se com o Justiça. O Marechal Caste- inteira confiança do Govêr-

conferência teleíôníca .
com Ministro da. Justiça. O Pre- -.-.

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

: o Brigadeiro Márcio
I.
Souza

,
sidente, duran� o encontro

(.• •

d A .

.

•

de
.

d.Melo�·Somanda.,n�e da IV· ·.que fOI assístído .pe10 cheíe '

... O' InCI en·ela 'e' ma'n
.

atos·Zo� ,Aérea;' O chefe da ,Na·' da' Casa. Civil Ministro I,.uíz ;
.

'. çãO pediu ínrormnçôós 136- Viana Fílho, tratóll'da coín- ,;", .'
.'

,

. bre atuações de oíícíaís da cídêncía de mandatos, O sr,

'C
-

1

pr�!��IM'c;����OE�res�:� ':�o�S:��:;l���"e��!!� ,����jZ��:;�S�to:"" ong'res'So ate" o fl"m d.a semananorte-americana,' .. no' VIET. informaram que. o Mare· de anunciar ao Presidente

NAM; roi' firmada
.

por 270-
.

chal Castelo Branc6 ficou Cástelo B�a;lco sua decisão '.
- -

'

cientistas. A ínrormação ,é BRASíLIA, 1.0 (OE) Tá estar no Congresso meu-

da agência Nova China. Os
.

Depois de' reunião ontem a sagem presidencial sobre a
.

- ---�------

pet�cicinil;r:ios, '�!���ní aos Es:
' noite com o Presidente da '::,oincic;lência de mandatos ;00&I.Y,8'O· ;3ft."IOtados Unid9s que acatem

. ReptílJl\ca. e vários Minis- nos Estados. A íntormacão � '" '" \1ft

QS acôrdos' cÍp :Gen�brq' é re "
" : tros- ele Estado, o +íder 'da foi- dada por fonte mito ri- 0.1.VIVS SI1IM 0011 t, ..., '1'

tíreín .imeq.ialuménte, seu
.'.

"

'. maíorín na Càmura Pede- zada do, Palácío 'elo Planal-
....'.'. "'" � �

pessoal e matertaí, bélicê> do, .� .l:ul, voitou a falar sõbrc . (j to. A mensagem do Presi- 110ft' V9� I ÍJ�3' YIl3AvU'
Vi�tnam e do cónjhntH da' propJElI;n� ?a cojnci��f�nc�a dente, deverá esta, baseadn' .,. ' .•�':..tHI_

q,
-

. li

Indo-China.
., <_ de mandatos de governado- núma> �as �tpc� '" '{t}rmul�s

.

� ','. t t 18ft�· t$!f1IIitJ. � y,. \. .
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lem6rahçá ôO'lttítio da 'segorid��guérra;' '" '�. ',�!U���;ti���)�(!�:�id�o �:::
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nt·,· 'O' t
mo rio, lendo-o percorrido

-

ele �l�e:-'

eh'.' a·I'-I:>C···e.·I'e·:r·
.

·a·.I·e' m.\8""'".·. ft�: P
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N'ille,P,!a��mp�'d", ��,t :���:���=���E��::n::,:,t�:i�:'��:
II

.
_ ;..y 'pão; a �e.l· exercido' pelos .)?11l' t;[ia, que o dúwnmlvinlénto de um Bs. qUG" a integração daquela arca cru I11cclJdfJ:

J f'
'

'

d
'1 t:.clo se prpcesse em bOJloficio d� deü�r·

. il11procindí.vel 'e inaclili.veJ. Ml')s se erfL me,

i e e,S . orçospel"a ..
'

pr,.. e.se/rvação.
'

a paz,' �r.l,�;oí,;(·.·!:r�J�l,.ea"��d�ci'l�.I.�,�,�L.:p�o�.:l'�O'�.c\i�,oOe�l.t.of!u!.�ld1l1. ;!;=�"2�!r:�:1��::;:�:J :::;�o;���:':;f:::���::�i.��:��
_

.' _

.'
, ,'" vidade em geral, deve q.ed�ca); igual c e�

çilo, tlJin�' um 'pIanejan1:cnto (l11C viesse ao

__

I '.' :
. ;., -:1 J' 'f', . "; .:,",:' ;,�·"T"':- t . B�RLIl\:I.··,l (o:e:). _ .A ria e l�cllnba.-�d:ciros· aliailcs .' "Ns.1L c l11.aipf:iu· absolllt'u, pecial at.ençã,o 'a tõdns as arcas, procurnn-

encon(.m da realidado, possibilitando um

'. D,ário Oficiai, do ':EstadQ do··:Rlo·:. 'l�:��á�� ��J�ll��rc:à ari�. :le�l�:ae���,�ig q�����i���� '�1�SP�;�g1�::�ti���:11 ����!����7:. ��,l'::;��:;�: ��.:�� n����Il1����liç���s;��l�v;. �����'�s�,������)t�e�e�����;�;ll�e���;�l��t� !�:!�.

pu b� icou .J'A,ijnife_sto "dEtJango .!
Gúerra MUl)dia1. A 1, ,de �í���, q\�:e�;�sI)a��lli����;� Atê.o fim da.�::1�1�I_la_'_tl_:V& . ��5�1��l'�1�:e;�:��:��I;��e���e;;��1�C�la:li:l�� ��::�l;���S��Y���;l�������� �����i����t;���a:uc

. . c .
.

,
' ..' .

.

setembro de 1939; a· Euro� renunciando a :j:1:LlQ li f.. !,' , tínuó, abarcando as diferentes i' regiÕes Sem n:iêdo de inovar, I
o Governado r

NITERÓI, LO 1 (ÓE.�) _ O ü}ehto, s-e de-\'cu ,�requeri. pli' �j:gulha\'� na: líl�is desejo de collqulsta. 'PregJ'oÃ P',.·r'o·b·l.e.m. a' do' geo-econômicas,' estuc!,ando-so as condições
Celso Ramos, cer'cado por uma eqUipe,

I
t

' .
.

. .profqncti· escuridão, ::'0- 1:\ segUir a.Coll.;)'U(!il.<''to· ,de . próprl'as a'e cada qual, fazellclo' COln que

. criou entüo, dccentralizada, ·uma nOV<1 Sr'-

Diário Oficial do Es ado do mentó apresentado pot um
� Y'

..

,

li d'
.

mente romPida
-

pelos 'lam- esforços,_ pela
.

·In:ese!'Vt:lI;aO

D
.tôdas j"lartl'cl'nell1 l'!l:'lalmente. contrl'buJ'll'

crCLaria, a Secretariá do Oesle, localizacJa
Rio publlcou o man esta o repl'esentante_ pe�bista . na

.
..

� ..�, v

ex.presidente GOUllirt. Tra- Assembl�ia' }..egislativa de j>êjos de peças de. artilha- f!la paz mÜiidi:;ll.,' ::
,
e,Semprego. do, assim, com sua parcela e suas possibi.

no centro mesmo da região, no l11unieipl0

, .. ri
.. lidades especl'f'l'ca.s, lJara o mal'ar' pl'o::::I'es-

de Chapecó,
ta·se de requenmemo 40 Niterói. \ lira, 1 �QE) o Cóor-' �

deputado. trabalhista Egi· ,OanDO i30NO, .'
denador da.' Comissão 111-

so da tcrra e da gent·e,

dia de Mendonça .Turlin.
..,

. \ terminlsterial 'que cX::llnin�;,
Em Santa Catarina isto não se dava.

Houve protestos entre os .

I' iOlYlva· BYldNO� YlIVd ó problema do desemprêgo
Tínhamos enormes áreas estànques, tinha-

parlamentares fl\lll?lnenses, SilVio M' 'o,ta·. d'·e.n.o;"e· os'RI'''Y3 OS la'A 0'1131' soa�.t.. \.,110 país, devera apresentar
mos áreas q';le, m'uito err.bera as suas in·

Foi proibida a circulação da: p .. fi _;V calcul{l.veis .potencialidadcs,· viviam à mar-

, . . _,.
a!nda esta semana, um r,e-

edição de ontem do Diário
.

RTO, 1.0 Ú)E) .:.- O"Abni- VROll Jatório sôbre a questão, A gem do nosso progresso, relegadas e es-

Oficial do Estado do Rio àínt� Sílvio Mota cOntinua �,1" 'c
.,

> - informação foi dada (;sta quecidas, pelas administrações iJúblicaS,

por determinação do Go· depondo esta tarde peran· '. .VAa, ,SOHRINY� SO·SOtlOJ.... ,,.
.

. lllf,tnhã pelo Ministro do que com elas não se preocupavam.

"-Vernador Paulo Torres. O te a Audil.oria,· da JustIça ' 'Trabalho 31'. Arnaldo Sus-

.

Isto criava problemas agudos, quer

jornal; estampava dü;curso MHitar ela Guanabara, É M d "f'
-'

.
. -,

'C 'di' sekincl.
seja pela sobrecargfl, a determinadas 're-

do sr. João Goi.Í1art divulga· téstemunha do proces�o
.

'a O I Icaçoes. no
.

o IgOL
-

giões tradicionais, necessitadas de deter·

do pélo deputado. federal que' respondem Almirantes,
minados produtos cujo fornecimento de-

DQUtel de Andrade, por mo- Marinheiros c Fuzileiros Na- Penal Mrlitar . - . ,

.

"Adhemar
penderia da. intercomunicação niútua,

tivo da passagem do aoiver- vais, por motivo da, subl& ql.ler seja pelo desestímulo às poplllações
sário da morte do. Presi· vação verIficada a 26 de BRASíLIA, l.u (OE) '_ A na Últegra que: P.rocesso e que se sentiS,m diminuidas diante das ele-

dente Getúlio Dorneles Vnr- marÇlo no 'Sindicat.o dos ]\1e- lei' que altera o processo ,julgarn.ento' dos crimes' . da J"anta com mais.

gas, A publicação' dó doeu'" talúl'gicos' da 'Guanabara,'
. juntamente com os crimes competência ·dQ � Superior Utila dessas regiõe� - por sinal que

da comp,etência do Superior Tribunhr Militar, a denÚll· C' ti' potencialmente tl�s. mais ricas _ era o

Tribwml Militar, roi sp,néio· cia será.- pfereeid� '!lo Tribu- a,·S e.o -._

I
extremo oeste, .Ali, todos' reconheciam

nada sem vetos pelo Presi· nal,. e apres�;tt�da ao Pre· SAO PAULO, 1 (OE) _� existiam condições a permitir um. ráPjd�
·
dente Castelo' Branco, O. �idente par-a deSignação do

. O .Governador de São Pa-u- florecimento, com vastas pos�ibilidades à

art. 213, um dos que rec& Relator. . lo cancelou a viagem qlie agro-pecuária, à indústria, etc, Os que per·
beraln nova redação, reza - - .

faria onteu1 à Guanabara.- .corrianl aquela cno,rme parcela do teTritó·
Amanhã, o chere do Ex.p- rio catarÍ.nense, sabendo da vontade de

cutivo paulista deverá se- progredir de sua gente, abismava�n·sc com

iuir para Brasília, onde o abandono em que êles viviam. Nem 1'0, Nr setor rodoviário, o govêrno sempre

participará de jai1tal' of�- rlovias nem escólas, nem energia elétrica, se 1az presente, quer' seja ampliando, re.

recido ao MarechaJ Castc- nem assis1lCncia social, nada enfim que tiJicnndo, melhOrando o sistema, quer se-

lo Branco. permitisse progresso e integração ao res-' jn forneeendo máquinas às prefeituras pa-
tante do Estado.

'

l'a a conservação das estradas que il1ter�
No entanto o extremo oeste pode e de- comunicam os divel'sos municipios, apro:

ve contribuir, desde que se lhfl deem as xil11ando distâncias e racilitançlo contactos
condições exigidas, ele manp1ra decisivu..e troca de economias�
"[1, "ti o maior' cngrnnc1crin 'el1to da terra E assl'l11 110S delnal's setores onde se
catarlllCllt:!ü, ,Tm110R. 'ali, uma região Íllex- fa�a l1f'r:essária, está presente a ação go.

�l�rl'14a, gente dCS,ejosa .de _:rabalhàr, a' so- vernamental, sempre de maneira cqncreta,
liC.lt�� apenas:mala}' atença9 dC;>$ poderes . s�mpr�

.

visando o bem estar da coletiví
oflCla�s, compre)3nsao., pa_ra os seus pro· dade e o progresso _do �stado, dentro mes

Plel11(3.S: ol�ras e benfclt?rJas que serão lo· mo elo que preconizou o govemadOr Cel
go re'tl:lb�ldD.:S em contribuição para os co· so Ramos em sua fala ao tomar I posse:
fres publlcos.. admlllistrar debruçado e atento às 11ecel'l

. �ntegrar. 0_ Oeste: �ando-lhe as noces· sid.::\des Ije aos il1terésse� de t6das as re

S&rl�S condiçoes obJet.lVas e cubjetivas de giões do território catal:il1ellSe, possibili.
progl'e', o e de�en Tolvlluento, foi<um2 das tanda- desta forma uin desenvolvimento
metas do Governo Celso Ramos, Canile- pTogresso ulliforÍ'l1e e h1u'mànico

. ':.,celido palmo i1 palmo tÇldo ter· rentes regiões.

Irmã de Fidel Següiú par�{({'México

Segni melhora
ROM4, 1.0 (OE) - Contí

nua melhorando Q estado
de saúde do Presidente An

tônio Segní, Hoje .péla ma

nhã, o adido.' ele imprensa
do Palácio Chírínau, anun-

ciou que o primeiro man

datárío italiano passou uma

noite tranquila.
'

RIO, 1 (OE> -- A Sr�,

Jua�a Castro viajou hoje

para 'Buenos Aires,
.

onlTe

continuará sua pregaçà'o
contra o comunismo, Re

tornará' ainda' esta . s�man(1..

,
, .

leiro da Marinha de Ouer
-ra, que constrõí barcos de

pequeno calado.

no. Seu trabalho satisfaz à

Nação, É desnecessário di·
zer-lhe que sua presença à
frente da Pasta, da Justiça,

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

torna-se, a .cada dia mais
necessária, Não dê ouvidos
aos inimigos da _ Revolução.
Fique conôsco",

'Protesto
I"••

contra os: EUA
. .._ ':, .,

no

Embora' desde antes, desde .que a::;

sumira o govêrno, tivesSe olhado com es.

pecial cari.nho para a região, determinan
elo prioridades, foi com a instalacão da
Secretiuria do Oeste que o processo �e ace

lerou,
\

Hoje, um ano apenas depois da cria-
ção e pouco mais de oito mêses após u

instalação daquela Pasta, já se fazem sen

tir os se}ls resultados sumamente bene
ficas,

ao Rio, .afim., de ,inaugur::;tr .

uma escola em homenagem.
áO"lferói �:t'" inefupendêncla
cubànâ.·�) seguida, 1'etor
nará 0.0 México, onde -se

encoptrà �silada, . '_'

No setor energético, ai temos a Usinu
Celso Ramos, em 'Faxüial dos Guedes, que
vli'á suprir em par'te as necessidade dus
comunas e qUI;) dentro em breve estarú
fornecendo mais energia; ai estão as li
nhas de tmnsm�são, cortando t.odo o oes

te; aí estão outras medid\,!s sendo :proje-
tadas e executadas. '

No ensino, .dentro da' determinação de
atendimento att6das as crianças em idade
escolar, é o ·surgimento de sempre nova:>

'{ialas de aula, é o aumento na qunnddudf:
e a melhoria na qualidade do. proIesso;a.
do.PSD' pode' ,vfr â ,p�rticipa-r' do

.

6ovêrno Federal·

il1- .

Cohselho não tem processo
" '.'

confrâ' Doutel

. Jango· v�, para a Europa

ruO; 1 (OE) .'- O C(,n"

selhq de Se�urança NacIo

nal não tem nenhum' pro-
cessó versando sôbre a

cassação do mandato do

deputado Oonte J de' Al1- '

RIO,'l (OE) - Fontes
trabà111istas cariocas'
formaram no Rio,
ex-presidente João

(ltN�rá
..

ii

que (I

GoulurL

EÍlr:o�a�'

drade, lidei" do PTB na (;:1 ..

mata Federal. () dellri1en�i
do partiu do <Major .1'oé:ti�
Osório de pauía, d� Sacre

taria do .Conselho 00' Seg.1
ra,nça' NaCional.

, BR,t\SILIA, '1 (OE) �. O tegrar no Govérl1o itede:'al.

(iePlltâdo AdáutO· Lúcio' Ressalvou contur.o, a ljosi-
· OQltdoso, j'untQ..lla,cnte com ção do Presidente Cas't.elo

·

seu colega' Enuúli Sáti�'(·,· Branco, 'que ainda. não par

lider udenista na Cámara. ticipou de .nenh:uma 1'0\1-

F�-:leral,· admitiu' a 'possibi- nião, sôbre o assunto.

',Q_ade do PSD vir a s'! in:';

Sargentos
,

EXPl1Isos

\

FORTALEZA, 1 (OE) -

Foram e:x-pulsos 4 sargen �

tos da:' Aeronáutic::", que
serviam ·na BflSé A2r:e\1: de
Fortaleza. lOutros sargen· i
tos e dois oficia�s, foÚl.lll
transíericl,os para out.ra"
base. Todos. foralll' indicia
dos 110 inquerito· sebi"3 r-:rlb
versão, illstaUl-"Jo naquela.

Chanceler Uruguajo Chega Oia Oito
lho, 1 (OE) -.0 Chl1n- tão da .cunha e po-sIJerior-

cetet úr�Jtuaio Zbrrila de mente éOlll o Mat,,�hal

·
San Mp.rtÚl, adiou para O Castelo Branco, enl f�lee

· próximo dia. 8 sua viagE:r:.l das recentes mal1if�st:lções
· MI Brasil, O sr, Sal). Mat'- de exilados políticos [Jra-

tin 'devei'ü1. chegar 3."11:1-;, sUeiros em território uru-

nhã ao Rio para ert·revis- :�uáio.
tar-se com o �r. Vas":'ll Lei�

onde pàllsarú. longo temp�
Nêsse sentido, segunde as

mesmas fontes, hbu��e ja'
acôrdo com rj Goverilú

u..'I1'U�u,aio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



logo mais no Clube 'Doze,

D� E!.clarecin,entos sôbre'� nova le' )contecimentOs. SOciài$.
,

�"1.U{.�EXPOSXÇAO DA,'FUNDIÇAO "TU�
PY S.A." - Constituiu como era esperado
'completo êxito; a grande Exposição da Fun

dição Tupy S. A. inaugurada ontem,
-

às vin
te horas, no magestoso Palácio das Indústri
as do Estado, que surpreendeu a quantos lá
estiveram para apreciaro volume de trabalho
da ronomada e conhecida em todo o pais, da
quela poderosa firma industrial de, Joínville

que honra sobremodo Santa Catarina, que
se vangloria de possuir em seu terrrtório,
uma organização de .tamanha projeção in-

dustrial.
A Exposição recem inaugurada vem

provar pela .apresentação de alguns dos prin
cipais produtos à vista, .a operosidade, o p-s-,

forço t\ a perfeição d�s trabalhos' que a Fun
dição Tupv manda vara todo o' Estado, o para

"
" ,

o Brasil. "

A Exposição que' foi .o acontecimento
maior do principio da semana,' florianopoli
tana, teve a presença de todo ,o mundo ofici:
aI, 'representantes da�' cl<fsses,;t,m'ilit,ares, ' CQ

m.ereiais e sociais da Capitâl, :ptó�c;ssores da
Univ�rsidade e estabelecimentos',' .educaric-

�:;� d�eF����:�:rol�::a a�a�e:��s �:e�o�:� tI"'-�� a
�

d d E d
� �:i;ç,i.�í�.�,organizaçoes in ustriais o sta o:.

