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o Ministério
EUA procuram soluç'ão,para o

,

-

"conflito de:,eHIP�[" i

"

. ,,-

- Os embaixadores dos Es-
. tados Unidos

. nâ TurqtÚa,
Grécia e Chipre, foram .cha
mados hoje com urgência .a

Washíngton. A- convocação
foi' anunciàda ,pelo. Socretr;í-

7
da ALi\LC.
A eê'\j:'\tCllr;ia; de um gran-

'ele mr;"'�l:}c1o em j)oue1w:iH,1

----c-
.. ------

'Você poderá
compr ar muito

barato

',' �r'7i','ZV}dâ" S,i��ital ,em,.�ão Paulo
,

:: >iai:ijr nónn�lilada'
'

. S,,�Ó ,FÀULD., Hl"(OEJ +r- .cumentação provando a prá
�h-miti't'lil o prazo' dado aos 'Üca �e atos subverstvos ' e
'iritorYÓ1{COl'CS dós aíndícatos màtvel'sução de' verbas, Mut
o das fedorará'S 'dos trabl1.' 'tos outros, ainda; ·riu çon
'Lh'ador:ot> bl 'são Pu.�o" pu" "C1U!ràlll seu,i _ trlifoaUlos,' tén
!'à quo a,pr!)�l1t;us5mú 'SCTlS do solícítado n,0vo pi'úzo: o
'rel�qT:ioJ; sobre a+ívídadcs representante do Mínístérío
das diretorias uqpOBtt}ti. ,Ã ' ç10 _TrulJalJlo na C'"pital pau'
nlttiôrllli' dos. inlcl"':'tntO'i:t!s '. list:1.!., prét"mJ.c

.

nórmauzar :

I'
" ". . •

.

õ,nt.r�)gC'tu ,

' ,Wli13 "(4"l.tóriQS Pl1l1Ó.iat.rmcnte a vida sindí-

�.ompanhado6 de ,farto.' do- cal naquele Estado,
_,

.

, '

,

RIO, 10 JOE) _::, O, Co-

ordenador do Raciona-
: monto ele Energia· ,Elétr}..

cu na Guanabara, 'declarou
. ' . .. .. \

que a Guanabara" está,
ameaçada ,

de, náó ter t'

nergía elétrica para os ..,fês-

tejos do IV Centenário.
Adiantou que ainda não
'foi,' e dírícílmente 'será Sl1-

perado .0 déríeít
: ele cner

,gla. apesar da VP0111)al1G�\'
..
a que a população carioca
Y!i! rnsendo submetida.

rnars
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Neste long-play, o trio toca acompanha
do de uma All star big band. Não há novi

dade que possamos ressaltar, inovações a

.. ) .observar, uma orientação de Peterson à me.

ditação, à pesquisa de novas formas. O. que
o pianista canadense faz, é tocar piano e to

car bem, acompanhado pelo excelente Ray
Bror'm, no baixo, e pelo Ed Thigpen, na ba
.teria, Muito bom para ós díscófilos, há músi-

, cas dançáveis, enfim é um album que serve'

de introdução e preparação para lançamen
tos, de, maior envergadura, amplitude .e l�'�-

. fundidade .. L1P; Copacabana.
'

"
-x Xx-'

Laurencs .Ha rvey.
-

• Richard Todd ' NQVIDA,DÊ-S DA ODEON: RICHARD
-

-.
.- e111 -

, ANTHONY: ':0 cantor francês R. A. temSETE CONTRA, A SEIJVA '

-d' ,
' ...'

Censura 'ate -14 .anos : 'alcança '.' o ultimamente enorme êxito ·em to-
,

.Cine lNIPERJO do o mundo pelas- suas interpretações mo-

(Es_treit_oL .dernase agr?dávEÚ�.'.No Brasil o vocalista
Fone 62'; também éclo�� .de imenso público, que sem-

ás 8 1/2 'horas _. .. ,

Laurence I-I�rvey pre recebe COm agrado um nôvo disco dêsse
Richard'Todd simpático astro.jque não só apresenta músi-

-�- f b-C(;lS rancesas, como taml ém sucessos inter-SETE CONTRA A SELVA ,-

Censura até 14 anos nacionais do' momento, Neste seu mais re-
Cine RAJA' cente L. P., ,leva o seu nome como titulo, des
( São' Jnsé ) tacamos algumas melodias � da atualidade,

à� 8 hs.
,

como .Rhvthm of the rain; Tchin Tchin; A IIHugh o' Btia� "

Pamela Tiffin revoir e outras .: (MOFE" 271 - Odeon) .

, , VEM �:; �MIGO -,
- X ·:X x -,-

tw.�.·.;�.t-.i�.Z.��...•-:-.f:{f!rJ.• ).#.Y.Yd�.� Sindicato Nacional��mê;:;�;�'O' LES f���f:Ep�;��:impossível: reproduzir 5 � "Debutantes �mXFÓ:O"� Na lista de "Debutan-

rt.,ç-�- /r; ('�_�. t�.I�l Atacadista de Minérios e �:::.a�:�::e'd_-�omJ;az�.J,.,�i:n����:e�;:l.fa7:���I, �::i:�$_�����Od!::;�lb:�Ci:�:��,in;���ta��q������l!n,��
_J 19, fazerem seu "Debut!' -' Maria daGraça. Barretsos, zi-"

- y' -....

Ctnnh r
'.

M"
·

' • PERRIN conseguiu .reunir cinco maravilho- lá Maria Píttglíam Carvalho, Neli' Pereira da Rps!J" Ma-

..A,�:�';;;'" ..

'
"

,�US IVelS ., fnerarS· sas vozes e depoisdeouvir centenas de vêzes ria Mercedes Nunes, Valciria Soares Pacheco, 'Marilu-

A P devi ] f'
" ',. cia Gírímías, Maria Juça 'Guimarães, GleU,sa'" Marla

LIMENTOS POR LEIS E DECRETOS
. ara os evictos ins, levamos ao conhr- as gravações de alguns mestres do jazz, corno Araujo, Vera Lúcia de Maria, Celia Vitória "$peck, Van-

- Mais um diretor da SUNAB entregou os
. cin�.:nto ger,al que o "S.INDICATO 'DO CÓ- Count Basie, Woddy Herman, Dizzy Gilles- da Marly Pereira, Maria "de Lourdes Gírímías, Selma'

t d d ME r CIO ATACADISTA DL' lV
'. ',Elias, Maria Iracema Santos e Elizabeth Pereira.

pon OS, emitin o-se do cargo. ,:,l,�. 1.:; dINER.IOS E pie, Stan Getz etc. realizou um L.P. no qual
E isso sucederá a quantos

fi
I rp. .a ;.-' � �:"iOMBUSTJ��IS ,MIN_E.RA.IS DO ESTAQC

_

as vozes reproduzem o que fizeram aquêles
cargo vago, venha êle c�io ;de i 1:'" 1 à,,�� GV.!,\'���ARf}�',��' �0t!to:�1'�{!.�{Le",�rl�;�Ír.mísicos. �m meIodi,as como sWeets, Early
�elhor vontade dêst,e mqnqb, co ,:�l� igêJ_l- �.i�J�up�rt.êi�\:�sl)acht���o�'E�fri�-=1S'r:\Wi'�etu��":"'�·� Au'tumn, Nigh't in 'funis�a, Moanf� e outras
.ela bastante pél!a fazer leie:decretos, porque -

Geral do Departamento NaCIOnal do Traba- E um L. P. que recomendamos aos aprecia-
para o problema não existem leis nem 'de- lho, publicado q 30 de junho de 19'64, em o dores .do jazz e também àqueles que gostam
cretos qUe faça aparecer a' fartura. Diário Of�cial da União (Seção I -.Parte r da bôa música norte�amerfcana. (MOFB 28

O que resolve, flliás, a única coisa que página 5'726), aprovado que ·teve .o requel'i� Odeon)
pode resolver o problema é exc1u�ivamente mento nO MTPS/214,331/63,em, que solici-

, a produção.;
.

.
. tou extensão de base territorial, passou a dé-

Leis e decretos não produzem produção nomi�,.r-se 'SINntcATü ,NACIONAL DO
alguma. Não, fazem crescer o feijão� o milho COMERCIO, ATACADISTA DE/l\'lINÉRIOS
a mandioca, o arroz, a cana; e tudo mais que

'E COMBUSTíVEIS
.

MINERAIS" com sua
.�

possa existir para a àlimentação. Tôdas es- ,Carta de Reconhecimento devidament� apos
sas 'coisas não sàem da terra'à força:de lei�, tilada em data de 1° de julho corrente.
e decretos, No país, nascem, por bem calcu-

-

lado, cerca de um milhão de 'pessoas por ano.
Toda essa gente vem comer ,alimentar-se
çom os70 a 80milhões:que 'j-á existem. E de
cretos e leis por mais: bem feitas e tapeadoras
que sejam nãd resolve� o' angustiante pro
blema.

, Da\ sem dúvi'da, as COFABES, COA
EE:g e SUNABES,' terem efêmera duraçãl).

A tudo-i�-so se junta a exploração. .

I

Os exploradores, os aproveitadores, (IS

cpveiros dá sitl--Ú1Ção.
E toda esta arenga, ou aranzel como

queiram, vem a proposito dos preços que'an-
dam por aí, tabel�dos ou não.

. ,

Preços de escorchar .

De arrepiar, de meter medo.
Ainda ontem vi venderem um

. mamão
(meio verde) por DUZENTOS ,CRUZEI
ROS.

Cumpre-nos, pois, cientificar às Empre
sas que integram a Categoria Econ'ômica de,
MINÉRIO E COMBUSTÍVEIS' MINERAIS
com atividade, em todo o território nacional
e da qual é a Única Entidade Representativa,
que ac inteiro dispor de cadà uma, contínua
com a sua i3ede Própria instalada à Rua-Mé..
xico nO 41 - Crupo nO 606 - doO Edifício Civi
tas - Bloco "E" - Esplanáda do C�te1o, no

.------------------�.

Estado da Guanabara, com' telefone nO 32.. RESIDENCIA - ALUGA-SE.

0754, funcionando 'a sua' Secretaria-Gerai.
diáriainente, exceto aos �ábados, das 9 às 1�
e das 14 às 17,30 horas.
,

Nesta oportunidade comunica que, do;
ravante, o recolhimento compulsório do IM
POSTO' S)INDICAL da referida Categori�
EcOnômica de�erá ser encamilhado àsAgên
ciasAto Bancô do Brasil S.A., em favor desta
Entidade, para o que,providencIará a nome....

.

ação de Delegados em condições de bem
atender às Empresas interessadas.

OFERTAS DA SEMANA,
O F E R TAS' O A ,S EMA N A;
O F E R-;T A S' O A SEM Ã N A

OFERTAS DA SEMANA
OFE RT A,S DA, S'EM:A NA
�' ,

O F E, R TAS O A S E 1\4 A,r\! A
, O f E R TAS O A SEM" A N '�A
OJ:E'RT AS, O A S"E'M-A-�:A

't O f,ER TAS O A SE MA N 'A
t '

9' O;F E RTA S. O A S ,E MA r.J A
,AOFE,RlA,S DA SEMANA,-

-
,;' .

PROGRAMA DO DIA

Oine SÃO JOSE'
Fone: 3636

às 3 e ::; hs.
John Gregson
SybÜ Thórndik

.. -;em-'
A ES�RELAE A CRUZ

Censura até 5 anos

: Cine 'RITZ
ás 5 é 8 horas

Glenn Ford
Jeanne Craín

-em -

GATILHO RELAl"\iPAGO

CenS�lra até 10 anos

Cine ROXY
Fone: '3 '_i

FECHADO para
instalação de

POLTRONAS
ESTOFAD:\'3

Ciné GLORIA
às

.. S e 8 hs,

.• ,-l (
'I

l
t

Irll.999,OO

EBUUDO�ES 'ElETRI-COS'

"

.

