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dia 4 de setembro de lOG�
Frénte FrIa: ll:m curso: Pressão Atmosférica Média:
102Q.8 mílíbarés.. Temperatura :nfooia: 23.8° Centigra
dos; Umidade Belatíva Média: !)1:.3�ó; Pluvíosídadet
25 mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo - Cumulus

.

- Rtratl�s -:-- Nevoeiro - Chuvas esparsas - Tempo
Médio: Estávol.

Refornl�'�Âsrâtia --

prevê ête:5a�propria<ào de ter-
• '"

•

';'
•

, �•••
� v.Ó.

� .' + '.' �

,
..J.

-ras_'(p"tDagamentode títulos
I,

'" .,_ ..
":<. /:: " t

.,

'''Ja
.

,.
': ,

.� '.
I

" -

. �

da di�ldapúbli(a

4t'endrnçlo inúmeras' so
lícítaçõcs 'dOH amantes da
"Arte -Mústca' ",

·

dellb=ra-
111fIS ('.l�tniyis�ar o arttríce
elo'-, �rdH'o (li� maior ·ret��·
vâuc!a . (10 Estaf!o' de .

SltL;
tu. Ca:t,9-rin�, piunisth, Peber
Bchnrl thausen.
; A música projetou 110

�ná.r1o· brasileiro êsse ca

tarínense de rara {'sti!'

jnté.rPré�, flanle:::ml.r· de
Mozart. tis?!:, . Chopin, B,�·-

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

,�ifon,tidãô' no
Chile
'SANTII\ClO Do CHILE, 3 .' �

(OE) --Hllhare'S dei ]10- 4'

. meps, das Fôrças �rrla<;las .1
-

eutraram em 'prontidão na- ,

quole. país a zero hora de
';

lto.ip... -A medida. visn as"

.�f':q'.llrar' tranqulltdndc 1l,D I

'plciCó de domingo. quando. J
S�fI.(' esco1Íticio o '110\'0

,_ P,fI.,'-
.•.

�i.�eút� �!1 Repúb�ka .

. "",:_�

SA.o I'AtJLl\ 3 COE) - .0
. ])l:es:',de,uLc \1í:L ASSCIÜblóiH
LCcf:jc,l,itl ..ii do Brio Paulo,

•

-

} h'
'

\ �
.-:. •

disse 'v-UlJpWnS(I, (FIO a

UPN ,nEto poderá' requerer
o .inWCfl,C\.lnicnt do Gover
naria. AclJicninr (le Barros'
� M��'J '�i�( Càma ra Federal,

(�'llalCJ.üe,i uectsàc II é.�;s� res

\,,;:).0. d; ,pr�vaUVa elo Lcgís
latívo . baridQ-lrihlle. :

') '." .' ...

Cia�dio' VélaSquez, ·.�iui·. � de
ri�B' modémó�; . �ue·· ve�n .

-: ;
f�ndo ,.su'cesso �m,. 'dí;r�t- .'

,.

. �os paí.S�s �. �érre,a.·
•

'.' 'd._· <..,
,.
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____-i..._' ._......._.'_p
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- �.A ,;�z .·;'fJc
.. Itália,.jqu� 'h(Jj�, '8�ABn'Rtl80 '?

iIa,f�j�. r' do ,A'IJ?;�. ,dr1
Ii\dep. fl�u.ci�, ·e/ll., i,!Ól11C7 .

.

_ � It 'c.i tE .
Z I T O

llagem' Sein,;l,'l� 'da, " }'it-
.

._,__....iíioooi_.... �.

.,: ,.t�k .\
.' / .

.' ,

': ·Dfverg�ri.6ía�+:.S-
'.

, .l'tIÓ, '. (OIP �,"A cQtlS- . l\:f;�;;i�rde,")e)t{ \{mâ pontc.

t�uçiib ppnte Rio,.r;me:r.Ôi alta;�pará.'hão'.. prejudlC.ar os
'

.
não com·ou ainda, pOr di- navios: A AerólláuUca pro·
vergênci éntte Màrinha e' 'tende que· seja baixa. para
Aerónáut·" 6 Ministro nãq' atr�palhar os pousos

.

drmou qlre' a" .do� Çà�ióes� '.� "

--,.;...----'1-0-.....,....,,--....- .•.--,--. -"--_......_..;_

, Aind a é�mprá da$ :conce.ssionárias
BRAS! ,3 (OIB) -- o t�;n' c;ni a do Fl'B, as ra

Mirustro irio Til;>áu, das zoes qu'e· levârarn o Govêr
Minas e .rgia, de�erá ex· no'. ã i)ro\�dencia.t:... ;à' ·com
pôr boje à àncada do PSD, pra das concessionárias de

So. exemplo
.

que· feZ . on- ehergia' eléti-ica no país.
.

.

- Julga'menfos
noSTM

", . ..,

RIO,3.(OE) A partir
de boje (; Superior Tribunal:
Milltar eipeclirá' . cartas de "i
intimação aos oficiais -eh

�armnê:1 denunciadbs pz�ü'
Procurador Geral. da Jw,ti-
ça Militar, afbn de que se: •.
jam jtugados por 'aquele ',,-'
Tribunal. 15 diaS' depois oe

. I .

.

rece�rem a inÇimação, ca-

da tun dos acusados deverá
apresentar defesa própria,
quando

.

serão na' ocasifw,
identifica4os. 's Qtiafr'o', Budistas

O' imados'Vivos\

MiHtares
Civilistas

RIO,,3 (OE) "Nêste
_país os militares são ci�i�
listas, e'. c'om vocação ;: lega-
11sta,,' enquanto . os j�ist�
possuem aS melhores'.: yir
tudes militares". Ess;i!.s pa,
lavras são .do· ·Chanceler

. Vssço ;Leitão da Cunha, que
foi 'ontem homenagéado' no

'. Hotel Glória, pelo tran-scur
--80 ':ie seu· 6P aniversário_

.
. .

Elsa Laranje�r.a, 'cartaz da m�sicà po-

'p,ulm; b�·a�ileira;·. sendo um dos se\1.� �aiores
.

supessos-.;: "Noite de M.eu ,Berp."� hoje esta

:@ cantando rio Clube.Doze <,.le A-gosto.

Vietpam do Sul. Mais

monjes; deixarum se quei
mar vivos' em praça públi
ca, enquanto outros impe
diain os populares de irem

'Veread'ores PauHsfas Querem
.

-

: Aumentar Subsidios
oia. ,dI! n')oV'lnlento _

na Câ

m�ra MUIÚcipal' paulista,
para, elevaI' os subsídiós dos

ed'" paulistanos. Erl1borl}
contrários. à idéia, ds infor-

SAO p�'Çit.o, '3 (OE)
Vereadores de ·váriàs li3gen
'das confirmaram a' exiStên-

.
.

c •

. .'

iOORVOU . 'i3t1RQ
.. 'lOJ,YIYI',11"8.0:» ,ay&I: ,

'.

ORHI_Y' :01.' •.": 01.:11 SOCl91
I,YWOIl

li 'MY-A31 SQHNINV:l 50 soaoJ."

"

mant,es IUO$traranl:Sc )'>em
intmrf)4õs, expUeand,q (LUe" a
,m'i6t preÓC\fP8ç�a. dbs pe
tJet�;nritiOs, é $ber a fórmu

Js que OS dePlltados' fede
t'l� el'lContrarani pura au

mÓntar· f$eus próprios sub-
. sidios, precisamente na par
te variável�'

-: -xRETRETA·
.
Em' .comemoraçào a se

mana . da- Pátria: a 'i::)QCJ.li
dado Musical "FÜanllOlllei)
Comei'dal" realizará
Jardim Olh:eira Belo lPrd

;a XV·'dc Novembro) UIna

,:etreta 'Íloje, as' 20,OIJ 11s. e,
da ;qual· constara. o seguin:'
le programa:

r.a PARTE

·

li. Cançãq do Expellicio
nário�

· ,Ú Ouvertui·c 5,11 La �ei\�
ne· des COl1cours

3) Válsa "Sóbre as On�

das"
.4) Sinfonia "Honra ub

mérito"
5) Dobrado. "�berval' P.

Machadei"

.II.á PART�:

Dobrado. "Coronel
'4 Bugie"

·

2) Valsa "Saudades
Gércio"
3) Marcha-Rancho '"]Js,..

trêlá Daiva"

5) Bolero "Sempre T) J"

6) Dobrado "Alipio Viei-.

opuíêncía suntuá ria e
.
co

lorido Chi "Bela Arte".
-

Não HV"10.<; abu 11(làn.;)i[l:
. .

dívorslfíeaõa, 'em sua tec-
.

níca privMív(l,,, encontrou
a no notável "'nestre da
Rússia, Ôl;h Gabrussewy
cz, que, naturalmente, e

possuídor de' a!Jl'ir(l:ir:;ulo
sentimento harmõ-u. \

Á soberania da

irmana.:a a um ��n'v'Jn ;'�I)
. cria �or, exalando uma

galhard ia rit.m in ! iprr-s
Rionank.' de tlJ;11:,1. �:('!ú_�illl-

CONJÊTtJRA 1>1\ MÚSICA,,'II CLASSICA .

Indagamos, Inícíalmento,
'elo

.

pianista Petor �ch)1'ü
thauscn. sobre a COlljel.
ra da Música Clásstca.
.'_ Rosponuou-nos .

CJ1L':
.,' _Cont.inua na 8. 'pág,

Cara de Iavelo 'continua 'Foragido
RIO, 3 (OE) - A Polícia >

'

'}alnJ1t.�) 0.U0 assassinou q

cal'iocá cOlitinua efetuando· cleteti�0 rrrJ,Jctuo e foi bu'
buscas' para prender o . as- leado por �stc. cstá fora de
�assinó j'Caru de Cavalo", perigo no Hospital da Pu·

. J'natacl6r do: deteUve LecGk. liéia Militar.
Po-]" outro lado, o detetive

.. iOa.NYnO l30NO.
O.LllUYB SI'N DOU 3 '1V
1V09i VZ3113:J'YU3AYH

t I! Ia�fj, Z �,I!ur. Z
� � , f.' •

- ,'YZ31113l·.YHn· SI:!

1e,

nhccüncnto. oficial (li),· pro
i)óslção. Disse contudo que
a extinsão do ôrgão traria
complieações' imprevisíveis
à economia popular. O Pr()
sidente da Repüblic'a despa
chou [jJnda na nlanl,ã de:

hoj� com os Ministros cj!)
Planejamento, Aeronáutica,
Justiça, devendo manter es,

ta tarde a_udiêncins com

parlamentares de diversos

partidos.

Expurgo na Pa:sta da 'Educação
nro. 3 (OE) - Serão co

nll!wiclos h,nje (l� nrimeiros
dec-retos do Ministro - da

Educação, punindo funcio
nários 'cl�_ 'sua pasta, confor-

4). Samba.. "Quem·e SO';}

\
-, . " ._ .._-- já Nasce Feito'"

"Se,ltad9' onle,
. x-presidente,

. ,tRAVEIRO PES
LÍSBOA. 3 (JE) - Fo- gUia 'do Mar�Cha1 Craveito ,Regresso dehoje as exé- Lope '�-presidente c),a Re.'

.Ci- /------ públic de Portugal, faleél- .PERONdo SUbI' monte em virtude .

de umá BUENOS AIRES,. 3 (Oli;)
1

,(Potto Ricá), '. A iú'lpren:;a argentina
:3 (OE) s esta'çõcs 111e· siStiu ao a; grande mul· anlJl1CioU a formação de l,nuteorológi .' éstâ? alertall- tidão ca1el1l a e�ll um 1tJ.i- COll11l-11dO. Interno do Pero·
de) a� '.' Ulaç�es, dd PÓl'to l.hão de pesso ' destacal:'lélo-' lÚSlrto, que terá a mi.ssão de
RiCo" s e .u ameaça

,

. de
_
se

. o P,residell Alnético fô't�t Q reiôrno do ex ..di·
nova ._pe,stade tropical 'fllomáz"o Prim '''0, �üs- tadot_ Esse comando, te:ni
fqrma _no Atlântico, .diri- trá C>l{.jreira. Sala t.· ot!- inclusive um") ·hiern"�!11;'l
giudo·' diieta1118nte p,aTar,,·, dais SU'Oi'l'tíorês 6 todo

.

o . Ma.tltet", .1igaçõe� e�treitBS
a.Quelfl1afs '. l,atulO-a

k·.
a- 'corpo -diplomáticó, 'crédi. Mm ííim,onistas residentes

no. - ." �
'" :}�':;" . , tado· em. $bQt . em·widi'id.

,G:en.erOs - J'e�n N.oy,oS Preços
. �HASíPA, 3 �O�) �·O I

Presidente' dá República, de,'
verá fixar ainda 'hoje oS ·no·

vos preços para o . feijão,
arroz, algodúp, soja e, mi,
lho. A informação .foi dada
pelo sr. Arnaldo Taveira

Superintendente da' SUNAB,
depois de ter despachado
com o Presidente Castelo'

'. Branco. Indagado sôbl'e a

extinsão /clu SUNAB, suge
rida na Câmara dos Deputa·
dos, fnfol'mou não 'ter co ..

me clet9rmina o Ato Ipstt
tur'iolluL Os primciro's atino
gidos são professores ulii

versltários
.

do Rio Grande
do Sul, Paraná, São Paulo,
Ceara e ,Brasília.

�OaNYllU t3IHO�'
iO'�31Ia'OS"Nn .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



que seja' .construído o pe�
Recentemente um edifício' núltímo, �en<tQ êsse -tam-:
de apartamentos de Coven� bém, elevado com o último

PARA COBRI try, Ip..glater'ra, de 11 anda-
, e .o telha'dó, e, assim seces-

_

' ,R O DEFICIT - De res, foi construído da cabe-: sívamente, até estar p<ronta
quando em vez e agora, por exemplo, com o. ça pàra baixo! Sim, é Ior- A medida "que o arcabou-

t d (;VM POR CEN'TO'
, , ça .de expressão, como vere - tôda a estrutura.

'

aumen O e _.cs.' ," ,', nas' "tarirfaB mos. Mas é '3, maneira mais ço de cada andar, é termt-

dos Correios e Telégrafos e aindª o .que pare "lógica de se
\.

descrever o

ce incrível, com' á declaração de "fonte ofici- 'processo.
Nas grandes Cidades, em

al", que esse aumento para 'o ano será majo- todo' o mundo, o valor d03

rado .fica-se a pensar como podem oshomens terenos 'está constantemen
te aumentando, ao mesmo

que dirigem a coisa pública', tomarem seme- tempo que' aumenta tarn-

lhantes providências.t, desprezando <.:> que' bém o número de trabalha-
, 'dores urbanos. o problemo

aconselha O, bom' senso, '

q-ue; seria nêsse ,e da habitação se torna, 8.;3-
/c

em outros casos semelhantes, ode �li:mimlt a sim, sempre mais, �ifíciL.
d

'

d
' .

'id' f'_""
"

f ,'Tornop-se soluça0' sim-

causa e on e promana, o-
'� .

e ICIt', paar '(-1 .•
, ples a construção de ediri-

z.er cessar os efeitos.' ",' r"'-,
N

.cíoa de �partamentos, que

S,i há "defí it"::
.

'"
-' 'dI : f' ,

i'

i: �'os planificadores ,urbano,s
•

'

.I ICI, "seJ;!X"on,e" ,pr,;, 'pare\::e- adotaram como fuga mais
nos lógico, que' existe um.à�'-CáU$á,�, c:, r ;

" prátícá à. ocup�çao r�8

Despesas exageradas que'sãQ quasi' sem ,gr�nd�s áreas nas cidad�'s,
, ',. "

-z..'
'

• ' ,o preco da construcao,
pre a .fonte de tudo' isso,,'Ijeri,h\irn: :OU'pOllC�)

,

entretanto, im.esm(), com, li
contrôle na contenção. dés_sâ�':<I,éspézds, bi.l- menor despesa c0,In b, t�':'-

.

"

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

'

Feno empregado, cont�nuou
rocracla muito ao .gosto o brasileiro, enfim

. alto, devido ao �(Íli.ipaméri.:.
outras causas conhecidas. .,

I to de ertgenhariau
. sadQ e

I 't t 't
".;

,

,:, f" .