,

lIo.!:" \ ',i�7:'f,:I.'\�'.U)J''',--PROF. OTHON D'EÇA, como Catedrá:..
� -1,{.!:,tico de Diretoria Universidade de Santa Ca

tarina, ,que foi um dos fundadores da nossa

Faculdade; lecionando por',espaço de mais de

trinta anos e onde ocupou por diversas \�e- - sr. Aldo Rocha.
zes, outros elevados cargos onde',semrr:3 .;:;8·

- sr. dr. Elpídio Barbosa
houve com perfe�ta corr-:�10. i:1teligência \_ sr. Roge!:io Silv,eira
profissional e aplauscs L,� todos os seus ami-

sr .. Roberval Silva Filho
gos e admiradores. \ sr. Flávio Ferrari

A nova geraça-o catarinense, -boJoe, dis--
- sr. João Luiz Ferreira de Melo

tinguindo-se em altos e ,elevadas funções pu-·
,_ sr, Heitor Steiner

blicas ,teve em Othon D'Eça um professor
--. sr. Manoel Lago

'sempre pronto a estirpulaJi os móços,'ipr.epa- .
" ,'_'_ sr. Arlindo Ebares Santos

nmdo-os �'Y-eJ.lcere� todo� ,o�t,�rcalçop -._ ,�réÍ. :Mtllv�na Duarte qalSilyada vida.
"

.' _"_ .sra. Sada B. Reis
,(

Nossa Capital leva ao Prof. Othon D'e�a _ sra. Almeri,nda de Lima Dutra
seus cumprimentos' pellil .

sua aposentadoria __ srta. Doris Bianchini
no alto cargo de catedrático da Faculdade de

_ srta Mpria Laura CaHado.
Direito da 'Universidade de Santa Catarina.

'ma que o ímpôsto retido na

fonte) com base apenas
nos rendimentos auferidos

pelo beneficiário na 'fome
pagadora que realizar o r .

colhimento, .não se consi

derando os rendimentos na

.gos por outras fontes.
/( Divisão do Impôsto de

Renda, entende bem (Or
dem de Serviço DIR 16/64,
publicado no Diário Oficial
de 28-7-64, ítem VI) que
oom a supenveníêncía da .lei
n? 4,357, de lJ-7-64, não

\)1_11_

Yende-se Prédio Comercial

Transcritos da conceítua

da' "Coluna Fiscal " .-10

"Diário Ide Noticias" elo Rio,
divulgamos para conheci
mento de nossos Ieítorc> os

seguíntes esclarecíme: itos

sôbre diversos disp,j";iijv)'lS
da nova lei do Irnpôsto ele

Rerida (n? 4,357 de

16-7-64);
COMPULSÓRIO, D Em

préstimo Compulsória, - in

cidente sôbre os rendimen

tos do trabalho deverá ser

calculado (da mesma for-

,

Com Depósito
Vende-se ótimo prédio ,coril. três pavi

mentes, situado à rua Conselheiro Mafra no .

,33,' frente a. Caixa Econômica, Fundos con

o cais Frederico Rolla.
, '\

Tratar. com dr, Paulo," à rua. Deodorc
no. 1, fone 2230.

FAZEM ANOS HOJE
.'

I ' '

I. (

" \

"

'I,M'PRESSO.RA
't,.
___

du.n�oa
_

li cli �$
folhetos - cotólog

I
cartozes e carimbos
impre ssos, em ger�1

..... .fl Dopelorio
I.

sérá mais aplicável ao ,cáf�
cu lo do empréstimo com

pulsório e
1 .pl"@eesso estabe

lecido pelo art. 7° do De

creto nO '52.'S1!J:.t'6S, de S01n9.

dos rendimentos, devendo

s� proceder ao cálculo pele
processo acima menciona

:do.

lor de' aquísíção além (\e

valor corrigido nos têrmoe
do aTti. 5'7 da lei 3.470 de

28.,11-58, o valor obtido de

con'formHiátle tom a eÔ'M"e�

ção-obrígatóría determína-] ,

'Ch' d A I
" r,

da pela nova lei. Nos anost1. a as sa elas
de 1964 e 1965 as cotas de� ...�.... _,

.

'

'

.

depreciação serão calcula-rg'�. '

:..
.

d.
.

t' mente 'sôbré' 1 - HOJe. as 16, horas, nos salões do Clube Doze de
aSI respec lva , t. , _, , "AN$TIA. A norma íntro-

500/. 700/. d 'valor da! Agosto, realizar-se-á o movimento Cha das :Asa·
eluzida no parágrafo 7° do

o e_ °monOeta'ria, dOS�
<

léias", com defilc das Debutantes do baile oficial, de
, correçao .

1964 A
- -

d I b "80 t:_:ni
'

artigo 8 e art. 8 da Lei n? b'
.

'e' reavaliados o" ., promoçao e o c u e :rop .,.,UJ> a, que sera

,

'4.3.57 de 1964, concede a re- en� mov. l�renderá ta;nr'�\
em pró do Natal da Criança Pobre e Asilo Sfio Vicen-

'

duçâo de 50% do valor dae bq�a 1 comeavaliar>ões ante r;,
te de Paulo, terá como patroneses .s "ex.Debutantes"

d
em as r '( -

S-I· U k da Sil 'Ta' HeI Fimultas aplica as aos con-
ríores que constituem "u '1> que sao:

.

1 VIa ....oepc e
_' va, ma" ena. ' a·

tribuintes que efetuarem,
t d

'

t lho, Heloísa Hoeschl, Mana Aparecida Simão, Duma·
dentro do prazo de 90 dil;;" o o.

ra Pinto, Eleonora Barros, Lúcia D'Aquino D'A\dla,
a partir de 17-7-!j4, o I'8.ge,- !SENÇA{). Estão ísenta :

Vera Cardoso, Arlete ROOha, Rita de "Cassia Viegas,
mento do seu dértto fis-,

da, obdgatori.edade da car. '
Nelmà Varela, TerezinhaAm,itn,.�;& ,Awim"."M·

cal e' de :previdência sac1a.1. rêçáo monetária as soctr ziriuha Ferreira, Denise :NaSc�ent�;�:l��;B.{�lrig,
Essà anistia se refere espe- dades .de seonomta misu. Mal'ia da Graca 'Neves, Cami,eJli Jll)q"�Id$�,e;�'itÚ!a
cificamente às'. multas 'de- :

nas 'quais, pelo menos 51 Gualberto. Oo�o convidada,'�iai<a:;$�. ���
correntes dos: impostos te - lllir1tnda 'Ramos, Raiílha (i(j ciúbé Bo� 'de :A:gô8t�;"
deraís (sêlo, .consumc, rcn- ..:

das ações c�� direito a VI

7'tadià, i !".'-"'" f.:"�� �:,
,.'

'. :/�t.
ela, lucro extraordinário, 1€1-

to pertençam à União, aos,
- '7" '-'.

,

cro imobiliário, irn.'pO,,�0S Estados ou aos "MuniCíl)i')S"lr••4"4fJl.lrl�'�I·"'���'-,'t , ........·t...
aduaneiros, câmbio e etc, e

eus pessoas jurídicas eom-
2 - Desfile Bangu: Em: pró do Asilo�S�o;'Yicen,te' de

bem, assim às multas peje _, Paulo, sábado próximo 'reai�r-'Se:-â. nos' saIoéS '40preendídas no art. 18 ',<1' . .

não recolhimento das can'
.

lei nO 4.154-62. Essas "pes-v .

Clube "15 de Outubro,", re$flle"l}a-l'lgtÍ-'eoillDez sitas.
tríbuíções p<tt o� a' Previdell .

soas. são: a) as ernprêsas' daquela sociedade concorrendó ao t�ttilo 'de �á 'Ele-
cia SociaL ':cGnc�ssionárias de' serviços gante.
DEPRECIAÇÃO, A' LJ�

- "públtCôs, cujos lucros' não
4.357':'64, estabeleceu, nov?� . eicederam.a 12% do C?,
bases ,para.o' cálculo' 1M

,pital as quais pagarão o,

&Juotas de depreciação ,'0'0
impôsto

.

proporcional 'de
ani.ortizacão dos bens rltó-

10%; b) as pessoas, jurídi-
veis dedutiveis do' lu�l'O ca"s civis, organizadas e:,-

bruto, para �feito '.do :::\1- ciusivamente, p,ara a pres
pôsto de Renda", As;;im�

tação de serViços profissio
será consideveis oomo ','a-

nais de médico, engenheiro,
pintor, etc'.' com; capital rlV�
15 vêzes o salário mínim,1

fiscal, as quais.o impôsto
proporçional.

,k':

- +-

'.-:_)''';'i-J.��!�
3 - CO?l à 'presença de d��caijas autÓl'idad�, "con.
teceu óÍltem a solenidade «te ;&bertw:a da l�·'E�ósi·
çãO da "Fundição Tupy�. No Editíéio do Palácio"dasl
Indústrias, esta a visitação pública a �osiçãQ em

fóco.
ti

- +-

4 - A bo;'ita srta. Jussa 'Cab'iâ,l. jant�;f!' �o l���rê,�
cia Palace, em companhia, -dei.Dept1tado, .Jeru.:r: ,.Destri.

RAINlIA DAS BICICLin � S

Telefone: 31-3'7 �
',';

_.,+-

.

5 - RIO: Nos' salões, do Copacabanai l'ala�, te�á,'iní
,cio no próximo dia 6, ,o II 'CC)rigr�sso, "Plm Àmeriea·
no� de Atologia do Caitcer Gi�erólóírico.'-� ,Cata·
riha terá como 'represén*3n'te neste Congre�so: Inter·
imcional, o dr. Vanio., de OllveiJia. ..,

�, ,','" ,,'

. - .�

"

.:
"

_-

,-,� l__ '�;"'';:4.; $J4.;; iae :Y:
-

,

6 -;- De Joinville: No restÁ��t�, "f0\n�o;:, }l-:Dlr�9ão
da' Rádio Cultural, recepéionot( as .'\P:ebut�ntes!\' do
"Clube Joinville", com um elég�te óoqúitef

'

" -.

,,"'!',t" ,',

"

-,'+ _,'
<

--;:"••
\

.

;

.�' '," � '�, _ ,.1:'"
,

,o
-

",

7 - No próximo sábado'flelQi$a,J.. Moura, 'recep,?io.
nará o jovem "society" piira"siía;',tê�� de'15 àbtlS.

"""�;":""

,'-,:J+'�'- '- "

...... ,

p� 7 - Dançando, na'Coliha
-Dia',12 - Dançando ,na Colina
Dia 2.6 - Soirée, da' Primavera

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

... - :,"L:·-··'M�.:•.t'�.����.�-.�,

8 - Acontecimentos Sociais �umpririlenta ao' j��énÍ ,

acadêmico de Direito, MarcrnQ.,Me<leirO!'; Filhô,"pelo'
/ cargo de Oficial de Gabinete do Gbvemaciot Celso lUl,-

-mos, que assumiu na úlÚr:riá'selnana.' ", ,

" '

•••!iM��"",�=
'

"J••JJ,I'PRli'F"
- +-

'�-'-'""r.;lI'I"kllll!4$_,_.:c; ":�''''''''''''J':'''�,--�'-t,-,:e'(,..;.:�-�''''""'�"':j''''''�-'-fR-; lo�'
9 - Circulando em nossa cidade; Thais Másearanhas,
!'Miss Elegante Bangú,da Ciruulê de JOibvÍlle,'� " '" ':

"]ó
.,

•

. �,:
\ ,

'''Neste Compassá, Rua Acima
e ,Rua Abaixo" ,�

"

R. S,.,Levi
._

-,'" :' {
" .......�+ _ .. .t. • . o',

m, _;'4WAgh+·A!*",t&&U4 a "?'- ;., .�< ·i,;.!<!.:�_.. lt.�.:;:e.,-:ss:���:;�
,

10 - Pràcedente do Rio"de .:r?n{liro" �ncontra,se 'em
nossa cidàde o Deputado :Féderal:"l3r. LWz Battist6tti.

- +-, .,'

Hoj.e eu andei muito
não, sei prá que

/
"

!'li""""

11 - Malvery Isolete qa Silva,',êPl mOvipltmt.34a: �_.'e
legante soirée, nos salões 'd9 'Qu�,,5, de '�QvQí:nlÍro,
no Estreito, foi eleita RaiIib.a'��ti1.Iela' Sticjédad�. . -. ,

-'. .", !' '�',.

: Andei muito:•

J I'_"'" -'-"-J _, Ú,
-

-+;:ir','� .;�.�,:.,:_: ;' ..

' :�, ',: ,<"
: . 12 - No próximo dia 12, rea�ar,�e-á ,-a; cerimônia: do

.

•

casamento de Rose'Mali Salurrt, cóm o sr:.José Salm.

,I

,"""""_

1 Olhei, vitri�es, olhei mullreres ;._

E solucei.
..-

Não vi teu rosto na multidão

Eu hoje acho que andei
Francamente:

,l!I'!"y,_ - +_

• ...
'

.

t S
- -

-,

...... .

It·n v��
I 13 '""; A�ontecnnen_ os o�, ç_'pl'UDe _ o �o •.

,
.

sr. :Alnu.ranta Murilo do Valle :Snv., pelo seu BmV6f'
muito> inutilmente sário ontem.,

�j.

_",.-"...

..........,�,.
'0-" 1"

,',,.'

.1:'ila a e ,pra ca,
rua,acima, ma abaixo ...
quanto capacho

Francamente:
F

. "

pw, ª _:raça,
de -interessante � "ciência de camelô"
Conquanto isso" nada e mais nada...
Ninguém topei na multidão.

. t
Eu hoje acho que andei muito inutilmente.

Capas de livro$, Ponto Chic, cafezinho.
- Loteria? Não senhor.
Cego tocando violão eu sei prá que.

--..;.. -
I

/ ,

�-'---
.

- '.

,
.

14,-;- Sexta-fsira.; nwv.irneatade '''Shaw'' no Çlttlrê·, :po-
:, ze'de Agõsto cem $ fábuIosa\eantara· Elza ,t.a.-F�gei-

ra - Reserva de'Mesas na' -secre�� 40 Clube.'

..... '

CASA - YENDE�SE
Sita �Ruá. Duarte�, 'No ,66 ..

Trr.,t:il' no local. (

i:__zeim-se parte financiada ou'aparta
mento Lomo entrada .

Grande terreno para coosflrução.

,Andei muito. Estou exausto. Preocupad�.
Nenhum parente ,nem o ·teu rosto,
todos t-ragq_dos nà multidão.

- +--

Francament-e, nêste co,mpasso,
de rua acima e TUa abaixo,
entre OSi capachoS' perdi o passo.

Participação·
ONDYR CLIMACO MACUCO E S0NIA MARIA VECHI

MACUCO
Com satisfagão, pa.rticipam o nascimento de.$Ua }'nmo- .

gênita, que na Pia Batismal receberá ° 1101ne q.e CYNTHIA,
ocorrido à 27 dêste mês, nA. Maternidade Dr, CarIo;> Cor

�,Q.64;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



também tornou conhecímen
to de um surto de varicela
na Boa Vista, tendo provi
dencíado a ida de um Gúar
da Sanitário imediatamen
te, o qual vacinou aquela po
pulação,
q serviço de Tisiologia, .a

cargo do dr, Wilson Reblin,
auxiliado por sua Atenden

te, prestou' assistência a 182

doentes, 470' suspeitos e fo
ram batidas 2.186 abreugra- realizou 662 visitas e minis

fias. trou a aplicação de 508 BCG.
O. setor de. Odontologiá

sob a responsabilidade do Pela apresentação dos da
dr. Júlio Cesar Reiser, auxi- dos acima, os prezados lei
liado por sua A;�endente rea- tores' poderão avaliar' em

Iíaou 179 obturações e 1.417 seus, mínimosdetalheâo per
extrações, feito 'funcíonamento do -Cen-
O Laboratório de AnáliseS tro de Saude de 'rtajaí, onde .

à cargo do dr. Otacílio Fer...
·

uma 'eouíoé das ·mais 'perieí
n�nd�s P��tQu .. t��

.

assís- tas.. s�m di�t�q_t.��. csrao..
teReis ...,aós:·��tim�s; 'n�$ã- :;, t�àlhà"'�éQn.t�i$lliimt#:r�67
ri�}de"."sangj.Ie" �s'bai-.ro,�,f�"'. -";;"íWei ric}' setQí-,�f'á�'I�:�'dàI _, .J.,...... ,,�.,.'•• ·i.�•• ba.,!t?'1 . ""("�', ?..,;.' .... � �<"'\" ..

:'zes e, urini '�nOãtninfiádçj,&. p'opular.áo';,desi;aA -,;�e'Ó'-iã.P; .ne- .: \
.. t , }�._.) r (. '.f',,;�, -Ó,•• ,,�. _... "�"'.. .._" ',)"'''_ ,-t .... t, ''',i�''::, ;,,' ..... '.

pelas > i:Hversa�-,f:se�,Ço�� .. : ,�o, ,:ç��itada(q% �!!�stê.-��g: g�a, '.\ '\.;ine RITZ
Cebtro,d:é·'-SíÍ<iíd�.;-- '-' '

/.: tuita·: ". ",-'. ,;;,"�"�(:.,i){';" Fone: 3:'.]
'�.�' :'.. .: I.�.:-":I .. '��.".� .. /.� i.: '�!:.:.>.> ". ':.�"-.:. ;",�';':".:�;':,:.�� :�.'". :.� . às '5 e 8 hs .

A vac,inacãih,i!onta a polid- . N,:.ossa missão,,l(li .4fi.s:m.ai�
�eÚte..�oi)\e,tu�� e,m' :: '; 'f�à�1s .n�. �btf.���Q�Ú'f��I�_
8.112' 'cr�9��" /

'

. �.
.

- _.-,1 r.edmentcis. ," q�� .(���?a�,;��
'Foram 'i;�l'rlb�m >-imuniza: .

mos, pois 'co.nstataw!:,s,-, ,l1ll- .

dasc�ás'.'�'Afeàd;eàtes,· Q96 quela: :répàrÚçã{j',p\íbnça."-4'e-, -

O Ff:;:.:a;o DO TROVÃO',
criançaS.. cqm:' V!t<;:i.ri;s ; arit�� n'ó�s9 Esta\i9,-��,"�nfqó P.�p:' " ' .'

,

.

dUtericás-..e ,6$6:�·.,dé.· eoquélu-, sim�nto, qt\�1,'s�1ii,,;_l!ti:mrt�f
phe,·.�:igU�l :nú��rQ ,Je.târ:i�à:;' . �b, ;pliblic,o· 4p.; �-:���o:r>:�á�'

_
A Coz-inha�Diététiea· dist'x:r- 'neir:ii' ·po�íVE?I>:.'; ".'._ .... -,;.:�' :�: '

• ";', "'.:,.'
>•• (

•

r
. buiu 432 latas de Eledon e

115.220 quilos' de leite em

pó, tendo fichado no' Elédon
mais 55 crianças .e no leite CII-EMASem pó mais 45 crianças. O "

.

referido setor funciona sob' '-
-.

.

r M' '... ",-_\_
•

,

;

'.'

,{ÓMUNfCAÇAQ" .,�..�. '::',�.�'::/l:}\-::'
1_

.1 últiilias EXibições
... '

.

(. ";: '-;,
..."

,.":� ::/ �. ;-,",::":, : FECHf.DÓ para instalação

-Concorrência 'Pública 'N:� 64�Ôl��:���.:. :

.. J
.

' : .

.'
.

". v' r-/ -:, �

•

_,_

',\.' '..
'

.,

" ....

'

..
�

-;>_"j
,'". --:\: • _, ,:''..(:

'Levamos ao cóMeÓimerito· dós ',interes': . '�tine GLORIA
, �d'os ria' çonê�úên�ia- adma, que '��:;;y�i��l�:
constant;: Q,O item 1 .� Aufóm6V�I, ':CHeyt-ôlet,
_'19'5l, 7. côr_,pieta, estado. 'de çDn·seiiy�ç:ão. ;i'; ,

'

.gular,�':péJo:·'PÍ'�Ço bà�� d�' Cr.$1�,·�9P:;cióo.,üQ:
'.

"

{�:m_n:b�,�.quiri-l;lentos m.itc�ili�:ir6s>;�; '.�A NAVE DO JAZZ.
'únida4e:,� 'um, quantldadé ..1,: ri&o',ser.á·.m�1,S
ali�ná'do. '."- ,

.

.} ',',

.

.

_

': :' � i:: I: � :_;

'. ,1' ,-_,r. '··:··':<�\.<L
�",::' RU�ENS 'VICTOR DA -SIL.VA·, ,:\' '.'

,

, '

.

'. .

'

-; :: _; .-' ::\

.
a responsabilidade do dr.

Vinicius Alves Pedreira, au-
'

xiliado por sua Atendente e'
pela ,Auxiliar de Cozinha.

A Enfermeira Visitàdora

PORQUE NÃÓ lEMOS O 14 BIS ...

.. ;, 'i>.:�, .

do, Sob outro pri8�f; ;�.hã:Ó
podem perde� riact@. '�' 0- es:

.
i

pa�ó: é invadido'" peire'uma
O, autom6vel avança pela radiosidade sem:.il,mites: -

estrada;' eor.tando'· montes,
.