: 'AFORMÁ 'CERTADEF'ltZER ECONOMIA

/

Um mamão vendido a pezo.
Não é preciso dizer mais hada

_Rio de Janeiro, em)l de julho de 1964

REX-'MARCAS 'E PATENTES
�,�' . ,

.

<Agente Ofitial.da Propriedade, /

Industrial
Registro de' marcas, patentes de invenção

,

nomes, comerciais; títulos· de. estabelecimen
tQ, insígnias frases de propaganda ,e marcas

de exportaçSo
'

.

Tegente Silveira, 29 - 1° andar -
8 ..L,' Altos d' sa . Nüi-r -- Florianó-
� Ca�a P0 . 9�' "'Fone 3912

'_

(;la) c,E. Nabucb de Araujo Jr. - Presi-'
dente

'

.

L.H. Vieira Scheving - Seci:'etária Gera.

.. CASA OU APTO. ;

Precisa-se de uma casa ou apartamentc
naS proximidades do Centro da Cídàde)par::
aXugar. Informações nesta R�(1façãorc@in o;

�cos
P. DUTRA

#"",.
--- .. ' ,. . <eJ4L: Ii 1 ._.,,*w,,,}f8

, �
. THE OSCAR PETERSON TRIO

'-- x X x-

TITO MADI (DE AMOR SE FALA)
Há muitas concepcões de artista êrD,

música. Em nossa 9�')i�ião, artista é tod�
aquele que consegue transportar o oUvinte

para um detel'niimido local, conseguindo
fazê-·lo reviver intensamente uni instante de
sensibilidade ,!ei'nura, amor e mesmo desên
canto. DE AMOR SE FALA - Lp. de TITO
MADI consegue 'tudo isso. É um grande can� ,

tor e compositor que retorna ao 'disco, para
mal'C;;lr mais uma etapa de sucesso ,em sua

vida artística,tôda ela, um rosário 'de sucesso.

(MOFB3361 - ODEON)

Em zona residencial. Nova .. mobiliada
telefonei � garagem. Tratar pelo telefone
2467 das 8 às 11 horas.

,'13-9-64
•

-

_'.' --,� ..- -'

....

�pZijAf'1
.P" ..,.

d,.i A+'••.. �
, ,'. � ,

'PROGRAMA DO MESi
Dia 'lO - QUINTA-FEIRA:- DISCO DANCE
Dia 13 - DOMINGO - DISCO DANCE
Dia 15 - TERÇA-FEIRA - CINEMA - FAN
NY.

.

- ,�.'I!Í'"
Dia 17 .. QUINTA-FEIRA - DISCO DANCE
Dia 20 - DOMINGO - DISCO DANCE
Dia 22, - TERÇA FEIRA - CINEMA Quem
viu quem matou

Dia 24 - QUINTA-FEIRA -,DISCO DANCE
Dia 27 - DOMINGO - ENCONTRO DOS
BROTINfIQS ,

Dia 29 - TERCA-FElEA �. CINEM�
�UADRI J'iA':'DE S(i;ARFÁcE'

, "

)conteC/inentos ; . Sociais

��U{�l-l-.
.......

Amanhã recital de Pet-er SchmiÍhau
'sen - Glicia a nova :Rainha

,

- x X x-
l·

1 - -Esta marcado para o próximo dia 19, na cida
de de Imbituba, nos salões do Atiético Imbituba, noite'
de Gala, com a,presentaçãGÍ de "Debutantes" - A 'mo
vimentada festa terá como "Patronesses", as' Exmas.
sras: Deputado Alvaro' Catão (Lourdes, Dr. Luiz Fer
nando Secco' (SÔnia, Dr. Otávio Castro (Elzy e Dr. Em-
manoe] Alves. de Mello (Celiano.

'

- x -,X" x '.,-

2 - Amanhã as 18,30 horas, na; capélaDtVtnõ\ E�:" •

pirita Santo,. será celebrada missa ém a,çãQ de�.gi-açàs, '

pelas "Bodas de Prata", do sr. e sra; dr. 'ArY ;pe.reira .

Oliveira (Julieta. Após a cerímônía.seni .sua residência,
seus filhos: Paulo Roberto, Riginaldo, Franéiscoi: M�ti- ';
sa, Ary e Gilberto, recebem convidados, .para um jántà.r
americano.

-xX:x- '

3 � Verdadeira parada de- elegância dar-se-à ama

nhã no Teatro Alvaro, de ;Carvalho; quando \ .acontece
mais um recital do aplaudido pianista Peter Schmithau
seno A noite de elegância e _ caridade, reverterá em p�ó
dós' necessitados de nossa cidade:

.: x X x _:_',

4 - Rose Salum e José.,Salm, aman'hã 'as 17 .h,.ora;?,
recebem' a benção nupcial' no .altar môr ,da Igreja São
Luiz,

- �·X x-'

6 - Um delicioso" jantar na
.

bonita residência rIo

Deputado e sra. Fer�d,b,<vrégà�,ú�ernadªte, reuniu

gente elegante, para festejar, os' 11 anós .de Ferna,nda"

_]C X x-

7 - Não' será nOvidape ;para. está 'coluna,: se o Prc':'
sidente do Clube da Colina, (Lira- 'Tenis). :S;".. AntôIiio

Apostólo, assinar novo contrato com. a ·d,iscvtidá orque.�-
tra de Aldo Gonzaga.

','

._'
'

_

'f, �

-x X X.-

8 - Glicia Ribeiro de Castro,' uma; das moças. mais
bonit'as de nosso Estado, receberá' à faixa dé "Rainha
do Atlético Imbituba," no' Próximó dia 19.

.

. '

-x,X x-

9 - De iviagem ,marcada para Bahia, os srs: Rober..,
to Bessa, Nilvio Scussel, José Dias e Aloisio Oliveira, õn
de ,participarão elo CongreS'So do Comércio Lojista.

-xXx-

10 - O Charme e beleza de Lúcia 'D'Aquino D'Av_ili1"
foi ponto alto, em recente reuniãõ, :social.

-x _X x-

11 - Será "Patronesse" do ;baile das Debutantes
, dia 3 do próximo mês de outubro, na' cidade, ,de lta.Jáí;
a elegante sra.' Cesar, Ramos (L�cy. Em atividades 'pa�
!I'a o acontecimento o 'cronista socia:! Sebastião Reis..

".
- x X x-

•
"

.,'

1,.
12 _ Nos salões do Serrano TeniS Clube dl�; 24 de

outubro, "Miss Elegante Bangú" da cidade de Lages, re'

ceberá faixa.

13 ""'"' Festeja ídade nova amanhã, o elegante. ;sr.
dr. Nilton, Cherem. Em sua bonita residên�ia acontec��:;-c�:,
�� rodada' de uísque.

-

. 14 ..... Ao som 4a bôa música ,de Arlindo, no t"Am-e
lI.'ican Bar" ,dQ Querência Pala.ce, palest;l.avaÍn animada-"
mente cO!I\ o sr. dto AdernaI· Ramos da. SU:va.: Deputa
do Waldemar �!!..11� e l?r•.An1to Petz'Y.

"

15 - Cumprimentamos ao sr. Daniel Lopes Mafrn,
pelo seu "niver", ocorrido entem - Em 'sua residência

casal, J,n!leS Mafra, ,recepcionou convidados.

�.;.,._-"':;".':._ .. _-

Dümiense de .Paula Ribeiro
. Contabilidade - Economia ..- Advocacia

"

.

Impôsto de Retida - Emprêstimo-
Compulsório - Reavaliação do Ativo das

Emprêsas (Lei 4357) - Im,pôsto Adicional
çle .Renda (Lucros Extraordinários)
'Escritório: �ua Con�. Màfra, 57

Caixa Postal, 613 _. Fone 3837

·.i
; '�!Jr:; �l9r�anópolis se

'·"';-'-�'i���).r�;�S��'#�·"'
.

�\ ,:;
.
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jornais ínglêses publicaram
recentemente êste anúncio:

"uma ocupação interessan

te. Uma sensacão de con-:

o romaneísta (e jornalís- quísta. Tempo
-

pata se .dls:·
ta) FerÍl.ãndo Sabino, ora trair em boa companhía,
em Lon,dres, informa que os Não é essa; a vida 'D.ú!', você

quer"" E ao lado do texto..
uma fotografia na qual três
jovens de boina, muito �or·
ridentes, tomam urna cane

ca de cerveja. Diz Sabíno.:
Anúncio de algum bar? Pro

paganda de cerveja? Uma
. colônia de férias? Nada dís-

Anúncio original
em jornal inglês

BRITO

ALFAIATE
...

RUA NUNES t\;fI\CHADO

Ouem vai eonslruír já sabe!

lAMELAS DE CORRER E BASCULA:NTES

PORTAS·E PORTÕ�S, .De ferro� de aUa qualidade
por preços mais eC9nômicos, já eslãó pronlos,

.

e à sua disposiçãoj. �m:

Compensados Paraná LIda.
,I'UA DR. FÚLVIO A_UCCE, ••0 748

Telefone 8277
. ESTREITO

·

.Compenssados de: Pinho
·Amendoim
'Loro
Cabreuva
Cedro

I..huia
Piu-Martim
Gonçalo-Alves
Magao
Càrvalho

'Pau-Oleo'

,
,

Fanlasia
e

.

os famosos

LA.MBRIS "CODEPLA&"
JADEIIAS ROBRES PA8A REVESnMENTOS

;fI

Incrível! �)ó vantagens pare você n' (I

20
\ MESES
i· PARA
/ PAGAR. '.,,' .. ' '.

.

'. '.. 80: uma sugestão.' par(L in-

Instituto: de AposentadO'ria�'e Pensões �o:!��:�,s:ngl::. fileiras do

dos In.dustríários Delegada,'nó -Esta.: M�dicina: 70 anos de

vitórias
.

'" do ·de .s.anta Catarine .

;

AVISq AS EMPRESAS CONTRIBUINTES' O professor' Walter C. AI·

,. .' .

,.... varez, da Clínica 'Mayo,

.

.... i'
E. tI· A., em recente entre-

pAT�;NTE
.

DE REGISTRO' . .

. vista à imprensa declarou

•. ..

.
.

i '.'
. '- •

. que é um dos poucos médí-
;, ',:.. _, ,:' .: ..

o:: ._. ..'.'.,
.'_

'.�; :_) �'; f "co� no mundo ,a ter visto os

." ,.'.} � Nos têrln;ps do Decreto no.' "5110:-:'; ; p.�og:e.s;>os da ?i�nCia e da

dé-l�g:'el" : .•. " ' ". .

.

.'. ,:,� .. .rnedícína nos últimos 70 a·

:. \.' .'7'-' , é}S empresas lvdustnals, " corrtri- nos:' O professor Alvarez '

;buÍIit�s .0brigatóJJias dê�te-'ih�titut6, só; pbtÍ�_·.>tem acom�anhado, passo a

rão·ohter.aPatét :'·d R': "':. ti ,') ..... '. "�r.:'., pa�.sotas m?essan�e� peso

.

'

.

.

/
. n, e;.e . ,t;glS; ro . para 198'), quisas dos laboratórios par.

desd�,que comprovem, perante. a re�pedhva :��c�l�res e dos médicos e

.Coletoria Federal '. 'por' mi
. ·d· .' "C' rtidão '., cIentlS�$}S na luta contra .as

• .

.'.
.

.

"

..
,

..

'

.

elO. e,. e 1 ao. ,a 'dezenas de doenças que amo

.ser fo�e�ida p�10 .r��I,: <Íye :nã9 são ,:dev:ecl:o' da'.infestal;11' a -, te·rrà. "Hoje

ras desta. institúiçãô.�.: diz êste méqi�o .:-: 'meu� co-

.'. ?��-, Convid�m9s,. ,p'ór,t��t() ,,:�S Etnpi��{�s. ����Gt��!�rl::��id:'��IZ�:
vínculadas ao. IAPI; 'qQê estejam em débito

.. terv�nçoes: '. mtra�J.'amanas:
••

»Ó,
••

1\

t
.