,:
,

' à, necessária manobra" .' ",e

,sso ,en re �n o, nao., s�
" az ;,

,," ,p�sados gUindastes '�' ({L(-
Aumentam""se OS imp'ostos',,'taxas, criélm, tros' instrumê!ltós, paI:à

se novas -fóntes de rendà ênquanlo: ,empobl'P , acompanhar a: el�vação .

d�

,

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

" _',' ,

.'
.,.. edifício a mais de 20 anda-

ce de dIa para dia; o ho:rnem}que ganha:poll- : res, às vêzes.

co e jà gasta com essas imposiçÕ�s,:o que ,não A firma londrina de R:-
'

:'.
'

',. " ',chard Costain Ltc1, entre-

pode gastar, porque exgota seu'. rrpnguado 'tanto, que cónstrói em ,to-

,orçalTlento. " - doo· mundo, resolveu �en
taf, com sucesso, nova téc-

A t f
: d'· '.,

'

nica, que reduz consider'l.-
umen ar ç,omo 01 Ito os tlllPQstos, as " velmente o custo da con,;-

taxas e' tarif��, ��rá o mesmo
'

que f�ze-r· ()
,

'trução.
'

jogo conhe�ido -dó "rápa-tirà-bota-deixa ..

' A' técnica, realmente ig-

EI'
. , ,

f nifica que um edifício dê
1m1!le-se as causas cessarão ,os e eit{)� apartamentos, por . exem--

Bem., C6mo êste nosso Bra:�iLestâ che',o plo, é construido "da ca- �

de financistas� de gente "ha*bà''' n'i:) l11�Le1'i..'1 b.eça para ba_i:l{O", inician-

d h
' do-se- o' tr:ahalho pela" pa:'-

gran' as 'omens que têm �-] ,do rr:l'a �'i:)alvaY' te de cima, (pelo aparta-
R páfria do éáos" -, cOlno Li, afi;rma 'co chavão." lnento m,ai�' elévaçlo e P,O�,Q
-,

d
' ,"', ten' 3.do); ,chegando-se em

nao e para a mirar que eu venha' � mete,r, (I �Úimo hlgara
'

o, aparta-

�edelho' no assul1to, embo:r:a � �inhp ignOl�A�1 mento aos 'pés-do-chão!
Eni prinieiro lugar,

. S,3.0
Cla ..

preparados os alicerces, Dê-

Mas a lógicfl, meUs amigos, ó bom'sensO pois, o' telhado, ,que já é '

a razão...
'

_", '.:" .' t< :'i' ,i: ,', constrCtido sôb:t;evários, rnSt-

"

\

'�'. � ":J.,,�,fG)' ",n.-'''''',:�',''
' :" '

' 6acos, hidrálicos; senielhan-
r' -t'ê's ão�irl;a'dos 'e-n-l um- sm,· -

tomóvel" apenas com a" dí'�
ferenç;a q�e os usados pe

la,f irma. de Londres cons�'

guein levantar, cada U:ll

dêles, op êso de 220 toÍw'
ladas",' .

Quando o telhado eski

terminado, 0S macacos ,o

erguem a uma altura sufi-

ciente para que no espaço
deixado no chão, seja �)

andar quê lhe irá ficar por

baixo, no edifício acabaric,
Terminado êsse último a!J-

dar, novanlente os macacos

entram em função, eleva,\'>

da tôc1a, a estrutura, para

LONDRES (B,N.S')

Vende-sé� .,
, POR MOTIVO DE TRANSFERÊN

CIA OTIMO APARTAMENT.o DESOCU-

',PADO COM 2 'iUARTOS, BANHEIRO,
LIVING, COZINHA, DEPENDÊNCIAS
COMPLETAS PARA ,EMPREGADA, LO;.
CALIZADO NO EDIFICIO 'EDUÁRDO À

,
' ,

RVA VISCONDE DE OURO PRETO, 93.
TRATAR À RUA EMIR ROSA, 121,

COM O SR. PÁULO BRANDEBURGO DE
OLIVEIRA� OU PELO FONE '35-96,- DAS
13H. ÀS 18 HORAS.

'

6.9.64.
RAINHA 'DAS BICICLEl'; S

Tele!one: 31-37

"

OFER TA:S"
O FE RT A,S,'
OFERTAS
O FE-R T A,S
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS'
OFERTA,S
dF E RT A S
DF fRT/A S

I

,�

O'A
DA
DA
DA SEMANA
DA· SE M A N /1
DA SEMANA
DA SEMANA
O A SE MA NA'
DA SEMANA
DA SEMANA,I
OA SeMA,N A

SEM A N\A
�EMANA
SEMANA

,
'

···:MEYER

. '

.

Garrafas. para Geladeiras' f

.";

�CfS.. 325,00: '" \ :'. :',
.
f'- -' •.•. - ';7 ';'��' , .

:.:: "

•• .:c'

..
'

.

'\tc::;- O:!'::."�
- •

;�:l-:1:; ::i.',�:;
•

.

� A f6mYIA�BTA.1l)EJrAZERl:CON.OI'4IA

Sábado e Domingo último, foram nova

mente fracos.
·O� filmes €xibidos" foram.. "O Gavião".

"O Filho do Trovão" e "Coração Rebelde"

que, deram sequência a essa série, de pésst- '

mos filmes que nos tem 'sido apresentado .

,

:; 'Se, sempre foi fraca ,:;I, programação ci-
'

nématográfica' de Fpolis,.' êsses' 'últimos',rnE
SES têm sido fraquissima.: ,- ;,'

.

,

Pára esta semana :08 fil:rÍ).�s programa
dos sã'o do mesmo estilo come seja:' "Venha
voar comigo", que ser�:.mais:'uma' pedrada
'nó '�xpectador cQnscief\te; .

<,
, , ,

'

,", :' Está programada para 'b""êhá 5 de' s�t-em:
:br:,o e ,s'ãbados ci�e 1e sêgúem :um festival d�
operetas da M . G,M. que será mais ttn:fa pr;)
moção' que envergonha o nome !'Cinemau .

,

É um festival que não merece ser visü)

pelos péssim<!..s filmes qúe h-á apresentar.
, ,

Não estão saindo maior número de arti
gos porque 'o colega Emanuel de Pôrto Ale
gre ainda' não

.

m�ndou s�us artigos para pu

blicação e eu não' tenho quase tempo.
Para escrever um artig� é treciso ier�

sé múi�o tempo' à disposição e o témpo infl�ü7
nb assunto a ser tratado.

.'� .

Sã'o �rtig�s curas que são pequenas no- 'Registramos, l1q dia de

tas do cinemà até que possam sair assunto� hoje mais um', anjversário
, 'natalício, da exma. sra,

mais profundos e quê passe y.m filme pa,ra ct: Dilma Schmiclt, mui

fazer ',um comentário: '. digria es'p'osà de nosso co-

.

Breve quero publicar mais artie:os sô- lega de trabalho Sr, Ami:

..... ton Schmidt, elementos ,que

bre O cinema novo bra�ileiro para incl°emen gozam em as< nossos meios

t'ilr Q iriterê,s'se, do púlico, no:,r isso ,cineme sociais de solidas e l1lere-

r-:"" c'r'das am'r'z'aq,e.s.
Cêm'ê'má 'n<fvo) .- ��,

.

c�\�� .

'

<,

f 'A' a;!.1iver�1'iante, 'por',

'JORGE ROBERTO' BUECHLE Seus ,dotes' ele coração bo-

níssimo s.erá.; estamos cer-

tos, 'na efe;l�él:ide de' tão

Instttuto de lposentadíria e �:�'�=E��;:�·E:·
r

,'lhe serão coMeridas, nós-

.. enSôp.s ��S MarHilos· Dele :���:::�i:,�! ::
ciô [statral��.���,ia_, ti�:ÊMIS

nado e a estrutura é levan

tada pelos macacos, com

'eia sobem também os ope
rários -que instalam os ade-

.

reços necessários. Quando 0-'

(quarto andar (de cima pa-
ra baixo) já foi terminado,
em gera} o. último andar

(lHE RONDA
,VOLTA PELOS FILMES

i
..

,

Levamos ao conheCimento' dos seg 'a

dos e· beneficiários Interessados que est,

legacia efetuará, nos dias abaixo indic
os seguintes' pagameniós:' ".

'

AUXILIO NAT

_
)

APOSENTADORIA
(l,m;&)'

,

,

Carteiras de 1 à 2nO'�'8;..9-64
Carteiras de,201 a 400, - 9-9-64'
Ca,tteiras de 401 em diante _( 10-9 ..

PENSÕES
(1 mês),

Tôdas as pepsionistas - 11

, AUXILIO DOENÇA
(�. mês)

�DE
149-64

Requerimen!os pro ss�dos\e �eridos
15-·9-64

'

ÀTRÀ DOS
, ,

'

modo geral�,16 ...9...6
não receberam �os dias

Benefícios de

(Aqueles qu,

marcados)
Os pagam" ;tos terão

êla manhã.
Floranópols, 10.

I.

início às thoras

HeHó Leal - Inspe,tor
I' •

Responáendo pelo Exped1,ente
gàcia

, li'Q�e: 34"5

FEC;aAOO, �t!-ra
instalação. de

POLTRONAS
, 'ES1;OFADAS J

Iftigos do casal, para jantar ame�ano.
.

cnc�::t!t., 6252�
- t:�,�:�::?-:� :.�::,� a :.,,::

às 5 e' 8 hs'-' nia do casamento da bonita' e elegante sra. Celeste Pe-

Cliff' Robertson ,
peiTa Molburg, com a Brigadeiro Dário Azambuja.

Maria Sch�U ' >rI nuT"'t±&',W._�,
QUANDO, BRAME

ITOm.mNTA
Censura: até 18 anos

Cine' IMPERIO
(Estreito)

\

que foi o prímeíro a .ser
construído já está ínteíra
mente instalado, 'pràtica
.mente pronto para ser ha
bitado! �

o método 'teve imenso

sucesso, na' construção do
edUiei() de 17 andares de

Coventry. A firma planeja..
,

agora empregar o sistema
em outros ,edifícios de a-,

partamentós, para alegria
dos jplanificadores .

das ci

dades britânicas, que vêem

perspectivas de venda jê

apartamentos a preços aín
da mais accessíveís, para
os trabalhadores do país;,

SOCIAIS·
"'FAZEM ANOS HOJE

sr, Manoel, Pedro' Reis
sr: :N�wtón 'Briggmann 1*
sr. Mário, Sérgio ,Mafra'

sr. ,s.ecunciino Lemos'
sr. .Adauto Vieira

C�p. ,
Salomão

Câmara

Arruda

sr..Hélvio Vieira

.�ra:' dra. S,ulaniita Ttu

Pel
sra. Nice Pereirá 'Sil'/a
sra. Ferna.ndina sinto;;

{\reao
sra. Carmem' Luz

laço'
sra. Diná da Silva

, sra.' Maria Lujza da

Col-

Ga-

ma

sra. Lizete 1'100s Luz

srta. jMarieta Mattos

srta. ,Josefina SalLca
srta. Fapny Schh'lidt

srt,a" Maria Amélia Pc-

drosa
srta. Alice Flôres

�rta.v ;ltloisa' Marc�llos
SRA' DILMA SCHMIDT

.'
.

,<

PROGRAJ\iA DO DIA

Cinc SÃO' .JOSE'
'Fon,e: 3836'

às 3, �, � hs_

.Tac-k Lemon
'Rick 'Nelson

Patricia, D�iscoll' em

O ,PIOR CALHAMJ;3EQllE
PO MUNoo'

CinéiÍlaScoEie
EastmanCo10r

��: a.te. li, anos

Cine KJTZ
às ti e 8' hs.

Terence Morgan
�l �U'�t em

B'�OaDO
- �SFlALTQ

CenSua.: até 18 ano'3
,

'

cu.ltOXY

, i

Fone '62!',}

às 8 hs.

Joseph Cotten

pring' Bynten
O QUE A VIDA
ME NEGOU,

Cen. ra: até 14 anos

Cille JA'
(S� J é)
às 8, hs.
Elvis, Presley' em

CORAÇÃO REBELDE'

CinemaScope
-,.Côr",q.e"]:",,,xQ.

��

em

)confecimentos· Sociais

.�� U{�L_,�-
1 - Bastante movimentado, aconteceu I'J "Chá das
Asaléias", na tarde de quarta-feira, nos salões do Clu
be Doze de Ag'ôsto, com desfile das "Deâutantes" do

b.ail� ��icial .de �964, A' promoção d? "(�ube Sorop
turusta reumu o mundo elegante nos saldes do Clube
Doze, para U1J;}a festa em pró do NatãI da criança pc,_
bre e Asilo S�o Vicente de Paulo.

-+-
\ .. >

, �

2 -'- Bangu:' Realizar-se-à amanhã nos salões do Clu
be 15 de Outubro, mais uma parada de elegância Ban
gú, Concorrerão ao título �'Miss Elegante", as srtas, '

Angelina, Ana l.\!a:cia, Eliete, Fernanda, Astrogtlda,
Heloisa Helena, Maria, Luíza, Ieda, Schirley; e Eliza
beth. A renda da promoção da DIretoria do'Clube 15
de'Outubro, reverte-rá em p�6 do Asilo São Vicent�
de Paulo.

'

')
-"+ _-

:1 - Elenita Miranda Ramos, 'RainI� do Clube 12 d�
A�ôsto, n.o Ç;lube Joinville na noite do último sábado,
fOI recebida coIp. aplausos.

"

+, -

4 - O sr, Rubens Lang, está cçnn a responsabilidade
• de executar os .�lanps do Sec,retário de Educação EI:
pidio Barbosa, com teferência ao movimento civi�o-
esportivo, nos meios estudantis.

'

-+,..

5 - Dando nota alta numa mQVÍmeritada noite no

"American Bar" do Querência Palace, o dr. Ernesto'
Baran, Diretor da Divisão de Pavimentação do DNÉR,
e o seu assessor Técnico dr. Herestino Zenaide Filho
palestravam animadamente, com os srs. Bartolino d�
Oliveira Lima, Edmir Gomes, Silvio,Carneiro Resen."
de, Luiz Carlos 'de O. Borges e 'Teodoro 'Lelis de. O.;
liveira Leite.

.
, ,

'_ +......__.

6 - Casamentb: Amanhã as 17 horas na Catedr,al Me
tropolitana, dar,se-à a cerimônia religiosa do casa·

mento de Irene Lacerda, ,com o dr, Aderbal Rosa.
As famílias Lacerda·Rosa, recepcionarão os convida,
dos de' Irene e Aderbal, nos salões do ILim Tenis
Clube,

-+-

7 - Festejando idade nova hoje, Fernanda, filha do
casa] sr. e sra. Del?utado Fernan�o Viegas' (Bernade.
te,' . '

8 - "Hotel Trocadero": ,Não menos elegant,e e movi
mentado, aconteceu o coquitel em "Olack·tie", no sa

lã,o de recepção do simpático e acolhedor Hotel Tro
eadeiro, na noite de sáb!J,do p. passado, quando adie
retoria do Clube Joinville, recepcionava "Debutantes"
e convidados especiais. A Direção, do confortável Ho
tel, que tem a,fre'nte o sr, Schmidt, nada deixou a de-
sejar,

'

- -:---

"

9 - Já se encontra em nossa cidade, pára pafticipar
das cerimônias do casamento de' Irene Lacerda e dr.
Aderbal Rosa, o simpático casal da sooiedade ca�ioca
sr. e sra. dr. Teodosio Aterino (Nair.

- +:-

, I
10 _' Alem de outras d�stacadas ' persomLlidades do
mundo SO,eial política, dà cidade de Joinville, compa
receu a 1.0 exposição da Fundição Tupy, o sr. Nilson
Bender.

'

_ ...+ -

11 ,_ O simpático ca�r. e sra. Clovis Silva (Maria.
:iIlinha. está �astante' preocupado com a decoração' de
sua nova- residência.

- +'-.

12 - Agradecemos as famílias Mussi e Goeldner, a

participação do contrato de casaÍnento de' seus filhos:
Astrid e Êdsor1' Orlando, '

-, -;-

13 - Um deUcioso estrogonoff na residência do ca·

sal sr, e sra. Osmar Nascimento (Jttrema, reuniu a·

,.

-+-

? 5 �.,... o Clube Soroptimista, na pessoa. de sUa presi·
,'j,;,,,, :illlda GouIart, agradece.ao sr. PatUo Br�it, ge·
,;"",}\:;.5;, W;J, éOnceituada firma "Standard Brands do Bra·
1:..':". 'Ia valiosa colaboração, na realização dos Chá

(l';-Asaléias", em pró do Natal dtt Crianca Pobre e

Asilo São Vicente de pau!o.
.

16 - Logo mais'nos salões do Clube Doze de Agôsto,
movimentado "Show" de estrêlas, organização de La

paro Bartolomeu. Elza Laranjeira, Martha Baschi e

Claudio Volasquez, erdpauta na elegante SOir(§e,

17 - O dr. Arnoldo Regis, jantava num' grupo de a·

'migos, no restau,l'ante do Querêneia, 'Palace Hotel.

1-8 - "Sinfonia de Paris", o' espetácular filme colo
rido que será exibido logo mais as, 19,30 horas, no ,

Grnásio"CI;larles, Edgard: Moritz, , pró Festival E, C,
a OfICial.

.
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mprestimo
CASSADA LIMINAR PELO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS
Conforme esclarecimentos

prestados pelo Delegado
Regional do Impôsto de

Renda, nêste 'Estado, dr.