�
I � .

vàl�s; campos;j:iaSsán:dÓ p�r'
. ';Á ILHÁ St1�ME���;: :>,

casiDhas . humildes, - :c·ar_oças;· o poeta p.edTo��9a-ré1à ,PU-'
éanlinhoes, árvores, fazen-- bUca nõvo-li'lro -"�_i!p:a' Sub
das. e gente' pobre. mersa "'. O volume: ,fOi .�..p,re-

"

qlham·nos .. tI1-ste�erite co; . parado pela' EÇIitQra·.Liyro�
mo' s� ,qui.se�s,e9i :ganh�r .-ge_ da Jiha, em'.' c?ÍiyêIíi�, 'co.In; a'·
suhetão 'as· delícl�s,- elo mu_n- 'DepartamentO- ;� �e. :�ttl�a;\
do e àpaÍlhá-las' ,na luf�dà da Secretaria: de 'EdÚqaçAo.

-

de vento queacompanha' o E�' uma e!'lm'era:a�··�Çâo'es- ,

corro. Mas·o mundodêles é tando a parte"gr'á�é�':e .�. o
outro; também, inascessivel

.

platlejament-o g·i:lttgo· do de-
ii nós. . senhista e ii�striid6r :·;P�ul0
Enquanto �sso os homens· Vichetti.

vão- alí dentro· sentados. K Pedro, ora residindo . no

são tomadas !lovas resolu· Rio, é um dos melhores poe
ções faz'endo com que as tas da' nova geração catai:i,'
coisas pareçam melhores. nense, já tendo publicaão
Sem dúv'ida é preciso haver um volume intitUlado uVen-

.

mais movimento. E reno· to Norte';. Neste seu unha
vam·se velhas ondas, en- Submersa" - a velha Des

quanto' as rodas vencem
.

o
.

têrro não o abandonou -

chão duro, e3buracado, dra- encontramos mais uma vez

pejante, que ba�ança todos· a violehta inspiração,' que o

os órgãos de nossos. cor- impulsiona na sua criação
poso

. • _ artística, ao lado de um sen-

Na cidade as meninas pas timento nostálgico e melan
sam conduzindo as pasti- dJlico, característico de

nhas, após mais um dia de quem vive longe de sua ter

aula. Desfilam perante seus ra e não a esqueceu.
adinirad�res, que se encon- Ainda' referindo-me a au

tram postados nos locais tôres catarinenses, especial-'
prediletos: assemelhando-se a mente os ligados à nossa

astutas rapôsas a -espera de "ilha' submersa", no dizer

uma _oportutiidade para in- de Pedro, foi publicado com

vestir contra _suas indefêsas grande realce, no .suplemen
vitimas. Mas aparei:1temen- to literário de· "O Estado de

te todos e$tão tranquilos. E São Paulo", um artigo are&

elas caminham col_Il seus peito. de Silveira de Souza,
&eiozinhos' ,túrgidOS, os ves- cronista, e contista, autor de

-tidos rodados, revelando às . "Uma Voz na Praça." Quem
vêzes incidentemente, PQ:J;te escré'eu o artigo. foi o co-

de '�a misteriosa coia ro-' nheciõo crítico pauiista Rol
sada inundando a mente mes Barbosa, que' não me

dos
. jove� de doces pertur-. 'diu palavras para elogiar o

baçóes;
.

�scrit')r catarinense.·
.. A veneração continUa qua- E' pena que os nóssos va-

'!'ie como- num culto divino, lôres literá�os não. r�nhe
enquanto 'as' pernas locomo- -cidos também em. nossa ter

ve-se. os rostos mexem-se. e !!t, 01 � la�entà.velmente, se

os. olhares ctu-.zan1·se. Aque- éncontt'fI, "sqbmersa" para
- les o_lhiphos 'faiscantes, que os ernureendimentos ·a.rtisti-

._, cQin�çam a çie:�F()b�ir, o JlUun éo� e culturàis. ...
'.'

.'
,

,;.' '-.1 -'.
\

",
,-

CQNTRASTE

,
.

I

Não mantemos nenhum museu de· "relíquia� aéreos'.': um motivo
,.

-

Fazemos q�estãQ abs6lt,ltQ de_ oterecel' rapidez e comôrto: ouíro

O 14 bis nôo oferecia nada disto e'nuncà ve10 a FlorIanópolis.·

A' Toc·CruzEmo vem tçdos os ,dias (coisa que outros não fazem)

nos melhores horónos, ,O oviõo? Conva1r, padrão de confôrto e

rapldez. Ccntmue preferindo a TClc-("'ruzeiro.

Compenssados de: Pinho
Amendoim
Loro
Cahreava

. Cedro

Imhuia
PaD�Marfim

. GOllçalo-Alves
MOgDO"

.

Ca"alho
Paa"leo

TAC SULC R U Z.E I R O O O
.. lO

I

! i ,.ii' n'.' ',_ '. 1 \11

PROGRAMA DO DIA

Cine SÃO JOSE'

Fone: 3636

as 3 e 8 hs.

en-r Robertson
Maria-- ScheU

QUANDO BRAME A

TORMENTA,'

Censura: até. 1� anos

Pédro Arrnendaríz
Jacqueline Sassard., cm

','. -, Tecnícolor

/ce_lsura: até 5 anos. '

Cirt� ROXY i

de· POLTRONAS·
.

, ESTOFADAS
(

(Estreito)
'Prme: 6252

A':lthony Newley
Anue Aubrey

: Cine�aScope
Censura: até 14 anos.

Cine IMPERIO

(Estreito)
• ' ;;.<- 'Flône' 629!S

às 8 hs;·

Tony Curtis

. Mary �urphy'
.

em

. CABEÇA DE PRAIA'
Censura: até 14, anos

1 Cine :BAJA'

(São José)

às 8 hs.

.gessá{> Só para

., l'IOMENS
11

.

- cqm, o' ,filÍne. realista!

FILHOS, DA .CIÊNCIA

, Edital de Ioncorrênde Pública

em

_

No dia 27 de- setembro de 19G4 às 10'
horas, no Edifício sede da ACARESC, à Ro-·
dovia Leobereo ,Leal'�/No, terá lugar a Con-

.

corrência Púb1ic� Nó 2:
As . propostas serão apresentadas para

o fornecimento do seguinte material:
a) Bomba de gasolina manual com relógio e

totaâizador,
_

..
.

'

\. '.
.

b) U�.tanque subterrâneo para gasolina com
capacidade de 10 .mil litros
c)Um rlwtor elétrico com capacidade de 5

BP, trifásico cj .60 ciclos, 220/380 Volts.
I ".

.

.

d ) Uma bomba para
.

lavação de ve!culos
\ e) Uma bomba de ar, para lubrificação si o
motor.

.

As propostas deverão obedecer rigosa
mente aos termos do edital, não sendo acei

. , tas aqúé�.-q�'-?pré-sentar.Em:,:Ya.riedades ou

preços pªra �W:riais -difer-ente�: .'
.,.

'A', pr�p,c)�tâ· que' contivez '. emendas 011

rasuras Pé:\�� E�·t·aceita, eLeve rá ter as mesmas
ressalvadas -a tinia vermelha e assinadas.

A' adjI,1�Cão do' f._,1- -ecimento depen
derá da ��'ríÍitâGão 'n5c só dq;,'meuQr preço.

.

"� \., '\
I '1,' 'I'. ',',

mas t_rimi?_él,- ;dá _ qua1id:..'c .dó .material 01e-
rccido. ,''';, '.

·

..-i'<.<·
_

-' ,'_
-

.

.

',)
. """ :,,"

O prazo dê ;.�n:t�gL du matérialserá de
10 dias á :çQrita�"dq pedido.

.

-
"

·

As' pi'6postàs d:ever5o 's'er apresentadas
em 2 vías�'datilogi'afadas e assí��das (se for'
prccurador,' j'v:tüar. a proc1,Jraçao respectiva,
deviqairt�n�� leg�nzada) :' .;_...,

· A-:áoodura, d<S.s. pro�' estas: será -efetuada
no dia27 -de,.s�tembro d.e '9'64,-às 10 horas
�onfórmê·-f,Qi' illienCjonaqo acima, na. presen-f

,'_ '_. •
• ,

ça dos ihtel:.essados ..
O pà,gàmeri.i6-,�,erá detl,Iado .no 'ato da

entrega _<lo :ma�ê.rial·no Es ritório Central da
.

Associa(!.ão 'dê" '·Crédito e AS$isfência Rural
de :Santa-:,: Gi31at.ioo· � ACARES - 13-9-64.

. ... ·:PR(}PAGANDA MeDItA
'Im��rt�hte':;l�boratório :ofei:�c� oportu-'

niclade a�:jo.vem que tenha g�sto pela. propa
ganda, méd-i�a. ·�tndisr._��� �Yvel. possuir curso

secun,;laE_iQ ;!�QWpJ�eto gu �quiy�erit�. Cartas .

com amplas' tetet.ências e fotBgrafia à Caixa
139. '.',.'

-

.'

NESTA. _,

_', 6-9--G4

:UR.GENTE VEt�DE-i
. Por ;ÍIlotic(j de munclariça vendé-se urna

loja de calça�s, .
Confecções . � Armarinho

em Ger-âl...P�êçq de ocasião. Tratar com Di-
vino nesta Redação�

. ,. ,

, ....

.

,.'

_. ,ATENÇJiO
·

.Cont�uár,p·· enr pleno fu��i��inento O!

serviçós'deRe,stàUránte e B$- no; "-'RESTAU ..

I, '-., _
." - .,. '. -,

RANTE-',GRA,NpE 'TSINGTA0", anexo a(

LUX'_HO�;\sêínpre ás ordéns povo Flo
. rianopólitan«: 'o,

·

..
" ,"

Quem vai constil1f�' já," sa.�e!
.

"

, -,

PCRTliS E ponT�ES, -�e ferro. de aI>' qualidade
par preços unis eCljnômicos, já

e à sua disposição. - em:

..

Fanlasia
e os fallUlses

lAMELAS DE CORR�R E BASCU'LAI'ES-

Cf n Jf nSê d'9S Paraná LIda.
BUA DR. FÚLVIQ ADUcCEtl.o, 7�8

.

'. Telefone 6277 -..

ESTBEITO'

- .

'- -

"

.

�,'

, .;

LllOll$ "COI�LAC'·
MADEIRAS NOBRES PABA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SE DOZE DE AGOSTO = dia 4/Setembro BAlli DA INDEPENDENCIA <Homenagem a, Semana da Pâ ria) - SHOW Df ESTRELAS com artistas' de
u�t�r'nacional ,ELSA, lAR�N]EI�A ',- ClAUDIO"VElAS(JU 7 HELE:�A :ME'PRANO' .,.lQ$. J.RES' DQ ''CHI(E MARJ� aASçHf,� M��'� ',na, S�crefáJ.i� �o' ctubé�

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

renome

, .'

! I _

- .��.:'

Radar 'Instituto de Aposentadoria e' "

�- Pensões dos 'Come'r�iâr'ios", ',"

A Semana da Pátria terá inído 'hoJe
, /

I

no Teatro Alvaro"de Carvalho
, , -

. "

encont:rnm ,4entro ,do' �ay}
,'lhão' -Mórmon. ,', Porem, ,M :

, �ternilna.Í' .sua vísíta, 'êles
.parecem grande�'" cm' esta
bura - esplrit�almente.-

, Todos, ÓS dias,: entre .vln-

te �'trlnfu mi{<' vliJitaÍit.es
, • I '

da 'F,elrá :passam' "'péIo re-

sen-:a't6rlo' de:, água em SI�U
camíríne 'até a entrada rJ'],

r:;l,no:'3téã:o oatroctrada. por
A

•

ig��j� 'de Jesus' 'Cristo

(lOS' 'Santos" dos,
"

últimns

D1as.

As pessoas sentem-se lns
pira,das pe.a obras prÚllo;s,
três dit& q1;ais foram fei

';�l por' mfn:b�0i" dá I�Ú'�-
, ja., T' .: ':'

'

I,
A, é:�9bsjçãb mórmon in

clui
. urilu duplicata em

'mãrj'I'ore de Cáirara de: "O
('R.'S�l"Óf . ,_r1� f.f"l'tlc' Th;'�-

,. � ,. -. ('", �

.

:va� 'spn, q "Je�1�s: e SC1.1S

'''''')ó/,fo:Qs''''tÍm.
-

nnadro de

Harrv Andé!'s",:;. r-otávol
artista' 'e fustractor norte-

.

ELSA LARANJEIRA,. cartaz Internaeíonal: da mUSICa

p�P?1ár -orasíleírá, na próxima' sexta-reíra, vaí se -apre-
.

sentar no Baile da --IndependêncIa no' clube ' Doze' de

.1. "

"

Agôsto.,
, ,

. : :'A �EMANA, da: Pátria, terá, Início hoje, com uma
Ceri�ni� ..•Civl,��!,n9_,!,eatl'? �"i\l"aro de car'vaU�ó;',' às

, '!l��e ��,s, .Qrga�iZ�élp,.pel.!l� :rorC�s".A1'm�das" A: Alo
: ÇllYI:!-O <!� "Abert�t:a, s�râ:. teíta pelo Comandante 'do l4.
,B.,',C;,,�' :.poJ,'on�l" ,Argel,iS 'de Monté Lima. 'o: Professor
',()S�lil�, Rq_d,r�gJi�s C�qtal, f_g,rá uma Confe�êncii. � "

.

.
-' '.�H�W \DE .E�TREí:4S; com artistas de f3,mii':i�tei;;

:�Ci��á� ':r:-:"EL8:A '�ARANJEIR� - M�RTA 'BA'scài .;
",l.$LE,�A,,'�DR�NQ �{,C�YI?Iq VELASQUEf3 ,E.1;OS
o,TRtI.;E? pq' GRILE, é. I't- g�'ande átração do BAILE DA IN

'}0Til,p�n�éIA;' e_l'lt '11:9�êna�em a S(únanu 'ela": Pá,triá, �:,;�;f:.t.:�f'l'
, iQ\tC, S$rá ,re�li��dp 'PE-q,��:Ul!)J.l,ext!li:"j�ira,. npf 'OJube ; 'I?o": ,,',

'

:'�:,
ze d� Agôsto .numa JPÍ'o!ji.oçáp .desta Coluna ,', ',:'

'

Ó, J";:�,;i:,.'ii\�'��'-��'!"'''-':.:.' :1-.\�"\ !._� -.,\.;�
. :' . ..,.

"

,),.,'

, t: f)� �í�pi;��ja''':Ar,�n�da, '�e�!:ád��' nesta !dá�Ú;a.i, re-;'
.
·,0,epeionarl;l-m ó Almirante Murrllo Vasco do ValLe Silvi
"J:;úiri., �m.; jàntar no . ",Tiro, Aletnfto" êrÍl boÍncl1ag'cll'i,' rl�
,��u, �iÍiy�rs'ário qué tra:nscol'l'éu"l1a segunda feira:.'"
-,
':, ,l!:.)POR ,rilar em A;t'l;nada, vem, ai a. EsCLtladra Br�sill'! -

'

'�i>á<', (Op�ra;çãô Dragão) para Unl exercício"de dé�e)nbn 1'
,

'qú�, li:a:s' praias Ide ,sárí-tà catari:tlà, sob..o CQmu:lido
-

, r:,'
'

/;Al:m1ra'rlte' ,8.raripe. Vai .acontecer do dia sete ao dl� doze
.' 'pf6iIn1ó� .,.

�
-

s'

'
�

','c,' "ÇtRCtfLANDO "órbita' rlortanopojítana, ó dést.a:cr
"(to, Engcq11eiro,' Dr. Nilo Rízzo Í\1'aia, Re:preSt;litailte' (lo

. :Govêl'nO dê Santa Catarina íunto a CO'rnlssão Intel'�
reBtadu�� dá;�B�ci;), d? Río Fa�·allá-Ul'uguai.

. "', '.

)-'".��;:"
'

�Jn�1�11. foi re<:�ebldo pe19 Engenheiro; D1\' m�lso, .l't.�l-
lhos. Filho" S.V.U.P.

'

.. ,'
, ,

,

; \,' NA re��dêl1cia de ,Lucia RUP�,' reuniralll�sc pira o

'J'Chá' de ,,�aneL\s'J, no qua,l 'J.i·cne Lace'!'\ltl, al)1�('S\):(lt.01'
" ãesPeéÚdu$ as �suàs 'coicg,as. I-faquela elegar..tê ,-, r�êubJ�o

.�

. J)l:!:rt��p,àrs;rn, 'sE�áIORAS: HeÍoisa 'Ci'Úil LinJa,,, T;haIs
'Càpclà; Lizete 'Maritz., Lúcià Viejr�, H,egina F,ctt ç !ja;l��
'8: Viàna.; Srtas: TerÉ'za Bush, Gr8.cia, Regina Assis '" i1,"-

.

Zoê Lacerda, Il:ene, '(rai casar sába:'o. " , I

,ri::
/ �, .

o' DEPUTADO Ne'son Pedrini,., foi cnt'revistaclo no' :_'.'
Jirogrâma "Pl'éto no Brf\llGo". da Rádio Nel'eu RaD-lQS de

íllUl'l.lenau. Problemas ec.onômlcos e financeiros, do (30-

vêrno, foi o assli11to da import:rnte entrevista,

D'A. OU!\NABARA, cl1C'gUl'3.0 hoi1', o S:', e S�·a. í..>'

Theodocio ,(Nair) Athqrino, paraninfos do Casall1e:1� � ,

de Irene J�::1.J:!orda e .Aderbal Ro�a, FIcar,-lo hosp('dadü3
no. residência do ,'casal JS)'l', .orlando I Aiúlira.) Go,éldner,

-

"",

, ,

, �.
- ".

REGRESSOU proce 'e,;t_r ele 3'10 PUU!0, o Dr, De

""" clGUo' Frl"'tl'ldo pint',o' cln. "-'lI/: (.:.t!Ç aCO�11p[nhou SfU
r

lh'1 ROélo]'fo lhlê''-'fj(_), flCC foi SIÚn1(!:ir1\l a tl'\,)� O"f'r::il' ,'�r:h<H;�'l('�, 'jl{J TIn.'-: :i1:1.! Ip_;rtl}�g'a. ü lY810r 'c'cntl',Q lllr\ç.

do Ii\PTElC, no HaÍs.

I

"
'

J
' �'IfÀlS�mITA DoMÁ!lll .

.',
"

'

:"':
, )

N'ob'r('�'a: !vlal·i0. Ju1hB (IG 6il\'g' \�ç S.::\'in rr·\u('�. na ·S·

T"C dos Ul1ií'(';·s;('!.1rin�, '1';'., CoHpa, ,'\m])os p( PO:tt'
('

-Sl>'��\ill({n. - r\'ll'�) fi l(�t:l , .. '). li '.{," � \-j;Hn a Prn j

(,3:�c�r:l (10

gks, j\n.R i\lal'ia do V::í,Je :::�l\':l, qt1� COllí, um �P-U;)O

amigas COl11emOl'OU o "n.ivcr" de seu pai. o Almirav

Murillo. ' , '.

,- nMNHA, DAs BI{)ICL�TL\S
C()ns. Ma/rá, 1'54

"

Ezut ,:1I:TOl'it7" ncacJcnlÍcrt de 1Ii1'r:'0, rCli deita Ii'lis �
d· �;
a Co�h;a" Hec0.'}(,u �

�

",

�,\ � ,�8, ,\
" V EN DA. "

' ." , _.'," ,

<

:'-'
... �esidêri.oui: tie 2 pâ";!imentos

.

com . .125 tn2 cada., 3 quartos �JIial:S. 'dePE1�
,p.llcias pódenoo, fazeT outra ['esidência Dj') térreo - Rua 'I'obi'3.S Barreto ..,- ��
,e:to: .

" \ !, ',� r_. �,� •

,

" "

• -'

,'-,' ".: '"

, • Sobrado na Rua .to�o �to com escritóri'o e' fW1!tU's para G mâ,t cóm p<aJl
,lt' depósito. 'Doai" Jr.lra rendá ou' eltifitiaçllO - Grande inv�stbneiliQ iinoblltirlG.,

.

• ResidênCia tôda de Pe'dr.l1 com vista para � baia na Rua Maria:' �ia Fl��
eu - ;{ quartas. Quin,tal grande:, .'

,', .,,'
'

,� .' ,

.. Resid�ncia V'dZÍa a ii:ia' Tenente Sílveira" ",oportUni_!!ade pa,i':" bom negóêl�
• Por. mótivo' de ser tl'ansferido 'desta Cidfl.&e; vende·se ,finá re$idência' oQm

'lmpla chacára, jardim e hort� berr. citidad�. P�'a SarittÍ Luzía junt6 a Cid�
'Jnfversitária -- Trindad6. :F'inanúiado elTI 20 meses.