I' "" .
..'" ,.,.... cardíacas e ·na caIXa torá-

?ara ,com es e nstituto, a' sanarem essa ',irre
.

�ica, .aó passo que no meu'

gularidade, .p�ra que esta' :i)elegaciâ.'. possa "te11::Í�o �e formação não se

fornecer a C rtidã .

: 'C'" I' .".' .

" .conseguia sequer salvar um

· ,
..

'

_

e
..

'
I ao que. as, . o etoriàs F�rlç-· doenteide pneumonia." As

,réUS �everao exigir, nosfêrmos
. dá.' supra: .,de�cOl;H�r�as, da' medi�ina e

mencionado 'Decreto
. '.

r. '.' ':' ..

'

...
' -Ór

'

I 0, prqgresso: da .Pesqmsa na

• », O ,para. OI neeimento . da .

industria farmacêutica mos.

reférida Patente.
. .

.'

tmÍn; claramente que o ho-

,3 - Qualquer esclarecimenf .' ,;1/.'·.' ;t·�·.: rnem
.. :stá sempre 'na v�n.

• 1\ • .,..

•

•

•

;' .' .' 9 s� re. es a , ,gardw"na lu.ta contra os m·

e�gencla sera prestàdo :aos interessados pda- v-i;>ív�is; inf�igos da huma·

Delegacia do I.A.P.L - Serviço de ÁITe�ad�'2::' nIdad.e.:
.

.'

ção ,sito na rua Tjradentes,.no. 1'5,:":'10. àIi::.·· Gen�e é noticia
· dar, na cidade �e Florianópolis. ,....:, '

.

.,
.

, Flotianópolis, lo, de setembro de Ú)6:4·· John Goulden, gerente·ge·

I EWaldo Mosimann _._ ·.D'E'L'E'G:ADO'.....,....
raí da Ford, anunciou o Prê
mio Fo'rd para artigos sôbre

.

. ·1'0 ,

.

- 13::_:'9: 64:", . au.tomobilismo: cr$ I mi·

.

.' lhão a9 primeiro colocado

-----------_..:._.,.:....,..:...�__:_..:,___�__:_.:._.. ....:.. Padre Patrick Peytou, ano

. , ,'.\ . te miJhão de pessoas no

." 'Casa do Estudante Secundári.o·. ;=X:::�b::: a:�� :oumq�:;
..

.'

'd'
".

'FI
' .,' .'.

.

nãO, me esquecerei nunca '- ,"

. e,.,
.

orian:ó,p''olis .... ,,- Kiriaki Tsopei, Misse U·
.

niverso, fêz' sucesso na VII'
A V I S O .

. .'
. Fenit;· foi divicil encontrar

t' ", ,','. um cabelereíro grego para' DO CORRESPONDENTE

.' . _,
. '. ,�. elà - O jornalista Mino' CYZAMA - NOSSA HOME-

.

AVISamOS aos senhores -portadores' . de G�rta dirigirá o S'uPlemento NAGEM AO "TRIO DE OU

Caute.las referentes ao. sorteio' de um'á, t �.: Esportiv?, do "O Estado. de RO" DA. IMPRENSA CA-

· '. 1" '. .' .

;........ '.' q:o. s. Paulo. - As Orgamza- TARINENSE QUANDO O

move, que -esta entIdade faria ralizar no� diá· ções Maurício Villela, no Rio DE MAIS UM 70 DE SE-

I? ç}e setembro de 1964, que ó mesmo f�l tia' de J�ne�r?, contam com 400 TEMBRO.

fer'd<) ,_".
.

", funclOnarlOs e produzem
1. para extraçao da Lotena Federal de produtos farmacêuticos, pro.

Natal do corrente ano_
dutos químjcos e pro.dutos

·

Just'1'ií
�

't I
.

d'd
< '.

dietéticos e nutricionais li-
.

.

.

'.

II camos a me 1 a, pelo. . fato dê· nhas industriais aceitas'em
ainda não t�rmos arrecadado importânch .todo o país.

correspondente a despesas do sorteio.
"

_

Certos da compreenção dos inter�ssa�
dos. agradecemos.

Florianópol�s, 3 de setembro' de 1964.
. '.'

. Sergio Vardânega
Diretor Pr�sideIite da'C . E ; S .

-�.-

Facilidade como esta,
para comprar G-E, ..

nunca mais!

.' &."',s:.�'lF ..

UMA CASA NO
JARD.IM ATLÂNTIUO";

. Cada compra G-E que você. faz,'
dá direHo a concorrer ao sorteio..
·A caaa.séra 'distribuida na certa!

. A,lguém vai ganhar! '.

-'< .- '.
Que seja você!

�... ,. .

..��

NAO p[RCn UMPO! É SÓ filÉ DIA 3D! vuma JÁ I COMPRf Cf:'HOf MfSMO,
'",

,,' :;

GRÁTIS'

Não � sortelo ! Ao comprar sua

.' Gelaçteir� C-E, você ganha
d�.,preseJ.jt&, na ho'ta, um
ferro 'automáUeo G�E.

." 'o
::
�
õ

� .....

. ,.

A VITRINA DE ;Q9ÃfrOADE G E
',lJ �"" .'

."'" &:__.
.-, ,

lalicias', de Rior;�dD SUI>:c

Dentre as festivas datas
nacionais em comemora,

Ç'Ões a uma classe, nunca

esquecemos o 10 de Setem
bro que no Brasil assinala.

o Diá da Imprensa.
Desejamos hom�nagear a

imprensa da .terra barri',;'a
verde, nada mais acertado
do que nos rejubilarmos

.

com todos os colegas num"1.

homenagem ao Trio de Ou

ro do jornalismo de Santa
Catarina.

pr'e soube honr�r a in1pren,-
.

Lacerda proferiu. fr.a/Se. tam
,sa da terra de Jeronymil bérn.rião rtie:Íios'cél�br� ;(;0.
Coelho. Lendo Tito Car'J,1.- ;'mo a de Néreú.: RamOs já
lho aprendemos a' unir o referida.. Si pret�ndem()s
útil ao aP'·radável. Conhecer '. apresentar um

.

autêntico

prof�ndo
'"

do nosso verná':
.

Trio de Ouro no Di'a da Im

eulo, �bordando os mais va- prensa ao lado de Ti!o C�r
riados e palpitantes assun- valho �rá· forçoso aparecer

tos, anOS mais tarde.· tor- Rubens ,de. '.t\riud.a Ramos.

nou-se émérito escritor sen-' MAURICIO XAVIER - Após

do autor de obras inve:.;à- breves' apreciações à respei

veis. Não podia faltar no to' de Tito Carvalho e Ru

nosso Trio de Ouro ,a 'figu- bens de Arruda Ramos, os.

ra inconfundivel do brilhan leitores agora �ncontra-
rão o Trio de Ouro com

pleto� pois para tanto falta
va a inclusão do nome de

'Maurício Xavier. Iniciando
sua vitoriosa e invejá;yel
c.arreira jornalistica aqui
�l11 Rio do Sul, foi' desct�

quasi 20 anós, -uma das mais

felizes aquisiçõell dos "asso

ciados" enl Santa Catarina.
Seu trabalho à frente' de
"'A Nação" é algo que não
f P9demos descrever em pau
cas linhas. Amigo certo' e

.

sincero de todas as ho1'3.s·
grande colaborador de seus

suba1t"rnos, graças. ao seu

trabalho estafante tornou
"A Na não" em algo de �alor
inestimável para o nosso

Estado e motivo de desusado

orgulho para Blu,menau. Le
vando avante um programa
de grandes realizações sem

pre .
com o pensamento vOl

tado para a' gradeza. de Blu
menau do nosso rico Vale
do ftaúaí, e de Santa Cata-

.

. rina, Maurício Xavier quer
queira ou não, pois sa'bemos

'_ferir com estas linhas ·sua.

proverbial modestia, por
todos os motivos tornou-se
merecedor de integrar o

.

Trio de Ouro do jornalismo
catarinense.

.

te jornalista e reI'lomaclo

escritor Tito Carvalho
RUBENS DE· ARRUDA

RAMOS - O piretor de "O

ESTADO", mais �onhecido
nos meios jornalisticos pelQ
pseudônimo de Jú ou mes

mo Guilherme' TeU, na feliz
'. Integram o Trio de .Ouro frase do gr.ande Nereu Ra

't a que nos referimos valores mos recebeu 'a sua consagra
�

que apontamos como exem- .ção, como Poeta dos Jor

pIos às gerações vindouras:
.

nalistas Catarinenses. Cl'i

TITO CARVALHO - Quan' tico sarcástico e mordaz,

, do garoto ainda na legen- esbanjando talento, .brín-
. dária Laguna sempre que dando seu público ledor com'
possível davamos uma "es- . um humorismo sadi'o e ca

capada" até a redação da tivante, o renomado Rubens

saudosa "A .Cidade" para de Arru(la 'Ramos tornoll-

'lermos o que escrevia Tito

Carvalho. Mesmo o tran.s-
se patrimônio de nosso Es

tado. Durante muitos ancs

correr dos anós em
,

com uma persistência irive

jáveLfoi valor dos mais po-
.

-

-�ltivos do. oposicionismo ca-

tarin�Jlse, ocasião em que
o então. Governador .Jorge

nada

�tnud{)u o rumo traçado pór
Tito Carvalho que durante
muitos e muitos anos lon

ge de Santa Catarina, sem-

CASA - ALUGA-SE
Confortável residência à Rua Almirante

Carneiro;"8 - com' telefone.
Tratar pelo fone 2911.

MISSA - CONVITE Finalizando queremos di

zer de público que nossa ta

refa foi espinhosa porquan
to' selecionar um Trio de

DR. HANS BUENDGENS
DOR DO ESTADO

PROCURA-

lOuro num setor riquissi-
.

•. i: mo como felizmente é o da

·

O MINIS�RIO DE SANT,!\ CATARI-,. impre!1sa I de nosso Estado

NA convida a todos os parentes e' pessoas é algo de llluito difíell. Que
· .

d DR HA S
nos perdoem os muitos co-

amIgas o '. N BUENDGENS .para q., legas di,gnos de nossa esti-

Missa de 300. dia que manda rezar por in- , ma e consideração, uma vez

tenção de s'ua alma d" 11 d
.

t. ., que pretel"demos levar avan.
.'

no la o corren �., te algo até então nunca

. sexta-feira, às 8,00 horas, na Catedral Me-
.

realizado em SB;nta Cata.li-

tropolitana.
.

na ..
· Os que conhecem

CarValho,

J
. ,(' .: ; ;

�. ,"o i . l' .:, .

';"l "

.' Rubens de Arruda· Ramos

, os que' conhecel!i Mauri
cio Xavier, temos· plena
certeza sem o menor medo

de errar, irão aplaudir nos

sa homenàg'em no DIa (la
.

Imprensa aos citados CO�E'

gas.

Edital de. Concorrência Pllblica N. 2

No' dia 27 de setembro de' 1964 às 10

horas, no Edifício sede da ACARESC, à Ro
dovül Leoberto Leal s/NO, terá lugar a Con-

corrênc�a Pública 'N° 2.
.

.

As propostas serão apresentadas para
o fornecimento do seguinte material:

.

a) . Bomba de 'gasolina manual com relógio e

totalizador.
.

b) ,Um· tanque subterrâneo para ga,solina com
C�paci�d.e 'de 10 mil litros
ç)Um motor eléfrico com capaCidade de 5

HP, trifásico c/ 60 ciclos, 220/380 Volts.
d) Uma bomba para la'ração de ve:cuios
e) Uma bomba. de ar, para lubrificação s/ o

motor.
As .propostas deverão obedec.er rigosa

mente aos termos do edital, não sendo ace-i

tasaquelas que ,apresenta;em variedades ou
recido.