,Hélio Milton Pereira, o Pr2-

sidente do Tribunal Fedeul
de Recursos, Ministro Vasco

Henrique d'Avila acaba ç.e
oficiar à sua repartição co

liminar concedida em pro
cesso de mandado de se

gurança Impetrado contra
a cobrança do "Empréstimo
municando a cassação de

Compulsórío" ínstítuído pe-

la Lei 4242/63.

• Dito expediente foi redi

gido nos seguintes têrmos:
"Comunico a V. Sa. para

a devida. execução, que ês
te' T!:"ibunal, em sessão rle

15-7-64, 2a, T., julgando o

ag�3:vo·em Mandado' de Se

gurança no. 39.427, .do E.S:;.
de Santa' Catarina, em que

,

são. partes como agravante'
ANTONIO JORGE FLORI
ANI e outros, agravada
lJNIA.<! oF�D,E�AL, \ rle,icliu
"por unanimidade de, votos
deu-se (provimento, "para
reformar a sentença e, cas- o

saf a segurança". Esolare
ço, outrossim, que a 2a. via
do 'pedido foi, encaminhada
a 'V. Sa. em' 4-W-63" com

o oficio no. 204/63, do Ex

mo::-- Sr. Dr. Juiz da V.F.

p��, e Acldentes do Traba

lh9.' ,No 'ensejo, apresento
a ,V. Sa, a meus protestos
de

-

, apreçO /'
e consideração

VASCO HENRIQUE D'AVi

'LA,� Ministro Presidente em

exercício".

IMPOSTO DE RENDA

PARA MAGISTRAlDOS
PROFESSORES E J0RNA

LISTAS.

Brasília - O Presidei1t9

Castelo Branco \ enviou
-

men

sagem ao Congresso, acom

panhada de projeto ele lei,
que regula a tributação, pe
lo Impôsto de Rénda, r.J.: s

direitos de autor, da remu

neração de protesores e jor
nalistas e dos vencimentos
dos magistrados.

NfIo mensagem, esclarece
o Presidente da República
que a recente- promulgação
da emenda constitucional
no. 9 elimina, na escala su

perior das leis, os, obstácu
los que impediam a tributa

ção, pelo Impôsto de Ren

da: daquelas
' modalidades

de rendimento.

A INTEGRA DO PROJETO'

/'

É a seguinte a íntegra do

projeto:
','Art. 10. - Ficam sujei

tos ao .Impôsto 'de Renda
mediante ' desconto pelas
fontes pagadoras e �nch;
são dos rendimehtos na de-

claração da pessoa fís�.·2"
beneficiada, nas cédulas

.
.

em que couberam, as im-

portâncias correspondentes
a direitosd o autor e as re

lativas ao exercício da ma

gistratura ou da profísão
'jornalista ou de professor
devidas a partir de 1 de a,

gôsto de 1964.

EDITAL�
Companhia Bresilelre 'de

Armazenamento

CIBRAZE'M
- .

Superinfen'dência Reg'ional Sul-
Edita'l de Convocação

Eng.o João Sabino L. da Cunha
Chefe do Serviço de Planos e Obras

o
Parágraro único: - serão

classificadas na cédula B,
da declaração Ide rendi
mentos de pessoa física, as

importâncias corresponden
tes a díreítes autorais e 03

honorários de livre cornér
cio das profissões de 'Jorna
lista, professor, pintor, es

cultor, escritor" e de outras

que se lhes possam assemo-

lhar.
Art. 20, - Ficam revoga

das as disposições dos ,Ar�i
,

gos 15 e 99, da Lei número
3.470, de 28 de novembro
de 1958.
Art. 30. - Esta lei. er;::'

trará 'em vigor na data de

sua publicação, revogadas
as disposições em' contrá-.
rio".

,

Universidade de Santa Cátarina
Departamento de Adm,inisfra'cão

Edital'·n., 54/64
'

'

O Diretor da Divisão de Material em

exercício, devidamente autorizado .pelo M�g ...

nífico Reitor da Uníversidade de Sànta Cat.a
rina, faz ciente aos inte�es�ado� que se ,ac;b:i
aberta Concorrência Pública, 'aprazada patà
às 15,00 horas do dia 16 de setembro d�: 19���
para aquisição de 'móveis 'e tapêtes para� USI�,
da Reitoria da 'Universidade de Santa Óata-

� ',�

rina. '

,
'

"

,
'

'

" \', �,
I. '\- f

Maiores especificações 'poderão ser:' ob
tidas na Divisão" de Material 'da Ireitoria 'da
Universidade de' Santa' 'C�t�rina, �nô�' dias
úteis, no, horário das 13' às '17 horas.

..

, ,�
Divisão de Material, em 1 de setembni

de 1964.
_

'

;

\
" o.

Teodoro �ogério Vahl - p/Diretor
',' 8-9-114"

"

Universidade de Santa- Catarina'
Divisãó de M'aterial-

I

Iditaln 53/64

Quem vai conslruír já sabe!
.1

JANELAS'DE CORRER E BASCULANTES

J)e ordem do Sr. Superintendente, chamamos acenção
das firmas especíalízadas em:

a} Construção civil;
b) Terraplenagem;
c) Estaqueamento;'
ti Fornecimento e montagem de estruturas metálicas;
e) Fornecimento de equipamentos para frigórificos,

silos e armazéns;
f) Montagens industriais; I

g) Fabricantes de materiais, taís como esquadrias
. '

sé ::::' :::,::b:,":,::, à, Interessadas � Leílfrj�as Ar�enticOg -côntrA O ':
, ,��O�_��5�,o�.:·�!��:1�Sp����iÇ���g�: �U�;ig�riO José Iná· t

'HenrnrSI\ de" Pcrnn�'
'

, li.J II,,' u' u· u ..
�

" ,; ,- -,

Pôrto Alegre, 31 de agôstcr- de 1964. -

..,

,

BUENOS \IRES, 2' (VA) 'tem, Emilio J. Hardoy, -��e
- O regresso do ex-ditador sidente da Federação Na
Juan Perón é impossível cional de Partidos do Oen
porque todo o país rejeita troo Hardoy se uniu em 'seu

suas
.
intenções, disse, on- comentário a outros con-

servadores contra Perõn,
que anunciou de seu exílio,
em Madri, sua intenção de
voltar à Argentina. Disse
que o fará para trabalhar

pela pacífícação e únidade
do país, afirmando que êste
o necessita.

'

Em sua declaração, afiro
mau Hardoy que o referido
anúncio carece de tôda se

riedade e faz parte de uma

farsa. Enquanto isso, um

grupo de escritores emitiu
uma declaração assinada,
entre outros, por Jorge LlÚZ

Borges, -dizendo: "Rejeita·
mos todos os têrmos da

mensagem do tirano e de

claramos que sua pretensa
intenção pacüicadora é ape
nas outra prova de sua na

tural e incorrigível inclina

ção pela falsidade".
BRASíLIA, 2 (9E) - O

Ministro do Planeiamento
Roberto Camnos compare
ceu ho ie às 16 horas no Se-

nado, Foi fazer uma expo
sicão sôbre a política eco

nômíca-ünanceíra do ao

vêrno. Segundo, se informa,
o Ministro afirmava q�e os

preços ainda subirão êste

ano, mas, em conseqência
da política inflacionária dos

g-ovêrnos a.nteriores. Ao

mesmo tempo, tentará de

monstrar que os índices de

após revolucão, já revelam
uma sensivElI desaceleradiQ
do processo inflad.'6nárlo.

I 1

PODT�S E PORTÕES, De ferre, de alia fInalidade
J

por preços mai� eCl!nômicos, já
e à sua disposição. em:

.. '

estão pronJasl

Compensados Paraná LIda.
RUA DR. FÚLV�O ADUeCE, M.o 748

Telefone -6277
ESTREITO•

, ,'\

Compenssados de: Pinho
Amendoim
Loro

r� Cabreuva
ee�ro
Fantasia

e o, famosos v

Imbuia'
Pau-Marfim
Gonçalo-Alves
Mogno
Carvalho
Pau-Oleo

r

tANBI!S "COD�PLAC"
MAD,EIBAS �IOBRES PARA REVESTlltlEHTOS

de l'distérios e de' sombras

diviPâ. .pérola de convícçõ
inab�láveis, desde que n.

se açomodem a idéias p."

concepidas e admitam a pu

síbílídade de ir, à propc:

cão que �,iluminam de v,'

tudes' e' Conhecimentos, m

Ihores interpretações com

guindo: a respeito do que
'

acha: escrito nos .EvangL
11.1os,

-

cuja letra pode por ve

zes matar, mas cujo espírito
somente vivifica.

I

�l
A escola do Evangelho

não se equipara a uma es

cola vulgar qualquer de ini

ciação em- conhecimentos

humanos. A instrução evan
gélica 'não se administra
com: palàvras nem cofn de

monstrações em quadros ne

gros.. ela nos é transmitída
pela :própria ,eclosão da vi

da, Cptn as suas vícissítu

des, os' seus sofrimentos, as

suas alegrias. Iluminar o es·

píríto é obra milenária a

QUe' se consagram os que

procuram ouvir e compreen·
der jêsus., "

tr-ifacões por
siroertor. ímensamente suo

perior a tõdas as fôrças que,
tentam desnaturá-las.

da Humanidade, encerra a

sua \ Doutrina a eterna ver

dade.

,

'Essa evidência ressalta,
de maneira eloquente, 'quan

Razão alguma tenho, nes

ta fase extrema da minha

atuação no campo doutriná

rio, para modificar aquela
expressão de um modo de

pensar com qUE) eu procu
rava fazer compreender que
não era aconselhável preco
nizar quaisquer outros prín
cípios filosÓficos que,se não

pudessem inteiramentê a·

daptar à Doutrina do trista.
Realmente, fugindo a to·

do constran�imento dogmá
tico, percebe nitidamente

qualquer estudioso do Evan

gelho, cada. vez mais com e

levada C<iinvicção, à mroida

que aumenta a sue; cu1t11ra

1'",.,,1, que ulí se aeh"ffi P-S-

wreotinados elemento" ,\,,'1-0,'(.

tanqiais da eterna Verd!1<ie,

tanto mais a?es:sivei!1 ao en·

s :

! • I' I
� ) \

Ag'ente Oficial da Propriedade
: ,Industrial

Registrá de marcas patentes de invenção
nomes cômereiàiS; títulos' de estabelecimen
to, inrngn1,s'�s de propagand,a e marcas
. '.' de exportação.

'

Tenente Silveira. ,,_,9 - 10 anela
AI't d ('I ='l\.":' • 1::11

os a _,asa J.:liruI' _ .. � A

Garxa l>ost�l 97 -.:." �on�, 3
"�i'
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CLUBE DOZE OE AGOSTO
lníerneclenal "ELSA LARANJEIRA'

renome,

--:"'--'"", ,

Radar na [ ]

U�dade do

. A exempio 'no várias pr'
.víncías do norte, 'São Pà1,l.
viu-se, {'gue,lul,ente, invadir'

pela anarquia, cabendo-lhe
mais 'u�a vez, a�m�s�.o
reíntegrã-lo 'no caminho d-
'ordem (�da, l�galidàde,
que conseguiu
cabal e rápida.
Sua resposta

,

HOJE, teremos no Clube Doze de Agosto, a apre
sentação elo Show Internacíonal, com artistas famó
sos que vem fazendo uma excursão pôr diversas Ci- ,

dadcs do !3uír�.)�J&n Lairánjeim '_ Martha Baschi -

Helena LVrucl :ano - Ua)lclif) Velásquez e Los Troes do
Chile li grande atração q116 os associados' do Clube
Doze, terão a oportunidade de assistir logo mais às

23,30 118. em homenagem a Sornana da PátÍ'ia, numa
promoção desta Coluna,

.

, AMANHA, na Catedral Metropolitana; Irene La

cerda � ,AderbtÍl ftosa. rccebérão a Benção Nupcial,
às 17,:10 115. Após a.Cerímônía ReHglosa os convidados
.serão rec�pCióllad9S no Lira <r:. c. Um grande aconte

cimento social em=Santa Catarina. Na 'lista dos pádri-.
nhos f�ram: ',',

ISr. Uer.l:berto �LUci) l,Iúlse I

Dr. Theodocio, (Nair) Athe'FÍno
Dr: çonsta�ltino _(SOm) ,�th�rino
19r. Stl'a\'os (Maria) ,Kot�ia.s
Dr. Newton .Clssodía) Spoganicz
Dr. Osvaldo (Ceci) Butcão'Vial1a

'

Dr. Neli (Norma) Rosa,
Dr. COllstahtina (Lourdes) Lacerda,
Dr, savas (ZQê) Lacerdá_
Dr. Fel1cio (Elenl) Falei,
Dr. Lu1.Z ,(Paula) Sousa_

0- I
-

Dr. Armando (Ina,h) Assis
Dr. Newton' (Ivone) A'vila
Sr., Nereu.(,Diva,) CQrrê�.'

, Sr. Esperidtãó (Elll8.) Amin '

Sr, Almir (Moda) �os
Sr. Agev, Uf,ijda) Medeiros
Sr. Al'llaldo <CeeJ:1fa>. Andrade
Sr. E'zio FranCatíLCCl e 8r�a. rleliane Lins

.Sr. Eqgar :r. Pjnt.o e sra. Maria. Koily
,

'!. \'
sr, José <Irene) Serter
Sra' Dalila FiOsa.'

.

SEGUIU para Curítíba. o Comandante do 5.0' Dis

trito, Naval - Almirante l\l.rurijo Vasco. do, Válle. Sil
va, que boje" receberá naquela Cidade o Presíâente
c:aste!:lo Branco. O Almírante Murillo> voltará, aiúr:'l,a
hoji

' .

,0 CASAL Deputado Aureo (Tereza) Vidal nan\o�;,
rC1lI11u sua. famiÚa com urri almoço comemorando .

o

segundo ani�er:sário de sua bonita fi!hinha,EIvr::.L!A.
Ti; POIj, falar em al1119I;O ontem. no ,QuerênCia Pu

lace, H�teJ" 3.1\110<;,3N" o:Dr'. Guilhermó Renaux,. Í're�i
dente da'Í:<'ede-mçãQ das ltí_çlústrias' de Sarità ·Catarina.

.

<

CUtCUt,A!')DO �a "Illlacap", dóis hoiuens de' in
cL�strias: Néví10' Cuniriglan e_ Cliford n.. Mak, 'ambos

diretores da OLE-H<RAFT ,Cel�llos0 Papct Vrla. indus-,

i
-

teia pioneira, que fui homenageada no banquete das

1�ldtísrn'" riqlieir<;s de SantJ. Catarina, prornôvida
por esta COIWltL punnt,,<).6 de homens. ('Çlrtou

a fr,}ni r.: das Unhas ortcntuís

c de!3barat,."u totalmente um

cOl1ting'Jute inimigo de qua
se uma centena, de soldados.

Destruiu a ombarcaçàc que

os tr,msportara e regressou
);0 seu campo com todo o

IX)", iUi!cntc ,'d,'crssúJ'io fei-,
to p,·i�jQnei"o.
p�') f"ltn fô7, .iHS � )),'0'

moção ao pôsto de Maj.;r,
isto em 182"{).

TI.0.0otbido, no ano seguín
te, ao campo de Santana,

CHEGARAO no io de São 1',(1\10. o .sr. (' sra. Dr.

Constantlno (SOiJi1 Athorino. para o casamentc de

1rO\10 e Ac1c;-l):ll. a1l1;lPhü. SCI'UO hospedes do casal dr.

St ravos (Marfa I Kotaias,

OS ,DES�lI:1BARGJ�DOI:'1ES: Eugênio 'I'rornpows
k�' 'I'n 11j_'1:� l'l{Ol'l"\(\ �i()

�

YíLplncin l?,t'L,17H)S' Dr. i\�'re!' C�a

ma '? Ür. Manoel Lobão de (.iuciroz, após .o Coquítel,
�
oli.'J'c,:ic!ü na ,ai:EirtlL1'<l da E:C\JJ::;j,:ü;) da Fnncl\ç�,o Tt,·,
p;,;, no P�}'f.l(�lQ\.díl� ·rl�dú·;LliPs. reuniram-se Gu1l1 uma

est li ada no (�aOll;'no;a. sendo Q anrítrtúo o Dcsernbar

:'lld'H Mln:I·\·'.lu R�llll\_)S.
'I , oncontrou-o ui nhdicacão,

pcn cnt.!"('yi�' ,1<:(\ nn 1';'0g1'a;'''1 "Pl'ct�) no Bnm�o". rato que oe!l.sionou, na tru

dr, l{nÜill N\.'ITU l"H1\n,>, de l"llu')1\J\wlJ. o dr. Jaeol) pu aqua,rt.elada no Rio de

N:1I'\.IL Dir"h.H" tIo l\:ríeo cl: Drs. (h �sta(do, O assJlb-.. .Ja.neiro, a lllalS cOlnplet�1 a·

t (1 ,;u i)i', ".)'" "j !"\'ite C'llcl',"vi:::za: ECl'nOll1iô e rinan-0a� de nal'quia� No intuito (l,e SR

Santa Cotai·ina.
'

_ neá-la, ql1:1'lt? todos os cor·
./

----"
------ ----'-- _- ----------

j"JO:'ii tiVITV,111 de :::er dl',;s()lvi·

"c1of' (l de forma violenta. No

r(,l'1.ah�l('cj"'e'1to da ord�l11,
Ln,TA :8- Sn.VA "organi:,:,oll
.1I,Jm batl,llhEi;) do 'oj"jeiais :�'Jl-

,
.