'

,.

�. Verd�deira pedullCha: u�ua trande casa ...._ vasia - bem' dividida ,Mpl gá.
'ral!em 110 BOPl Abrigo ..... Rua TheofUó jle Almeida junto 'a praia. Preço à vista Ci1

1 j 'J
•

.! 5110.000.00.
,

'

" "

, '"
"

'/ ,'.,
'"

• Ampla residência éom 1?5 m2 de á.re? util - amplo l:ving -- 3 quartos e

rj"'mals dependêneiaz - 8irnários emblüidos. à t?uà, pareia. esquina-' d(l Rua �:
Iós" no Estl.'eito, ,plll'te fimanCiada. /.','

'"

CQM llUl "ll,!llr,h' ·ínU'l10. "OPfl K_i,ril\''l,I.,'1npl'"l:l"
cepci'0!10U na sua c0l1forJ.avf"1 l'c<üdboeia, q\l" "a, ()(':;l,S

"',n"��"'l 1)a1'a suas umiS'as o bonito, e"��oval ele sua
I

I- ,
"

..
, (.

,

"7
-y

(
.

)1),
'

,

�,

"

r
\' �.

lha Irene.
A ·�XP08IOi\.O TT.JP1_'" I 01'1 f'enJ, foi, iná u��llrudu CtY

�

'ino palücjo da,� Inrjll��,rhlS. /\:ll:an!l[l �f
r�
'�
'.' to.

"
/' j.

,
.,0

JUÇA CAJ3RAL, a�Gmra,,1h8da do Deputado' Gy
nestl'l, no Q1.l'Cl'cJ1cia P:JJf),('I�, !alltan(,�(oj.

. "r1\NL� Oaseaes, completo]1 qui.m�e primavel'as Si?21, "
. ,do,;

:ii

ImA, mI ,\, � (; Pf:HEH1/\

Ol'mi(� ,1'hf�.l)w,n\';"n.l ,h> Cri '

;Ulua� � f\duHo}:;I
�

.

�

I

Artlstico da Rádio GUêl,-
•

"

ESl'l_';.IUIlN_',\Çi\O F'(tJHiNASl'l� OI:<: lÜRA1'.is, Pt.�a8
TfL'lÇAS.· '\toSGAS" FOU�n(it\s. fi: CUPIl\f ...

,

fll'OeeSSQ ModelnÇ) eCIl'n Garantia, de .. 6 �fesf'."
lJEW·;r'IZAUOR1\ CA'NIÚNENSE UMJTAlB

Pe'Ça· uirormações' 'Pele telefone 26tH
.

,.iQnsulr.órt6· 1'1\,,8 Tene:lt.e·

-:;!ijveir,&' 'l3
.

� 1 ,O AJ�dat -

Fo1'l\�' '3798 T'ERRENOS A VENDA-
.. Lote no Jartlilll Atlânt;lco. Facilitado.' Bem localisado.
" Lotes iloS Barreiros e no Aeroporto· - Financiados.
lo Op_ortunldade única': ,t�te!:i' nos ,;Barreiros,

'

Pfóxbn<:JS...à rua M�x�SeJ;lll&ll'11fl •
,.

, ,-'", - , ..
- Prestações mensais de Cr$ t5.000,00'�Medida,s 24, m x 29m. Terreno firme.

.

,,-, ,,", "

• . TElRRENOS NA L;\GOA: Excelentes lotes na nmlhoI; locilli,zação da.�
;t'ôa, �ocaJ tranquilÓ e p�ta,Ções m�ais de Cr$ 20.000,IlO�'

'

.. \ '

,

"

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

,

Atendê ,diàriaÍnel'lte das lá,
" ,14s 18 horl1R �

ExclusivlÍ.meme com' hOfa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



IIESl:E l' "fERIOR DE. SE.RPI.N1.E,S ALE. ,H' S'I "

'

çarlos Soulíé do�r..,\,c"� eon�q.Q :-emgcional baa e .ourla. Aparece-me um su- ,�,,:...,-,, ,,�!; �s-, "S�:rpe�- I?l.l4fW �wt c�J'�IIWlte � ·P9ca ... "",te,. <le � �.' '!,.ti ; li: ';�Ah.4jCjI.<ÍI·â,.5":"''-i ,'K;J;e4*eia�9i<,,,ihgtt,+)i* ,.t,-H1"!.'-"
"

" ",':",":";�.��:.:,
"0

� �rrev.esàdo.·A.Uá$, este jeito sério e me 0p'r1ga a tra"- tM �": ,'.
". .:' 4� 1nàei�v� no� � ,tnste, de 1,IlIl povo q:\Je. � 'II

•
. '

, ). 'ElIl recente Y,iagem: � ���l'�:'
"

,< � �
..

� çi8. vida u- ta-lo com seríedaãe. Eviden- -,� _ .:. ü,� q:ue ema litel'1ltura br�e!If.
- ,

rre, de urna época .Íiem pe�
.';'�ç:le de São Paulo. de ��a:t�i:rf:,,: ���!1Jr�sao murto cor de temente fico embaraçado, me ensin,llrew. �t,,,r� , :pi'� ,p�sse-Ille ;:,;ér�io '':M.il)1et pecnvas exatas, época q, , C' ., O' 'II :.;' 'UW':A:

'
.

l:,gl:!: tive o prezer de fi,p!lt'�i��;,i:' ,�.
"rui,o. Creio que desde lvias essa conversa não vem �Jltes DIJ �ntolo�'�oida.4�o .

' qll� �UltQ o havi�, impr�io íncercesas e uesesperos.
'.

.:
, ";�.":., �::. ".

";·��í!,-!e.;endo um magníríee ..'_'��r�·m�lJ nascimento sou assnn, ao caso,'é :.nnl.,itQ· {e�Q. ta�'ai Ci14'.Il·. p8J.'� qq� �q' �� se- ,:�do lj. seriedatie(a h�lpe$ti-.' � a-cada procurá ê�e tor- ,i!�-,;
.

.

,'. . ,.",.

X\iente. Como todos nó.�· :'015- @ulita que nasci cho- de si. Voltemos ao início.' J� um ooÍpó �graD,d(r ao cta'ae e a rucidez cem que os na a cesconnr 'que a.in� " .-, 'r'. �.,'
!11:.::-0·Te'TI, como', tOd�;:: ti�lao: 'àe r�j,va. _orá, saben- O vivente acima apontado sol'�. � ','

.
,

jovens de hoje reàliZ�m seu' não se realizou, mas que ee- E ·.C:A'''.O-'. '.'L' ·.I'C'A:;:�mda de amor com as'
. que a vida e um traste usa óculos, como tive a sín- . ..'

. trabalho
'.

de artee Estas ca- tá na antevéspera' da ré8ll- .
'''',

•
'

'
..

':..�ério, lido, pondera cü-de carregar COllS�
.

a- cerídade de contà�.·' Através ; NO lívro .de Nficl� i>rar : \racter:isÜé:aS est;ã_o, I;i�m p'�, zação, (';heg�ra nossa �IXlC� j8i1l._tL,..,; IIIIiI __ .
• óculos e mostra-se.j' ga � ríspíde não deixo-ex dos óculos ê1e contempla o viajamos em' taPêt� -m��íco', , :teQteadaS em P�rtêles.. "V&- . desvairada a reanear-se? --A
'reservado nas aid r a míníma oportunída- mundo; através de sua so- 'em busca' de '''''''otas'': "'<>t-a- jàmos' por exemplo, o � const�uir algo de bom" a.

madrugada..E ,( .� (uveÍ;tim�to. Confes- Iídão contempla o seu ínte- gens, atentos :;; ll;),nçe;"'"de-. ma VI:
I;''':�

edírícar um mundo .em que, ET;EPcl�ro�E
:a ficar ·se�Y-�eito· 'a, se não fossem os ríor de serpentes alegres. sua procura, de, seus" encon- . t os homens .possam realmen-: -,

iJ.êle e d��,��tc;lade os impostos aos des- Este interior difuso, ímpal- tros�. Contudo percebe-se. "A c+.aa l'I'omira rJd('Sc.u�ro te VIver sem ódio, sem vi-' Assim: como cinti'àm .órvalh''o ')!latm'a'a
,

ífíca, P���\Ii', t ,
' aentes de Adão; aos pável, etéreo e profundo que " que 6' poeta em sua '"temáti� que ��u o triste

, Póe� 'Da, lências? "",U ,�
.

f\)ceio f4e '�JÍlç 'mêtét, ais não há meio de, esca- a vida esburacou' em nós pu- ca imprecisa, ' �m suas flu-' anteyésp�ra da re�lizaÇão'�. '.' Um mundo em que real-. em cada alvorec�r" tamb�ln sobre' as alma$.
.de geÍ1te sisuda. Is.- . par, levaria. � vida dormin- ra qüe os torvelinhos d� 'so- minações de rést�, nuola- }'. . ; .

n:ente haja pela manus uroa" cotidianamente" à bondadÉii-d;e D'éus derra-m:a!'que eu, êste humilde 40, ouvindo piadas e b.eijan- nhos, sustos, magias, dei .. das, debate-se et;lmo é justo, Q$ imensidão de conta- gota de amor?
,;. . . " .'. "., i ...' '" '.,.�, 'l; . ''6�i'yossP. sou criatura· dJ garo.tas de rosto bonito. Iumbramentos_ e, poesias no venda�l' � p'rocura. ��, ," honestid&l.-e .. nesW$ \ (Trans,crito da �A Gaze� ,

' graçQ.s mflmt?S, €sh;ndenaº,�C(}nl ohn.h(HJ'l!"rf:��:;;." ';" . �p q�. podeIldo ijrar u- com que depararnios encon- dé a:lgo que- áinda não' se a,as lversosl Ele é o "triste d� Lins" São PaulQ) "}:
'

'con,fundível dó erl$j�iSni�"-_ :b:�iós áÍUo�dg.

i _._"-'-- .. ,_.' mo:>·'teriI!-S,i.VOU passar o, trem abrigo. chstalisou, de algo.que,s'e. pOeta"; _O'poet� �e:Um:a é- '"

b'"''
'

.

.

,_' '.,;""""";":"'( , ..�",;. ';, .,.'
... tempq .toÇ\o pulando,'rintlo, pressente, se adiv1:nb.a, 'mas -----.----, ,---'----.:.- ;;', e su .. lmes: .. " L, -".'," .,;' ,', .';",' ,.

",
..

'-n...'·
...

f·-.,-IJ.-I.'-i!-7.-.l descançahdo ciranda- ciran- o vivente é de Santa Cata- que não se apàlpa, caracte-

Sa!a rle' J.a·'nta'r, ',_ V'ande-se" '

" �" .' A"doutri.n�. d� .. D���.':.'''�.'.'',;���í�e:�ãq''�.4\f\.' u t. r li , � .cantando modinhas rina, diretor cultural da U- rística maior de nossa gera-- j U
" .. ,',

,
. .

\ r.t zr-": caipi�as" até. fàrtar-me.. De- niversidade de seu estado e· ção de intelootuais .e escri-
. Baseada na e-fêriiérn. gf4J;ia'f 'he#í�rtã ::seghran,;.\ q .' polS/ quando todos comeÇa- poeta; Chama,se Péricle& tdres� NOssa geração, que se

.

.

Em ótim� estado de cOl1st;:rvaçãÇ>, ven'
.

ça temI: oral�' mas � ';fkn�da> :ria;Etérniqade!.

__ ............. rem a ,roê cnàmar de 'louco, Prade.. Sua poesia apresen- �tesesperá. PrQi::urando: p:ço,.. : de-se ,t,nna sal� de jantar.
'

.' Está "a' riiãó�; pi"bt;'i�ue'C,Hslô ::�di�e:," üvc:)U-me' embora' pra Pasár- ,ta·se a nossos olhos pauli&-
.

curando: procurii.ndo "

terrf- I '1-

gada, lá sou amigo do rei. tas não só como objeto no- 'vel e fatidi�amente algó que

.

Tratar no edilicio do Banco Naciona· Buscai, pois,. '�m;, Ftiil:iei�ó,:.lU'gaJ(h' reino "de·1{(:fr," VO, m2S como o descortina- talvez. jã' tênhà encontrado, do Coriléh.:ió :.. .Api.·� :'9.01. . .' D�us,· e. sua J·us�iç.�,,', e�,�.t&las.',es'�âS'.':.:�oisas 'v�s,��;N� DAS B�CICLETAS· SQ� como vêm, um pai- menta de um universo'inédi- sem. dissO se �perceQer. .'., -
, . .'

�!.ls. Matra-, 154 'I· ",
xonado ferrenho:'de alegria to filtmdo, nas_ramageps de ' Teremo,s éncontrádO,,:,qúan

"5" E,,�' ·i{'
..'l,'.·.·,,::1·\ .r� í';".�' L'A"

': '�êr:ão .

dadas Ror aCr·é�dmo.:·�: .,::,� .. ':,),'#.
.

áltos pinheiros onde bor-' tio menos,' o· ca:J;nir.hO' it ser í.Ii

.

.,
, Somente �à i�leÚgênêl.a' �ó:'Jjr'2nÍa po�t'�.:.' boletas descansam seJl 'vôo. palmilhado,. o campo' a ser ' .' " ..' .

....",.
Seu livro cujo título é o arado, a sear.a a ser _-colhi- deriá afirmar �� ..níaj�stosa';e;-c,a�gQh-camefl�e�_:., .)

V'"
"

.' 'd'�s·' ..::,' desta crônica, encerrá uma, da. Entret;aAtP l'!Omqs jo- ' 'palavras de �n:ti��·t:�9<, 'e�:Q.si�().",.:��:., �ã�'�" ., en " ,�," . e;, 'dezena de poemas. Quanti�. vens: o' temi><> é de pràcura �:"��nuel �J;ti� �olta-se a pergunta!.: onde
:r: ·'fu 40

'

Cd' át"' '. :', > I
•

',,' ••

·t.... ,:.' POR, lvioTr\XÓ. DE-','�;:.TRANSrÊR�N � �:,de �ouca, qualidàdé m�i- ,ç�,.n�n:�\!it!%�lf.;:n:���: �
"

'-,

,
':' 1mb�t'!�,:_ 24:8-64, ::�!o� \�utoridacle 9a f�cali.

" �':"rf? Rs,'�i.I�:' ,=,;' d.�:,;:.,�'�i1:,.1:�,�:.�,:::,k,::�.��,:ri.:,'.' :,Ú.;:;i·\:�km.;',',',,',:,·.·.�·..,.�.:,6�u,�m,".:�. �.:
'.

','''C''"'!A;. o''TIM'O AP'
,"

A''R'·T'AME'···'NT"O"'" 'D'ESOCU' ,Na abertura do li�ro, Pé- d?s, defiriida nÓ,sSÍt· ; 11iiha.' 'D�sapareoet� 'pÓr êorópl�,
.

Af�lma-se que, ,'n�o fõS8!jt·
terr no tá- u i ","��.1 'il":" ·d ..... c.;,..:

,Y ". "' •• "',
"

:,'
"

-

rides sem' 'preambulose def1nidànÓ13sl).\'l'OSiC;�Q;�S�� to, �o,me�o imbitube_xr aSUNABtabeI9:,rOproduto�"
:

_

.e '�s $ J�;a.,er,L1,":'t,'-4fª�a()s ,��u�
': PADO COM .. 2: QUARTOS" ,BANHEIRO,' sem 'delongas nos. abre seu remosque,.as_,mizes"sa.o:d:é se', a ca�everde.OsresPQ:q.- ',como aconteceu ezp Imbitu- . ·e:vonHldedo::Etémó:PaL�;:<:>�>t?:<·", '«.

',,',i '.:,T,·,. .-T,,',u''IN,'G··'"
'

.' C·O'Z'"I'.'N'''U A.', �,•.,·..,,'·:'.·D·"E<.·PE·,N·DUlN',elAS' int.erier e n,Çls coloca,den�rci ag.·o,r�,. J;t�st,ar.�â,.' ,ave.�â.s.. ',.-..ilª.!i'.'
': .sáv.;e,'�s P.,el? ·!órn��e?tO'd.Ô' bfl, a carne verde estatia no

..

"

'0' a':;'..
. d;' Se.. L1:� ';'ã';:: t';' :,.'.', "·b··· 'ti'"

-.

111tV' ;L.LÇ:l. .1:1. � ;.vq'�" a 1.0 1 mercado, à di."p.osiçao'" do p'({' .'.' . ,

.0< e�ll,o 0.. ���../I1l(.�,\ �l.P P Je : v9S"'", ". .', .,')',., . dêIe.· tomarmos posiç?,() .de.a:Ül1t�,
.

pr�u�, . po.pu,�çao., a e- '"
" ,. . ,'''.'.' ,1 "" ,,,,. ,., 'c

.

,

.

-CO:MPLETAS�"PARA': ÉMPRE'GADÂ,' LO-' . v�. "

. '.
"

�.

gam' q�e o.preço dê Cr$'.. vo� Porém, vendida,pelo'pr�'" . transitórios .;." 'sua",firialidâde::é"outt"à"Pátna
. :CÂLIZADO NO, EDIFICIO' ,:EDUARDO" A "Os deuses' cavaram em

, '

'
."'
.' .' 550,00 � quilo, fia0 ,Cobre as ço que c.onvem. aos açou- 6utra "idci, o�tt:a,'�ol;a.dá);is�ri)�"�1�ltj;�L1a. . . '

. mi� uma gruta 'de é�loções '·P':'1.o d�ssas 'coiS�$ :po� en-' Mspesa,s :da compra do ga:. gu'eiros. Observa,s� ent�o.'a,' '

-, " .. ,
"

.':é: :RU1\ VISCONDE'DE"CnJRO �REro;. 93. estranhas e fizel'am do mte- càntrar na .poe'Sia: " de' Péii-
"

do de cort'e. '1>leiteiam as- profícua atividade da SU: ,de feliz! ".<' " ...
, '.,;.:�"

'

..
'

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

'';

','
5,

,
'

'. :' '
. ':'�

R"U'A" "E'iria' ""RO'S'A'
.

12" dor qo co,rp�' um e�tcqdér . ç1iú; ��ade:�'traºos 'c�tP.4ns,'�',�: ma:j_Óraç�o' pata'dr$ ',' NAB, 'em "tabelar e fàzer: '
.
". .-'.' TRATAR A' --

," :
. 1VÜ " :' ',,� ,,' :1,

.

de serpentes"
.,'"

com � poesia 'dê butro�' p_6&.,. ", 660,00 Ó �uiIo�' c9m a, que" c9m que a tabela. seja reso! Em .tal casÔ" ::,pergú-�tà��'m:oá: /rer�qlós":;".-Ç-bM�q ?R. ,P.AIJLQ'·.��NPEBURGO D� .. ,,,

tas 'de nóssa·geraçãO.,'rOd,os n�' concorda. a SUNÃi3. _yeitada. Todavia� acúntec�" :que viver; unic,él.IÍlellW� ,�P.�ÀQ.*,� n.lplte? .... ,

O-LIVElRA OU PELO' FONE 35 96 . DAb Continuamos prêsos e'pal-' n6s já .visualtsaníos",J1ítid�- D,êsse mogo�'a ,poptilaç�o'es., que, o negociante não est8.!l '

É
,,' . o'�".. ' ,,_'

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

.

I 't mente' os
..

, is>:;(ri·os :e' as' ,:.:tu'_ .. tá' privadà.' de ·comer: oarne do de acôrdo com a tabela""
.

Jesus mesmo nô-Io"respo'"n6e: "Tudo'.

A
'. ",' . , p�tantes dunmte, a ei UFa c"",, LI" , , ,

,.,�3H.·, S 18 HpF,�S:�. '-:",,:,) ',-," .

,� do livro .para ,no final co- .ances. OJlirlea.s çia. po�sia; verd,e." .'�, .�:'> :;,'\ <-. retém;'o�::produto;',como ��. O mais'vos;será da:do:pbr"aer�eijió'�: �., ':
""

, . , ,':. �.9,ô4. ;. \ J.,.
"

': " 'nhecermos que )amaiS ,nos" i���iando n,s1l'�, c:Ontti?ui-.. plante 'de, :��,"p'�o'blema, :�O:��:d�:;:a: �:��r�' . .'" Todavi.a, éom urtla:��eht(d����e.hu.. :,
,.