O prazo·de·entrega do material. será de

preços para �ateriais diferentes.
A proposta gue contiver emendas ou

rasuras para ser a-ceita. c1·everá ter as mesmas
,

.
.

10 dias a contar do pedido.
.

As propostas dever80 ser apresentadas
ressalvadas a, tinta vermelha e assinadas .

A adjudicação do fornecimento depen
derá da verificaç?o n�o só do.menor preço
mas também, da qúa1idrlde do material ofc�
em 2 vias, datilografadas e assinadas (se,for
procurador, juntar a procuração respectiv'a:
devidamente. legalizada) .'

A abp.rtura da� propostas será efetuada
no dia 27 de setembro de 1964, às 10 horas
conforme foi. mencionado acima, na presen

çá -dos interessados.
O pag8men�o será efetuado 110 ato da

entre�a do material no Es�ritório Central da

As�()ci�çã() de Crédito é Assistência :Ru
de Santa Catarina' = A"ARESC 13-�-l;.,

.' ,� .

(,
,t" ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sábado dia 12.9864 Às 20 hOI as - DANÇANDO NA COLlN'A
.. ".

" : .

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

Assuntos Fe. '�.:' . '" .

BRUSQUE, amanhã, elegerá Garotas Radar, na
festa promovida pelo C.'A. Carlos !{enaux, em "Noite
d� Encantamento", completando os testejos do seu'

�1. Aniversário de Fun,da9fio; no llJ."og-rama consta tam

b�m d� Um desfile: de mOd�1> e revivepdp o carnaval.
. Mifls Personalidade Rádar r.W Santa Catarina'- Ana.
Maria Schaéfer, estará presente, Com aquela, promoção
a sociedade brusquense abrtrá ortctalmerite a Festa 11,
MiBS Radar para 19G5.

ACABO de receber gentil convite do Sr. e Sra. D:-.
Aderbal Ramos da Silva e da Vva. Sra. Dorothéa oarea
Iho Comélli, para o casamento de SC1,lS fi,lhos SILVIA e

JOSE' MATUSALÉM, que será realizado próximo dia

viÍ'lt!l e cinco às onze e trinta horas, no Altar da Cap�
la do Divino Espírit,o Santo, onde receberão os cumpri
mentos,

A SECRETARIA do Trabalho, íniciou a elaboração
do plano de habitação popular para Santa Catarina. Po

demos informar que a Imobiliária A. Gonzaga, também'
está' elaborando paralelamente um plano idêntico, pa

ra ser submetido a apreciação daquela Secretaria.

COM VIAGEM marcada para os E.U.A., dia vinte e

seis ,próximo, o Dr. Anito Z�no Petry, Diretor do DAES,
,que à cOlwite do Govêrno Ame:çicano, fará um Curso oe

Engenharia ISanitária, em .w�qillgton. Desta capital,
partirá dia vinte, conforme cqnvite feito por internlédi'

da Embaixada Americana. i\ l301sa de Estudos, terá a

tluração de oito' semanas contando o dia do embarque
desta Cidade,

- AMANHA, será realizado o Enlace Matrimonial
de Rose Salum com o Sr: José Salm, às 17 horas, na

Capela, de N. Sra. de Lourdes e São Luiz. Após a ceri

mônia religiósa os noivos receb.erão os cumprimentos na

residência dos pais da noiva, Sr. e Sra. Amim Abrio

Salum.

Nova moda;
Pés d�calços
..

P�rece que no mundo to

do, os lançadores d@ modr
estão fazendo guerra" entre
si" para ver quem dita a mo
da mais extravagante e Im
P]\'ÓPrJa para a mulher. Nãc
bastou' o lançamento ".:0 mo

.noquíní, e já apareceu err

Londres um 116,,"0 estilo: an

dar descalça. Há poucos
dias, foi vista passeando pe
las ruas da capital londrinr,
uma jovem trajada com ele

gância que conseguiu atrai!

a atenção de alguns ,dos

transeuntes por estar sem

sapatos. Olhavam-na boquiu
'

bertos e espantados comen

tando entre si. Como 111n

do de chamar a; atenção é ('.

rígínal. Mas, francamente

que falta de gõsto! O sapa
to é importantíssimo na elo

gâncía da mulher. Tanto quP
um vestido, por mais boni

�nticiasNA Rua ConselheirQ Mafra n. 3'11 está funcionam!o '

o Tabelionato (4. Tabelião de Notas) SALLES. DOlla

Vanda Sanes, atendendo no expediente normaL A
.

�C�tl Ol11ícasYOLANDA Carvalho, a "Deusa 'da Fauna B:msileira", ,111'
, �

do Baile Municipal de ;Fpolis. 64, Prlu:eira classificada
� I ' 1em original.""; 1e, domingo trocou de tdade e foI rece:)-

.

. . ..

clonada com un� almoço na, residê�eia da Sra. Cléia
DeSelTll)l'(�>�:(1 :

Carvalho Bayer, na Cidaqc de Tijucas. É l�ealidade?

ONTEM, no Grupo Escolar "Barreiros Filho", a Di-
N '11' l' 't" ..'. : ..

'. <JS li '.11.�OS C laS, ,mu� O

retora, Sra. Irene Perel,l'a da Silva, fOI '. homenageada . ':ç J .. -

') d' I.'
,

'

,_, '!<" ., "·,,se

1--1'OU"
(lU pOS5JVe on' fi (e

pelos seus l;lJun,ol'l.· Troê�u. ,�e �4�d().:� .' ;; f;f:._�l ;T l:�: 4c, ;;",fi.J :}·,,�j,;li6 Clue aS"r);�rja o
� .

' I r' ";;'� ,,J "':'" ti�' .�� �(},q" t� ,l.:,,� �....';'t'� 'ft!. �I,.�.. •

l!) �
• ,. • • ': I;, rais. Sua',:prin:::ipal causa sc-

LUCIA Mana Lange, MIS� Flonanopolls' 1960, O}.�- t·, 'r"" .

I .,
, ,1.., '..",. , ., ..' 1tM'l1 as 're Oi"lll'lS };In!'\"Clp�' ,

tt:m, aniversariou'e foi homenageada, m.ente. no setor �gn\rio: que
é).Ull1entando -a .produçto in·

dividueil peia adoquu cie mü·
t0dos· moden'lu::., cieiJ"p'ia
sem emprõgo grandes mas·

sas interiorana:.;,. QUO. j,FO,:Ll
rariam os centró'i Iir;)C)iliJS.

E·vidf.lntemen\.i\ se tn J. r:l� ',)

, vior a acontecer, a �cÚse Uq-,
verá se promover, a�)(:nas e11'

•

tre Ol> não-especializud_)s .. Il o
entanto, juntalll-Gilte CQ;U -[1_'>

reformas', está o gu\,ô'.'u')
instituindo" os planos - ele li�1

bil.itação, que certamente
obsorverão' os excesso: dt'

Jl1Í:Í.o·de-obra . elll ,tódus tl:�

frentes, apeS'lr dás :nod:,J
Ílas tecnologias CIUC soi'ào
empregadas pelas grandes
omprêsas construtoras, prin·
cipalmente no planejamento
cie oasas pré-fabr,iclldus.

E POR falar C111 universai:iou ontem, a Sra, Telm::t

,J;lchaéfer, trocou de idade.

AINDA coment.ando o casamehto de lrénc .Lac'Br-,
da e Aderbal Rosa, entre as elegal1t�s Son)'1oras que a

presentaram bonitos môdelos; notamos a" Srl1hora . D·,'

Mario (Ida) Ferreira, em gercy laminado gru,{',ltf'; S"(l

Dr. Caetano (Elaine) Costa, em gaze' amarela COlll UT

casacão bordado caiu pedrarIas nos punhos P, r;('.:,,_r

em tonalidade azul; Sra, Amílcar Ule!oisal CnL'7, LIma,
em chantung Dior azul com mangas em gazes plissadas.

o CENTRO Ar;urlênl;co "Dialma M(l?I.�"::Jt""·.

hh"i. às vinte ]J"l" na 8t�a s6:1e social pro1110verú
reunião dançante,

:. A ASSOCIAÇÃO Coral de' Fpol\s., 8�11al'll:L 110 Cla:.w

Paineiras, vai eOl'],CUlorar "NIVER". I'Ta rWDsi0n 1\,r':,�

Coral cfe Fpolis. Vera Faria. receberá n fai�;a simbólica.

ELS�\ 13mlas3;s, liitJa do $1'. c Sra. Dr. Joio Batista
BanaBsis, hoje, receb'31..i le.lcitaçoes pelo seu "ni\'(::1"

Da minha eOl'lTsiJoncJ.ente social ue J3rus:lue (lVlalu;;'
A SOCIEDADE da Cn?llal dos Tceiüos uiJlau.iu ,la

noite de sú,ba do último. a nprc�elita(:ào oHcial das Du
Y' bútanlps d:� 1964 do CluiJc Af.L'lleo CarJo::; UCll.aux. '_':J]

noite que foi deno'llinuda "Debut no Japão",
O salào csta..vu dee'oruJo lIO cS"tlO jaj,)ü"cs e o COil

Junto l1lllS1cIlJ de EHnl�o. ele Blul1lt;uau, "Jo;;tifieou l'a

anjma<:.�\o ela noltdua quo csticoa-·;iC ate <�s sc�s' hs. �:;J

manhã
J

F'Izeram SU8, estréia na socit'�;a�le, as n:enÚ18S-1110-
.c:as: À.ncioi1e Galitsky: 'M'aria BCr1.ladr\:e Pfau (re:],'cs.;11-
t.antc ele B!ulllf'naul: DLJce Manco; 1001e Marly lI�j:;
l1'1!-;, Bnrni; l\üi1'ci[l MUl1ch; Maria do· Canl10 Ram0d

l-U·l"·r.cr: J\'íaria. da ·GrDeu G0:n\.'::; 'Cc CiJl:li_iua); Jviar;clé'.

J\iGSÜllUllll; Mari� d� Ói:[I(�, .S:OC�1.S' 'l" prClw:;_H[�ni.,('s ,',

Clu.be Do)óc de Agõsto): M"n;_L· Sa]ol1l"o " \7a:"'(:'\C '-"
l'eil'a (rrproscntnn(.':s elo. ':;. I::. PH!\(I("jra:1iPJ.

Após o desfile de rcpre�ellt, (j:.i.o, elas rccebern.lll �I:l.

ral rllnr�"('. .�rn. :\"(l1'·ia1"l0 I J\nit.n, J I::ldl:J('j pr. u:na n,co:'

rlv';a,), r ('Pl SC'2'ujcJa clall'�;Ham ""� váisas uos' pais, p,.

drinhos. e ,namorados,
Prestigiando (J. noitac1a. e;lContramos.os casa's: _\:

1101:-:0 Schadrl', :Gcluarcio' V�z Pinto de 'SoUí�a, Cnr\l'

Cid Rpnf1,UX, Evaldo Scllaéfrl', dr. .JOt;� Ti·ld(1,;)ulli. f1il",'1 'l'

Battistótti, CyrQ Gevaetd, Érico Bi:mcn ilii, R(}lf J��r!)l'

,Oscar Gu:;ta.vo iÜieger, Jus::) Oerm.:),no SCll:.1Cfcr, Va,,;j;,i'

'Walendoysky" dr. ,Sérgio' Schaefel', José Pereira. OdiJo

Gomcs, OS;l1�':1jo Pfau, Fl':11.1CiSCO Heii.,' AJe:,-:nndre ]I.1"('ri

co, Daniel" 13urni. Arll'iupo Scl1u('f('r, clr. BClizario Hrl

mos, Ole-gü rio Mw)Ler I,J)l'csi,del1.tc, do. Clube), dr_ ,To;�_o

Antônio Scllaefcl', Dr. Eug-êuio Doill1 Vieira.

Também :lL'cseutes as srta.:>: Sarita. Di�gOli,
.

Ivaml'

!!arl1i,
.