C!;I\r1ns ri qlJP ('onbe o policia·
lne.nf,o da Clclacte e H garan·
lia eh lll)!ondf!<ln governa·
U1ental. Alncl,J_ i1 üj)pca, 0"-

gBlli70o'l o "ClllYl dn Muni.d-

]ln i:), q1lC ('oprndo\l .. · " I
F '" 1 !t:w Ú"d';l1'aLOU os )'('.

\;:_)UO"'):-; (1:1 ('!�h"bre abrila

.d8, Ijll,fll'.;-\n princi):)i,OIl a S\la

fi) \ :" �pH tü ca.rrt'lra ele paci,
[j"l';jI11·.
F.nl 1u;;n, jú agora ('omo

Cornn"l. t f'('oll-l1,,) 1,""V"'.ifir;l r
I) M ":)1lh'�jl. t:011'iUbi0l1i'c)Q
l",tn "hi;;iÓ"l('U }lAT",.AIADA.
Nu "'ô l1lc"ma <ln.o, nO!1WD

d"l f'TI'''id(O;I'JI'l dn M'11'anllu'_\
rr;�>!i'i''''''H \)l'<)<;l.i:;lO�•• como ado,
ministrador () como milit'l1'J

ser resumida na

dêste diálogo: \

I I

I

------�--

, . .:
.

,.,

PROGR�r�A,:DO.'MES.'
.

�
,

, �.

Dia � - _S�XTA-fEIRA - BAJiE DA n�úI<:�
PE1\JDT.JlN,CI'A

'

. 'c., . ,,' "
'

.

... .Jli J:...t.A. � I �

J' \

Dia fj - DOMINGO ,�·.'DISCO-DANCE _

�
,

! '1,
I I'"':. �, ... ,.'

'

"

'

I (,.
• f' .(. C' "

Dia' 8 - TERGA-F:E�IRA 'I- "C!NEMA•

1\ �i "
,

.
�

Quando Exp!od�l1 �1:S Poixões
'

,

' -,
>_ -

Dia lU - (�ÚrNTA-FÉiIR.A � DI$CO DANCE'
-Pia 13 - DOlVIINGO - ,DISCO b�NCE

"

,

Di8 15 - TERÇA-F'ElRA - CINE1VrA - FAN ...

NY. "'.,, .

. .

I •

Dja 17 QUINTÀ-FE1RA.; 'Disco DANCE
Di�1 20 _

- DOMINÓO - DISCO DANCÉ .1

D.ia 22 - TERÇA, .F'EiRA - ,C'INE1VIA Quem
. \

\-IU ql,tC:ln ma1ou,
,

\ , , .... ,
:

I �i:! 24 = QtJINTA-FEIRA - DISCO DANCE
Via 27 - DcJ:MINGO '_' ENCO?-:THO .'DOS
BROTINHOS' 2

,.,
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. .

,:." , pa.nl:\ie�· se. 'so�;�,v��, alguma iIt!í(�tii�. par� cOl��r ilUor· .

Progressos na COIOC�çãO' poSsa i transriÚtir' sínaís qut,
Energia do Sol 'difieuldade séria. ' ,

-

mações sôbre processos in- Sele;ão d� revestímentos metãueos ': (I�Aam .0' "cue- está acontecen
, '

O 'principió de;> "Padre" po- dustríaís, á interY�.Qs, espe- em materiais não metálicos ,do' a lâmina quando traba
Em outro :�st�d':, ,lima G8!ia -ser usado também na �ifica��. , ��s. Todos OJ ínstrumentos e'�.m o USO de eletricidadé ro Jh�, à : tÔpa 'velocidad�. An.

roda ,g+rava lentamente.,
'

---"-;" _
" I' ,,".:" aparelhos a serem exibidos mm mostrados 'por uma fir- -tes, nãó era j)Ossivel desoo-

melo Imersa num" tanque T, a' {
. I I' '1n fi� 'f

na eXPlpsicão, que é orgam- mil de Wdele�ex. Esse trs- brlX exatamente o que aeon-
de,água, co�rvada"a,',p,p.s 'ID,[VIS O", m J' 'i��/ ii f. ';8 zada pelo Instituto Britârii-' bslho é Importante �a. tti'cladentr()';�sas máqtü-
'4<1 üau8 centígrados, 'A 'me- ,IJ

. ".' ,t I � � ii li .,.... .'
CO de Física e pela Sóc:ject��, :, 'criàr ínstrumeajós d&,:' rij�>, nãi:l,'��o' �i� análise _ps-didl!- que as pás,da roda pa�, 'lJffi' 'gru,..

,

\no de 1 ,'i, .'
':

' L d .'
de; Física" são s:lecio,�9s, tllÓ�ia magnétíca, ptuw.,çom-; pois' q�,;,ele.,s. :pa�v�,.>�&-''savam ,'pelá ,á�a; esquenta-, ,

, </:"', \ie;e.me1í�� '. em,.,ent�q ('IS por uma corníssão .'

:," . putadores.,Também,13e mos- ; se aepárellio 'de.rMi0 teni dtl
vamo à aroida roda pasava.' em tentar' resolver o. probl&ma

'

de televisão'. • Tão graMe é o <íntérêssê � -trou n6vo 1159 para. o' rádi:o.· ':,SUPO$; fôrça$' CLnco:!llll
entre os:pelos. da "um. ímã. .

em Flori�ópolis, 'de; o!i.. d�\ vários" estudos .� pela 'exT)o,si�jão q�e ,0-, �m,e- ': ,Um rn'1núsculo . tran�ijl�sQ;. ,: vê��' ·,����iDre:s. ii da gravi-,.
'

• ,'�.

/' I
,

,.1'"'" ..'
_'': '. ! " , J ro de firmas que desejam

I á ligado (\':"um8 Iãmína -de ·dadt:t';':ãSsliil:',oomo'; forte ca-
Alguns materiais. têm contactos .econsultas' á d.vércas suoridades 'mostrar novas idéias :; está turbina a fim de qu� -: elii. 'iOr.

' ,

mais forte atração 'por 1mã.S
'no assunto, chegaram a :cdnc�usão que para em constante aumento'. A

.

quando �� ,:�trtós do q� I. exposição começou a .ser

quando estâ9 quentes, Aro-· consegúirerri o objetivo nec.ss.irio, 'seria me- realizada' em 1905, 'como

da' era, feita' de um .. dêsses lhor- se' �rganizat,,,. quando então surgiu-a urna espécie de ' espetãcúló
materiais." Se urna parte da "".: spos-jantar, com II? exíbído-

. roda é esquentada, ,atssta-se idéia de criação de uma .80 .i2dade,., res e um' total de 244 vtsí-
do ímã. ímpedída Rela atra; "

' Errl reuniãojno dia 26· ds 'a_:,ôAo pipes- .tantes,"Mais tarde; foi mon-
ção da .parte mais' fri!l. ., , I., •

rlrni tada numa série de salas: do
.

.
Isso pode pare6e� \,l� sado, :OS '.���r?��n:és' ,'dâ9�'r'le cLado "r,-' O Imperüá COllége �f -Science..

.

. brinquedo .ciElnt!fico •. , mas, .fúndaram à. SO�léd;;;de, Pro�Des :·nvolVlmen- O crescente interêsse, final·
"

_1e iato, demonstra um i:>:r:in- .' .

·d:· T"l: ,';; :...•. '. "FI' ._ >,'1" ,. 'd . f' mente, lO!:hOÜ' is�o iinpratl�
. Cfpio quê poderla'sefaplica- to a e,.l€VISao em· 'orhn,_,).O,lS, qUé!-n o 01 cável e, M pJUCCS anos um

, dC) pará produzir: 'energl'!- Jeldta.uina, di:r;e'toria proyiséria- que ficou a�- 'dos locais lcTldrihos de ex·

. , ,: .

com o caio,rdoqOl,' ,

'

" 'Si�-éon�tltui:aa,:":�' �>;" .', : "

, ,':,' :��:i�Õ��: :di��:a��r�:�t�
'�::'_:'. UM '1 .__�,�::�,�:.<�,:';.:,,: ", c,; _J. ":çontroia�o�: �e ���n�",: ", ::'; . �re�id��ii.::d�' 'H:��ra _'_, ':�<,'. Os��ído�·Rcr. �in��.ra��,E�';�:i�!�mo:o:: "

' , ".::�; ,l,,:�:��64:,
·�FO<ih�Mh.ÇAb' ÜÓ."MES':'nt5sETÊMBRO ,PertÇ>; es.tavâ:ut?��pa�elh�" 'd'rig\1e� C�bta{: �;:"\,�;,, '",,': Z·:,'·... :\� ,

"

"

-

','., -< � t '

;tealizadas, .tanto no Ne·W
�

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

,

.

" ,,;.,
",: .: 'i::, .:i,-, " �<J.>"\ ;,:,,: "," _çham,a4C?, ,'dá',> "'r��,ret "pa:'. � ,>' , ,';'�,' ;-, i;, ,", :t.... "", ��.

' ,",' ,�",,"
, "

'.,',:
'. '. como no Old' HOrticuttutal .

. ,',' � ",.'".'!'.,�"'.'.',','.: .,':':':",;a'"",",rr'O",','5"',�";' ,'tt·,·.',,.... ·.'O',.',''e:,'i,;p::C;,'k',;.·�',.:,�S,,,,":"�",:,."�,'.':A:,''','',':�;''''"':'/:-:'-'·'·"":"\':,·:::,·.",i',:,",:.I::.�,·,:,::',',:·".'.,"',',l,"",ll.t\ .. " .. /" .<":,,, ,;:""I,,"',�,,';,, "� l,,:,;,,: ,·tient autorp.at�od.ata,:,1;�CQr':'h",PreS,�deE,t�.�W��Cl,'LGPf�:,,,J:"_�',._.� ... "'.' ��li.. "',' "',
'"

'. � .. : _'

r Día '7 ,- Üànçáiidõ'nâ, Colfu:á;'·:-
'

; ...., � ,; ":' "", 'ding ·eaulpment.';.: ;ou',:eq,ulp!i-'::'
.

]�Ú:·
.

'líc� Pl-e'Sldente:"L ,Ródrí'go 'Aúüilbujà
"

. , .; .!

I'Dl�'12. -

. Dánça�d<i; �a 'c�:i��:� :: i;;<' ;"/' :
"

;:� :��r��á::;.;<te�: .,' ,2�� \rt�,rn;�idênt�'� tlp;di"Ma�adi)
.

';'.
' '. aOO No';" Id� '.' '; ;: ••. '. '.Comáfç,iQ;� JndO�rjil':;;';/'

.

jPia� 2(3 �: Soirée âa'Eriina�et�� ">�./,'�,�';,:',' .:;,'.�' ,:t��. POde��Pl�er.,:c��c�\ �!P:�s" '. :.ii:> ,:, S�H�t�ri(i':':",:W�1cÍ�I: MJ.,r�ui�la S,ànto'$_ ,', J!:ste ano; aprese��àráin.se
. "

" ,�," ,:":', >", •

,._,

,.'{".: .. '

.' ,,",., .... ,":.:��.' '",,;',.".:.' pe.jnfOrmaçOes,s�)I;�.,d;e�",',n'·:S·:';:>4'�····'···�A·'·S'}i·.dt'· ',,,. �C�rCil.d�,200e�bidore.s._'·fn-"h".:" '

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

-:" • :', "�o ....;'
• .',' ";,' ':'.' ," '- •• '.

" diferentes. pácientes.'çi'e ,.:'u:rp
,

d:::O. €�lel,.CtnQ..
, -, ,rIJO .12 mI êlusive" firmas 'inqustrtas,

',. ',) , ... ,

"'Âr':V';:(S:'():"�:�:' � ".�'" :...��. ': 'i-�.. :

",' :�' �.7""--:-- :; '.�': ',' ; "-",'-', ", ',:� ';, ,� .: r; " �,�'.. ,::: "

"', h·�":":'tt ..l e ��f)nttri�a.r., '.,à,: �q�:, ,', TE!s:ourei'fo �'G���" �'Rob�TtO OJivei�a '.
.

ts.er.vü;OtS ,do ?OVti-êf�no" dépa�-
"

',' .'", :',", _,'".�.:�,:; .

';,' :",', ,',' ',,:,,'.:','õ (';;, .

;'" ",,' ,

"., ,,:' '," . ': : , .. ' c,'" ,';.;' "'''',, lhê-lbs�,'CO!j.trúla· coisas cd-" "1'" ,.\1' ',". Art'··- T' ',1. d R .amenos Clen lCOS e 'ou-
,".,"���, :,', ."

. �À'TEN'Ç 10" ':": ,,0" i, ..,', '.:, ;,:-":' I "

, ••:..., pera.'tu'ra' "'p' r'\'�S'ãO ," '10.,", esou,relTQ .-.-, ",�r;. ", �IX€lra a .osa Jt",ros, órg'ãos', ofi,ci,a,fs,' 'ass,im" ' ','(;' ','" •
"

.

'

.:.r"'" - '.
'

,
..

_ ""
"

'. , 'Ii; '.,' I,' "

.. �" mo...,ro" ''''. , ..
"1

, ,.1, •.. ,' " , ,l •

'd ." 'j ,·.�lil ·eumprmiento aO,u:''''''hosto 'no ar:� ,','''', '. '.,,"! ,',. ", ",' ;_'., ',':,," ..),';": :.-:.�.,: ',. s9,x@ínea·a·.ati�id�de.c��e-:,':2o:�T;€sQureiro,�.Iti'neu a SLva" .

,COrno universi.çlades e fa.,Cul; ,
" �i:"" '

:,�"";:��:,y"'C��ti;n:u'�ln�' �ín:,,:.�le�?::\���i;��'aTIj�l}.!9. Q!
'

:.,bq.��\:j����:::�::::a��:> .,f�;:�últ9r,:,jú:r:ídi,ct) ,�})r:: ,.F.r.edenco Buén1- :�:�e�o��d; ::!i��:. 99', -do deÇret�l6i DO" 2'.- 627, '.de,:26' de se�em� ;

,:,jlEl-r:yiçés de:R.estat1ir�ri.t€!'��;l3.éJt n,:o::;,R�S'f,A1J.. >tão';", a:\:)reg��t<!.:·1:Õ4a& �s':in: ,', gea$.�· c,.' ,.:...., ..
' ':;,.''':' �

,

'

, '. I',' : •
idéias novas e novos:inst�- brQde'1$49, cOm�Itica�se,ci�'�stão·'à:diS}Xl�.

;·;.MNT,E ,GRANÍ)Jl.'1SI��:.r;f:\ÇW'. :�ç:e.�o;'� :.a(� .•, f?rm�'�Õl!s. sml,re�:'Ó$"d�z,.:pa, " De�a'rt'?'mê�iJ:/R�laçõe� P:Q'ic?s _:_',J6iri.�- T.(\entQs. Os viljlitanteS a�fei" 'siç-..ão dos �nhotes' a.élo.v.istas, ··ná' Sede socia:1
'T,' " " '"", Y"",,,

d"
',' '. ".'

"'FI'"
, cientes ep!: QuadrQs dT{eren,.. ',.',,"" ",."" ceram ,os mllitl!-r�, ,:desQe

.. , ii rufi ebn�lheir.d MaI�a, n,o'�'.'30,i'n�ia Ca':<'�:�l!X',HOTEL, .�sempte�· �S,:.��_' ���"P9YO> ': o�" �s.",�az' at� sb�r' um,:a' Ci:t\tÍI>",: : hs'ta J�,aJII1ir.ó: ·M.�ra "�. P�u19 (��dade. '::'.", �': ó dia da inauguração foi di" ' , _

. .' "

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

, ' , ..
, tal;:'os doc,urrientos:,'" CÓ,nst$�� d.M :Íêtrás ,â,·"

.

·:;._ri'a�'Opolita�o�, : .:., :' .', �-.,:) _;.i, ,'i'
, ;. ,

, ),'. c;::"�
'

: -: :-"'::' .

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

, .... , : '
'

,' .
.'