.., (
,

-_.- .. :-- ,

. ,,:',.,,:, .:'!�' '''', .' ,,' :':"";!i1"'" .,; dad�daSUN4B.NO'�SOde-_, .mildàdeehoa�v(ji?-t�{k,·,:,ii>tnpi�n:aé,r�õs,·N,',;',io.. "p'eço .. Ctrida,',.,a,'e,'. ,,':q'U,',"'t,Q '.' a,,p'-e.Q:as
.

ser co�o v,ocê. Desçj,ó "."'.e.,spi4át,
'

..
, ",',� ,.tt�1#lhar; sett�,'�.�. ,'�-', ": "

Imbltuba, o sr. P.re,felto qu� 1 :....1�,· 4- .... ". , .'. ido
.: .;' ,'",�.

,'e)!:igi:u o cumprime'nto' da ta' .� ..o menos par�.1tlULl:eQ"c.;".,PcStfnt ;(:) ;�p,:ltU.;"
çp�', a, aju��:�,qu�';"·'��;:,·'�á.é�a�,já:sei dar alguns passos, àprendi .a..lé��,',.e.:,����YQr., ���.�i��... ,,�.·.·.:-,.� peia, deveria agbfà;'pr,�eurar '.oal�, univ.ersal"eh�mánQ"aa:aol.ttnna'd(iTM�1�.·
,.i "

,., . ..•• '<. -

'ih d
.,

d c: �
, . .,

1'"1" .soludonar o� pro�
.'

":�f:: '�i-" ire que nãq iWóu 'dos� c�$"�·iXiâs:�fêi·:&;,,ho:., .

p:.0,':�$ó_"melhora�. inu,Jt,'o.t,e,tl"e �,':l.-ares e ou.tras.,cnanças: ,e'l.eltuo.,sas,_�ue>,';q,ueremq�; ar,ç�{ -,

"na;�.decontas,...es tí!açftP �"". '

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

, .

1 b d C nha. não pode continuar. A mu- ·mem, vIvendo e so.frendp<c�rno"home1n, e,�a.S,\. �a, opor,tup.i�#>�:·de'·:r�abilitação. C;:o,a' qre com.,�. g�n�e1' áll1 �':,':�:�:��� . ,ampa, �c1pa!idad� tem por obr;ga- ,a.inda múitíssimo:niàiS:qiie::iq�á.lqúk homem"'W.':: :"

ri", -';"�:." ,���:":.:'
J.'

. �""". .

,"'.0_" (- �. �':' '. :,,\ ,'. �; '.
"

-:���!:,,'�j,;�.f��:;:'�.x ':, .. ,,�<' .. ,' ':;':�, ;�NÁ���e���r:m;��;,·,.:poi� sofreu� .. , ·S€nd«(9'.jQs.tí$sim9;,:�nhor•. ,:�tÍlp��h� pi:b-Cdàn��',,�elt���i��:As�õ�1ilçlp BrasiIdr� Direto:.i·�':c(Jdvo:.�'�·�.,;.�,�, •.'�;�'�'�:.�'�� ..•...• :•.JaynteTorres "",' ver o abacaxí. O povo éque Cóm Os ,olh� d'álmá .fi.tân'du" o,Alto
,d,aCE,ian.. raDcfcit1,losá.-.A.Jt.C", ..,�.", ...,�,... O.WOiC,',OTlVANACIONAL Secretário ••.••• :�:.:.:.:·..���,.\t.uii:PtiilipeReiendec:intra

.

não pode ficar à-mercê Ele . 1';"" '_ , .. '"

.

;,.',
.

�-'d;'
.. "

e ' ;S
"

"

- Tesoureiros·.'., ..•.•�
..Âlbefto'Figue,edo e Camillo Ansara'l1 meia dúzia que busca lucros com as mc maçoes:'suJeL� ;ioS·man amen:�os", ,",.' ,,':" .:i "Am''d A

. Presidente da A.A.C.D: •••��:.;,R�ato' da·CoSta'ijomfim-· fabulosos, só porque, se� divinos, antevendOá'mutilidáded�'vaidad�s'" ...

Ptesi'd.ente,de Henra.�,.-.� •• �.�,.. :.if�'·;' ••• � a or· gUIar .. " ..' do nos parece há munlci .. , ,
.

'l'r�"Úlente._da' Ç�nlp.tnhá. •. ,\. � ,,'i;�"� •.�>,.,'i-.'�.�:�;••pude Natel 'Coetdenidor••.� o •.�':�" {�,. io.�'i-.\•• �:.UlyssC$ :Marci�s ferrcir;' ," ":,,,�, ,pios v,encle.qdo 'a carne à Cr$ da matéria despre�and�: o. <I��' nós: convies:-e.'. . .,' .... , ' " . ,.' "'i l� " '.', ,', :-::'·,':t,o';::._::'<�:·;,,:",'6&a;op.Mas�seistotomadb t€i'iatnos;f_orç�samepte;'q��ea\:'iStat,ém·,SU.·. ,,",' "",

�:" �r,b�e".Iíão há just�lca: doutrina vislumbres dã aurO'ia: radiosa' da
I . ',', .tlva para .os açouquell'osi.- E 'd' d " , ." .",',
'.":;;.'<'�. ". porqu�, .se no norte d:l, P��. t:êrnl a e'.� '.',i' ;. "

".', ,,;,} .

o arioz 'custa um mil cru�
., "' J'amàis uma .pala'vrá de' Jes�, mereceu... "::." zelr;s ó 'quilo; nã:> q].ler'·çUi· 'd

.

""d" 'd""::"
'

:�'< ��f�f 2íer ,que nós, aqui no e�tr�- ,esp'€z_9 _roi" .n&ç.,;se:po . :r�. aptá:':la_;'ao.mun·,.. .. mo sul, tenhamos a obriga-. do em qué·yive�9S. ,." .

...... .
,

.

, 'çã;� ,de pagar o arroz pe16 '

.

meSmO preço que é pago 03' .
Sua doutriIià Jnsofismàv�l,. :e��retan��:

noi,te, é� se]TIpre: �9q:lb;;lJ���iY$�t,t: �q��ri::'�,���e",; \re-''.

" De relance, sUl:ge 'três Ca-
1

. h."" _..

"d
'"""

d
' . "

minhas -ao sr. Prefeito Muni, egado;"Se1J aip.qr,:'S�l::r�; . @�;I::��i?,�: o:., ma�,
cipaI, para resolver o caso' não pe�o� qu� O amaui"e O'segrtetD.� .. , mas,
da carne verde: ou exigir. a

,únicamenté, pe-lçs que' O desconheém.
presença do produto no . ,

mercado, ou flncampa os a· ,,' vinte sécu:os de àmór e sacrifícios; vhi-,
çougues, ou então, em Hlti- te s�culo d,e fide1idad� e abn'egaçlo .. , e qúema hipótese, se não tiver

força suficiente para solucio- não'deixam· de . ser vinfé' sLculos,' de lutas e'
nar o impasse, deixe então,' conibates aos ideais di vi:10S. do .Ffho do Ho-

l à meroê dos �nteÍ'essados,
,devendo para tanto, rasgar.
as· tabelas da SU�AB. Po

rém acreditamos pi::u'1ente
, q1.Je'o sr.,Prefeito Municipal.
tome iD:tel'ês;;;a pelo caso e

procure re�61,vê--Io S?m ) a'

máxifia brevidade, porque,'.
êIe, o sr. Pref�ito, bem sabe

. que, o povo que o elegeu, es

pe.ra por êle, pela seU traba-,

Ih '1, "1"1" <: c;'l" c; TH''1vidênci'!1S,
em caSos como êste.

co� a palavra, Q ·sr. ;pre
feito Municipal de �mbitú-'

,

ENVIE SUA CONTRIBUIÇAO PARA A ·CAMPANHA PRÓ-CRIANÇA OEFEIT�OSA, À EN1IDADE FllÍADA DE SpA, CIDADE:
Associaç:Ío de Assistência à Criança Defeituosa -. A.A.C.O. - Av. P;'f.

.

Associação Pernambucana de Assis�ência 1 Criança Dd'eituo�a '_

�cendjno Reis, esq. Pedro de Tó:edó, - São Paulo. . Rua do Espinheiro, 730 - Recife.' • � .'.
..

'Associação SanatóriO'lnfâtltil_� V�C'-"A'V·J"fldi�i UX12-São Paalo' ",
'

Associação Casa da Esperança'� RÍlá Im�tri� Leopoldina, 9 - Santos.
.

Assodaçã9 Santa Catarina deReabili.... aaà Gal. 8ittcncôUi-t. 102_i

Associação Nossa Senhóra de Lourdes. ;Wcxa à Su. Casa de MisCrl-
. Florian6po1i.s. ....., ,

.'
,

,
"'�. ' .-

c6tdia -- Av. Clálldio Rtiis Costa. 50 -- Santos. .." Instituto Baiano de F"tsiorcrapia, e� - A,!. Getúlio Xargas"
�ssociação Mineira de Reabili�ção - A.�:1L - Avenida' Mo_gso ,S44 - Salvador. '.'.,. .

. "_ "

1"
J'ena. 2698 - Belo Horiz,vnte., �.

, SodooadeCampiraiellf<ll��W��&�G!�_á��T"'"bLysi�,..

�Fira.U�,t1e&�pjJJ��""UL�&.l���--��� til <V��"",,;, (flo'íi';;i'll"'tI3,
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ATENDE DIARíAMEWI'F
DAS 13 AS 16'abRÀS. ", .

� F6NÉ:( 3678 . ..:; RUA"001\0
'si��u�,!��

.

lVlAF'RA: 53,
,

,

8180ÍlO�O','
-

só � � � F E Z Il!t

mem!· .. '

Sua doutrina nãÓ'foi ·enshic:da pata q-:�e
c�da nação 'fêsse: .um 'r-araiso: Entre éin'.O �(

os homens seguissem-na; S2' as, nações
I

escu·

tassem humi,Id-emente e'art!oroSam-en'e.. os
S€'rmÕêS do'Nf.zareno,

.

adveriarn -.:...:._ lor essa

aceitação - s6bre a terra a, justiça e a paz:.
€·.ésFalhar-se ...i� 'sôbré ps '-cOi.a�Õ:_s'o sublime
e .brUhante' tesouro do, amor entre 98 hOtneris

.

Todos' nós, quh'· temOs ·a" fe�icidade !

de
COlÜ'�,ecer de perto os eruiinamen:ós de Cris:o
unámo-nos espirituaIÍn�nte·, e procuremos

. cO!bcar no coração 'denosSos-irtnãos a.rique-'
za infinita da confiailÇ'a em Deus., '.'

'

.

Heléna 'C�a Borba

SETEMBRO É CONSAGRADO.A N.
S. DAS DORES.

ROGAI POR NÓS, VIRGEM LACRI-
MOSA;

.

ROGAI POR :NóS, VIRG�M DOLO
ROSA;

,

. Advertência: Quem no niês de' setembro
cada dia fizér dévoções espeCiais em hOIlfa de

, Nossa Senhora .'das Dôres ganhará Uina in
,

dulgência de 5, anÓs� ,

Plenário, cumptindo', ainda estas con

dições confissao. cornunhão, ·rezando. tim ':
.'

ter, Ave e Glória: a·.intenção do Papa.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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No.colossal Estádio Olimpico, .índíscu-

1.: . ,,' '.
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c..

•

':/ ., 'rik:;:;'b����Oj:'�::l�t:sd:o�e�;;�
• �', , ' ,', i ':: ' '. "

, 'A��]; lrj;�àÍ1ip�ão éata�ipens�,
.

e Grê.miô, rpr-
.. " ' ,.'.�' ',,' ...

"

"",' ".:<:"�"
'

.. ,��,;,�"(":'_;'.,,:),,,', '. :/Cto Ale'�e'nse� campeão gaúcho, fazendo-êste

é':;""!'I'u'6e�
,_..,,- .. -.

D' )i� :
- (:.• '�m',�,< ft'e'""a�i"
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"'�' :::'�::.��." .. \:�4'.;eJ?;��e,':��:'qu��'m,�ior,es potê�cias:do !QU-
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"'-,.." _

/
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. .,.' -'�, -.'.> ..:�:, . ,>"',:,;,,-:;. ""lhoU de Santa Catarina e do RIO Grande-do
,.

::' ',: :t:.orneiJ: "LV'O' ::V'AREL"'1i.t';;, ,.::.' ']��;t�e:d:e��i��d��s��;i:�O�el:: 'z:
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nh d'
.
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"
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.r .
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" 01;/
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�,.":,':-, ,,-;,' :�, ". \ '\3pr�seri:tes"·ab encontro ou acampa., an o a
.eluoe' Doze de Agôsto, repres/�níando ",o.:·?,o�ri.���::,:.,!yO'. ,:ya;rela,

.

ticipànte. .

" poi:tu�rios:.p�·�ci:eta:m:·"du�s ,c1h1?�.ªá'R:u.,�,JÔ�o�: !�dó. -(\ . (:.' ,.:.» :: �;.".,
• "
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. ", .

re elas
a cidad d ::FI

. ,

l'
.

.

.
' ,: ",
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:t;eJ.ll'!'lU po':ultIPlJ? nm-. de Na preliÍninar·a séil.eç:lo p'çnaiiâ�des, nautrâ�i���f�S' . peli:i;;"brUIuinte Ja'çl:uihã;,';.
.,

..;sua,;transmf�SélO·pe ?s emISSOraS, .
entre e as

lh <>

e e ,0:IaUOPOIS �O�:�U1��C1.r �,� se�itlf�' e�: 'J,Ól�vile'�s .n:e- de .FlorianÓpoÜs ',rea')Ílitou� pelo' arqu�r6!: do Dbze. .

.

'

..
,.

.:
,.

"" .,:; ,:" <" '�' nóssat<iUa.tUjá, .vão, logo mais vibrar com
. an�....mente o título de campeao ;es.taq,11�l lhores for��:S',�9"saloUls- se em parte dotnsuc ssso da 'Desta'.'fQrrÍla.oClubeDo'::: ,",·A'.Akn.tCAD1:çio, ..

'

.",":"', ... ·'"'·;··'··d
'

..
,

.. ;. dor 'f "t�

em Jogos entre selecões Os dozist . c' d,i mo cataeínênse-no momen- estreia, dobrando o selecío- ze de AgÔ&0,'. de.p.óis, 'de
.

e -
•

','
"

:

"',.:'11 ',o ::�'S;,p�:n�eçI� os seusjoga ores: �VOrI ?�.
rélm na co _

,v.
�.

�
� ... '. as:��r?� to.

,.

nado de Blumenaupor 4x2. conquístar.o titulo'de cam- segundo.notíeiiLs (la. Map.-
'

"
O J10S�0 representante, aliásIegitimc,

.

estréia p�ra Joinvile por �'. x �,'�1as Partccípararn as seleções No match de fl ndo, . o peao!ia: cidade
.

consegue c:t:es�er' ... J:�atariJl�ns.e;. ,�s
.

"<:já elimifiou 'O Maringá, 'diante da própria tor-
se recuperaram a tempo de conquistar o tÍ-

de JOinvile,' ,Blumenàn e esc-é+e itajaiense' superou também o título .de t. cam- 'tres, rota:d,as:� d,0" ';''I'p!nelO 'o' ••
,. .

""'

•• ' .' ......'
••

'
.

it
.

tulo I '!
. '

...
"

,,", '. Brusque , além do Club,e ao dt' Joinvele por 3 x 2. p'eã� d�; Estadó; tempotada Ivo Varela. '.desdoPl'8:4as· no '.' (!!da:, dos p(;irapaeJ;lses e .espera, esta nO.l e, co
!

.

ao venc.er taJa., por 2 x O e .��u��rap, Do�é ,de Agô�to, clre.na qua-
r �: '. . ,"" .' .. : ..

'

. pal�c:l(�ÓS l!:fpO���./.::t�:��.. ,:")h�r;.=ojn�1�9� e. m.aj� .retumbante resultado
por 4 x 2, mdo portanto para

.

a� dlSp'Ut�� lidadé' de camp�ão dá ca- DOMINGO A NOITE A
.

Os :n,()s��� cU�PPIn:entos, ..d�u ·�,:7�I?f.rtanc.ra::,lJe,:,Çr$ . ''''ElA f . �:1t' .' :
.....': a f t'h I barriga-verde

extras com Itajaí, através de.' enàlfdàaê'
pital do Estàào, represen- .DECISÃO a, dir�to,�l� e �tl:��as .

.io. �1"�1����-:� :., '.:. :'�.': � ; :,:,i;::��:se ',U
. .1rrO� .a,n�� q � e o

:
,

.

'.' , '.

"

.
p

, ", " '.. ,$ tO).l '.a, cida�e· .ele Florian6-
..

"

.. �
, .

',. ',', �,
.•. '

,., .',"1 .;
� "", .': ,\ ,; f:'. ',1 ,� ,�:"qilaJ' seJaisu.p1a.p.tar q_ tpcolor' ga-q.�ho no ·seu

.

maxlmas, vencendo por 2 x O. "': .. � , ,P�l�;,
.. - ,

co� t���� :on:�rne�e_-;�' ,

.: rmp.r�fl�� :DnC-Jab�'�Est�do';dd;,'�.�/,.:,'- :i\prõpriq r�autQ.;-O'9:'Ç1àdro catarip.ense .de�érá
;.

. ,

OOZ:f;· ,FPI GOLEADO mingo. Na partida rrelimi- .: ,.� >
':

p'", .. '
, ',,' :"d.· ":'1":"

,',,: ,'-: ./<.,' "

.. � .ÜÓrma_t: cd-m1túbens;'Piloto, Palllo, Gi1;>Í, Ha-
x X I X

'. "

,NoSABADo nar, a seleção blu'nenau'" "': . ':. ..;aranarr .]�.:�.�' .�, ..

:'. ',.,-:c:.· �:ihl�tQti:e'te�énte;,Nadir e Silvio; Calita, lVh�-
Segundo os elementos que '.estiv.érã·ill A 'rPpresentação do Clu- ���� :����;{f ad:e6 }:O!�:�� .,

. /l.q qU� ·soub.e '.a ndss� i:ep0��g�l;H� :v:til� '·,!,díire.ira" r�ésio e Galego.', .

.
presentes élO Torneio Ivo Varela�:,êl��obrad� ��.. �.P�/ v�.itaA,�;:;.o 2�hJo��'-s . rql,uaann(')otp.oolql.tUaenoo covnenj·_uCrl.�.to 'Flc:"°m- táJ:ão a se ��frontar 0$�c()liÍj�nfos: �J�.PJten., ,'�,:.� :<:N�'�4iteçfl,'�o.�do', �atch: estará" o· catarlu�n
e'm J'oinvile, no Palácio dos E.·"s.p'orte.:'s,: O']·�VP�.'l fu ,,'J n:r.·· •

1 d t C ,,-_:1: HO ES'T'A'nA.'.l
' ,

"tT' f
. ...

.
. V�". na.'Ma-pcbester�Catarinen- categoria ao de Itajl.í por. Sa \;J.lCIaj� es a 'ani�;.e .:,', �� ,,uQ :. :'se Walt�ti vJeira,_..o· mesmo;que re enu ��P ..

.. argueiro Fausto, que ficem na:suiUêneia';dt,l- '

t· '''b't' te i 'PAR'AN"A""" d
.

f'"
.. ".',

d
..

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

.

.'"

d
�e $�n lU! as ati a fatiga, 2 x O.

.

'.' ..
'

. >,:, esta eità',rió°e-stâ ia,'. :�: ·r.t;la :. ':f;fO:Ó0tX Màringá,' \. '..'.
.

r<mte to (( o certame ilhéu, foi, 'é!,\maiôr:"ij... 'tant,q �.q1íê. foi 'goleada pe� --:-''''1' 'B' ," (t; 7 tI
'." d' d

t',
.

", ." '''',
'

,

gura do Torneio, constituindo-o"�� :::,;:,:��,,��:n;:�' �::;f!"L�
E
..=

.

'ui::':'::..:.a '4���� ..
' �íS' ê'mpates ,na'� pellúltlma rodada

ponto central da recuperação do D(j�, ;ap� do,: �a prelimi.nar- à seleção ."

ndo fe' "péJa'�'
.. '

'(1'
. é," .

.

aded�;Orl.otn�val'lde.e.• 8 X O, na noite de s;ihado.�te =':': dqd�'::�':.� 00; d'��.�:'.:;!;�S i�:': . ;:;rofi:r,��OO:fr��i�"", ....
c . do J{)rneiO,dos Viajantes

tJ 6 � ;u rianópolis e de Ita iai. �- J AntôiiiO'13o'téllio de A;br'ett';,�"'ara, "qUê:Q ,ijit'8l-
. : ;Teve'�" proS,Séguim.ento à' de um e um eUlpate ull

cidiram por pendidades ,,' .... .. .
� . .