Maris0 Piaaa, Gertrudes Kniüs" Maria Auxilia

dora Schaefe1', Wallda e Vera. Walelidovéiky, Maria ;" ·i.i
Bâtt!stotti, Ivete Appd, l\Iiriam TrjcJa�)a]]j, Ana J\lai.'Ía

Loureiro, Maria. do Carmo �e C'�lls Muller, Maria LuL"u.

e Vilma. Pereir[), e l].pgina l\'IüJ1ch.

A!n.da como parte dCfl .f�.;,tejOS de Di. aniversário' d:J

Clube Atlético Carlos W;1Jau;\, d.!Q. "1�: p. haverá ")ioit <l,

di de Encantamento", corn dep!iles de': A crh:i.ilçci ;'"·U

!b.titlúdade, . De.;;!Ue de. Mo.ias W64" .P�e1-11-endo o cal'll:1-

Vil!, e eleição da Garota Eadar Brusqu€l'l�e. Após os düs-

f! "'c:u CO!lj-�E,tC >abrmial'Q a soirée.
dia 8 p,p., fp industrial Ingo Arlindo

Mais 1VO milhões

J!a.ra o Brasil

Após vários contatos com

grupos inglêses, o govêruo
brasileiro conseg�iiu um em·

préstimo de. US� lU!,) l1l i,

lhões, �m equiparllentos, ra
ra instalat;ão da SU:::rür[.!i·
CE. do Vale do ParaoJ;ebo
Açominas que deverá produ·
zir aLé 1972 um milhão de

toneladas de aço. Est'1 nova

siderúrgia sci:á mO!ltada (')11

13etim, vizinha ü re.f.ilwJ'iu
Gabriel Passos. O projeto
pl'êve uma produção inkiaJ
de um milhão de toneladas
a ser 8 tcanc:.1ch

'

C111 "ál'Ülf:

el.upas. ('on1 um inv85tilll'.?Il·
to LotaI (10 quase 400 mi·

lhões de dólares, ao câmbic.
:..nUuL

�f)l'!)(',I,ba "ai
fabricar lhião

O a:vi5.o 111odél0 W-l:11. ru

prie'lclo l�O Brasil, toi testa:
do c aprovado na Cf'1]!rn

Técnico cle Aerontlutic:1. 01"11

São José dos Canwos. Esse

ti\)O dI.' '1"\,011')"'0 será dora

"p,nte ('SI1')! l'u[(lo pela Cons-
.

.

t"lJ.lP"C\ l'T"(.'tQnal r:l�' A�liôe�.

em ROl·O('ah��. 'C1ue ellt;r!ll";í

0111 fll"'-'; r�n�" "1("'1 ta ..cl-:::ntro
ele \)Ol\(".:'5 me�;es,

t C A í: t � � :dl �! �
N A O"

, j':' u ':! '!·u !

..

mlnlnos.·· ..

to que seja, perde todo o ísso p04e ser f�ito na prata
seu, encanto . se o calçado ou nc aconchêgo do lar, sem'
não estiver .de acórdo com qUebrar'!l. elegância ímpres
êle. Re""!me�te,, Q andar des- cindível a tõda mulher."

calço ajüd�;·à:,f9rtaiecer os
"

pés, aléri(
,-

'�,<�pl1lodO e :�'\neqirlns brasileiros

gostosp��;
,

"

'!tie�e nos ,:,��s\1cesso internacional

dias q��n ,%rãQ: Más,
:
. .(�

.
'.

e-

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

Parabéns às nossas: marro
quins, que agora

' i.ndul:iit�
velmente já têm fama �'lter- '

nacional 'através das cjtimas
promoções' da nossa Inêltis
tria textil no exterior. Nor

ma, Lílian, l\1:ailil e derrúd,s
componéntes do grupo ide

mencquíns de jmp�;::t�, 11 Ij . ,... "', .
'

indústria. paulista; sobn'!SF.a}·: ,:,'PQORAMAÇAq DO lVIES DE SETE��BR.P
ram COll1' classe e ·f.e�r:l,.'à;.1(:3, '. D\" .,', , '1:' 'J 'D ,", 'C' 1"

,
'

'; d,.' '

.

na passarela 'd.a nq�:;;'�, yn .' .

'lá .....<:..
.

ançanao na o l11a .' '. ','. :>' :,

'Fenit realizada em' são' Pali ", Dúl': 26. - Soirée da Primaverá
, .:;, .

----�--�------------��------��--�----�'. �

, '

DIDMINGO,
; '�.:' '

" (>�,.

lo,' como também n�" :.�le·
monstrncão .(1.Q. ,nOSS!l, no\'':;
li1'1118, "BraziH'-.I.;l Sr.y��>", e1,!)'
Pil,ris e no .lanão. 1I!P-�jt.e lan

camento da nova. colecâo da ,

moda brssíletra, nossas ma

-nertuins
.

corresnoncerarn
.»:

.��.
1111: perfeito SIH:?SS(l ..N or.i:n:>,
lp"l',,"! das n.. :::tr1f.'(!.l.li"Ó::,:'· (l\lé
n1.",.j� se destacou, rt'snon�lEm
11!1'''\1� ti-.),; 8n�'r'e,r�"t:l"3 ',r�ue., rÓ,

pfJl'" pl� d">l'-'l'J" de se" 'ma-

nn�l�.lil1�� ��i���n;.ari ""!. '_�rri_'()l'�'e� t

poi:'> SfH' lll'lrt01o �'é dcdícnr

('()1'no e ?I""'.a à. protss�0,
rr.:rc.:.tirninrl-:-se nUf1'1'-' .......... ,---:'<""1 ....

(l'P,':":''l �{1nc;:t"=l11te /1::l ,�\p"J'�,1��tq
C hA�l o'ÔdC1. j·"rtt0 rlpnt'ro

Tendo f-alecid6 )em Curitiba onde rc!�i- (;011)0 fora C!a nass('_t'e1�'-:
.

dia, no dia 20 p. p. ',a Eenhora Id�altina da
Fonseca Dortas, viúva do sau:doso Sargento
Fe1ipe Dortas. a farní.lia, cons!crnada ,com o

rude golpe;' agradece as provas de sOlidaric
dade ,recebidas e cOnvida as pessoas de SU�-lS

relaçÕES para a Missa de mês: que,' em sutr;1

gio de �ua alma m.anda r(,�8r.' 0")0 dia 19 tb
, '.

corrente h5'7 ho;-rs, é1 Catedral Me�ropohtan:- . , Cohvida a todos os parentes e p�ssoa$
dr�ta Diocese, émtecipandó seus a:;rad€' .' 4e Sllé!S relações Pélra a mi<"sa dé 30 di�,S:qüe
mentos aos cuc l'ol·nparecer�m a êsse ato de ·'801..ANAJS��FtITAOO,���t lnanda,rezàrno di'::! J2 (sá1:ado)','à� 8 hS'�,',na'
riedadc cristã. "

',' '1' .' N'·· 's d P-
.

. .

_..__--- .'<:;" .grela . .' O'" ado. , ,.

.B'Jorianól�o]is, 11 de s.e' embro de 1.864 "

RAINHA DAS �ICIeli,�T"'S.
15.-9-64 Couso Mafra, '·]54 .:. .A ntecipa agradecimentos ..

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

� �

Participação ..

Sr. e Sra. José Matias Filho
_.:.- Sr. e: Sra. Egidio:Hipoli.o de Az�vedo

.

teni 'o prazer, de participar (l seus p�
l'f.'fHp� ',., amigos o contrato de casamento de

�

1.., . .'
'.
\

'seus filhos'.
-' .

.

. AMELIA e,- VILSQN ..

··

NOIVOS
:.. -:

r ,

(Querida)
MISSA DE MÊS �

',.

.;!'

--,�._----

, .'. 'CONVITE MlS5A ,'.

A. faJ;nília da sempre-lembrada'
.

, �',

','MARIA DAS DORES SANrOS 'MELO'�
,-/ ..

Não' peço . cu:icIa,de" qÚeto. apenas ser como 'y�c�;' pesejo estudat�' trabalhar, ,��r '·titlI

�o.tn, a: ajuda' que., me' der�m, 'já sei dar algun?, .:p��; -�i1�enqi .

a le� 'e escrever. Ma's ��n:�
Po.sso lllelhoFar W-üitÇ)" {:tl .e· ??-ilha:es de· outtâ�' crii���" defeituos�s que queremos àp�;
nas uma oportu.tiidade· -de �eabilita�1ão... Çolabor�; cqn:(>�.:.gente, ajude a nossa Cam:pa��� l :�'

..
�,!,'; r,t f'f', .';< �'.: -}�, i ..

Ã c.,·l-i:�" � ",''4';'� t:"� ,
. -:\S:-. �. � _1h:�.i'��· .�.� ,l��:. �.

-

,."� , .'l ,.

,

.•; ,.
_ � �

'-

:.�:
_.

,
••

'

�- 7o.i .' •

_ •• _
,
..

, "".," •
• �,�-,. _','

n'" ' .. .r""}.. • • '

..,..,Lret��..cotlVO· , ••••••••••••• '.' ••••Jayme T()tr�
�e,ctttári� . �J. � '� ".l.ui� Philipe Re?:�!'lçle Ci�i#
:TesriQi�9-s ',� ,': .��:'. " "."'Alb�to Fig�e.rçdo :� ,Ç�millo.��sí�
'��s_�4�i�:,p�:.A'Â:.ÇJ),;'�. � ... '�Re�atP _da Co,sta .t3dh#��·

, Çqç,td�dot�,�,." �.�'�'." •.. � •. " •• �. ljlysses Marün$$erre.�
" . . ;

,. ,

. :;,< ;:,'�l:'
,

!.-,
i

..

EN'YIE SUA' OON1RIBUIÇlO PARA A CAMPANHA PRÓ-CRIANÇA ·OiFEJTUOSA. À ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDADE!
Associaç:Io 'pe Assistênci� li Ó-i�nç� befclwósà -- A.A.C.D� - Av. P�of.
Asceuçlino R:is. esq. Pedro de Toledo, ..:..:. São PaUlo. I

..\ssocia�ao Casa da E5B=ra!i�a"":"Rua liuperatriz LeClpoldinà, 9--Santos.
lbsoc.iação Nossa SeQhqra' 'qe: - tou!d�. a.nexa à Sta. CaSa de Mistti.
córdia - Av. Cl�.iiÍio R;iIÍs Cú>sci. 50 .;.. Santos. �

'tssodaç.1o Minelfil" de Reabi!it:2.� .....,; A�'M� � � Avehldil. Afonso
�

J?ena. 2698 - .tleUf' Horizuote.· -6

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"
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Rcc�!himeQto 1:\0 "Fundo tas",' c:;oITe�p:onq.êl1:te, ,ao mês' ,tltuir o �Emdona4�' "FUl�-::
,de Inâeníeações 'l'l'abállli's-', de julho p�sádo':- ,\ (i�}lI tido 1:10 '4� 'In9"���Õe5 Trapa;
t�s". ,

'

� el');tro1,f �!n. vigê!lcia a !ei 'st1;� h�l>áw', -q.e 'ílCÔr4Q çpm :Q
" Conforme. estabeleceu O· pracita.da)" dev.etá retri ll./-gar p�F.ágrafQ ; �O ,'AA: �tgo 2"'
parágrafo 60. (parte' .fina!} até 15 de' setembió '" fiúent'E� da' l�!, su,p�IJà���; �,lll.Íl ué
do artigo '20 da I I 4.S57 de .ou seja;,'no, prazo .de 'seseu- �siég4rat, '.� sua rtdpOhsa"
16,de julho p" finao \publi-'-"ta (GOl días 'da: data chi' pu- ,'bilidade . 'e�e��ua! o 'pri

ca�� no "Diário Ofic�a� r'a, I blicação" C:3J y�l' ,(l'1-7��'j, . -_J?�l��: . reC�l����O a�
'\

U:r;llao" ele' 17 do mesmo Assim,
.

tod�s 'o� ,contt'�- aq�,� data: SO.., ,pena �e

��s). o prímeíro \,'ecolnl'.·J buin.t�s 40 ��PiôBto,: d� aeal,..
r,ne;tu da. �quota do "FuY-ldo (ia, C?mo �'p��. J,�à1�

,

, '&� Indeniza?iio Trabàlhis-' que, ���'. ()bt1�f1dps':a..'�::'
_...-.,......�-------------'-.-

'

,
'

Notícias de Tubarãti":':" :: "

(D; correspond�Iiie JABOO ·dAReIA"
: "

..