, .l.J.cil, aproxilnar:se, das mais
, " " "

-���-������-���������������������".
"

�e��n���.�, b,ic,������'���.�;:.��' '."
�ik�tr� às Ídéias' oom,�'�o;, ::,' ,�': Jf'lonàn6poH��:�Zt. �� 't!Ü���- A�':J;9:6� �

,�lbi1i�)aqes' p,ráh�a:s". im�d��' '.:': "F�td;(!l{ó S��qertÍâDte�i.'';·: Pi(e""or; '��' ... ,T��.que, me' �.�s estavam'novas' fOl'illás' ,,- p' "ti'
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PQ�SO .. melhoi-�; �tiitO,:,�,.ê '. �il!taréS ., Pc:: � outt�� 'qi�� . �etcrt'!os�S '1111: q�e!�mos .

a�e-; ..,
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. ,j'.;-.; ::�,,:�� dO, obje(ó<
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,

: '

�tnpàtih�. Pi"6..cri�nça,·í?�f�i�,���,�'���Od��(j'_ B�a$"dra }?irê!G..�:��,..��tivo·,,�,�:. �):�/. �:.,��� i";.�,�.� � f:-: .'.'� ,Jayme T�rr� ,

"
'.' Um dos ��oblen:�s: do ',VÔO ,"

.' ," ,
� � ..

�. "

da,C.tiança..cdeicúosa:;:A •.f\.�C.p�.��O.c��ANÁCI� ,,�çr<:tl�.r.�9: :';";�"""\'��;'!\:��:::���,Z, p'�lhpe Re�en�e �1O�r.� �,.�.: a alta
. v�lpci,dade � c"o�? �or ,m,ó�,iC9,'; d�.m�d�,'vt,·,nd,�se Ulha,,�.', -;' ,. ':', ". :'., '.' ::: :<�',:;":.;>'�::;, .i�f ::,r.: '.' >..

'

. " � Tçs?u��lI:pS:.. ,.' ': ;',; ; Alp�Q",:f��et,e?o_e, Cam�n9 :A:nsa,r�'M ::',':
,.

ti:�nte� .. os aVIadores �'tm,a .. '

'

.fi '.::J
.

,.]' H� .'.,,', , " "". ", '1" ....,'dA"',,"' ·Presl.l ..."'tP da A A r.·I;'>. " "
. "Renato d., < C'os"a Bôrnflm' . " t�iYlne .atur!!- raz.o�vel. ,Para loj� de. :.Cql�ac0s,. :·0�f:J'ecç';','-ts;,.:, e, -!-."_,r,rr�«:ri� ..

,

0.,
:rre,slc:l:entc;, u,e', onJja;,.,,�_'•. � ";�.::' ;.:.;".�.��'�:i .�·�f".·�,a qr '6.�>�ar I, ". ��',� ::., ,':. r,:&:J�� ',�� �.� '.�.� >, ,.':" t'>. .�" ,:.,": . ."': �nse�.lir isso; crlou�se 'wn .�

Bres.1dentc' da . CampaDha:� t �:".':..
'

/...:.�'�%.':}1':� �,;!�;Laudo NatCl " :,Coór�na4or. � .,.� õ:� -

..
' •. i.; .;•• ,:. '.Uly:s� ,Martu:s ferre1ra ; ,:. " hije dá' vÔo 'refre�Ca;ct'g, a "em Getal. PrêçQ tle oo.àsi�q., 'tratar ,com,Dl,

,��,
" ...", ·',J.�/.\',':r·:.<:�,,",;';,�>:,.":�'<·'· ;"',', "',>'_i ':.. � .,;.,,-:, '!' "":',

<,•. ; .. ."" ,.
,

�a.A·á�a'ébom�'a:ooà- 'vi�onesta.Redªça'o, �::>:�./i�':�>·:·�·"!",
'

/'-'.""" :t"·;"(-l"�.,_'�.: ltravés do traje parar elin1i ..
'

.

��
.

�{'.;"< "

,

, nar'o calor do corpo: '. ,�
. ",' ";: --,_._

::- � -:;<� ':� -r.�-;-'.7�-:_ ':'
'-",

.

.'

Materjais Fesistentes ao' Edaá'r Ile' Concorl�nda�.pubr(a ,·N, :�f.,'Calor '
.

',' , '.: ("'.

'

.": 'Li' ;,�. '.;- /'. '

',,' .:: ,:
... � .-No dla·� '7 de ,seó.em.Jto:OO 19.64 ..às 10,.'
No mesm� "st2hd" é&tava (y r�ClraS;n<? Edit:Ci��,:§&ie' d� ,ieAR1tSC�;' à. R��,exibida .. urna id�i� pa.1'à: fr-§- .

.

., .
.

Z'ér :60m, qlJÊi h1ateriai�
"

se '. dôyia Leober�.ú. L�àL$/N°',. tetá.lqg,dt�� çon�:
.

;', toihám cap�zés Çle'"stipo-ntár COh:.êhéià.'PúbHcírN0 :2': ;'.
. 'I', :.' '; ::�. � ,>.);:

':. ',' forte' cal6r sBllJ gerde'r éfic�. , ,"

"

., énciá. Seriam de graride"va-,' ,

As J:toros�as:'�.Brãc::àt)l�e.ij ,.t,qas i�ara;
lar' em, por exemplo, moto-

..

O fo:rriecirhen.�o dO' �eguinté iP:�l�liai: . '

res de aviões a .lato e fogué- ,,"
.

tes, reatorel{ nuclea.res e us!.- !l) Bomba' de gnsolina manual' com telqgio'e
nas gel;adoras .de eletricida- 'totalizador,

.
.

de. A idéia é 1;>roduzir metà�s '. ,.

que contenham "costeletas!' b ) Um tanque subterrâneo pará gas-olína, .coiu
de. 'Dor exemplo. mtl'eto 'eia capacidade de .10 MI litros

.

,

S�lí�i:�vando. talvez,' 'que c)Uni motor. elétrico Gom capacic1àde de 5,
graí1grandes �érel?ros pen-: fIE; trifásico c/ 60"cicks, 220/380 ,ons.
sam do mesmo modo - ou

d) Uma bomba para lavaÇão de ve!(!u'os
(lue o prOblema está' sendo ,

,

atacado:.por muitos cientis- e) .Uma homba de ar, pa;:a lubrifLa;ão .s/ ot�s -. outrO exIbidor' mos- nlotOr.
. .

.

trou fibras 'de vid1'o silen�io- . ,

50 revest:ido de alurpínio.' As propc:s:as ·deverão-ob�d:.ó€r rigosa-
Essas fibras revestidas são mente ,aos termos do edital, não sendo aC2i-
muito resistentes, tanto ao 'I

I

tas, aque!as que apresen,tarem variedades ou
I péS<? como ao calor.

preços para materiais.diferentes..
A pr()postâ que, contiv,er emendas ou

rasuras para ser aceita, d€vc;I1l' ter � mêsmas
ressalvadas a tinta vennelha e assinat;',as.

.

. ;A "�dt��cação, .
w; .,fôrn�Uil6nto d�pen

der(l"da verlfic4lÇio não só do n1enor pré;o
,maS ·ta!ribéln da qua�idade do ,nlatenal ofc-

, ,.',.,.' �
! •

t
,<

' •

recld(!), ' : '. ' , .

'

,...
.

..\ "

• ,.) J,' '.; -

"� ,

O pr�zo'de entrega do material·s�rf, d,.
10 diàs:a contar do, ,pedido. :.. ,':, . '> .

/is- .propostas deverão·Ser apre$en�4S
em 2 viás, ,da�ilpgrafadàs e.assinad�,,(se·-ror
procUrador� jJ,U,iiar, a pr-{)eu.ração, respeçtivat;,
devidameq�e ..I€ga!izada) "

"

':, ::,
, :A·,ab�r:ura das pro�:os�as sérã, efet�� �a

no: Cl,i;;t;'21:.de seteml?ró,.de'1964� às 10': Horas
cODtorme,) foi rnel'lcionado ,acirnà" nà "pr�sen�
ça â�s hlt:�ressados., :, '

'

.

" .,";.""
(j pagamento �:érá -efetuadó no .ato d

entrega qQ, material no ,Es ri:ório C:_n'r:,:i
, Associaçâüi d� Crédi!q;,; e " Ass;,�têndá R,UÍ,

.
.

;'� 'de 'santa "'Catàl.ii�"'. ":
.

':'" ',' Sx'';' 13-9�64;-�"
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.' Impórtanté la'toratÓi'Íô 'of�reee 6nórtu·
;i:idade � iove� ':�l}i�, ��b:h�"��·:o':�l�;�r.op�-,
,ganda wédica: lridis� ·:'\.'::'!�Y�I"pds'$uÜ'-. 6ü.Lo
;secundtrio ··comp�e�o '(ru.,'e'<ll,liv1.�.étlte:, CélfLs'
cám 'amplas réÍrcrêndas.'e,cfotogrnfia à Caixa

': 139. ' �
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,,'�:;:':;'�' ','" :fi�"'(
�

I':, ,�,,:< 'tí��· ,+<;>,�:',' �
�

',,' I", t.,V'""" '" ,
,

'�tr"i ,,: <,:�:,�.'; ,;; . ::' �;:
FQi desenvolvido ra noi- gos,'pata'.'o'�rç�::9-é"it�be�1S.' :�, ........- ..-..__

'te de ante-ontem 110 egt,á- 0i.bi,: precÍJ:)itâ:'dme11téfn:':' ';.-I<"'l::,.�::,ii,dia Olimpíco, em Pôrto Ale- tervíu ,na.iJo,gQ;(a:,'!Pi�rca:1- j,< r'gre, a primeira r·artrc.a.ir. do ccntrat" ,s\láf' ',pi,<JpÍ'iàS (�,�" ,pt:'"
séríe entre Esporte Club". rêdes:' "": :';." ,':; '",�:<',' .,,':Agora.. ,'que"p�,ce"rtam,e.ca-.'Metropol de San! a !:;atal'i- 'O" l' ,

,

, c:(�n� 'l -,X" .):.10.: p �ca�' o t�!1jr 93'8 em: ,Í!uas,qu�tro LO ..

ris, 'e Grêmio Eute1Jol Porto- n :-""'11(1 cQ�tn'ili:l1;l" p!"essi�· ,:;3.3, :ei":éon'trá::.se -ern SUa,8
Ahgrerse, em disputa da d 'd :fie' s"'a c"

' , '" ,

nan o, m8,!!l:,.�, e li iy ,".1 últín as ,""'da'd!'l!� 'ja' são co-
T; ç E '1

. ".' .,./ ':I
. • eÓcÓ, I.._ ,.é:t v �v, �t 1 ,Qjc; a ra�l. .l\ ctrop'ol: " de��l�::tla,-,se �a.-' ntr�'Çiâo�' '" �i�rSbs, clubesO cotejo técnícámente Ih d t 7""""5 " .

ar amen e, 'e, por,'
,

� '\" q,'U� co;rsegl.l,!r;:Ún 'a almeja"não passou de regular pois frzia. com QtW. seu 'ataque da' c1asstÍiÇàção para ª Ja-
• o. Metropol portou-se bem ameaçasse C), .l!"l,"ço. de :Albl;!r- sé :semi-final .do. campeonasõ.nente na

-

J::fensiva bn- to., ,,' � :�: ,

.'" . to que . çoiIie'�irá 'logo 'após
quanto, que o S91� meio ele ,Aos 32, mlnutes': '<J_up.�d� €�tà fase inicI'a,l do certa
ca!Upo esteve sofrível, (' Eeu o Grêrhh'ma:is'atáca;v!\ p!- '. �. ,,' ..

,attque não apareceu, pois ra decídír-' defi 'itIvànic.n:.e me. " ",

apenas I:'ési,.J" con: alg�-.J· o prélío, .liunj.�, '3��adà:. ;� .,Âs[ltn ��nd�, vamos deta
mas pontadas, fOl o i"â��'·.a la-ía ldés)o,: Pet(.e\,'e,ndo

'

",a lhar,'-os- clubes classificados
perigoso atacance cio el' 1 'n·:lecisáo.,de'--j\ure.o e ·.Mt�� . .i:(')� '::ree 'contam com possí
be alvi-�er�a d�, Cri.d:]l11 '! 'r, ent,rou:tia ! )Og�a� é, . b:U1qa>ie,s' paiã" tal•.Na pnmeIril "

.. ::IPil, o re decrétoú com' o DICO '
'

.

,<
.

go
.

transcor,�E:'l parã'. a chute�ta.I.6 t��ltó dí1' em-
com as derensí vas levar.c pate.

.'
.

' '. ZONA,',uM, -,- '�esta zona,

nítida vantagem sôbre vr:; ,\-", já: se ':e�éontrãm 'cíassíríca-
l:!otaques. 1 xl., 1/0\' (I 'l-f sultá, ;'9 ll'" lOS. '''I'''J;cílí9 ,Lu? de ,Tuhó.-

nàl da� pügpa"emp,9:t�,., g:u".e r�,.'e Metropp' Oe'! ,Cric;u-
'Na segunda etapa, o Grê-

.
.

'tO "

"s l'esta'n ""l

teve sàbot :d,e,. vitór!� 'Pl4-Á "-"Ia" �\� res va.g",., c
�..,.-

.nib procurou furar' o blo- '\ '.
-

'

. 'd
.

d""put'ad'"
O C"'ub'e 0,,, P.pt,';,''''ineo·''.'''' ;, c;j,�e esta,:rao, sen o l�, u,

�uéio metropolitano atr8,� !C � � ""
•

b
Prec,isará ,de,;,"ffi,'8/: 'V\,tófi.� ppr ql;l,atro'-'eqmpes; so \an-

vés, de' tabelinha entre Al- ... .._ t
...

Para pr086eg'lit, r.' n.�ª ..,disp'!l� do. 'co�equefFemen e um:...

'c.il�do e. Jo.ãbzinho e aS vê- �

�l'
. ;., te' . "'''�'''r "'o· com

. tas da ,Taçtt·.'Biasil. nO,,!lrq- 'H j;Inr9�. ".••• L"'� '.

zeH exp:orando a cate:5orh " .

't ' ,

·t 1 'í.5',P'U"'·''é Fig'i.H,':re'.�&,. Ma�.:'
d ximo dia. la '�s a capl a'!i. '.

e Vieira, pela canhota.'
Os ·quad.roSÇor,ma.'r.am., as. ciUO' Dias e' Ferrnvi,üio, .,1)-

NEStà fase a defensiva do " ' �
, '. -

s
sim: MetrópOl: R-Ú�t\:,?lé. d® CQ1U, 16 .,P,p-· "

ser<;o ')

loto: Pa�lo :,; Soll��;..�:}ihl } ���s ;Coáridiel_tto�.", '

Tenente·':'SUVlo." (JRea.1'm.�), ' .•

e NadLr;'. 6,at"it.it: l.lá:dureltã, ....�ONl\·nO'Ís' '.:� �tsta zo.:.
"

.

r"
." " ná'�'qúatro '!'qm�ei já con-

Idésio·e a:a, ego.' , ;,c",", , . '

Grêm�o: Alb.ettQ;' Rer:atoo,. s�guiram a, ,�lme]ad3. cl�S
A-l.tem��i:A:.u:reo" e Q'rtlfn�ó;; s;ifiçação':.'Qhm"i.)1ço, CaXIas,

CI' ,ã ......mQ" LP"'�s';:, ,LU- .

'

AlIU,étiétt, e. "G�ar-H.ny, e.:;t:m-
eo e """"""',." ,

.....". .

J "lt' a
eh i.1àrih'Ó; (AlclrÚlol,' ,do 'llltaJ1do pe a W .ma " -

mum a,. " , "
" '. d' T eJoãoziríhQ:' e. �tel�� ,: :'. .;.:. gQ; ":a� -eq'Fpes ,'o upy

.A:rbitr8lg�ni'� '; dé:r ,: ré.g1f�r:
'

!i:�, :,.:all:!leiras, ,que
' conta�

para bo,�. i �e .Warfter,:V<iffil'á �� ,18 ',e,:W po�tos.., perdi
da F.C:F.·· ,a-u}:1Ua;do' .ll.Ot dOlJ, "3spectivanLn.t".

.' , 'I �
'"

."

Iolando ": RQdJ"lgu.��':,.� JuUo
.

SalsaII\�rt(U; da: Fedeh�ãiõi .' ,Z0:t{A, TR�S -:: ,��zona
.. '.

.." 'serrana, já tem ;:eu'3,Gauch�. ,:'., '.,', . ", ":;';'
... ,

diàa+o<; -semi-fi"t'lalisLa'J. 'poisA renda ;s()mOUo,�.O��·· , .. �' ,.'
. ..,. "',

l' '.0';; >J·.ogos nesta zoria j:;L ter-,RilIl"\l'HA DAS IP'JICLETAS 2,596:150;OQ,' i!t:��� ida;-l/ .,

Tfl1tfone: 31�37 des não ,;Se: �stiâram..,f ,:' riÜ:ri·;:>raro.:�· .