. �é,;: ·.no camP()',�dó '']pt: derróta. do outro, no pró-

,
,FLOOIANéPOLlS E ITalAi máximas, con:liótme d'e'tel--. ·estad� ��. a'p�� O:btéWla:p,.�vídQ,.�s; �ga.,' mais 'uma ... rodada ximo sábado, proporciona-:

�,., '.' :::' • :(}8 vENOEDORES mina o reg'llame-ntc-. o �i.. SO·� j ,: < :,J
.

,'o . do,�.Tôihelo" dos, Viajantes' rá ao primeiro a conquista
•.

' .

•

I • • , ' tu'.o do Toreio.
:.., '

,
. >' .•

.' : :,' ':&.0;, , reu�ind(j mais dois do título de campeão . ·do

O· G"
. "

... :'
.

'.' Ná,
'

m�ph� .de 'ÔOmhlgO Dos três 'Penalti� Floria-
-.

.

.

� :.,: .; .� �ri�r.�s,�. prinÍcl,ro,_.. de�
'

.. torneio.
remio Esportivo Olímp.ico.' ,' .•�tl�.', 't

'"
, '; ..

to T
'.

,.,. �,. "

'
, ',�..:..i -' f, ""tar e 'pes d(j Eis .como., se apreseJ.jta a

se campeão por antecipação da segcilldª,�;ná c�;:j�;�;�i�V�S qo;:��� . �:�o��me����n:�j��ee,,1>e�;
.

.

.
"

:' , .... ::: .:: :,�', \ ','P: '. ; :;miOam"J:t:�i� q��ârgá's'. tábua,de clasificáç6es,.após

do oampeonato catarinense' 4e "futêb01; "�
a a�pirà,çtJ.es qe ,C9id'a ,par-

__ ___!
, tsJati$tica' do, Ca�jêtH.1at(f·· C�riôça : t�f;) e:dOs ,Carteiro�; ,-no ��o����u:�r�ti��:n�!�o�

vencer. o elenco do América pel� cOlitagem
..1·.·a···.· Zon' ·a ... Apl'fadores pac ra OS

Lulz ..Gomàp Liunego
.

.-
!)l:\T[SA;O'

.

Dll;,
'. .

�nd,!3; jóg_aram 'Viajantes Grêmio, com 3 p.p.; em.20.

d 6 2 P
. . À8P�ES '..' . v�r;:;iJà., ,A . Sed,utora. Tant.o lugar - Carteiros,· cOm 5

e x . ara encerrar sua hri:lharite:.·eãhel�' .Jogos :reallzados.:':'_ :60 .... ' 101_ 2.. Fiaiheng,j�om pa:rB; 'óS' Viàjantes crimo' pa' p.P.; em 30. e último .lugar
.

ra nesta fase o Olímpico vai ·entre....·t......:.-o··.:O..a··l· . (. Jog·os de hOJ·e·. T.erítos·OO·fiS,·i:gn'a.di.oS.'162...'.
.

3'pp'."'.
'. .' ....

'v'
..

�:�o:Grêinio:Getúlio Vargas A Sedutora com 9 p.p.'
'U <CU. ;[C.

,ne.fesa, i:nais··.·{vazad,a ._,. 2'>':__..

",' :�._: và$ClO··� G.á�. um,·.,'a, :vl..

tória ·besta rodada Sábado, a última rodadameiras, no próximo domingo e.j.nGV-I�,.rtO;,4,U-,·.·'.;... ,jâ·'S,áb c.ó.nheé,ido os api- 0f' "t o

L' G d'
,

�... gra lCO apl ara UIZ on- Ca'ÍÍto do :mó: 'Com :33 ··goa1.á'· má eQíit:4 '. \. .
�i��1içava u� ,,���n e pa�:.. às 13,45 horas, Grêmio x A

. tro dDmingo, em
·

...Toinvile, dianté'-do. ciJéias.,. tado.res. para ,os'· jogos ue zap;a Martins, , pertencente Defesa;:mênêS vazadiX'':'" .. 30,1�r' -:ftumiilénse e ,s9�>-parSi.a conqu,ista' do ·,t1- Sedutora; às '15,45 .horas, .

/
.

.. "" " .,

�óOj:����r��tad��u,ên�� ao quadrCl d� 'árbitros da Fi�m:il1-�' 'COxP 4, teJílto.�: : .,�?�]o,,,,�.:.�.. '

..

' ,;'..; : ��Q, :p���� .llã'�. foi . .o q�e Viajantes x Carteiros.

su:'a :'���à iÚimer6 'um
'

.
Liga TubaTonense en 1'uartto· A'tà;qu� ,� ..

4 ,tentos '- 4°', • }'!1�r ; .....'c port�g.�:l. ���':Q:�eut lP()is: .}e�strou
.

.' que caberá a Zoe 'j'hoQ'lé, 'Bot.gó.:oom'2:2.�'<goals com,7 ..

'· '. .\i·'··'· .. se'runt':empate'e.I;U ·todQs os

,'Eni,"Uitis.'Sa.·'ií"ga, 'n.o coteJ:) d' 'gi Hercílio Luz x 'Ittl'b'" .
. . , ,,' ...

't"m r . 1- Atáqu� '. <menQs
<:

positiyó' ..
50 : ,lugar '--:�. ;&nériq!l 'd,ê'i$ encontro�,. ··C.Onst1. UIX_:-

ur�,�â�g\l: : xi �ostàl Tele- tuba. ...:. Mad1Írt!1'ta,: �: Canto' do com 8: .

'.

:/ .. , '.'
.

d�e :,como gl1�riclé surpre-
. , , ,

.

Rio CPIll:.'6".teutos: ...
'

o,
,: . \,.' .' c sà:;G:lempate, >�m "

3: tentos

.. 1,:, .::'.'C·".:0'.'RS·,::··.:.:e'·..·.lh· '0, ·.R.egl·onal: de'· D,e'spo:'r't' .1'\S_.' Goleit& .. ltlâis.". ;,�d�'o.':"- ..'.TAÇA.,�Io�:C;u(::;·:.'. .'�;�-:, ��r.i�a.d9 'é��re; Viajantes
, J Batistã. d�:j)ân.tO do. Ri" .. Elc:; ·,que ocupa:: a lideranç3.

.

Por ·ato assinado na pasta da Educ3ção 33A���eir.Q "dO' �e�a�e' _ 18�0���\!:!�O�,.' �d;.i. d�>'���eio junt:mente com

e Cultura, O sr. Governador Celso R'lmos 'Quarentinhá'··· do B6tafogo \ 2° .lugar·
.

Flamengo O· i;lrê.niio Getúlio' Vargas,

d
'

C Ih
' com 8 tentós com ,.167 e

.

A ,&edutora, .lanterninha
esigno"u. para compore,m o onse o Regi-. .

A ,maior; .r.enda -.Fla- 30 lugàr Flàmengo. ,e;,sem nenhuma ....itória..No

anal de' Desportos, por mais um ano, os és- mengo x Fluminense com com 157
.

outro .jôgo, por sililal mui-

portistas, Ary Pereir� Oliv.eira, Saul.0li- .

- Cr$ 38.931.000,50. 4° lugar - América com to tumultuado, Grêmio e

A menor renda .,.- Madlt- 132
. . CartE�_iros também eI\lpata-

veira, ,Miltn Lehmkuhl� Ody Varella e dr. r.eira X Canto do Rio com
.

50 lugar -'- \(asco da �- ratn, desta feita em 'i ten-

Heitr Ferrari. '- Cr$ 56.700,O�... ma cOlIr:l�2 to. Todos os dois ''goars''
Total geral de arrecad:l- foram. consigi'latlós '. na 2a.

ções _ cr$ 260.:?61.913,60. PRÓXIMA litO:QADA •. e�pa, 'sendo Nilton o autor

A colocação dos concor- do tento para os Carteiros
rentes' Jôgo lio'l _ Fluminense. cabendo a Atoldo igualar
Divisão de profiSSionais X Botaf.ogo _ domingo no o marcador 'para o time do

10' lugar _\ Fluminense Maracanã: S�S, numa Jogada �m que

com 3 pp Jôgo nO.2 - Amé�ca � ,o ponteiro envolveu quase

2Ellugar _ América cotn 4 Bangu -Babado n?' Mal;a- tMa a defensiva contrária.

30 lugar - Botafoga canã .

,com 5
. Jõgo nO 3 .,.- 'são Cristo-

40 lugar - Flamego, vão' x 'Bônsucesso''''- do

Bonsucesso e,'Campo Gran- mingo em' Figueira de Me-

de com 6 lo -

.'
'.

50 'lugar - Bangu com 8 Jôgo rio 4 - Olariá .

x

60 lugar .,.- Vasco da Ga- Campo 'Gra�de ,;_'domingc
ma e port� com 11 . em'Barirl .'

70 Il�ga;r '_,.. � ,Dr.istovã'l Jôgo ,110\5 :- �ureita
,com 12 x flamengO· e.m Co�'S. 0911-

80 1ugar;-. Olaria
.

com vão '

14
' JÔgo nlil 6:...:.. vil.seo da

90 lugar - MaduJ.·eira· Gama x Carito- do 'Rio -

com 16 em São· Janúárlo.
.

f
, .,CONSTANTl EM PRO}

.

'

OF SANTA CÀr \RIN1\

---�----- - _.�-

P(,···'.��" .

.

.

... , .
. � (

..
'
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11

-----

x X .X ,

X x x

Tão logo o Olímpico 'con�'\�';��:�
a esquadra do América por 6 x 2;:a,airetorla
do clube da Alameda Rio Branco' ...resôlveu·

. ,.

oferecer aos seus atletas e a imprensa: ',e�ri-: '

ta e falada de Bll!_rp.enau, um jantar \d.e'eon
fraternização que aconteceu na noite'dedi)� ..

mingo na GRUTA AZUL.

x X x

I � • � __

A equipe principal do Marcilio Dias exi OITmpico go'leou ao. Ãmérica,· (onb�do ...� domingo em Timbó, 'diante dQ
União local, não conseguiu traze1"1lI.llla'ritoria q.uistando'por nf'ecipção O fitulo
pois empatou pela contagem de 2 x 2. O
Marcílio Dias vencia na primeil"a �pa por da la.' Zona
2 x 0, com gols de Dão e Renê. ;O União "vi� Goleando ao 'América pe- car dois pontos enquanto o

rou.
"
na segunda fase e estabeleceu o empa

Ia contage� de' 6 x 2, clube Olímpjco marcava apeMs
,. _

. que o havla derrotado no um.

te atraves; de Osnl e Zeca. A .attecadaçao turno por 3 x '0,·. em· Join- 3 x 0, foi o mar,eaé'or da.

somou 95.000 00 Ville,' a esquadra do Grê- primeira fase. com tent03
.

,
mio Es'portivo Olímpico, sa- tos de Mauro aos 3. Jõca

groü-se campeão da fase aos 19 ParaguaiO aos 39 .

.

de cla:sificaçãç, do C9lmpeo- Na segunda fase QU'l.twze
nato barriga:"verde, em sua ,marcou 5 x O, aos l8'e 2�
zona no 2

' minutos para o América'
Novas confusões voltaram a se regisll:,ar . o O�pi� nesta' ()Port�- esboçar uma pequena rea·

�esta feita na cidade de Brusque, envolvendo nÍdliâe apresentou uma) 'ção e marcar atravfS, de

produção
.

primorosa com Domingos de penalti aos

O apitador Gerson Demaria, e <:> seu aultiliar todos os elementrn; renden 32 e 47 minutos contra um

NeWton. Monguilhott, na partida C.arlos) ..Re... do deDtro ,de auãS possibi- gol de Mauro aos 45 :T\inu-

Udadés" inclusive o médio tos.
•

naux e Tupy. I Mauro ,\qUtf ·voltou a cum- O Olímpico fo;rrnou e

Segundo as próprias palavras ,do. sr. ' prtr destacada' atuaçio. :venceu com: Barrei-ra; Or-
. Ncne-se, "qll' a· -uipe blu- lando, Romeu, Nilson e .in-Ne1Wton Monguilhott quasl' �'."'WI'''-IM..".' ,.;..,.,..,.... .....

�_I4"WM.4 � menauea,se atuou tôda a randir; Mauro ,e Paraná
cano ante o olhar 'complacente «os �eia1u legullda ,fase, :com apenas Quatorze, JÓca. Rodrigiuls
da Polícia local" que limitou-se apen�.·· .a.�n dez j,..dGies ,uma 'Nez que ·e Paraguaio.

- ........... o atacante· 'Bodrigues 'foi Arbitragem corretl\' de

. tetnplar OS ácontecimentos. Tudo isso, gerou e�ulso ainda .. na _ 1& fase. Laudelino Pedro da nHva.

'. O a um gol anulado pelo apitador tCÓl}.. O c�ube';g:;r� cheg'Ou a'es-
.

Como anormaUé!l3,de re,;

.,t
.

. '.
"

'.

. tal �C�.PP.l' 5 :lÇtO�. pa,- g1strou-se a e�ulsãG de'

sr��.�0 pel�. ,Catl()S ·�ena\l1K. '_'''-�_'''':-_'. tL.,.Q ���If�;��&r��..' ������es,. ,,,,0;.��1��.�,.�.
�'iJ.:, ""

'

..
: . "

....
',. ,

,
. "" . .

.
. . '.'

-

;
. ::.�", :

x x X

: .

--------------�-----------'-----

REDA110R
Pedro Paulo ,l\lachado

COLABORADORES �SPECIAIS
.: MAuRY BORGES � GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

"1
' .

. �------------------------�--------�

", "

COLfffiORADORES
.

,,\I:" coso - MIL'roN F. A'VlLA _. ORiLDO ·LISBOA
.

'. MARIO IN4CIO COELHO - DÉcio .BORTGLUZZI
ABELAROO ABRAHAM

..

Domingo o� la:
feira o 1. Jôgo

MetropO'I x
.Grêmio

Com êstes resultados Grê-

, Segunda notícias de Cri

ciuma, novas datas terão,
os .jogos . Metropol x Grê-

,

mio' PortoAlegrense, em

dis!lUta da Taça Brasil.
.

O primeiro jôgo foi man
tido para a noite le hoje,
no estádio OlímpICO, em

Pôrto Alegre enquanto que
a outra data deverá ser dia
6 ou 7 em Florianóplois,
no estádio dr. Adolfo KOll

der, dependendo ainda de

acêrtos' entre os diretores
do Metropol e do Grêmio.

'

:i
,

mio e Viajantes ainda con

tinuam na frente do tor
pelo, com' .três pontos per
dú:kls, cada. Com a vitória

"II(

RA�HA DAS BICICLETAS
Telefone: 31-37

Atenção, Cronistas Esportivos

._

Continuam abertas
.

as inscrIçoes at

c6ncur�o de reportagens illstituido pela As
sOCiação dos'Croni�tas Esportivos de SantE
'Catari�, �'A EVOLUÇÃO DO ESPORTE
BRASILEIRO'. - Viagem ao Rió de JaneiJrc
com passagem e estada por conta da C . B.D ..

e�s o prêmio a ser .eoDÍ€rido ao vencedor. o�
sócios da ACESC dev.em remeter seus tra
balhos 'à sede Provisóra da entidade, alto�

.

'do FÀifício "Chiquinho", el'I� cinco vias, as

Sinatura constándo em· fôlha à parte .

--_._--

Retomou o presidente JOsni.;MeUo
,

.

Já � 'eDtCOntia nesta C$p;.tal, tendo r.e

gressado. hl djas de sua Viagén1_ a·MQnte'\ri
dáu.� .fora como um dós " assessores da
C.B.D .. OBro Osni Mello, pr�iBeri,te da Fe

deraçã� Catarinense de Futeb91, que já reas

�,�,��

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Mesmo com a dímínuíçãe
do consumo de 133 para
113 litros nos anos de. 195<;
a 1960, prevê-se para 19iO

um aumento para 120 11-

tros per capita anualmen
. te:

'O maior produtor e ex

portador .de cerveja dentro

do MCE é, sem dúvida, a.

República Federal da Ale-:
. manha. O consumo neste

país, nos anos de 1955 a

1�57; foi ,de 73,:4 litros per
"

capita anualmente, passan-.
do em 1962 para 107,3 )j;"
tros, um total que, segundo.
as previsões dos técnicos,'
só deveria ocorrer em·,1965.

'

Em 1970, o consumo deve

rá ser da ordem de 115 !i-·
tros 'per capita,' de .ácõrdo Pôsto de Bervíçov "CanÓi-
com estimativas .prudentes.,.' Presidente JlfR -- Qual- -nhas Ltd"a;

,

,Também na Holanda au- ter Pereira BaiXo" • $,cc. Esoolar,Bl:l,rãó' do Rio

Se os técnicos
tria cervejeira da .Europa
estiverem certos em seus

prognósticos acêrca do con
sumo de cerveja, então os

cidadãos dos países do
Mercado Comum Europeu
caminham para tempos
alegres e "molhados".
Depois dos Estados Uni

dos, os países ,-'o MCE são

os maiores produtores de

cerveja do mundo, Somen

te em 1962, a produção cl�

cerveja alcançóu o eonsi

ti r;i$'ável total de 98,1 mi

lhoes de (hectolitros, o que

representa aproximada-
mente um quarto da pro

dução mundial desta be

bida. :Êste total é -cêrca ele .

duas vêzes a produção de
1950 e oêzca de' ,25% supe
rior a de 1958,'

OS "REIS".

Os maiores consumidores
. de cerveja, dentre os naí-.
ses do Mercado.Comum 'Eu
ropeu são os. belgas o' os

luxemburgueses, com um

consumo 'per êapíta da or

dem, de 113. litr0� ao ano,
�. --

, ,

o.U1Hnl �,N'� I'Tfl<M�''"'���3 a nrta �.'grande� L ·t "" .J tIH...... ..u.-.:...:i.�iI!.�
'\' "

,
�..'�

casa ��l� VIA ��'i\r-;�:
assft'U'---'1!ríl0 j;\ rfF"r..�T!:I BARATO','� �IV:l. _.J J\J \ f_;j..:.)gq •

"'"

dizendo OMJlE e

: menta da população no� _

de 136 mílhões de hectolí
países do M(�, {I eonsume . tros, volume sqperior em

total, em UnQ, deverá 5Çt' '10% ao �ell total anual,

REL4(J.ã:Q DOS,PROOES
SOS JULGAnOS 'NA SES
SÃO ORDINAIUA' �DA 'JJIt

EM 20-8-64'

",;.., "','
Maria Teodoro'

, Paulo, S�hosslánd .1unior
, Jjáse Darós &,ma'. Ltda.
O�'l�ndó Brunoní- .:

..,)

menta constantemente o' Repr., Empregadores _:,
.

- consumo de cerveja, sendo.· Alberto C�dos' ;Slál�tos
otimistas as perspectívaa. Rept. .EntPregit.ao� � llU-

-\ para os próxímos anos,.' Cs berto NIoJjt�
<' " , "

_______________-'-'-....-....- ',' 'rtúmeros recordes de 300 ':!

400 u'tros per capíta anual- ",

mente, alcançar'os . nos· sé- ,

culo� :XVI e :X;VII, -dífícíl
mente atingidos nos próxi-
mos decê;"ios.' Todavia, o

baixo consumo de 10 litros

per capita de 1949� já foi'
definitivamente ultrapas
sado, e hoje .. o ,ho:.andêz
bebe 27 litros anualmente,

,

quantidade que devehá se!'
'

increinentada para: '40 litros

em 1970. A- cerveja fabrica
da na Holanda é geralmen -

.

te exportada, e os próprios
alemães são os 'maiores

consumidores ,. da cerveja "

holandesa.

'Branco
ir!nã�s Mend�&: ,& ora .

.:.Ltq�. .:'
"

, casa - Canônica' -:- Para-
. 'guia' de Joaçabàf' ._ .' .

Engelbert Schs.wab ." , 'Mmiro Lima' de Barros'
'Joaquim Raulíno BÚbosi '::' Ar.t�nio Alceu Níemes
Rádio Estadnàl Ltda..

"

'" SÓciedade Rádio Tubá

Zaniolo, Freitas 'e má.' Ltda:.
Artur Pereira' Rosalina- .Gregório
Doraci Rosa .

, � .li':gidl0 Raros,

Colégio Cristo Rei . Oswaldo. David Agra
Braun & Falk ,

, Melânía B. X. da Silve
Anuar Cador

.

- '.' Helena, Elfrieda Schw�elk
,

Domingos Eliseu da ·Cosb3.·� .Príes
'

Prudente .Feréira" ",
'

'"L'lliz Cha�lote Werner
Francisca V. Zeferiho '" .',., ','Va:le'nte
Venina da Silva 'Ar:à,_gão' '.