;' .,:' :':.'� �:': '1
EXPOSIÇAO, -FbTooRAFI(�A� DAS

OBRAS do GOVERNO CÉLSO RAMos' :\
-

.. .. �
-

. �

"'., f',

" ,',
' j"

"Em ótimo .local, próximo ao ,p·óntó· de
estacionamento dos ônibus da Em;,t� Sim-

'

to Anjo da'Guarda; à rua Lauro Mtille��\ Li
inaugurada, sábado último; à Expbs�ç&ç.- Fo:- ,

tográfica das Obras do Govêm'ó'CtHSb ttá:mo� -:

sendo grande o n��ero de. pe��à,�' quê a Vi�
sitam diàriamente. .,,".

'

, ","
.

':.".
..

' ,.... ","

,

. O Stand, armado especialmente .. "para
,t�l·iim, ocupa'extensa área, onde se " �nco.1-
tram .inúmeras fotos aç�n.tu�:qnente',é\mpli�� ,

das; e. com extraordinário efeí.o, das Óbrá.'
que vem reaiizandó o

. prec.iàro·, 'GQver'nadb�'
CelSO Ramos desde 196�t, .quant,o :��u::m,iti:·,
curul governamental para le:'l�id�de de', S?U'�:,'
ta Catarina.

' ", . '

.. ,

'l)slIléls de "energia e:é�ri,�a, 19r-npos' és

colares, rodovias;' cadeias .pab:.icas "�h()s..rltta�
é maternidades, pontes de, concreio' �r�à�
e outras ímpor.antes obras de interesse ti'

.

coletividade ·( ....t..o ,a a.estara �op:�rQ�ida.> e
o dinamismo de um' Gov�rno�'q�� q�e� 'ver'�
bem estar da sua terra e.q-a sua gerite.' ,

.

,

Louvamos a Iniciativa." da' "E;�qiosiçã, '

"
.

pois que serve eta para mos ..rá.r,a�� G�ptLo
que a Administração C�iso }�o�' é; a� �,f��
eheia .de realizações concretas.

", "

, ,

�., .. , >l '.'" .... ,
" '.'

"

<IMPRESSORA
:. . ":" .

'.
- �.", � -

,'_' ,

r' O' N T,O
DE,

ENCONTRO ',� , ,

..

,,�..""

COM,.

'AlVfUNES '.
SEVERO'

, '�.

'"

'I;

,
'

",'
.. ,

f I rdes..f.I�
cltc1tê$

.' ,folhet9' ... coto'oQO$
'C!lt,Qt;e.'� c-Oti��
ill'lp,re,.�oj .m 9etql

,

O9P.J�Pfío .

"
..

' ',:. ..

.

,
, ..

'

,p'O·N.T-O
.' " \

','

OE
" f

',\ •• ,

A ''''IPRESSO�A MoQfLO POs.w fado'! os "ecursos

e � .�ec(!"sóriÍl 'exp�riinci� Ií�r, 'oa(CJntir,-SQm,pr� o

mQ�lIno em, quàlquer U.t,yiçó 4Q romo.. ,

Trabalho idôneo e\pe�fei:�, .m:�q",t v. pode *on,fior;
'.(,l·'
.' .,

ENCONTRO·' �'
.

�S, 11',3:0.:
• , ' "

•. ,

�

1

(HORÁRIO ,\" ,',-"

,H�BiTUAL)

,> '

, ..

.
'. ,.....

'. 1t<4,p'R�$:$.ij� N�E"',
.

O'E ','

PR'�ALr)Ó"S�U�'ffJ' _,,çl4 .

'I' RU�, IiEQDO�() �,.�,,� "

,:=O�r,f� 25i7-"':'f��'R��6,P:óLlS
": .> .

..

,', \-,

,

'

",
. �fu .p�stlgj.o por
mlil' d� �eicla �esfrutado
'eq_tre ,OS" 8e,lJi> pares.'da Aea·

t',
'

, Duas casas, um� de ma:erJal C",ôiüra�ae
.

madeiras.'
"" .', ",'

(Continua)

TERRENOS
8'12.x 6'3.

.- '

,:.
• ,. �

.' ••
f' -' • ; "

. Para tfa:úir' a rua'Sérvidão Franzoni rio: ·'15 "

,

Baii�o 'AgroI1QmÍéa : : ',,' ..
'

: ',' -:, '

"

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

8,ÜHlR'080'
sl.

'

C ft F E Z fT O

,
",.:,"'CO,NVlTf,t .

' "

,

.• ' ",' '-;"'
�

-.
• •

',�, • I _

'r
'. '.' .
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•

, ,: ,A.IftMANpAD.�,,'D]; NOSSA SENHO ..

RA Í)O MONTÊ S�RATE;, 'têin a honra em

c�nvidar ?s fiéis,,:e o PQvo.,�m .gpral, para às
, ,fesHVidades 'gué: 'cOnstará de:- barraquinhqs.,
I se�iço de. auto falante,'novenas durante tô..

da a're,�ana, e dia 13 domingo às 9 horas da
.'manhãMISSA FESTI \ A, .às 16, heras da 'tar..
de "'PROCISSÃO" e ii l1o�:e grande queima
de fogos.

"

.",'
,

.

,

r

,

Jiãõ'j' Não seria. ' possivel
qu� '��lve's Dia nos tril.
t8$se' éóin �nto, desprêzol
'Que estariá entlão se' passa0-

'

,io? A �fÍ!-ltá dos' elementos I

;die que:p9de diSpôr o. g'rán.de
C;u�u'�t. '",u dê' que pOdériam

• \, .,l<� �'..
.

.,dispôr alguns dos nossos'

�Cda atualidade, par�'!

Por êsse e por outro� - ra

CiQCJ4110S l:Iewe.han�es, que a

um espn',llia oC�)Trem, Gnega
ffiJS a CiJnChll:laO ne. 4_úe

'

uunçaives vias se acha re
encarnado - e" o. que, é me

lhor - como poetá, tillvez
mesmo o Príncipe' .dos nos

sos poeta,\" pois que é fla·

grante a semelhançâ de Gui·
merme à� 'Alrileida cot;l1 ,

·Uopça!ves. Dias, para ,'raclO- .'
cinar segundÓ os métOctos
de Platão, 'sol) os ausPJcioS ,

das experiências de,CharcOt. ':
Lúcia Miguel Pereira, con

forme citação que e,nçQutto.
em Mário. étà. Sijva BritO,
"desvendou, nQ seU livro ser
,bre, C', poeta maranhense,'
ponto por po.ntó de sua per.
sonlllidade e de sua vida"
restituindo-nos, por iriteito,
'por completo, ,o. homem con
traditório e' confituoso que
l1}orou naquêle corpo. de baI
xa estaturá, que nãe excer
d�á de lm,50, más beIll pro..'
porciohado e mu�cUl()so, dá
mãos e pés mui pequenos, a
gj1idáde no.s t:novimentos,
passo curto. e apressado e.

gqmde clisposi�ão 'para' Ctlr
'

Il,linhar a ,pé. O h,omém na'

p!eQit�d� do. 4tlepto, ,que re- ;
sidiu &obrel;uão. �u!.l� ca,.:
beça' b�m de�nyo.lvicfu par,a

'

o:sos ' laqos, da�
.

!roxr1<es! ca-,
beça, realçaq.a; por,' U!ll� frb�- ,

te elevadr} e a11,lJ?l,g, profun
díJ,meute vi.ncada": e-in,'�i;. tooa

"

.,SESI7,Departa��nto Regfona,l de
, ,Santa Catatina .

Aviso às Empr�a� Confr;buintes
,o t>epartámen:o :Regional do Serviço

, SOcü:U ,da Industna � 'SESI - em Sa.'Íta Cat;_...

tina, cháma a a�,ençãQ aê setl;$ c6ntribúintes
, {j)b�igatorios (DeCreto-Lei 9-403 de 25-6-46)
ràr� os termos do �IjgO .70. e s{:;us §§ e artige
fiO,: dé\ Lei ,�<?:\ � .,3�l? de 16 Jé julLo', d_\
J S'64, qw, dê:,el'min� a 'correção mónetá ia
de 'seus débitos, d� :�côrdo c.-lrt'os :hdices de
d�sVa16dzação d�, rnoeda ,.cásO, não I'rOCUr'Ettl
sq�ucíona-ios dén�ro dos �p'r�os previstos nos

',ref�r:idos disj os1:ivos Jeg�i� .
,

'.

' '
,Os 4IteresS?dos fmi"_c"dnpo::J;ão'· amigá

vel d€ SU�. díVidá'dev.e,m pro:urár á Divisà6
'de A�hihlistração, ':' Pàlá'ció �da' Indústria. 6ó.
andar em Florianópo'is.- �g hOl�::Xio dàs 7 às
� 9 horas. ':

. , '

,

D�R�TOEIA REGI_QNA

,/
,

PORQUE NAO, T��16s O· 14 BIS.. �

.

,,:' " .

"

Nôo rrVJ.iÜemos nenhum' rm.iseu de "reJÚ:Í�ias aéreos,> üm':·rnotiv.o
Fazemos ql1estoo ábsolUto'cie, oterecer roPÜ:l_ez l.contôrto: outto.
.() '14 bi,s 'hó� oJBrecia: nada di�tó, é 'n�rica: veio' à, F1oti(::m6póli�.·,
'A Tac,Cruze1fo vem toci'os os diàs . (c<ÇlisQ que o�trôs �ã; 'iazr;rn)
nos mell10res hd�ár��� O, avião? :-ÇQ�vâiTí, pad'rcto de. çqnfôrto e'
:'rapi'dez, C�ntmue PtéÚiL'ind�"çi Ta�:Crií�eiro.

, ,

.'

"
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'9 \NO� O} LABUTA'

CONSTANTl EM PROl'

DF SANTA CAT I\RINA

�o "F''ron nos ESPORTE�

M

x x x-

Domingo próximo, o c'u! e que vencer
estará automàticamente classificado: Se, viê'r
a se registrar nôvo empate, então nôvo jóga
será desdobrado terça-feira, quando ',en,t5:O
surgirá definitivé;ln1ente o c1ube 'cla�sificadb
que deverá enfrentar, possivelmente, o'A.��é..
tico Mineiro.

, , ,

x' X x-
,;:

"

�;.

O Metrorol está contando cTltum ,pr,>"
bI�ma país o' seu meia médio SLV,io. �da
não chegou a um' acôrdo com <> clúbe: pa :<a

a renovação de �ontrato, pois. clübe::e: jOg�or
ainda não acertaram as bases financ�itâs. 'Se
Sílvio não tiver sua' situação ,rêgu1��ada,
durante a semana, Gaiola rode:r�, ser 'O"s�u
substituto.

- x x x-
r: •. r:

•.•• ,
...
.-

'

.

.'.� _
_ S-�.

Enquan:o isso O treinad:or Adó G�ê�io,
,

Car:os Fronner, r2aliza uma sé:de.:�� ,éxpe-
,

riências em seu ataque. com a fiíJàlid�de/,ç�e
conseguir maior obje:jvidad�. Mà�i.nó;�,p�tl.
lo Lumumbâ, esté'rão dislmtanrdo 'á'�ffênla
direita enquanto que Joãozinho ta"nibéií! terá
que melhorar .de produção para ser Ô�, titu
lar do cotejo de domingo. Apenas, ,a �â,:'es.
querda, f�rmada por Alcindo e Vieitá,;"e$tão
com suas escalações aSE:eguradas na 'ofensh:�

; \;1'
",

x x x-

Enquanto isso na defensiva do clube
gaucho hão .haverá alteração pois Airton in

tegrara o conjunto, ocupando a zaga central
do BiCampeão gaucho, o que não t;lConteceu
por ot!asião' dó primeiro cotejo entre catati-

'nenses e ga�chos, devido a uma �ontusã?..
I
,/. {.. '

x x g,_.