AssÍln, '$endo, o Interna-

', ... ,
I

�

�: últitna e'tap� do carp.-

De ord.em do Senhor -Pr��i�e�te" ti��, . i:r:toEs����i��é d�ere�ii�
convocados todos os assDciad"Os' "do: ;Cl:uhe. ser', efet�a.da:. na noite de

"N' h 1
" ,

'(1:
" ". sa/' feira foi: transferido,

" autico Riac ue_o, para a reunião - .

e :A�. tend6 'em vist,a as forte3
sembléia Geral Extraoriinária, que será-·r�.

'

.. chuvas. �ssim sendo, In

alizada no dia 5 (cinco) de setembro de 1964, dustrial x Caravana do Ar

e Paula �n:iol;l x .Doze de
na Secret2ria da Sede Social do .Clu�e, �ta. Agôsto ,somente deveri'to

à rua Rita'lVlüria No. 70 às 16,00 horas em ;('�n na nof.t�.çle hoje, na, A equipe' princhal- .to

Primeira convoc<f;ão, ou às 16,30 horas, ein'
FAO. Juventus de_ São pnulexOl'bfCI'ri_ ,von.vidada para se

d - (1 .., , '

segun a'convocaçao com qualquer num.erQ. OS AR'l'ILH;EIROS . em Blume'l'1au em dat�

de SOCIOS loresentes, para deliberarem sôbre proxlma, diante do'""'Uniào
'Sômente na última volta da loca!idade de Ti�lbó.

a seguinte ORDEM DO D!A: '

do campeonato salonlsta é Também o Olímpico e3�:\
,

_ .. ,,,,,,,. 0'0 "OI ..""", que ficará decidido o �ítu- interessado em enfr �ntar .,)

ESTATUTO lo de artilheiro da tempo- elenco juventino qu'! ven\

rada. cumprindo destacadas atua�

Chiquinho do Industrial e ções no certame pil.ll1sta.
Melim do Paula Ramo!':,

, <

atualmente lideram a tábua NATAL' É ,Ô
dos goleadores com 31 g.ols ARTILHEIRO'
cada, seguido de Maurilio
do Clube Doze de Agôsto
com 30 e Márcio ainda do

Do� com ,26 gols.

('(}NSTANT) €M PROl

, \ I .\ t! f ,

.",
"

--- -,,",--_.�_." ......._------�

J "jW)'"
,

. ,,1 ��,
,

I "., ';'1" d"-,,( .: �, ";�O a ,a

M,}tropol andou se conpli
cando, mesmo porque a en

'trnda' dê Pédri:�ho no lugar
de Si�vio, diminuiu em mui
to O er:trosamento dos 110-

m�ns o.a retaguaxda do c1u-.
I;>E tatarineflse.
Aos, 26 minuto!'>, dppOlS

d(' ferie assédio do elube

grem:st�, o po,lta de la:1.ca

AJcindo, fugbido pela ex

trema direita at�rou para

a, área, em jogada qUe não

apresentava ·maiores pe�i-

" _-'-..

DISCUSSÃO. NO NOVO
SOCIAL DO CLUBE

,

.

Florianóf.olisr :31 de agôsto de 1964
João Leonel de Paula

SECRETARIO 'GERAL'

,j;)��.

Atenção, Cronistas Esportivos ,

�dHINI COM

,

.

Continuam abertas as inscrições a(.
PÉ' GESSADO

cOncurso de reportagens � instituido pela As- o lateral, \BJanchini da

sQciação dos Cronistas EsportivoS de Sant; : 'e'J"i�e elo Guarany, de.verrí.
C'· "A E"tTO J'"

-

O DO ES"OO"
- ficar de fóra dos 'próxlmos

.atarma, _ v Ll ÇA ,"1. . RTf. eompromissos do clube pe-

BRASILEIRO'. - Viagem ao Rio de Jáneir< '10 e!Jtliqual, já' que' encc:m-
,

.

d " tra-se com p ,pé imobilizado
eom passagem e estada por conta, a C.�.D. no '. g�so•.

'

de.vido. a uma

eis o prêmio a s�r conferido ao vencedor,. cr. forte C?ntusão.'-
sócios da ACESC devem remeter �seuJ, tra· ÍPIRANGA CAMPEAO

�.Jho� à sede �,rnvisór!:l da enUdade al'_o� DE BASQUETEBOL'

Edifrcio "Chiqui 0:1, em citieô,',vias, .clS·
, \ 'J�"" ' ., I

',;eofl:stan a a, .

, Tr "

;��,i;�"
,,'

01lT\lt.nORJ..�n,l. "

. Pedro 'Paulo Machado
COWORADORES:ÉSPECIAIS,
MÀu�Y BOroÉS - GILBERTO.NJJI.A8

GÍLBERTO PAIVA
<:.

ÇOLÃ;60RAOORES
RUI LOBO--- MIurON F. A'VlLA -. ORlLDO LISBOA
MARIO- ÍNAc'IO. cOELHO - DÉCIO-OORTOLUZZI

'ABELARDo ÁBRAHAM

.1,

"I
, ' .

.

':j
" V

.

"

: vr
. \

de' "Idéslo
,

.J �.

a

.ZONA QUATRO - 'A fO
na do oeste, devido a, 'pe·
queria ístâncía q ie s-epa
ra os candidatos Linda' 'fS-'
tá por. denntr-se,
p Atlético eue.' conta 'com

10 p.p. e' o Cac adorénse
que soma 11 p.p'! e itão ,cóm
�uas' classificaç�es a�egur�";
das.

'};Õ

Enquanto isso, .$adia e

Cruzeiro' que se ,�' "CO,ntfiítn,
na terceira c(lIocaf'ão, com

q '1,'1 ,det'len�lerão '103 p�
'�os e, últimos, 'compw- '-

fi""f'0S para conse �utrem; ,a 1,_ A.-arreca�aç.ão� g�ralalmejada Classific2,ç�.' "do, :l'prnefo Ivo V:ªl'�la, dis-
O Sadia enrrer ,tarj!,' '.8.0. :

put'a'd e,m J '1'" i1e "

1
.

. , " '\ ' Ci),.�. 0 nv� " no u ,-

Caçadorense na u,tlpla r'0- ,

,t) " -I'"m', 'd"" .,·e....
' "'e-'

dada' enqua:nte)'.qt'é,�,cru-' '.í'%W«�!. :,.... � '"'".'1�an�" a,P.; ,;.'
. , .-

t T
s,entou' a: arrecadação total

zeIro, Jogara _cq� r;- ,o 0-

rino e o 14, de Jt'lbo.
Mais ãttás,� ser'ué':se, o

·;230;OOe,OO... ·'A.·,.�ro:adl'\;qqe
., '

.

mais 'r�hdeú fQ,r � in�Jliú-Comercial cmn 14. P.,p,.� i) ,

.
.. r.ai; com"� � ;C!e . t.1r$ .. ,

Vasco da Gama ccm ,15 P.P; ,.' t02.00,q,00'. A-:rtidada' !;leeisi,�O êomerciat" jo' ará, oou.- , vá "f�i. ii. :qu'e .À}.eiiós, i"en:-tra· o 14 de' Julho e, At.!éti- d"
'

l'd 'd 'c', . ir t
. ,,' eu eom, um sa o e r$tlCO enq a'n o qm o', v�<;co 61.100 OO� '" ..

", ,� ,

'

_'

da Gama terã qu � enfren-" �.. ..
,

tar apenas o Hernle�se ,'no
.'

� ..
\

disputaram Ipirang� e VM':
to Verde, ·0 clube ipÍran
guista conquistou. na s�rie
melhor de três, ,o t [tulo .

de

campeão da cidãde', tempo-
rada dei '1964. \. .

:9 :...:..' 'tOirtamds" rco�hécl�,
mento que' a" di'rétoda ',�' d�."

•

? Clu:�e ,.Doze .

de AgQS�O' vái
4 ,__:. 0$ 'Jogado.res' �ra '1- hómenagear ; oS joglÍdbtes e' ,

dão, e J;3i�u:lchini, peças ti-
"

treinador .dtJ clube da -,Ri.ià
tUlar'es' 'da.. defensiva rio Joã-o. I?into qué tãp prilMn
Guarany 'de Blun{enau �'1ã() temente' sagraram-se cam

jogarão domingo contra o peõé ssalonista de" 1964, pe
Caxias em Joinvil(> Bran- la pnmeira vez.

.dão está Viajando ,mquamo
que :aianchini' encontra-se'
'com pé gesàacl.o.

'

as, 9 horas" com o hastéa
mento do pavilhão nacio-

.

nal, incluindo-se entregà de

prêmios aos vencedores das
régatas da temporada pas
sada as 9,20 horas �om um,
coquetel aos,' presentes..
sendo que as 9,45 horas Je-

rá o início da la. regata
ficando a, segunda pará. as
H,30 horas. AcreditandO: no
pleno êxit.o ,desta progra
mação e das demais .

no

decorrer desta entrante

temporada, a Associação dos
Veleiros da Classe Sharp1'e
congratula-se cqm as de-.
mais entidades e clubes, es

perando a colaboração de

todos para que' com a sua

presença, dêem brilho as

conipetições velisticás' em
nossas águás, Arpigos da ..

Vela, vossa' presença é ln�

dispensável; velejadores an-
'

tigos ou novos, entusiastas
ou admiradores, é hora de

olhar-JIlos o desporto da

vela com mais seriedáJle,
lembrado.,.se dê um eélebrl'l

provérpio, renovar ou mór.,.
rer, vamos rénovar.. 1st,)
depende de você amigo ve

lejador, cabe á você: tam
bém' uma parcela de res-,

'ponsabilidade . em 'desmo ..

rdnar ou _'elevar cada .vê!.
ma;s o desporto' náutico c,t

tari�ense.

Dire.tpria

\',EtEJANDO'
JÚVENTUS r:M

BLUMENAU

Recome�.am domingo
próximo is atiVida(ies ve

'�ticas da élasse Shfal'pie
após um período de' inati
vidade' visto as condições
élimatériças que impedem
a realização. de regatas em

no&sas agu,l'ts. Agora, mes

mo ainda sent.indo-se ;lS

últimas 'baixas 'no termo-'

metro, irmanados. Federa-

ção de Vela e Motor rle

Santa Catarina, Iate Clube

de Florianópolis, Veleiros

.
da Ilha de santa Catarina
e....Associação . dos Veleiros
da C�asse Sharpie, fàrã'J

,
" domingo dia 6 de setembro

Uma prova ciclística de' proporções gi. ,a ,abertura oficial da �em
, ,

,

. porada \64/65, . cumprmdo
gantescas, promete' efetuar, em Brusque, desta forma o calendário

no próximo dia 13, em conJ'unto C9�' -os re-
estabelecido com antecedên
cia. Doravante movimentar

presentantes da' Mon�k, a ·conceittiada Casa se-áo ps Shal'lPistas danrlo'

do Rádio, local, que já há muito -vem efetu�' cumprimento a. um vasto

d· 1
A ' programa. de regatas , or-

an O preparativos ,visando: seu iI}tegra exi... nando com seus barcos je

td.
.

vei� brancas as baias nor

te e sul da nossa. Ilha. Co
mo é de praxe, a entIdade

m6.,pma do desporto da V�

la em nosso estado, a irs,e
ração d� vela e Moto� de
Santa C�tarina, será a pa
trocinadora desta primeira
reunião _velístiea, convida \'l
do. autoridades e o públlco
;'em' 'Sf'ral uara �ssjst.irem· ()

.

de�nrolar das compet!ções
de don\ingo na Baia S . As

.·con;),�

,

5 - O presidente do Grê
mio Espo!.",tivo Olimpico,
\Tai oferecer aos jogadores
uma Churrasea€la,. pe'lo ti

�ulo recentemente' conquis-

10 ...:... �nhece-se oficia!
mente 'de que o sr. Abel
Avila· dos Santos deixará
oficialmente a presfdênc:a
do' Palmeiras 'por motivps
funcionais. O sr. Walmor
Antero :da "Silva deverá" 3er

o seu suces·sor..
/'

CICLISMO
.. O atacante NataI da As-

.

sodação TuP3:', vem l;deran,.
do o bloc(') dos gol�ad{:)res
da segunda zona C'1m um

total de 15 gols, seg111do de
Didi ,do América cem 12
e Noberto Hoppe dO' Caxias
com 11 gols.' I,

TOR.NEIO DA '

PRIMAVEn.t\

As inscrições estão 'abertas,' devendo,
encerrar-se dia .12, pode1l1,,· ia�eV,f'r�� ci..

clística tão' sOmente de cidades vizinh��. Co�
mo São João':B�tisi�, Tijucas 'Nova Trento,
CaneIIDha,. Májor e A,ng'.ina :

Rieos 'pi-êmioS estarão'em. disput2l, dçs
tarando-se � ul11a"hicicietâ �oriark para hó

pleIIl, que será entregue a6,,}?r-imeiro coloca-
.'-;, .'
.'.

.

" 0/'-,"'"
,,_

A diretoria da P'ederaçã,Q
Catarinense de Futehol es, .

tá pensaruio em reaJiz$l' ,p
Torneio da Prim�ver't; eom

il'scri�ões aber'tas a' qual
ql1er e"uipe. mes'1lO a-;

não este'am' filiadas a

ti�qe �W.��, !

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I GERENTE

Domingos Fernar'd,>.s de Aquino
REDATOR-CHEf'E .

.\nt.ônio Fernando de Amaral e Silva.
DEPA.RTAMENTO DE. EDITorqAL

João Francisco Vaz Sf'''1ptih�1 P?nro Paulo 'darp>lÔi!
- Osvaldo Melo
PUBLICIDADE \

�Ilt� _Ol'8t\ftlUdo o progflti\'\\tIt ..m ,�."" ia,' "Ca·rlos 01./": CaB, �;\ ,81'1 trará em tunoí
de comemceaçêes ::lo 'i cttI mes", um ,:;b.u\V com �\'tis· onamente atnptt; dentre) do

s.etembto� f;I àa. ':'Semaut\ ela tà& dQ emíssorsa �'lael'Ollaia I corrente exerClcio. lntl'l§ra
Pátria" �e&ta, -eidado, DoJ \ (especialmen1.e contra.tadas da. dentro do. espiri':;o que
prollnuna eonstaw. pal�s- !')ehL til'mal Her:nes. lI4actcto. de"e presidir :\'1 Bi;',!lotet;�S
tras díárías, :oor u.ua. cadeia S1� .delta p:caça.. .

. modernas, a nossa ·"Biblio--
formada pelas quatro emís-

.

teea não se limita a abrir
soras locais, concentrações FOGO SI:ii30L1C9 sUas portas para consultas
escolares, concêttOlt, publí- haIou por �t'll cll'tado. na dos interessado'!. :'-Tã.,. Em.;.
cos. pelas Bandaa de Músí-

.

(lltbna . qua.rt.l�fflirn. O fo- presta livros, orienta os lei
ca Municipal .� do 2�0.· R. gO simbólico da pãt-t\a, que tol'l� na escolha de boas 0-

I., grande paradactvíco mi- se destinà a, Porto A:e15Ie bras,'l� 'livros aos earrrcs
Iítar ,e o já tradicional "Con onde será conservado 0.00- mais d�stantes, promove o

curso de Bandinhas". Os' so durante a' Selriana da: rn
'

cinema cultllia!. abre eur
grandes magazínes da. cída dependência. r!'a pira; do sós de línguas e .:ls altaoe-
de

.. apresentam vitrines ar- Parque FarrOup.úlaa. O ar�· t�ção, propaga, enfim, 3-

madas com. motlvos 'rívicOs chote foi rec�blfQ, nas di- . cultura por tôdas as for_.

'No dia. 7, à noite, haverá, visas do MuÍ'ÜcÍpio de' PQ- 'mail passiveis. Cnm n reorgn
7 DE $ETEMBRO.. ...:.. J.á .' merode, :pe,10 prefeitQ' de nização da Bibiloteca. "Frltz

Blumenãu qu�' oc onduzlll Muller", o sr. PrefeEo Her-
.,/ ;tIJ'." até.,. !gJ,tejà ma.triz d€osta oi- cílio Deeke vem prasefl,'ú!o

, FAZENDA --- EDITAL., dade,' onde fQ,i"ac�s9. a)ãm um gran�e serviço �(!) .�·e�

Im··,,'1"'s·'lO:;' '{Or',:]I,o':'f'I�I 1·,'111"·tU"! i'n :5'.'
'.' �::;o�·�::t��i·!f��;��'";'::' '" "i:����Var;�Om��[�l�jl� ;;�

.

"

.

'. It ',.... ,n�· b"
., f, J.lu· D.�·. �:eg:�;:;c�(��e�f��p�i�!��;, .��:.�rna co,m muita 11rl1d�n-

brlltiS i fcnl_1Ii IURiCip, J '. �i�;S:�EE :r;�r ��g��o;.,�;:·��:
',. : , '

.