',. 'Arntando Oavíehíolí
Sebastião Justino Furtad;:i .

Mar,ia Conceição Fortes
'

Maria Xavier .,' ,.\Valdemar R. Ricardo
Isidoro .Cíesíelskí Pasold
Amadeu Chiuchetta. � Isaura 'Steffen

Escreva ti r!)��' r"'l�,�eiOl
GANHE [:1$ 2 �OOO.OO

VENDE-SE
'1 Quar�o de Casal- 1 quarto de s01-,

teiro 1 guarda - Roupa - 1 Armario para
Livro 1 Ca leira de Balanço - 1 Cristaleira
Tratar na Alameda Adolfo Konder n? 11.

24··8-64 .

Vai Construir ou Reforma?

Consulte Nossos Preços

Ind. e C011t....('io Metalúrgica ATl.A � S \, ITALIANOS NÃO

Rua: Deodoro N 23 GOSTAM
�

,tll.í.a! .Iflul'iallovoil� Os franceses bebem U'11

'pouco !fiais, cerv�ja q1!-e 03

holandeses. Apç,s :um peJ:L')

'do de·, b-ahm. ',( ,consumo. q..e

. � 955. a 1.9�!,;.�g:z!1����.
sensivelmente. Eúi 1962, com

36,8 litros per clJ.pita o
.

consumo já aumentou' 25ji:.:_.
sôbre a média dos anos

1955/57, e espera-se quç.�
em 1970 atinja a caSa doa'.

55 ,litros.
Dentro do Mercado Cc-"

mum Europeu, o ,país (i1W

bebe menos cerveja é 'a<'

Comunnc� a [j®�S amigos e clientes a Irans-
.

ferêntia ��® ���� tr;®i1suHório para a Rua Nu ..

, I

nes M�th�[�J illç@ 2t onde 'continuará alen-
dendo no hCl�r�G de 16.30 às 19100 horas,

Leslie Caron.
Os ingressos estão sendo vendidos I nê

portaria da Imprensa Oficial sendo Cadeiri:

Cr$ 200,00 e Arquibancada, "Cr$ 100,00.
A DIRETORIA

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

RAINHA DAS BICICLETAS
, Cons. Mafra, �.54

;&all2=

SALAS DE FORMICA
I

á sua escolha
/

BeHssimos 'conjunlos
có:n� Jndel de I,SO -
A";\�� f�l!'>,q«1''''!
WtMl .4!_l.:.\:Iro:l",!';j�1

'MOVEIS CIMO

CR$
CR$
CR$
CR$
CH

CR$

26ItOOQ,OO -

.
,

, 24.000,00
280�OOO,OO
26'.OOO�OO

. 295JJOOsOO
,2.8.000,00

com h���ei de 1.95 -

ou 'mensal
COI bdel de 2,00 -
cu m.ensal

Sómenle duranle o mês de Agoslo
ea

Rua Jeronimo Coelho, 5
�����_".,......_,......_El UM_ CE TEZ r

Francisca Martins Ro-
,

drígues
Judite Sod).'é .de Medeiros
Maria dos Prazeres Wa�ri"
Irma Zíezarth :

Edmundo Pettermann
.

Oscar Andrae Filho

Gcorginl!- Moraes

Solange G. de 'Freitas
Oliveira
.Ivan Villar Rabello

M�riã de Bittencourt
Emília Patissi

,

Mál'.tha Oldina wehmuth
PedrQ_ da Silvá> Leinos ,In,ir da Conceição Gou-

José Joaquim DO#lingos iart .' .

.AbU�p, ,Am�nçiQ. c,le;,Eorba
'

Santo Jacomo A,moroio

·.,..,:_,'_':'_'_A;;">�"
'< _ • :�!!!IiitWL::;::::; : ",,:.cF-

..wv.GdctU
--I ---�------------------

P. DUTRA

FOR THE' RECORD - THE. MARY KA
'YE TRIÓ

NOVIDADES:
A CONTiNENTAL, .

etiqueta que traz o

_ símbo-lo dos três "sininhos" acaba de lançar
os seguintes -- DEMETRIOS com o seu

RITMO DA CHUVA-PPLI2117

,

j
O ROMANTICO FRANCISCO PETRO

'NIO ___, PPI2137 CONTINENTAL
'

I
" ! �.I"'

.

'.

',� ," '��{
BOLEROS ROMANTICOS com os LOS
VINÃLES CONTINENTAL PPL12139

I

SOLAMENTE SUCESSOS UBI-
RAJARA:! SOLOVOX E CONJUNTO RGE
XRLP5247,

_.

14 MAIORAIS No. '- COPACABA
NACLP 11387

MUSICAS: F�ENTE AO MAR, IF I

'HAD' HAMMER, BIRIMBAU, :ESTRANIIO
NAPR�tc.

.
. ,' ..

'
'.

\

OFERTAS
OFERTAS'
OFERTAS
OFfRTAS
OFERTAS
OF�R II" AS,
OFERTAS
O FE RT AS O A

./ OFERTAS, DA
'OFERTAS DA
O F E,RT A S O A

/, -.

DA

O�
DA
D·A
DA
DA
DA

SEMANll
E�AN

SEM AN A

SEMANA
SE MA N A

SEM A·r\! A
SEM�NA
SEMANA
SEMANA
SE ,M A N A

S'E M A'N A
"

'

Cr$ 325,00

AFORMA CERTADE FAZER.ECONOMIA

3,a FEIRA DO LIVRO - Como já fez em 196� e '196;i; )

neste ano também a Câmara. Jr. de Florianópolis promove
rti" em outubro, possivelmente de 7·11, a 3.a Feira do Li

vro. E' uma iniciativa que só merece louvores, nãe só por

levar até um público mais vasto, e ;.a preço mais acessí

vel, o livro, como também por possibilitar um contacto

'.' ; ,

'i
...::;';?�t� ít�rrPi,�rtre at�toh:)s ,� p�bliCO, pois q�e numeFOSOS es-

t Gritores,' "especialm-::mte 'cOn\:ldadc3, estarao autograifanda
suas obras para os leitores. Prestií)e, portanto, a Feir.a do

Livro. Compareça, colabore.
,

(Para remessa de publicações: SM - C. P, 384 - flo
rianópolis - Santa Catarina),

Nada de

'REBITES

BRITO

ALFAIATE

I

, P o N T o

D E

ENCONTRO

COM

ANTUNES
SEVERO

É

Itália Mas meslpo nest�

país o consumo dUpUCOLl
.

Este album obtetry uma.posição de gran-
em relação aos seis anos de relevo para êste Trio, que aqui executa
anteriores, esperando-se
para 1970 um consumo ele üma série de músicas br.ejeirase repletas de

'Festivtl pró E. ,C. Imprensa 'Oficial 13 litros, o que' é um all- mais G.9;licioso bom humor, Embora The Mayl
-

. mento considerável sôbre (1 ,

I
.

. No GINASIO ,CHARLES E, MORIT1' �tual'de 8 litros. Kaye Trio não seja composto de elemento'

dia 4 (�exta-feira), às 19,30 horas, e:qa be. Considerando-se o au-.. muito çonliecidos no Bràsil, possuem êle:

nefício ao E. C. Imprensa Oficial, com ma·
.! um nOme real na música popular norte··

ravilhoso Filme colorido em CinemaScope I C A f E Z i N fi O. NÃO! americanà, e estamos certos de que com êstE

SINFONIA DE PARIS com Gene Kelly ( C � f' ,i ,., i '!' O ! disco adquirirão um bom público, que entra
.

'_

rá em contàcto com músicas. 'de compositore;·
bastant.e cemhecidos como Rodgers e Harn
mllrstein, Alex Nrth e outros,. interpretado,
de maneira\bastante pessoal,. com caracterL
ticas prórrias, pdd,endo":se me�mo confirrnal"
com editores que o Trio "diverte-·se co�sig�
mesmo enquanto os fregueses estão se d_, ��.'
rti d "

ve n o com o grupo.
Este long-play traz a égide da COPA':' I

CABANA.

·1tx1.1a flm � earro

Lona de freios \:lOLAD�.fI
<lOo/" mais no aproveita-' O -HOMEM ATRAVES DA CÍENCIA - Nelson de �81l).-

-nf'nt�" das Lona,. nsío Mitke - Bíhliotóca do Exercito Editora - Rio, 1961 -

CA� A, 00(" c"r,o.'
-Vol�me 28 - Publicação número 233 da coleção Genera

,.JJ..\ ,,,. .. ,,,,: Be"lício - Abordando, num levantamento completo, um �
nos amplo e fascinante, as conquistas da biologia e da' p�l·

"'S'1 corogía no estudo do homem; o autor, que é médico e genET
�.U.. Santog, í%ra�v9 .., J

/
ll'J:tprl<'flry'rrr ral do Exército, realiza obra imp?r�ante de di�ull5açã?'cie�-

_________� . tífíca. N:uma liilguagem clara, obJetlva e acesslve1, Vl!-l N�
,,' ,.' tlOS CRP�m:indo atráyes daq�ele m1mdo, desvendándo-o pa

• ,i" ra\ nós..-GÕrás ·d.e real mérito, mereceu o .pleno aplauso de
J _" 'i·'

..

estudiosos como Almir. de Andrade e Mauriciq de �eg�iro�,
o -primeiro 'acentuallii-ó que "o<·Dr. Sampaio Mitke conse

guiu realizar essa tarefa (necessid"de de obras de síntese,

e:Qi que todos os conhecimentos sro postos ao alcançe dó
RUA' NUNES MAeHADO·

públiCO em linguagem simples e acessível) com grande feli

cidade mostrando·se a par das experiências científicas mais,
'recent�s e sabendo habilmente ap"esentá--las ao leitos lei

. go, com' exatidão e sem fadiga", enquanto o. segundo afiF-

mava: "julgo de gl'ande utilidade p�ra a mocidade estu

diosa e desejosa de aprender a publicação de sua obra",

para insistir mais adiant�", .. é inegável que o livro com;.,

tituirá ull,la fonee de conhecinl€n'os claramente expostos
e interessando a quem quizer aUl�.tentar o seu sabedal de

If.�'
t1'o"fo. ,uUu,,".

j
e

" �rIA. .

ANOS�AJO EL SOL - poem9.s de Ernesto Guti�rr�
��#.'0''','," Vj �: .• \,

- Ediciones EI Pez y la Serpiente - Managua, 1963 - De

pi � �
I

Nicar2gua, de um poeta bem, mo�o e que já estf:)ve 'tio
•

Brasil, nos chega êste livro de poe, nas, cheio, de altas qua

lidades e de sopro lírico invulgar. Num clima cmitido, on

de as palavras se erguem com precisão para dar o tom ,,�
geral à sua mensagem, 'o autor nos introduz num inundo

bastante pessoal, quer seja nas suas "estampas de EurO:'
pa". nos seus poemas de ,ªJiI1Q;r, como êste "Yolanda, quari
do �l i;';vierno :v;lenej tU' jJ�etud es de nuevo la más nuevB

ilusion";' ou ';uog: seus "Epigramas," especialmente. Oficiri�
, e Los 1ecnícos; que gostaríamos c�e transcrever na íOte:.
gra, e 'que termina muito· carac�er·sticamente com "Pica��.
50? - Baaaah!j Los robots estó,n rehaciendo el mundo".'

P O N T O

DE

� ENCONTRO

As 11,30
(HORÁRIO

,

HABITUAL)

RÁDIO
, I '.,

gUARUJA.
000
000
000
000

1Lt20 Kcs.

,2YJ-7
�Z:YT-��

intcrmccôo literár;·o
,,=====�Jl:St'fk,(JrJ.,".. !

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

PR01"'EJ,L§ Sf'US

OLHOS
use óculos I.

bem adoptadas
j ,

atendemos com exatidõo
I sua receita de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

NíoonNO lABORATÓRiO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



""!\�;:\;;;?';;:'i;��{�'):: �ii;,:X::;3rff�:�;;�:f'�f;\,y!;:iri�i:;�:�)��>ii:���t:�; . $ , _.,#_ '. • � ,.
"

• i
.

,.

R
..

ovia Intermun'jci'pal ,será (005' ruid
'no�"'\'�A L E 0'0:': R·10' D O ,P E I X

CPI investiUâ contrabando"do oUro
,....----------------.------- s

A co..'lilssão. Parlamentsl"';-' . __:.-__""""_...,_'-'.'.-----..--_---
Nácul em '''Preto no,Branco�' .: :e c�:i:J!�doqU:e' :=t:l�.':. "_. '. COmpra: das';�·COncê$si:onárias

Programa radíorõníco, de do mostras 'de seu ipd1scu- pedras precíosas no· pajs,
R

"

.

i01YlIYB 3lN3WVSOBDlOSSYaudiência. no- Vale ,do tta- tiveI devotamento' ,à causa solicitou ao, M4itstérto. da
'.

' épercute \

hja!, "Preto no Branco", tem ptlblí.ca!· ....
"

1\eronáu:tlca e levint\lme�- .

II.lapU9A an ·Ise:»
levado a desfílar perante os Com estas crederictais o to de todos Os ca�pOS de: ,: ISAOtPAÚL9�' 1 <QEj.:_ ,��ct', -como �m'. .

míerorones da emissora de Dr. N�' compareceu -a pouso do' páís.: para que' ','. I
. '., '" . classificâiam as

.

CQllip_a- apu!.l.6 a e�,ou e ep'{IISUI 1.l8S 00lY80Evilásio Vieira, figuras de' Blumenau. onde. respondeu sejam loCaliZadas as . VlBS'�
A compra de; coneeesíoné-. nhlas,. à ser adquiridas pe- /' JL

• _I

real projeção de nossoa sôb;re Q.' "po,liticà .

econômi- pór. cn.de �se dá o -eScoa� rj.as estrangeiras de ,en�� 10 Govêrno, Castelo Brari- a 3aRO opua�!p 'oeilepaJ lisa I I!A8.1:JS3
meios políticos, econômicos ca do 'GovêI1lo, Celso Ra- mento .. UegaI d.aq�ele . :ri'- :� elétrt�, ,.fpl tetnl:1,

.

� eo, fól C?..nsíderado !3e. "fer-' -

e financeiros, não apenas
.

moS�_. I :.;,
.

.

.nérío. -TendÓ em, vista .
a' :" P!On�c,�aDIe�t� de. ,�r ,:.

ro, v�Iho.' ,Q, .�+:. M�niO de OO'OOO·OZ $11:1 3111Y9
de nosso Estado, corno do : Durante. três ho�s, o 'en. áIêU�ação da.'tFurida,ao de {:,n�s , < d.r�ut�0s;., fed�(S: ,pu"e��a; .J�SP,oilsa;b�u ,

.

próprio pais: i.Úevistado foi inquirido',' 5�-. Ass�stêncili aô: Garimpeiro
-

pa�lista&l, quey -erobl).rca�f.� }:leIa 'comp�, ;:.0 Mil1ia�ro J...

O
.....

Provindo do Iongtnquo breos .aspectos mais díver- de ·o'u� á' �irm.a .H. Esterm .es .14 horas para Bra:sma, I;toperto, qampG qU,e V""

O ESTA.Chapecó o dr. Nácul lá Se ;
sos do g'ovêmo catarínense, .i -p'-r" ip''a'l'

", .

te do São. contra ;os.� srs. Afrán;iO agind.o nêsse sentído, .dês -

. .

, • J
. . . . ,.. t: o Inc agen"'.

N
.

'Dl
' '. - .

.

,

destacou [untçvao Gqy�rno; 1l0seu,plan()'econõxiil00'<1is-;'contrabal1J"0 no' �a.i$J a 9�·O'iyei;ada:,UI>.:,:)<: ,8.3' àE!.O�g�V:�l'!I0·J.oaoOouIa.-.t.
.

t. .
-

•do sr. .Celso 'Ranios, Í'tl.ercê' córrendo. ad 'mestno :'tempo.::;' comissão, llesoIveu c)nvoriar �ehez-es '�o p� e t)ef:il)7 . OS srs/ �beco .chaves· e
. O lUIS JNl!CO íllAIII9 Ilt SAICTA .CAr�BIlU .

de. sua 'cultur� � comp�ten- 'sôbre ,'as metas I desenvolvi- seus dirJgentes à dêpQr;'; le, �egre�te .db·;MTa :\,,0 . LevY. foram. favoráifeJa. 'Florianópolis, (Quarta-Feira'); 2 de Setembro de 1964
eia, tendo. na diregão do mentistas do Govê'mo ,Cel- ,; .

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

�:_...:....;...;;��....:.�_....:. _::.:...:.:.,._..:.._��-------=..:;_---:_...--:--:--::--:-�
Banco oficial do EstadO, da- :�e�:�:fi�a:�::·�t!:�:: ,Em Jlo.rianópo!iS�â Vit�.'Presidente do Instituto Bra sileiro de Ciê"ncias Administrativas:

-

�;;�'�;:Za"� ,�.:. >:lnioiaJa',.:ftoleÔl:o Cursu �e '�OIini8tra�ão �e reSInai
:7��ES.··��Íu�����.!��t������= =ii�EZ%3:
�aiOi' ,'� ,màis c. Si�ica.,.,ti�o' "PI" ,.' : t'

.... ',o
.

," 1"
',

.. :pú
.. mstraçãa"de.:PeS.·sóa.l,')m-'· de. preparação de Enfermei- de Ciências EconômiCa da

sucesso.' .
',,'

"" '�'" a:neJalll�n q, ,"o asa'Q.m.r��, ' .

'. ,. illt.erinamente' a cp-_ef4L ,da nistra'do' pela', pro{es::íõfá ras-su�rvisoras.e Dietistas, Universidade do Rio Gran·
. -:---"'--l-.... . "',, /;7' pallta.·dâ 'P;azEÍnda:>.Sútstf- ·;BeatríZ.·,:warücn;"diTeto:rà.·'HosPit�LsuIAm�rica; :prQ- de do_Sul..Esses alguns as-

. Pr'efe]o .Recebido,PeJó·, .!>. .. tUlrá'o Mirustro ,: GouVêia âa' EsCalá �rásiIeiia' de.�4d- : fessóra aé Administração de pectos da experiência do
. .

.
. 'de BúlhÕes, cj.Urante· :,�a... �tração,' Púb�icá:;';. 'dâ Pess�af; CÚrso ·de .Gerência eminente professõra no Ma-

D/I'reto"r da' '·.·DOP:·· ': ;,
.", 'viagem aô<TàÍ>:ãO,- :.� inl.-� ';F�.ndaçãQ;.·� �àr�a.:�·· do 'Instituto oe".Adl'nlnistra- '

gistério.
. dar..se áJ:D,8;bha.. '_{' COmo.: sé '8a�, a�p'fO�e5' .Ção e '(}e�ncia )1a Pontifi.. A profà. Beatriz' é, hoje. O nome do Ex-Presi�ente

O' sr: Rene �y, �prefeito
.

, '.

..
. ,

sô�'l3eatriz WabÍ'ÜCl:l é.for- cia Universi$,de Católica; além de Diretora da Escola Eisenhower figurava na lis-
, ". . .., "... "

. Ílla.da peíâ ;New � Yo�k .UI}}, ,Ptofessqra de 'Noções ,de Brasileira de Administração 'ta negra de Lee Harvey Os-::o��al: =�o:;;!!:.;o.' ��. President:e ;da 'Câmara de';;lbicaré' versiCY, 'possümdô ,�;\r�fios : Ádrntilistração;. CeI1tt:o. de Publica, vice-presidente do wald. presúmi�o assassino
deputado Altir Weber ,de .-

'.' ..' '.,..
. , .

.

. '.
...

çursos de"aperfeiçoat;r:tento ·Aperfeiçoamimto e Pesqui- ,Instituto Brasileiro de Ciên- do Presidente Ke.nnedy, in-

Mello. foi reéebido em
. au':.: ,;. >,;':-

c·,·
. e'm" .' F,

..
·.Ol.rl"a:"'.O'p'O·.I'.I"S ';. .' no exterlc;>r_

.

'.''::'.- �;" . sas do petróleo', Pe,trobrás; cias Administrativas. formou o se:r_nanárlo "News-
diência na última quinta� ,''" ,..' ,

.

.

'

.