À delegação do Grêmio Porto AIegrense
deverá embarcar para Santa Cátarina na

manhã de sábado, viajando em avião p ctir
reira da Varig, que deverá decól3r do Atifo
porto Salgado Filho, por volta das l' :{lQras.

'

Por
"---·x X x-

enquanto ainda não se conh��e ()
.

conto ria 1°

\'

I r
' __�

._0.•

,

BOA ARREC�U)ÁÇÃO
:- :

, RODRIGUES FOI

SUSPENSO

I
,',

CONT�:ATO TERMINA
. HO.JE

. ! I

o ;contrato., do treinador
JoSé, Pera ,com o Guarany
de ltanpava ,Norte', termi
na n() dia de hOJe.
'Segundo' noticias da Cl

dad,e indU$trlal não existem

probiemas para á renova

ção de contrato do treina

dor Pera. ,

FERROVIÁRIO QrER
BõRIS E ELMO'

GRÊMIO· FICARA NO
LUX HOTEL

A delegação' do Grêmio'

PortoAlegrense que edá corri,
sua chegada para às 12

horas, de sábadQ, na capi
tal cata.rinense já r !servou

acomodações no Lux Hotel,
situado na rua ,Felir:e Scn-,
midt, bem, no coraç::;'o
cidàde.

'

JOCOS ABERTOS

A Comissão Mllnicip� de

Esporte de 'm\lmena!l en-,

contra-se em grande, ativi..
,dade, visando a' ,pa',"tici:nàr
ção "'e Blmnenau nos Jogos
Abertos de �anta C�,tari)1u,
,determinados para nutubro

próxim!?, em Pôrto União.

FUSAO'ENTRE GUATÁ
"-E 'ATLÊTICO'

, �Se�çto ',noticiário que
nos' êl.J.ega, do,; interior, exis-
� ._......._ --.,..-------

, ;

'Wilson, L. ,de Medeiros

NESTE 'ms ,INICIO D,\

TEMPORADÂ ENXADRÍ
.:rICA --- F.C.X. CONVIDA

CONFffiMADO O PROG
NóSTICO DE LmZ VIANA
- ANTONIO ROCHA, SA-

GROU-SE CAMPEAO

Chegou ao seu término
na 'última semana do mês

PfII,Sa.do, O Campeonato 'Bra
suêito Indivi1ual de Xa

drez, ,apresentando o se

gqinte' re�ultado final:

�AO: Antonio Ro

cha, com' 14, pontos; VIce

Campeão: Helder Câmara,
13,5 po

"

'lugar - Má�:-

cio' q , 11,5 pontos;
�. _,,',� :luear ' �"cio' aa�la.,

10,5 pontos 5°/6° _ Luiz
Tavares, e Eduardo Afora,
10 pontos; 7°/SO _ Adal1.
to Nóbrega (catarinense
radicado no R. G. de Sul e

Sprgio Fanas com 9 pontos
100-/11° _ J. Souza Mendes
e J. T Mangini, com 8 pon
tos; 12° _ A. Teófilo, 7,5
pon tos; 130 _ Francisco

Alves, 7 pontos; 14°/15°/15°
_ Madeira de Ley, Marcos
Mpennich (catarinense dis":
putando 'pelo Paraná) e

Serra Azul, J todos ,com 6.5

pontos; 17° L. Hollzman,
com 4,5 pontos e 18° -
Bêncio de Melo, com 2,5
pontos.
Antonio Rdcha, conquis

tando o campeonato 10 cor

rente ano veio confirmar (\

prognóstico feito pelo velho
e experimentac10 enxadrish
Luiz Vianna, de Pôrto Ale-

REDATOR
Pedro Paulo Machado

COLABORADORES ESPECIAIS

MAURY BORGES - GILBERTO NAHl.S
,GILBERTO PAIVA

,

I 'COLABORADORES
',' �' RUI LOBO - MIUrON F. A'VILA _. O�ILDO LISBOA,'

·

I' MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI'

ABEi...ARoo AB�
�'" : -----___.__.,:_-__..._�

-xXx-' .":,;

.: �

Metropol x GJêm'I()' 'Mo�nopoliza as

AI. ,��, ões 'do Pu"'bl'('oJ' I ,'''_', 'iI_
'� ': :"\':�'I� "'_ ,', :,'. "

,i' '"

t
"' + :«. '

Esporte Clube Metropol de .sqdt� ':êatd-:: _. _' -----

rina e Grêmio Porto A'egrense, est?��o "�n,c'i�, ','�' -
'

dindo na tarde de domingo, no est{H;lio', dr; '�"·�lj1:-,_I_�_'IMiIS;jÕITspoffiU·�-:o.-:-,'_",'Adolfo Konder em Florianópolis, quem ,cabe�
.

rá o direito de prosseguir nas' disputas -p,�la
Taça Brasil. '

'

,

'

,i: :,:. '::,'
I

X X x-
.t .:':

"\':, .

Prova clclística ''N3zar,eno Coelhó�'1 • ....' •
• ,

• -Ó, �I_ •

kprova clõlísbtca prorno- ; o 'p�I"�mr:so: da, pil'ya set� lio,,< LuZ, :·Avenida· MãUco, As inscrições ep'coritram,-
vÍda: .pelo Departamento ,Es... -tJ;"ês:,vol�3ts ao .Oírcular; '00111,' Rimos,'Rua' Bocaiuva:, Rl,Úl se abertas 'no Depá,r-tamePJ;ó
portívo dã' Rá�o 'Guar�j�{ s?-ídâ,::d�froi:).te ao,'M�gàZÍln E$j�;es 'Juntar, Avenida Rio' Esportivo da Rádfo Ot,la
contínuà marcada, para a, 'Hoépecke .na: rua. Felipe Bl'a:tlc'õ' e finalmente FeH-' ruíá, no horário' cóniercía).
manhã do próximo dia' 27, ' SêhiÍliitd, 'desçida:: da Praç:i pe\Schimidt,' numa, distãn-' A inscrição é ,gratp�t�,
pelas prlncípaís- -artérías- da

.

QUiU'ié, óonternando ,0 Jar-
_ ela' 'de 36 quítômetros: .poderido se .mscrever. qual-cídade.

' "

,."
" ,

dim,,;e' entrando' na' ru� ", -, '
_ quer âtleta desde,que te;nJ:l�

_,_.xXx-,-:
" ioãó PÍ11to,' Avenida" ,Herci-

"

'_'Xxx-:_' 'i 18 anos .completqs.' '

_ ,�"
'�. ",

O' (I,' N f;<M�aitihelli - rénovâ< sua :,·fr'�_! ,', '

,

.

-, .;. " �.
,'- :' ".'

.:,;.'c. {. ::'
.
,".

", L. ,

• '.� ,.�
, ','

".>. � , .. '�'
, ", o'," • ,', ..,' . • -::('

""'" /
,

"Escreveu:' Abelardo" Abraham
"

i' I,' (

da

, ',I
'Em 'palestra qU€! mantivemos ,

cbm' '(�
snr. -Narbal Vilella,' digníssimo , presidente
do C. N. Francisco Martinelli, o mesmo in
formou à êste comentarista que o seu clube
acabou de receber dos estal�iros, -de ,PQrto
Alegre um barco de dois, sem patrão .novo,
e que dentro de mais um mês aproximada
mente receberá um skiff, pois já' fêz a: enco
menda aos estaleiros também de Pôrto Ale
gre. Noticia auspiciosa para os martinelinos
que assim vão sentindo a ação dinâmica' de
seu novo,'presidente ,que não' mede esforços
em, proporCionar aos seus remadores melbó:",
res,cqndíçõ,es 'de harcos ,pois ., conforme .já
tive' opo_rtunjdáqe de ,comehtar ,em outras

oêasiÕ'es b material flutuante do MartineHi
acha-:-se em pé;simas condições. Cumpre as-

'sim o ,novo mandatário" do clube 'vel"lllelh,o, e ,

,

preto da rua João Pinto o que disse �'súa
p�ss�; que na sua'gestão o priI.lcipat ponto do
'séu trabalho seria dotar o clúbe ,de, 'hovqs
bru-cos;. eque,'pàra isso ÍJ:i� trabalh,ar sem e$'
�or,eci�éntos. Já se faz sentir o, seu trabalho
e .e-s'peramos mesmo que Narpal Vilell? rea

lize o 'seu pr9gra:rna, pois assim fazendo, ele
estará, contribuindo não só para" o seu clube
.como também ajudando a fazer crescer o' es,.

�POr:té� l1:áqti�o em Santa Catarina. '

, te forte corrente interessa-

'. ,

da na fusão .dos 'clubes
Devido �á' 'ínterêsse ,ql'e Guatá da localidade ,do

'�
despertou o 'coteío Ferro- mesmo nome e Atlét.co de

�

,

No 'primeiro encontro como ,'Q"s,d,e,spo;"",,l'�;' viário,'x Almirante Barroso Barro Branco, vinculado a

a arrecadacão 'da partrda' Liga Atlética 'Região 'Mi
tistas estão lembrados,.terminou, ,':émp.��ã:at): 3,pres�nto�;;' boa soma, de ' neira

em 1 x 1, com terr.os de Gibi contra, par.a-"6: c-s 430.000,00. .os jogado-

G"· Id" MI'"
'

" ;,.� , res do Ferroviárlc' ?e�a ví
remio e esio para o etropo, em pre ro torra de 2 x O, eo.n �;'),s de'

desenrolado no estádio Olímpico, em Párta : Bóca ' penaltí . e de Pedri-

Alegre.
'

'<"
';, nho, .foram contempla:'os'

�
.

com. o bichá de .� ,Cr$
12.000,60.

A Fed'eração Catarinense

de Xadrez, através de. seu

Departamento Téçnico, pro
gramou para o mês cor

rente o início das disputas
enxadrísticas oficiais, 08-,

tando convidando os enxa

dristas componentes das

terceira, e quarta divisões,
bem como àqueles desejlún

, I disputar o torneio de c!a.r.

O Metrópol marcou embarque para a sificação a ser iniciado no

b fim do mês em curso, a fa-

capital catarinense hoje, viajando em ôni tiS
zerem suas inscrições na sé-

de propriedade do clube ficando �uà dele- de do C1ube de Xadrez de'

':'gaça-o hospeda'da n,O Oscar Pa�ace Ho.,tel. Pro Florianópolis ou à rua Con

selheiro Mafra, 182, com o

,vavelmente, sábado pela manhã, os TriCam- St. "o/ilson L. de Medeiros.

peões estarão realizando exer�iéios ' físicos
,

e bate hola no estádio da Praia de Fora, '

- x X x-

A" diretoria do Ferroviá
rio está vivamente iJ teres
sada em contar com o con

curso do extrema Bóris, de
vendo para isso acertar a.

transação do [ogar'or per
tencente ao Guatá.

O,' .atacante Rodrigues, Também o clube Ferri-

atualmente :o artífheíro do ' nho nutre esperança em

clube "grerrá- de Blumenau, contratar o lateral Elmo,
encontra-se suspenso pela vinculado ao Urusanga.
dire,toria tio 'OlÍlJlPico por

quê�tões disciplinares., Há,
tOdà:via, ,movimento na ci-,

dade ;entr'e os associados do

clube' para "que a puniçao
seja rélaxada.. '

Vende-s'e
Vende-se um terreno na

'praia de "SAMBAQUf" me

dindo 23 ints. de frente p.
11 mts. de fundos. Tratar

Pelos ,Telefones 386�,3174,
com o sr. Câmara.