.

curso des"e: "JS' ,[lVlsaS' 'AP.' rilidt, eíita.'·atima· de. I'orPe'"
"

. '.', ,<"
.

.
'. Pomerode:até';:;I.s de- tlá.sp�r; , rod�, -cotodarani "a·"»):ttt,o. co

",
'

',' �; �im;:tde196:l ; ATUAQIIO':A B�Ll(YFEC" 1:;1:,I,n �
..�n-Ell' � l�llr';-J" '-M",Illrlp :1 .._ :.

,,:, .. D.eQrdt}.m,Ç{o Sr�Dlretol'\dolJepanÇlfllell"; CA PUBLICA'G"A'·'3Ibll",.e Lll fJ, Uu •
'. b �.

�ó ;'d� Fa:�éndll' MQuicipal, torno públicO'qúe<' ca PubÚca
,
lniciarâ n.e's�a Cr.3nUnuação da �. pág." (j gol a que Fro'1er' faz

d
.,

.

r'
.

t
.. ,,": ., d'

,
,
'"

�t
' semana prÇlgra'màs reg).ila- d� sua. ,equipe ,dial:te .rb menção, o' a:Jitador Walter

,uran e o 'corren e mes, se pr��e era,ue:s.e res_ de fj!més él!I�'�n:s' rú:e- MetropoL a'firmou: NA;> Vieira já havia interrompi-
departamento, a cobranç? do� lmPQstos acl

.

serao exibidos '119 sa�ão. oe cómpree:J.do ês�e, :irbitro, do, a jogada marcando fal-

ma mencionados correspondentes ao 30. TI i' co_nferênci� I t,a meem:� ,P,i;
.

pois màrca mal a lei da van ta contra 0 Metropol
.

.

" ,
'. bhoteca. E ponsamentu -da tagr'Iri. e prejudicou o nos!'!) J.

mestre do corr�nte exercício. direção des.':a, ú\sUÚticilo .

q-qa'h�o anulando . um gol LUMUMBA NãO FÊZ
(,. amn�lar os se't3 serviç�s.;- in. le-gí'iIllo..

· REFERÊNCIA f..
.. . ,_ .

-

'd'd' .

.' talando ta�b�tn, ,im C�li'�' "l..contece. porém .

1ue ARBITRAGEM
Fmqo o prazo acn:n:à. os· alu 1 os lm- de'lmguas alg10�gerinàni� qua1.qQ. o Grêmio aEsinaloa O extrema Paulo Lu-

���on":;!:t�::d�: ;:Z:���lrl��2�:;n ,J'r 11 g:r;__esto·.', J<--�P:f-c·.·.m·(."J·�'b'{r'o ",'0 � y'
� �E;a:i����g�;:��bi����,

,brQ de 1964.
"

li. U ,i . ,l,,�t. . lU. _ li "l. . positivo, dizendo que n{\o
, . .

R
-

b
.

'. enten "ia de árbi1 ra{!;e11S \�

,

. e�e �emos ; a vis:,La do' Sr. .JOSE que caberia a impr'l"lSfl. jU1-
,AURI VIEIRA _. Chefe: do,Serviço ,de Con- ACHA�,.'r�rres;eritêri{te' dns'Testemunhas de gar.

trôle da Tesouraria. Jeová, aquI nêsta :C�j:)ital, o qual veio gentil- SOMENTE POR -MILAGRE

,8�9-64 mente, nos -ofer�ce!l;" algumas informaçÕf�S só- NAO �ERDEMOS: DITE

�e b 'Congresso que' a e{ltldade t.eve na cida- FREITAS

de de, 'Pr17s9'�e ho�'�iàs ,28� 29.e 30 de agos:o Ó patrono do
.

Metropol,
,

p/p.
.

....."
."

.

' "

Dit.e Fre.ltas fói'o prime"t-
. . ro a ser ouvido pela im-Noss.:}. visitante 'esteve também no conw prensa gauçha, log!)' após o

gressQ e relatou qu� a assembléia teve pleno cotejo entre catarlriensé' e >

� c�iQ��e�iP.�add:e. fâfo pera pri..
·,

:::; �:::�:li;;'l �1;��.

melra vez: 'qüe f-oi' l'éali�ar.' urna assembléia gre não deixamos esta noi-
.

B"
. te o estádio'Olímpic0. comem ,rusq\le � asisstncêi'a chegou a alcançar uma derrota. A nossa equi-

22� pessoás' na tliscürso 'público . pe jogou mal.
., l\1ais 26� nOVOS. ,lllinis�'ro�'\das' Teste-mu- Sôbre. o "bj�ho'" declarou,

.

nhás-4e J.e6va foram �rdenadós, mánifestan.., .' que será objeto de estudos
. .

. .

na reumao ela diretoria o>do suas dedicações de viela, à Deus relo ba·- que deverá acontecer hoj�.
It üsrno ,�.� água�, "d�po�s :le' ter' .examinado

cuidadosamente suas consciênçÍas. ' ;����SS�R�U�ETRO-
. Uma das; .partes,impor.�an�es. do pràgra

ma foino sáhado a nóite,quando o represe'1-'
tanfe legal da So.c.i.ed��e ��ôl?-'e de Vig�a apre
sentou, o P,o;vp ·filme: :elesta "$ociedade, .intitu-

. lado "PROCLAMANDO AS BOAS NOVAS
ETERNAS[AO REDOR DO :MUNDO" .', ,.00,- _ ..... • •

filme'mostrou' .. como :'uma,. êidade,·. antiga
&bilôriía, pode tér ínf:nência sôhre as vidas
qa� pes�óas;'hoje, �m. dia ,ap'e�ar da'mesma'
atualmente' açha;-s� 'em tuinas: já por mai�
de 15O ti anoS. A· fité.l mostroll -como áconn::\.-�

aparta- tqdos osdias d� rtll�tios modos, pra:icados por
muitos po�os" pelas tradições :�. eostumes� co

mo, uso de velas! imagens, rosários e outro::)
assuntos de adoração.'

Belem Jerusalem, assembléia onde mais
de 580.000 congressistas assistiram. Foi
aprE:senttldo também templos' antigos e mo

derno's: suas influências, diferentes e seme

lha_!lças, a razão' pela qual alguns estão em

)nl:nas agor� e o futuro tem em.reservas pa-·
ra ·este mundo religioso.

Num ótimo clube, o Caça e Tiro, Araú
jo Bl'Qsque, mais de 220 ouviram" Q tenn

importante "ENFRENTANDO A URGEN ...

elA DE NOSSOS TEMPOS" .

o informante do discurso mostrou co

mo, hoje o mundo precisa dé uma solução
para seus problemas e principalmente quem
poderá os. resolver visto que nenhum .homem
pode o fazer. Frizando a particularidade de
que, só o Reino qe Deus Jeová pode trazer
a humani.dad� aliviQ e {lu eterna em nos<:Q

phmeta, a assis�neia deu grande salvas -::Ie
Palmas qu.and<>. se· ouviu que -Deus seria que
�egeria mediante 'seu filho"do alto do.s Ceus.

Muitos outras detalhes qúe fo,(a.m. apre
�ntado nesta asseml)léia serão apresentados

� ,\

aos lares da& pessoa_5, quan::lo as, Testemu...

nha$ d� Jeová q.€) C1.JlnPriretn' o mandamento
�.__.......

'

li
' pr€5en�o ..�.'

;:,/'. {,:t�;j,·_.:��,:::;�;:,·:�&;.)_;��0�i::\�;\':l�':�iük��:�����$�,'::'"
'-

_."
,-

,TEATRO PE,ÇAMERA __

Nos próxímos diª,s 12, 13 e

14 do corrente mês de se-

'tembro aw-esentar-se-a,
no patcq- do Teatro "Carlos
Gomes", desta cidade, o Te
atro de Câmera !Uerr.ão. Er:

. prédio Freygang, it rl.\a J,5
um reclame Iummoso que
vem preiuudícando grande
mente a visãod o bela tôr-.

«ss- -greia matriz
Tanto a Prefeitura como a

_
.• _""" d" ... �a c LUZ S'J,nLa

Catarina' gastaram '>om di
nheiro para' tlumínar a tôr
re por meio de possantes
refletores. Essa, uu..r

ção da àquele monumento
publico uma tonalidade de'
luz muito agradável, que
chama a atenção de 'td:;o�'

com o
' reclame luminoso'

das' citadas firmas, e oue

Visto da rua 15, fica exata
mente, sõbre uma .las co

Íunas oa tôrre! a ilnmma-
�

ção dos. refletores

perde�-cómP'l�tame.:. nte a sua efi,,' j
ência e a 'sua be1e2!a, Fil ,

�os t�aqui, "dei5tas' �'oh; • U
um apêlo t;! runome dá pO.r':'
laçáo.·,'de :alumenau, ..13 CI.
,tadas:.firmas para q'l.� m.. :

dem do tocaJ o rec'ame cl
tado.:, Prestarão" \ass��n UlU
ser.viço:

.

ao '�Gln nome
.. d<J,

nossa cultu�a

Osmar .n.",UiHG t: ;'1 IlJdWelJl

OEPARTA "lF1\'TO r;O'''IFRCJAI
Divino Ma.riot

COLABOR,\LOHeS
PlOr. Barreiros 'Filho, Prof. Osvatrío Roarjgues Cahral
Tito Carvalho, Prof. Alcides A'lreu, Prof, Othon Gama
.Lobo E'Eça, Minlstro Milton Lr-ite da Costa, Dr, Rubew
Costa.. Coronel Cid Gonzaga" Matar Ildefonso. Juvenal
Walter Lange, Dr. Arnaldo S,lr-t<iagO, Doralécío Soares.
Osmar Pi:ta'ni. Dr. Francisco 'Zscobllr Filho, 7.:ury Ml1
chado, Lázaro Bartolomeu. En'l) Ca'rlas Filho. Ma'hi1i9
Medeiros Filho. Luiz Henriqu 3 ·ia Si] 'Air?. A. rr rlos Bri·
to. 'Oswaldo Mnrítz.

'

Jacob ,'l"':'tstr Nár-ul. 1\I'aio1' 1'r.cl·
mundo Bastos Júnior, C. Jarr uudá. J .bes Garc!a, NelsoT
Brascher. José Perreíra da SU- >l. Ck-r-ienceau do Am.
ra) e glh>a l�i",F' "<T",,,rl,,,, I"', '7�mA '" ..6 'I;I",hf'rt" -q,'I&
cheler. 'João José Caldeira B�stQs, .João Nilo Linhares.

. ttI:>A'I{t�SEi' 'I -\ '�'I'F""
.

�epresentaGões A.S Lara I,tr-;a' '''ir' 'nB) � 'R ·18
, �e�,

inr Bantas 10:.- 5° <inflar - ni� 'Pfl'llo _. Ru'" "I7'tF·da
i57 --., con.i{mto. 32 - Brlc ��-,) :zonh, - �{P- - �u, ,1�
Carijós. ,,58 � 2' andar - por' <) t\l.eg�e -- PRC'PAl .. ._,..:;
R1:l3 CeI Vicenttl., 4:16 --:- 2" and H.

_

.

'

An'm�if)s mediante contrato ,(,.'.e '1cordo' com a t.a_h.�ll'
em vigur.
ASSINATURA ANUAL (;r$ 6;)[Q,OO - V'ENDA ,�VtT' "';.t.
CrS�30,OO.,

"

(A DTRFG}\O NAO �}o; RFqpnppA,'RT� T7-� 'PF,T( ,�·c�
CETTOS ElIJITTTDO'1 NO� ART"}OS ASSINADOS).

tre as peças a serem 'ence
nadas figura, a 13, o Ham

let, de Shak.spear. O grupo

teatral, contando com n

gurad e .renome ínternací
onal, vem precedido de gran l

de r�ma. Há grand� espec-'
tativa' em tôrno dêssê ver

dadeiro acontecimento ar-
�

tístdeo.

p O N T O

O E

ENCÓNTRO
COM

ANTUNES

SEVERO

;'

P, O N T O

DE
ENCONTRO

/�S 1.1,30
. (HORAiuQ
HABITUAL)

t

--- -'-----------�
".' .• ::-

PrlOTEJA SPllS

OLHOS
RÁDIO'

. .,

GU"RuJA
l1S,," ócu!cs

b\...rl odepí(JOQS
'\

000'
,000
000
000

atendemos com e':or>dão

$UO receito de OCUIOS

ÓTiCA ESPEOJ\t!Zft.D ". '

-MOD�RNO lAB{:RMOk1'120 Kcs.

2YJ-7
ZYT-4Lf

•

V�i' Construir ou Reforma?<"
, .

Con�ulte Nossos. Preços ------------------------·------�I�-------
". ;'�' 1d' .,:, ,).,' "'. \.'

flUiAIIBO-lm�.mdá!��J �. 5�!l�Fa -e vrade
casa" qRe vendSFiá
ASS�M7Rf1SA�����T.�� L�.E1ATO!

��z�n�o CN,DE e,':',

Nada oe.
� � - _- ...... -.-

REBiTES'
Esr;rev� a .��.�� r.e�{'lcn�,
GAnHE CH� 2�,.�·��r®U

-

!:'Jd1a fOI'" AA!u ..8 ......-

Lona de freios vOLADÁ� ,

_ ou% mais qo apro\'eita .

, ment>" das Lonat. - .....---_..,-------......-..----�.-

CASA 005 fRE10�

.,.

'. DR': A�OSrl:NHO SIÊLSKI'
VENDE-SE

1 Qtlarto de Cc,sal - - 1 quarto, de sol;,.
fEiro 1 guarda -- Roupa ,-- 1 Arm:::rio para
Livro 1 CE c�eira de BéGr)r.�O - ] Cristaleiiá
Tratar na Alçuneda Ado'{o Konder nO 11

2.11: ·8-64

Ru,. SantOfi SaraiV9 0\5)

Comunica. a -seus 'amigos e client.es a fraos...

fe�êl.l�ia de selt. eOllsallór:o para a lua Mu
Des Ihehado D..O 21, onde conlinaarâ aten�'
lteado�lla ho�ário de 16�30 às,19..00 horas,

.

di_riallenle.,

----�-- A delegação do Metropol
que saldou. séu primein
compromisso pela Taça
Brasil, contra, o Grêmio Je

Pôrto Alegre, viajou para
Criciuma, em conélução
especial do clube no dia d:?

.

ontem.
Em seguida será tràçarl'o

o programá, de prepatati-_
vos visando o próxin'io com""

promisso coptra o Grê'T.;�I.,
agora, ,no estádio "Adolfo

Konder", .proyavelmente, lla.
dia 13.

BRITO

ALFAIATE

MACHADO·NUNESRUA
........ ".-.--------------- ----

CASA - VENOE.SE m\TDYR CUl\'IACO MACUCO J?: SONIA MARIA VECHI
MACUCO

Com satisfação, particIpam o nascimento de sua pri�'
gênita. qtie na Pia Batismal rece11erá o nome. de CYNTHIAi
ocorridQ à 27 dêste mês, na Maternidade Dr. Carlos cri":

.

2-9-64�

,CAfEZil\HO� 'N.ÃO!
, . C�fE ?ITO! Sita à, Rua. Duarte Schutel, NO 66.

Tratar· n�; ,locaL
.

. ,

: Aeeit"se parte financiada . 0i,1
menta como entrada.

Grande terreno para construção.

L-_

RAINHA DAS BIClCl.ETAS
Cons. Mafra-:- :'54

.

•

SALAS DE FORMICA
á, sua escolhaBelíssimos cenjullIO$

,

com bufei de 1,80-
ou mensal
com hufel de 1.95-
-ou mensal
COR fulel' de 2,00-
ou meDIai

J

CR$
CR�
CR$
,CU
'CR
eIs

260JlOfJ,OO
24.000,08

210.0011,110
26s000,OO

2S5,.OOO!OO
.28.0fJtt,00

, A S AS A VENDA
• Residência de 2 pavimentos com 125 m2 cada. 3 quarto& demais depeà

J.ênrias podendo fazer outra Nsidência no térreo - Rua Tobias Barreto _ :a:.
I;;.etto.

• Sobrado na Rua João Pinto com escritório e fti.'1Ci!}� para o mar com grau
dt> depósito. Bom para renda ou' erl1Jicação - Granrie investimento imobiliário.

• Residência f:&ia de pedr.a com vista para a baia na Rua Maria Julta PraQ
co -,- 3 quartos. Quintal grande.

'" Re.�idência vazia a. rua Tenente Silveira, oportnnidade para bom neg6do.
• Por motivo de ser transferido desta CidHde, vCI1."de-se· fina residência com

,mpla chacára, jar<tim e horta bem cuidada. R"'lla Santa Luzia junto a Cidade
. Universitária - Trindade. Firulnciado em 20 meses. ,

• Verdadeira pechincha, uma grande casa - vasi;:\' - bem dividida com p.'
rogem no Bom Abrigo - Rua Theofilo �e �eida junto a praia. Preço l .. Ci1
2 500.000;00.