No magistériO' exeroiu ;·ÓS· .' ..-+------.......--.----------'--'--- -----------------�------
feira pelo diretor. dá' D.O.P., .. iVeiO�.� Floriapópolfs o �{; . hmen,t�r� 'onde., íora� dis- 8e�in�sc' ca:rgos:·.'��. ,

eng" Paulo Cabral Wendllau-,· :Ailindo, pal.olrpo •. Presiden- "'cutidos:vários assu1rtOs,"::U- sMa ,de' Ac:línini$tr��' � ;,. /,;:·.��C��OS ,...

seno
." T " ,te da�Cãinara' de 'Veread� .' glkdm;' aos m,terêsses admi- r.al :.:.:...:: �séóla ,:ci� 's&?í&lO�!, "

Na oportUnidade. foram. res ·'j:ieA�é.' 'Sua �o- Làistrstiv0S oe �i�S ,Iia- e: Politica _,d�; J?ão,,<raulp; E!l,tjl.rão abertas 'de�8 a '18 de setembro, no Nú-
tratados �SSUlltt� �e iRte-<·.��/m�"Uó�.� '$�muWcipiQ''''Wa1e.,c� p:�ofe�sõra.:'<io�.,Oi,ir�s.:.,,<lê. cl� ltegionai 'di'{SÉSr;insCriçóes para os cursos de

.
'.

.

..,_ �'IIt.<úA:rl "'T�,'__
'

..

_'" A� _�.;,. f
•••• ,.", 'Admlliistr""ão ·'.d

..

o..
,

...�,n
... A.S.P·, , ....

-.

.' .'. .

rêsse do mU%lloblio' <Gle �- ·�ta .e"",{. o --rr- ......,":" ........-""" ._ I;OW .-"""" """
_

'ff

;.�urgo.
'

.
• " ..

'

0 �-eP.rir)i-, i�; A.s!>e�l>?iÍfl.;'�:- :"
Q

'

.. r' d' 'D�lmo .tié-. P�ÍesSót�·.d;i;.EsOOJà jlil�-' ..�:. • ... :: PtlEtáCitUlTURA
: ';----:' . .�. .,,, ;.,. - .. �bl\lr��e_'J:a:d;�rd�Z' pesâédf;'ta ���..�,;;����Q'::�'<;�" ; <,��li1M:�p lJAR

Noticias d�' Se.creta:r:ia 'de"\"c!; .:..
,,�. ,: }ide' o. P:Õvo det' ?fb�"�caié, b'stá :!�&�eP7:.ae:i�:a::n��. '

soco�§ p�' VROENCIA
, 'pleUàmente sa·15 e1to .com o ·C. ';'" .'. 'c'- � >.

.

'.

� ••. i"" '

.

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

'

.'. .

.... "
. . MooteplQ.. ;�.',Emp�9s

-

'�ii�l\'''O'S
'.

,.
' " ....

p.
;.,

"I'"
.

'

Governador Celsq �amos, Mwú i...... i�-;·!'To! O"' c:· a
.

'i,<. :�.L:-'"v.n ;
, egurança: _ ..• �·a.lIÇ� .. ,,�:'.'

,., pi;llo,:atendimen:tó que, ve.tn - CJ:l� '.:' '. "��Sd·ra_,··,�e '. '

.
'.'

'

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

. ri'
. IWl8Ç� Humanas , � "p� "�..

' ....
'

..
.": Ea.'tâ.'.·�.·.s.'. ln"crt.Il..6és..

·

" ·tam.bém serão feitas nos dias'P h' Del aoiR de ju.nt'àrn,e..�.t;I2.,·'. ·"c.'.,o'm,.. s�
.. u.,' i.r,.lT!f1p dàndo .aque a comuna.· ...,.e:s-

'J d" C '1'
-

d' da c.' É';' " 1.
. p.ce eu ,a. eg, -

- tá.�andO:8e a' cOiistrÚ'ção :.� ,GOd?: Me � o �and� °Ex'é'·,·, I't""- "l� �:)5 �:âd Ç'pr.t�ll�.... no b,orârio das 14 as 18 horas, lOONY"O .;30HO:Furtos, Roubos. Defrauda-. Jo;ão �rlas da' Sil",ª, pua!,- "..... r' .,' .'. '....:. ta o alGlI:. o ''', FcCtO; .'., ., .

" II".
.

ó
�

ad
. ,; .. 'r " ·ma18stósa. ponte de cunen..

.

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

•• no,Salij;(i pároq�fá1 de ·;a.arteiros e' nos dias 16 e 17, no'(;iões, Costumes e' Meu ;.res. . te •. ,.pr �s
.

o� ··na ';>-orma . .: ..
. ,'. ..... .

.

.
'. Professõra de· Adm�tra". . .

comunic�clio por intermé- .da iei.· . .
.to. armado sobre' o RlO <io

- I'
d ,"Pess"oa'1 dIa· B�n&) da .m.esm:o horário" no .saJão. paroquial do Estreito, lo- iOS NR Yl3S

dio. da"';OLINTER desta As '�iór�laç'ões registr.âm Peixe nUma extensão de 120 ;ao :'<� .,
"

' .. '.
' càis' �m que ·func1pnar.ão oS referIdos cursos breve- . A

C&pital, informando .·:que ,os incÍtl�lv,e; qt(�"sâo'� '�i? 'Ines-' ihetrbs e que já: esti �m fa�
.

" '\.;'
·

..mé�te, ..:'; .

.

.: .

-

'. ','
. DlvIva

autores do furto' de uni au- "m.6s :Ínêi�ciâdOS< ,p:r�ado� se de acabamento. faltando. CO'"nt"r�t'o· 'de' 'e;' " �A:X.{\' de .InscriçãO - Cr$ 200.00. .

Á....
tomóvel Volkswílg�Í1,' tipó 'Pfl� ,J1lllti;ça" do Estado �

.

do 'apena,s, os at,êrros de' s\,1�s' .

'

U· \:.;; ,:;.�,.
,. DoQUmentaçã,o necellSâria - Caderneta de Be- IVld.O:J VIVd 0..3113013 O

Sedan" nesta cidalte, fo-" R\ü.G;��Ilde cI'::, Sttl" C!i:(;\e:.es·
..

oob.ece�râs, ··'·que já "estilo !,: .. �; �' . .':. .... :-': ·f.iX ,:'neflC1�q;�J";ou ,Ca.:-rteix� ,Profissional e. do Instituto.

SYaIA�_O'. S�I' O'VIlVI'Y'llV' 1"
.. .

., . , '", .. '

...•. "se'n'do" ex''<'>cutad.oS. tmnbém. 1 '::1 l.. ... ofip, . . ,. <
' ,,� tiram prê5JS em Rec!fe, por tã9 :C.9,f?' a 'p;ris!l-()' p'p:�y�:,I-. -

fUiucr ú·,'
- ,�,.

.

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

sol1cit::lGão da Policiá .'. cAta- vã decI:�tadà
.

pelo. :J.ui�iüio eo� ve:r.bas des.tinaila.s. pe1o' li,'.: "'., -';,' 1. '

.. -', - ,. .,'� J :-'----.-_. -:-'_'�_'_"'_'_.__-_';'_'_•• �_-_"_'.-.' .\ _'_�,_,-_,� �)
.

• .'

....

'1
>

'V.
.'

·C
.. ,

. aÍ' <,;. �I�no éi{ 1',é1:etas do ,ó-ç\têrno_
'
.. ttro', 1 '(OE)' '-'--Re'�iZôú- 1t�I'la -C':om a �hl'na' N n b I

,.

l
·

I
·r�eSns:��igêhCiaS' da/Deíega- d�j,�.. �.,:ara".�n1(�. ;�e.h�je:·i!-�di��c��· ,Q9:)#i-'",.,;UL.'·., ",�, .

"I �"sem' ie,�a . eI.iO·IS ..
atlva,·eia de' Furtos em cQns-:nân- •.. :< J. :' ... ; i ;-;: ,'.'" ·'i. '".,.. ., :'. \ 'qÍ:ll:al 'Sú.p�rior ';d<f .. :W;abjl.:. ,.;: :,Rq�; f: <OE) :...�, SOmQ� ,

.

� ,

eia com" a ·POLIN.TER'. :já' ',' .':\.'." :
..

'

'.:�' ':';WU"URO',lI' .;.��.a,;r;.,na tl:l,o, viS�do éóncmaç�o':(ib hiS�s ita.lianos informa- .

"u • • !II"",unu dissLtl0 'de ernpregaàós ,a mín' ao K;temlin.
'.

serem�tingem' a forma 'regwa� .

�Ol'VUT..ra "'$1'VI.I atuo '!1'!1'.i�S a:r i�U �m.pregadores . de emprês3.s contrndos ao" a.fMtamemo

t'
.

mentar no sent.ido de ser o. I :·\ftJl"IiJ.,·· ,,.H ....g�W.,.. �.�.&U '. d:e··navegaçiid·IIl1;l.ríttiná.A·.-da.Chinâ.V�rb).elha;.'do.m\- O �. rça'meu e p �ua' '65I!}eliante,Antõnio CarlO� d.a ",. '��·1',ÚcNr" '''.lI "U':;f�T'm'll:��, ·'e,iasse'piÍtronat des�ja.: a' �ünehto'&lilunista' mun-
'

,

.

LI'I'"
.

Silva Duarte que triwalha '

". ."�W$..ibatil;" i:J .. 11 [, ,i:J.'!Á\I�IL, ..iI ... '.' . .
. ,

_�_--,_;_.__:._.:..'-�-:----.-
. --- ren1im�ia . do'. Ç!ontrato

.
éçle.;-. dia!,' Divef(ios

.

4iscutsos
.

1'0-

.'1·'d·e,·!··· r·,d'-,�.·.. em ,

" 1'�!'o' c·,o·· "

..

O'-,Oi,. I�'!'!undo !:o 1�:�2�����0��e�����: �:u::':t��:li���s,lide:= .

Foi entregue, no último A rece,it?-- cQrren!e é. esti- ·mentos) em·CrS , .

que fôra subsérito sOb ceia.,.
.

homenagem l:\ memória do
dia 31, à Assembléia Legis- pulada em Cr$ .... � . . . . . . . 36.416.644.261,00 .

. Ção. .

líder, Palullro 1'0liati_ lativa, pelo Chefe da Casa 71.094.0pO.000,00(l�, a de capi· , '

___,._......_ .. ....::...::"�. .... , .

__
Civil do GovêrI].o, Dr. Nel- tal em Cr$ a.ooo.OOO,OO. O. déficit pl13visto servi·

d
& •

t'
.

t''':
.

I" d"
.

t d Ad'h
'.

son Abreu e pelo Secretá- A qespêsa corrente é fi- rá para finánciar parte dos

a
Q

m" I n'
.

I' I' "r a o v '0 mpe Im'en o e., emar: rio da Fazenda, Dr. Doin xada em Cr$ 39.494.8f2.386,00 investimentos, 110 próximo
.

� rJ"
.

,

.

.
'

<.
.

.

I Vieira. a proposta orçamen- e a de capital (investi- exercício.

.

. lh:·· .... f,J' ..
," I

.

.. '" A.R.Q,U.IVADO. tári� prevista para o exer-
., .

,

.

' dcio de 1965.
O municipio de Videira na "caPit�1 dQ Est�do, 'atra-. feito videi.-rense conferen; SÃO PAULO/I.: <OE' -"- presidente da ÀssembÍd:7-

prosseguiU na pauta das· vés das demarches do sr. ciou com o 'deputado Dib Está encerrado O �caso de' Legislativa., rleputadó Ciro
cogitações administrativas Casar Augusto \

Filho. O pre-', ,Chetem, esta.belecendo
.

�o- "itnpeacl:lernent' do '00· A1buquerque, do .PSD, ba-
� ._,_-----------------

v.os contatos com setores
veJ;nador -!\dhemar de Bar- seado em artazoacJo de SUilrdo govêrno estadual.. nota-)
ros, requerido na . úttÍm? assessoria· Jurídica, resrü-

clamente viação e obras pú-, semaM pe.l.p.' ,deputadO. � veu ..
não receber a derlún-

blica&. A 'melhoria das es- ..

Castro Prado; da UDN.· 'O 'cia, arquivando-a.tr,adas que cortam a cidac;ie
aO' Vale do Peixe é a p�e.O
cupaç.ão· mais acentuada do'

ar. Cesar Augusto Filho.
Oonfonne havíamos noti

ciado,
.

o Dr. Jacob NáCul,
DiÍ'etor dI) Banco de I)es�h
v�lvimento 'do

.

Estado . de

Santa çatarina, foi o entre

viStado da semana. no pro

grama "Preto no BranéQ",
na Rádio Nereu Ramos, da.

éi.d�e de Bhunenau.

.
,

",

I:.

Den�ro, das pr6ximllf! se-
.

manas, será aberta a. con

eorrêncía
.

pública .para a

rodovia Santa Cecílta-Lebon

Régís,. conhecictfl como es

trada Lebon Régis-TaiÓ. A

dstermínáçâo
"

do Governa
dor Celso Ramos foi toma-

J .! -.

Leia� Assine e' .

'

Divu!gue .0
.

';

".'0 ESTADO'� '._
�

': .

__
o

_ .. •__�_
••

_..- �-- �

.
�Réform�:,Agrária Ouint��_Fe:ra.

com .CAS1ElO
'

.
. o nõvo orçamento teve a

supervisão direta do Gover
nador Celso Ramos. a coor

denação do Secretário Doin
VieIra e foi elaborado por
altos técnic.os da C,:mtado
ria Geral do Estado, apre
sentado um progr�ma, que
abrange' aproximadamente
(lois volumes, de 500 fôlhas,
de acôrdo cOm a mais mo
derna e avançada' técnica
orçamentária.
A receita. e a despêsa fo

ram estimadas. em Cr$ ....

71.091:.000.000,00
.

e Cr$
.

75.911.496.647,00, respectiva
mente. O déficit é de Cr$· ..
4.317.496.647,00.

ORAI ·EVA -·(tINICA INFANTIL
. Comunica a reabertura de ��u consul·

torio no conjunto 207, do Edifíci� JULIETA·
Rua Jeronimo Coelho. n?� ,325" - H6ráric.
15,30 � 18,00.

-'
\

'

B&A$ILIA, 1 (OE) '.....;. ,O

,projeto do estatuto da ltt

r� que .prevê a. adoção. da
reforma agrâria noJ pajs,
será entregüé a,ó PreSlden;;;
te da República na rflurüão
·ministerial de" quinta, fei":'

(
.

, �

ra próxima. .o Ministro '(lo
Planejamento, concluiu a

revi�ão dO ti"abalho, que ao

final será. supmeti-'s, .à a-.

precíaç'M do' Congt-esso 'N':l.
elonal.

'

, '.:-

, lOOHYRU .1.3&10
i11��: BVH' ONS�. vatQIO:l 3S I'IV
:1YIIS:9 01.N3Ift'Sti3� 'Vuas

A I �n�versidade' e o I. Cidp Cultural
d� e, grande espirita de

planejamento.' Sempre fui
daq:Uêles que vê nas. Univer
sidades os. fundamentás
mais legí.timos da cultura

de' q1,lalquer Pais, e' O lu Ci
elo' de. Promoções 'Técnico
Culturais representa, antet)
n.p tudo. o prestígio de uma

ent,iug,dc' superior

L�a, MagnüiCó Reitor 'de .tlcarnen�e Prrfeita, de�de.·� tismo" (escritora Lygia Fa- ral". ministrado por um

fJcentuada visão educaéio- escôlha 'dos professõres gundes TeUes), '''História do dos maiores especialistas
rial, ao ter a. idéi.a brill}an- que têrri _miniStrado os cur� Teatto' BrasÜei:r;o" (Profa. do ramo no Brasil. O Pro
te de promover ainda mais S0.5. assim como o critério'" Renata .PaIlotini), "A Dra-' fessor Geraldo Semenzato,
à Universidade com êsses estàbele.cido para o apru- .maturgia., de William Sha- Diretor do Instituto de Es
cursos especializados. está ·veitamento. Conservo :enl kespeare'" .(Prof. Décio de tudos Rurais da Fu::1�ação
cercado ,de funcionários· di- mãos o calendário de 19.64. Almeida Pradq) "Qurso ln- Sociologia e Politica de São

. nâmicos e preparados em e até o momento já fOi."am trodutório à _4drniI).isti-ação �aulo. Até final do· ano ou-'

seu Departamento euitural. real�ados� in ú Ih el r os· de Ptlbli,ca to (ptof. Virgílio A�& ttos de 'relevante importân
càmo' é o caso dos Dts. grande expressão, e ,éón- x,andriÍló( da' Silva); "J011la- cia serão realizados, como

MUl'ilo GonZaga MartirÍs da .\'é� destacar: "Dicção· e lismo: História e Proble-' os de Literatura portuguê- '
. Silva, Péricles .Prade. . Fet- Estilo" "Profa. Maria José mas" (Prof. Carlos Rizzini). sa, Evolução da Poesia' Bra-

.

U"l.lldo do .Amaral e Silva e' de'. CarvalhQ). c "Teoria'" do No momento acabou de se' sileira, Antropologia Soo
Braz Silva. ,A org;lnização Cinema" (#'roL Paulo E!llÍ- . realizar urn e:reE:lente, "In,. ciaI. A(ln'.inistr�(;ã() de Peso
do 1" Ciclo Culturàl é pr,à- lío Sanes G01::pes), "Roman,

.

á Sociologift Ru- soal, Teatl'o, Relaçóes J;:'ü-

(T. Mendes)

F.n�"n.t,""'ndo-me .

na capi
tal do Estado de Santa Ca
tarina. tive a oportunidade
de entrar em contacto com

a equipe do Departamento
de . Educação e Cultu,a ria

t.:.�3itG1. : . .io _(",. • ...: ''; ....,J.:..;J� C I u.;;;.;i�\;�.i.�

parte dos cursos qUf.� 'd�ln

:.8e l''3àl.izando, com seriBc.1a-

da, após a audiência que
manteve' com cínco prereí
tos da região, levados.à sua

presença pelo sr. Altir
Webber de Melo. O gover
nante estadual decídíu, ain

da, cooperar com a concre-
.

tízaçâo da rodovia" Lebon

.,

Régís-Rio BonitQ-Santa Ce-'
cílía, O. gesto do primeiro
mandatário catarínense pÕe
fim às divergências regio
nais em t6rno do curso <4l�
mencíonadas vias de COJnU-

meação. . .

./ O' sr. Celso Ramos
.

debe-
teu o assunto com os pre
feitos Cesar . Augusto fi-

.

lho, de Videira, José Carlos
de Medeiros, de Santa Oe

cfUa, Domingos Machado de

Lima, de Concórdia, Çlay
ton WOs.�rau, de Seára e

René Frai, do munícípío de

Fraiburgo.
Também estiveram preo-f1

sentes o vereador Walmor

Ely, o escrivão Sideval Gau
dêneío e os 51'S. Aristeu Fer

nandes G José ;Flávio Fr,a

zoo, representantes da in

dústria e comércio" todos de
. Santa Cecília.

I

Eisenhower Estava na Mira
:'-

de Lee Oswald

JUANITA VAI FALAR 'NA·
ARGENTINA

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

NOVA YORK, 1." (VA)

BUENOS AIRES, :i.o (VA)

- Foi confirmada' ao �a
de juana 'castro, hoje. a es-

.

ta capitlal, para participar
de' um' programa de televi-

·1·

week", baseado em d!3Poi
ment� de Marina Oswald à
Comissão WarreÍl. O sàm�{ i '..,.

nário acrescenta que' nessa
.

lista negra também se acha
vam os nomes, do Ii)lt"Vice
'Presidente Rjchard Nixon e

do General Edwin Walker.

"

são intitulado "Swnário do
Nosso Tempo". Juanita que
dev.erá p,ermanecer nl).· Ar

gentina até �exta·feirâ será
entrevistada por j9Plalist8s
llacionais e estrangeiros.

•
_Esla Casa, SUa no Jardim Allânlicc,

.

Póde Ser Sua

..

Presenle de A Modelar

blicas, Recursos Audio-Vi
suais,' Técni�a 'de Ensino,
Técnica de Jornal' e Orien-

. iação Vocacional. Bastaria'
isto, par.a argumentar que
a Universidade de Santa Ca
tarina não vire trancada em

casulos de privilégias.·· poiS
o que .ela efetivamente, re

presenta, é a
.
mais alta éx

pressão cultural do Estado .

O povo deve agradecer o

que a Universidade está pro
porcionando. Os universitá-
l;ios, p01' outro lado, devem

se sentir mais próxitrlos

de-'lla. Se uma das mais sérias
'funções da Universidade é
iormar profissi?nais compe-I'tenfes, também conserva

. em sua estrutura' outro
compromisSO: o de lev,ar a
um público cada vez maior
conhecimentos outros, que
não sejam os Simplesmen
te teóricos. fechados a um

grupo., prêsos a superada!!
fÓrmulas aeadêmicas ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