• AIP.pla residência co_m 185 m2 de área util - amplo Eving - 3 qaeries é
demaIS dependênCiaS - armários embutidos à Rua Garcia, esquina da RtIà SiO
José nb Estreito, parté financiada.

. '

Sé.enle duranle O .ês de Agoslo
e.

MOV6:IS CIMO
TERRENOS A VENDA

Bu. leronÚDo Coelho, 5
EIS UMA CERTEZA,

.
.', :��tfr

• Lo�e no Jardim Atlântico. Facilitado ..Bem localisado.
• Ln.tes U9S Barreiros e no A.erop6ho, - F'inan(>Í:J dos.

'

.. Oportunidade única: Lotes nos' Barreiros prÓXi111?&. à rU;l Max Schranúrr,
- Prestaçôe-s mensais de Cr$ 15.000,00. M;edidas 24 m· x. a�in, Terreno ··fjrme�.

.'

• TERRENOS 'NA. LAGOA: E�celentes lotes' lhor ioc�ão da,'
.

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

,?��'}��.���. ife cr(�, ��e:.:;.J��(�;;�l;�'�:�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jo,açfb 1 e ! energfa elétrica
Procurando 'solucionar o ,de encontrar-Ee com· autori- médio das centa.ris, Elétri

prob�ema da energia" elétri-. dades ,estaduais, o Dr. 'Nilo c�s 'de Santá Catàrina ·S/A
ca para) .

a progressista ci- Rodr�gues .esteve na CE- à Fórça e' Luz ,Arnaldo de

dade de JJaçaba, . encontra- LESC em contacto com os dois grupos geradores die

se nesta Capital o Dr. Nilo seus Diretores, notadamen- seI de 250 KW cada: um, �u
Roc:j.rigaes, Diretor da Fôr- te o Dr,

__
Júlio ,Zadrozny. Das ficientes para atender' aos

ça e Luz Arnaldo, emprêsa providências ac�rtadas, re- reclamos da laboriosa' po

que ::bastece e!lergéticamen- 'Sultou' o emprésti�110", por pulação joa,çabanense, �té
te aquGle municipio, Depois pr..rte da CEE e, por inter- que, �m _ definit;vo, estej?-

,aquela cidade interJ.igada ao

sistema da CELESC, por
intermédJo da' tinha de

transmissão e sub-estaçã0
abaixadora ora' em constru

çao e' que conduzirá e dis

tribuirá a energia, gerada
pela, .sotelc8.
O Dr. Nilo Rodrigues, ma

nifestando o, seu contenta
mento por' poder levar para
Joaçaba a tranquilidade des

sa, decisão da CELESC, ga
rantiu à ,reportagem que,
co.m êsses motores, a - re

gião estará sufiCientemen
te ahastecida, e poderá
�rdar 4"8nquilainente 11

solução a ser dadá pelo ao

vêrno Celso Ramos.

'I

,\
,.,

"

Patrocinado pela Secreta- tes; jurámento des atletas' é'. '

ri&: de Educação e Cultura e demoIl$tràçãb' .. .; d� o gm�tica
S(lrviço Social do'Co�hérci.O,: p;�las alunas. do COl�gio Nor

iniciou-se' no, ültímo, 'dia:, ,'mal de 'Edu�W:Ção', F!i�lÍ:iL:
'

,

dois o Torneio de BaSque�,:' �Á abertura "ófibia'f âo'� j6-
bo� "Semana da Pátria", -, ,:' ':'98 ,foi :féttá" pélc��:'�reta"'
:
O referido -torneío ,'�téri} r;i� "EIpi,dió�,�a.�á" ,que

como participantes," á: �ca:' em breves' i>aiavrils di.�', �a
.

' ", 'J ... �,,_,' w
-

,

.. ""
,

"r1!'lM;a de Comércio Santa- importância "da,;" p1:âti�e:
/

de

Catarina, Colégio Catarínen- 'e$po,rt�s e�::1' nosso, 'Ple�Q es..

,se, Escola Técnica de 'Có-' Itt\dan�i.;...
') ;",' ,

,

"

':
mercío "S;1o MarC0S" e":Ihs:
títuto de Educação "bf�s
Velho", tendo como locá!
de jogos o moderno

..

e�tár
, dia "Charles Edgar'Moriti".

Ao ato de abertura .com-
I

pareceram além do repre-
sentante do oovernador do

Estado, do Secretário de

Educação e cUlturâ, prQf�
Sal' Elpidio Bàrl:>QS8, e 'oÚ-

, tras autoridades, pessoas' �
gadas ao esporte em noss:a

..

(;a:,:tal e uma enorme assts-:
'ün';:a que prestlgíou essa

.Do programa constou des
;

file dos colégios partíoípan-

A ·-:;':\.ArTDE LOJA DE SANTA CATI\Ji.I�M 'tem' a h�n,
ra de r.onvl.:ia'r a tôdas :'\� Loj;ls e '1\iL'lço�s "dê;te ,- Estado,
'bem assim os de PflssafJem ,por esta Capit:af;', e s,;as exce
len<:;�s,mBs famIlias, a _IrrL1lI'ensa e o -Rádii>, é"o' :pú�Íi('
,em :e' aI, pp ra aS'3istire'1l à �f"".5:�O r;:nl'0TJ? de 'insta}8,ção da

XII �"IÇ,:'.':SA I?EL::'E'iDA DA MAçr;:'JA..at<\. Sn\1::B::JLIC:A Di)
BRASIL, a real,iZar:se nó dia 8· do cOTl-ente; às 20 ',horas: :ri�,
'1uditório do Palácio dás Indústr,ias:', ,,'

..
"

.
_. ,...... ..... ..... ........ -_.:......:..ol""'í" ... -:-'" .... "�,..............

icrllY�i[?i ,31N,Ji\ffSDI7.MU1SS�1
�UapUaA anlJ eSe3

'purli a eAOU l! 'ep'I1!ISII! �!Jas DCrDDI
Q 30MJ O�Ug'Z!P 'o!�epaJ e�se e ,eAal:ls3

OO'OOO$OZ $1:1 3HNY9

BEN.EFICIARIOS

Estarão abertas de 8 a 18 de setembro, no, Nú
cleo Regional do SESI, inscrições ,para os cursos de

�UERICULTURA
ENFERMAGEM NO LAR

SOCORROS DE URG�CIA

ATENÇAO
,

Estas inscrições, também serão feitas nos dias
14 e 15 !(J(), corrente, no' horário das,14 as '18 borall,
no salãO par�uial de Bárreiros e nos dias 16 e 17, no

mesmc;> horário, no salão paroquial do ES,treit,q, lo

cais em que funcionar:ãó os re,feridos cursos, breve�
, mente,

TAt"'úl de Inscr:ç::o - Cr$ 200,00,
DOc-.':::'l',_ L&,"," lil\Y�",,�L,�'" - Caderneta de

Be-J'ou Carte!raê1Pro1Jsslollal e do Instituto, I

, \ '

- -

'
• " � .1

� ��,�"H""� lu..:. '"ui �;'}Í�c.• .J ue. ...u......ü.,.""". ,... uo \...u..rs�'ue AUlJunis'il'açao ne '.fe� .';,
," S�)ill", min1strado pela pro!essõra" &�trj� Warlich, da Furidàção Getúlio 'Va;t:ga'S.

grante aspecto do T.i\C du- caçao de apôió do pública esporte, com especUilidàçle
rants as aulas, - Oolunísmo SOCial �'Er,w o' futebol - Libel"dadé ' de
Por outro lado, contí- trevistas e Reportagens - O Imprensá.

nuam abertas, no Palácío da

�itoria é no Sindicato dE{
JornaHstas, as inscrições
para o curso. de jornalismo,

�

que será ministrado pel'O'
jornalista Francisco Esco-

,

bar, s' nartír do dia: oito do
'çorI1mte.

,
. É o' seguinte o programa
do curso de jornalismo: I -

Criação 'das Escolas de Jor

nalísmo ,( JubÚeu da Fa

culdade Nacional de FilO-

Rancho' Bom Agradece' �P':;'I'
Governador e (EE

.,
, -

Demonstrando grande Em- projetada peja, CEE, " �rgão
tu'sias�o. pelo gránde obr� auto,r do' Pla;no Q�in�u�pãl
qúe

'

o' Govêrno d� :Estadó de Eletrlficação:do '.GOvêrno
v:em desenvolvendo' no ' se- ,CE!lso', Ra��. ,I Além clesta
'tor de energia elétr�c� e partícípação técnica '\a :CO
sobretudo no que se refere missão . de 'Energia ÊiétÍica.

.
a ,'eletrificação 'rural'; ri dí-. ..forneceu, ainda o máterlát

s- )"��r;�",9,á::;;. P�r.et���� ;�! ·.,'l?�rã.,iui�� de alt4 Jll�� �
sos ';_� Seriação ._ PTotela- Êletnf'leáçaO Rural.tle, tuj;�-', 'redê dé â-iStt'fbuf�ã�'<�: ti:ans-
ções e, embargos _ pro'Íis- , c�o Bom, esteve -com o Go- rormadores cu)'>'' ·�t.o

'

or

sã,o 'e pecessid".:de' .de pre- vern�Qr, ,CelSO .Ramos e,' Ç9u em c-s 1?.oo�.OOQ:9:0.,: ",',
parú.":;" Eedação:e Ofbinas ,:nais tarde cC?m o, eng- Paul? ,A:;, obras de e�e'trrfica�j3p
_: Evocação' (los .prímerrcs ,Affonso de F��ltas �elro, de Rancho Bom v��, �ndC?
'0 'I'; t t': 'presidente da Comissao de executadas' em rítm:o' a""lh.

. .1 ma 15 as ca .armenses no '

' ,."
,

' . ',.""" ""

P'ió. ,II .:_: :Aspectos da t�, Er:�rgI�, Eretrk..a, C?m, a fi:_. r�cl° e d�nt;ro ,em_,_,'?teve:, Q

nica' de' jornal ---:- Doutrina
nalldade �e apresentar aqu� ·exemplo do que V�llk, 0c01',-

I
" _

C 't x'
las autondades o agradecl- rendo em todo' o "Estado

e ,nrormaçao - apI a�",o' _'
" '

de' Nbtfcias -'- As nevas' e '

mepto da populaçao que 're- aquela p�pulação rurá)., es-

de '1',)-

'

prel'entavam, .-,' tará se ser,vindo
.' de·'ener-

as' antig?.s ag,ên:::ias -

A I
'

'
., '

fonri?�ões _ O surgimento'
e e�rifiyação de Rancho' gia, elétrica," cQm p, que pi>-

. Bom, ,distrito prósper:o ,em derá" desenvolv:er . áceôtua-
das ;;tgência& de propagan:

,"
'

, ,a,'tiVl,'dadés. a,grico" la,s, no, um-' da,mp.",."",'l<;' suas'-,aúv'1's:t"a.."le·s·
da ,,';:' Ge"Ãn�í,a a,dministra-

W "..

ção "e ,Publicidade. III _;. lJicípi�, çl� .��'ara�.i�im,' foi
'

ecohôrt#cis:"
"

,

Hierarquia nas' antigas 1'e-'
,'. ,c "

' '- I

:�t:� �
_ Fh;:':,��";: .

. <Çoral'faz S�t,�Ssb em fages:�·: ;,.,
ç[ó .'no� 'grandes céIitrà� "'Regressou - domingo "ólti:'_' :daS dc:i dotal' atfa�étdó In.

, Circu�ação - o.s g�pos,' mo_. da :ddà?e de La:ges, .0. te:tiúr ,do' Estàdo, ,�Íió tOe&.
de Influencia - As lmhas fariloso Coral da Universi- � mo tempo em que estirou
de, 'orientação', VI.., Jor; dade de, Santa 'Catarimi, on- -lou o corpq .docente daq\1e
nais 'do Interior - Perióq.i- {I� alcançou amplQ suceSso. ,lá ' cidade ao, estudo�, ao

CDS ,- Semanários - Jor- Na cidade Princez�, da ap_rimoramen�o d� maravi

nai�,espécializados .:..._ As:Pec- Séfra 'o Coral 'da UsC' levou 'lhosa arte dos sonS, Uni. dos

to gráfiéo - Tipografia -' a efeito o seguinte', progra- fa:tor�s indisp�nsávei� �a
Impressão - Linotlpia ma:" 'formação do homem de

Máquinas -, Tarefas das
,
Dia 28 teve lugar uma amanhã.

Secretarias. V - Influên- grandiosa apre's�taç�o �o ' A qespedida po ,Corâl, pe-'
c!a do Rádio -, Coexistên- Cine "I:eatro Tamoio, quan- rante uma enorme�',inassa
ria nos grandes centros - do o CUSC log,rou invulgar' dê 'povo, foi com�vente,
Rádio e Televisão - Verifi- êxito, sendo vibran�emente arrancando lágrimas (le co-

aplaudido por uma ellorme ralistas e de várias pessoas

platéia. do 'público ,presente. Na
Dia 30.. no Instituto de oportunidade, a soC1ação

,Educação d�qu,ela ciçlaçle; o dos Prof13ssores de', Lages,
CUSC apresentou-se aos es- q-qe patrociaou e$ta excur

tudantes de Lages, qlJe vi'- são, do COral da USe. afere

braram com o belíssimo re- . ceu' uma bélisSlma' Táça,
pertório tio Coral, dá Uni- entregue pela preSidente

.

'd d
r d"verSl a e. � CItada ,Associação �

,Dia 31" p Coral apresen- Maestro Santana.-

tou-se na Catedral Metropo- Registramos '" aquI n06S)

litana, com um repertório profundo agradeCimento ao

seleto, e religioso. povo de Lages que tã� 'hem.
A 'convite dos professores recebeu o Coral da usc.

de Música daquela, cidade, o "O Estado" congl'atula-se
Maestro Santana profériu com o ,Reitor Ferreira ,Li

uma' conferência, a respeito ma e, com os coralistà,<; da.

d�s finalidádeS das jorna- USC por mais êsse �Xito"

'ra0as' ,
"

À Músic�

\
,

'

\'an

radicados!

/ ,

Dese1mbéugador Taulois HlhQ alvo de
", '; .

'

I.

"

" '"
"

,sig�ificaf'iva homenag'em
'Na noite, de 'quarta feira enllnerite catarinense.

os' :baeharelandos de 64. da' Agradecendo, o ,professor

�!/iculchide ,,:de Direito da Eugênio Trompowsky Tau

Universidade de Santa Oata� lois Filho, disse da emoção
rina, prestaram

.

sJ.gnificati- com que recebia a nome

vÍiL homenagi!ll,1
\
ao desem-i nagem, a 'qual atribuia

b,argadqr Eug�nio Tram- mais, a generosidade d0s

powSlty Taulois Pilho. b�charelandos do que a seus

,,A homenagem foi motiva- mériaos pessoais. Relem- '

da pela eleiçã� do -iÍustre' brou, alada, o tempo em

jurista PATRONO' DA
'

TUR- que ministrou Direito Co

MA..' mercia,l a Turma que ora

se forma, dizendo conside
rá-la \Ul1a das mais brilhan

te que já passaram pela Fa-
,

culdade de Direito.

Após, foi servido um' co

quiteI ao:; presentes,
Êste periódico. congratu

la-se com ,Bacharelandos de.
6i pela acer,tada escôlha,
pois ,o desembarg8.dor Eu

gênio Trompow$k,y TauloiS

Filhp, além de um, dos mais

ilustres magistrados de,San-

melllOr
'Citada Na oCasião, o bacharel�

do Jonas Faria, em nome

dós formandos, fêz a comu

nicação oficial ao ilustre ju
ri'sta qà' honrosa distinção,
de :que foi alv.o 0 conhecido

magistrado, 'Disse o bac'na
rel�ndo qu� o motivo pril1-'
cipM ,que, �pi:ré)U a Turma'
Da" ·escôlha. , '(io nome tio;";
rado do desembargador Eu:
gênio Ttbmp6wsRJf Tauldis �

DRA', EVA CUNlrA-INFANTIl
-

Comunica a rea.bertura de seu consul-
, I

.'..

torio no conjl:1nto 207, é:l<? ��ifício 'JVL1E:ri\'
Rua Jeronimo Coelho nO 325, """!!,Horárk

15,30 _' 18,00:
. ,

-----�-

;'�«J,�nnnl l�fl�In'
iOlV��f& SIVW IldlflS :I 1,1'

ta Catarina, é um dos mais
à' de os pro ssõres da

Ui dade <:' ,de Santa. Ca·

ta,.;

> ,
'

: ...... j'

"Esta Casa, Sita no Jardim Allânlic�
Póde Ser Sua

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