8.9.64

gre, que em coluna 'publi
cada' no Correio do PQVO,
em Ül61' dizia ser o jovem
Antonio Rocha ser o futu

ro campeão Brasileiro, sen
do agora plenamente con

firmado o .prognóstico, da
quele ' enxadrísta.

1° ,CAMPEONATO "CIDADE

DE ORLEÃES" ORA. 1'EJ_,MA C. PEREIRA

Clínica Odootolól fica de Cri

aoças e Adu1 tos
Consultório: Rua Tenente
Silveira �8 - 1.0 Andar -

Fone 3798

Com os jogos de 2IL Divi

são,' iniciou-se na' última
semana o "I CAMPEONA

TO DA CIDADE ,DE OR

LEÃES", com, a participa
ção de 12 concorrentes, e

sob a direção técnica do

enxadrista, Ulisses Verani.,
Oportunamente 'publicare- _

mos as resultados dos jo
gos disputados, dos quais
ainda não temos conheci

mel'lto.

Exclusjvamente cmn

marcada,
às 18 horas

hora

Nada de
PFBfTES'

lOOFfVOU t31HO
i01YIVI !iYlt 31dN3S 311'

YZ311[i:J 3 '231133

!ix1Ja em MÚ carro

Lona de freios "OLADAS
- 80% mai!! no aproveita,
menU. daS Lo11U.

CA �A no� FP�'O�
P.ua '8antof ,R!ll'aiv. 451

1!'.STREITC

i01V1It� 3lR3IIYSOISIIOSSY
9lapUaA .ii 1113

apURlfi. a !ADU r epelelSU! '.l8S OIIVRO
9 3810 0P1J�zfrP JGg�epal lisa e eA8.1:ls3

, �, '. '

.
' "

","

'i,OO�OO1tOz,:$la·.DIlY9

, I

"TREINAMENTO PRE-OLIMPICO
, AdbeJaziz Benjarbal, da Argélia, recebe' ins
't_tuçõ�s ' sôbre o lançamento do dardo, de
John PowelI, treinador ,da Universidade de

, Illinois.�em uma clínica de adestramentà:pa-
ra os futuros comn.eidores olímpicos, mi Uni
:yersidade do Estado de Ü1Jorado. Ao centro
0.110 sep'undo n1ano; Fred Wilt, e�",integrffi1te�
da eouine ol�mnica· dos' Estados Unidos. dá
,in'síroções a Pafouns Dàkano, deMaIL Trin
ta, e um atletas, de' 17 países participaram: 'do
-:progr;:lma de, treinamerito de quat�o ,tpê�es
patrocinádo 'por um, gru�o de entusiastas
norte-americapos dos esnortes conhecido co ..

mo Snrts Internacional. Tanto os participan'::
tes como os treinadores concordaram qual1to' ,

"a qúe o adestramento aiurlaria a int�nsifiçar'
a competição nos Jogos Olímpicos de' 1964
em Tóquio

'SRS PASSAGEmOS
De Florianópolis para Imbituba - La ..

�ma - Tubarão - Criduma - Araranguá -

Torres e Pôrto A1e�re. viaje pejos conforlá
veis ônibus' da EMPRESA SANTO AliJO'
DA GUARDA LITDA

ESCRJTORIO DE ADVOCACIA
DR. NILTON PEREIRA

Advoe:ado
H. BLUMF.NBERG

A, HAHN'
ABELARDO

SolicifarJol"es _

Arf)��. Cf'(TF'T� "r"R A."RALHT�'rA�. CO
'lVIE:R.crArS. PREVIDitNCIA SOCIAL. ETC

"Rl1R Co",�plhPlro M::Ifr�, 4R - Rali-1 2
-----�-.---------------------------------

� ...." f\ ''D''''� lMI',,-rn r.tllI Jll.�
, ':ALt' SE Cfl_� JS ,"'Y;-�Mn 111110!

OIDE? '·OU1IDO?
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MANUEL: MARTINS

.

Há· pessoas que deixam,
IMBITUBA; 25-8-64 bem assinaladas, suas pas-

sage' ns
. besta vida -terrena ."

Seus atos, suas Iníélatívas,
são sempre motivos de rn-'

· cômíos e gentilezas. Seus

procedímentos diante' Je

Deus, da Pátrla e da socie

dade, são sementes pla�ta
das em solo fértil, que pro
duzem bons frutos no por
vir. Tornám-se então, pes
sôas . inesquecíveis, para 11.

posteridade.

(lHE RO�DA

PRlJTEVA seus'
-

,

.·OLHOS:'· ..
',

�-

ba.· Graeas à sua brill'w.tltê

atllaç&.o como· Diretor F,'. '.

sidente, �-.. emiBsbra se foz

mérec'pdora ãé"invuIgar pleG
tigiq r<a radiofonia ,:;u'; ln.

Sua passagem à testa da

p-Y-T'-;:>.6, o caracteriza co

mo profundo conhecedor do

matier. 'E somente temos a

.. lamentar o seu' gesto, af�l.�l':
tando-se da direção da Di:
fusOra, porque; temos certe

·

za,' .êle .-será sem)re insu1:)s
tituível na' árdua tarefa que
désempenhava, estando C01\S

tll.ntemente aten to às lides

da emissora, prestigiando o
trabalho de seus funcioná
rios e auxiliando-os em mo

mentos difíc'.�is, que a pró
pria profissão apresenta.

-

•

I � "''-'''1 ." 1,_.- ..,:�,

. ,

;,
.. >

use ocülos
'bem adoptados

.c':4.__····_' ....... •.�.�__��__� __"__

t�ais Confôrto e Higiene para seu lar e
Est b Jecimenfo

-

C mercial
• Florianqpolis, a exemplo. das grandes Càpitais, já
possui um Serviço de: n .' , :' ..

O,EDETlZAÇÃO.
* Dedetização significa mais confôrto. e higiene para
o seu lar ou estabelecímento oomercial, pois conhece
mos os benefícios proporctonadoapela extermínação
de -ínsetes,

•

* Nosso serviço, é perfeito porque possuímos pessoal
técnico . especializado e usamos

. material e equipa-
mento de primeira ordem. ,

.

.. O· produto' útilizado (líquido de comprovada efici

ênoía) é. inofensivo à saúde, não mancha, nem per-
-'\urba as tarefas domésticas ou comerciais, pois a se

'. cagem -é- ultra' rápida.
:* E O QUE É IMPORTANTE: Você não precisa sair
de 'essa ou do estlibeleéimento comercial podendo ve-

'O ESLl\DO' Uda.

.'

EMANUEL MEDEIROS
'As últimas estréias em Pôrto 'Alegre.

,(F,.rêud) Novo filme de "ohn . Huston" que Imbituba, pequeno rincão
'nos, apresenta' aqui alguns aspectos da carrei- catartnense, possue, como

ra' do descutidíssimo médico Vienense, .quase todos os municípios
.

...

brasileiros, sua Rádio .1).- "j'Fre'ud)' (Atentado) _ O público tem opor- rusora, um veículo propfj!-
tunidade dé conhecer uma nova obra: do di-

- sor batalhando pelas boas
.

. causas da eoletívídade; !-)\'1
* Serviço especial contra môscas

nâmico cin�ma Polonês; falamos do 'Atentai todos os setores. A Rádio ,. Serviço especial contra baratas e pulgas

do" dirigido por "Jersy . Pasendorfer" de. Difusora de Imbífuba tS/�.,
* 8erviçQ de prevenção contra cupim e traça

.

. , ,

h'
. "S' b' ..'I P " \. fundada em· Setembro �ie '� Serviço de imunização contra cupim e traça

quem Ja tin amos VIsto oro· ras tia ' assa-", 1957, tem Sé constituído nu-, ': Garanti'1 de .seís (6) meses nos serviços contra baratas,

'do exibido no Festival' Polonês em'· ·1963: '
,. má mola propulsora dó pro'; pulgas, traças e cupim, e de dois. meses. nos serviços

.

'(Reptilicus) -,-' ficção-cientifica "po�'eo�t�\ � ;��i��s��!:e����:s:re:�� cata��:::a�:��da ,::����: :�:�:r de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruZeirOS)' :1Norte-Americana eSueca, O'Làmrarina -o' suà marcante atuação à sor --"--�-'--'-'-';

esgot-ado mas simpático cômico Mazzaropr, viç'o da coletividade,}�va"-
·-----

..-',...··V-E.:..�N-D-.-E---S-'E------.

' .'. .'
. ".".

.

'. do 'palavras de conforto es-
.

'.

'retorna a telas gaúchas' com êste filme , que . piritual aos lares sulinos.

gira me tôrno do Cang'aço.. Ad.eus . AmOl" -

.

-

· Nas' setores cultural; social

.

'

dirigido ,por George �idney/,'Bye h.ie �irdie'� artístico e econômico, a Ri:'
ofi. baseado num musical famoso que duran- . dío- -Dífusora - 'de ImbitulJà.
te dezoito 'mêses fi�ou em, cartaz' na Brod'"ay .\,' .: !:�p�::��a�� ���g::�je�=: .

O Dia e -a .Hora _. Direção. de R-en(, ra. preenchendo, ,aIS .rnai&,
. Clement, o diretor do excelente "O': "sol ptll'

existentes lacun.as,'·

Tesfemunha", que infelizmente começa a, Amigos leitor!'!s, a rádiCl,

come.rcializar..:se. Cleópatra _ Chegou-nos não se faz com duas pala..:
.

vras. É ilece�sário espíritO'
afinal o filme mais caro do cinema, que ta:r..:- de combatividade, espírit·)
tas dores de. éabeça deu aos seus produtores de luta, de sagaCidade ar

tística, etevado índice moh.)
devido às �onstantes víedetisses da·' senhora, e intelectual. NQ rádio niü?
Taylor Burtón .... A crítica especializada foi ·é o .bastante ocupar o mi,..'

. '.
.

crofone, ler textos comer-'

quase unânime em afirmar,que o filme pode.. ciais,' anunciar músicas e AV.ALlVHRANTE BARR�SO,90'_ 30 ano
ser visto apenas -pelo desempenho de.Rex ficar' à. ouvi-las . O rádio, dar
Har:r.inson no p'apel de Cesar . No mais,' o fil exige' sacrifício. E a Rádio

. Difusora de Imbituba, se TeIef(}nes - 4:3714 e 325095
,

melsó teve o'intuito de restabelecfer"as finan- tdcmd" progrediçlo. �ted': hOjE:: �...r
ças da Tuenty Century Fox. As alto SeIVR- es e seus' pnmor lOS, e ""T�

.

porque captou bempre coo. RIO DE JAN:FIRO - GB.
gem' - O mund<?'sórdito ... mazoquista eJo dratl- abnegados diretores, aqllt�-

I

maturgo cé,lrioca Nelson Ro.drigu€s (que ge- les que de perto O�'ienta'i:�:!l -----------�----.------

·
. .

suas· �tjvidades. E deql r2,M t' h Mil
'

ITI3Im�nte quer dizer muita coisq_ ,e não di� 11;:>- êles. dt'sta"a-se' c, trabaFlO

I a 'C' ·..·e ·ro·p o·da) volta ai ser tema ·de. um filme.. Agora � do Sl' l\c'.alberto Speck'ê rJô � '. ,....

., '

f I'
.

I .:'\ sr r?'':;;;,m Luiz. pama.. to,. [Is' PJ .
'

.'

'.

. '.'
.

. • " •
peça escolhida; feio (As a to Se vagem:;' ql;U:: .

.

.

<
- quais por motives par;;l �'l- ...

continuação .da 60nada sem.ih�piv�W�o _Jlen]lu� e.'COIP. ']�nqit�§ la':<;'- ",)em de e.eixar �., �lt-
_�.t' .. > ,.��,��; .�,. ,-'_.

' .. _

sehSãêiôfim�.'mõ�,·.:à-'Vid'l,
"

.... a;r�Í'fressa ..

dã"--Jovelri�' r�<;ã() - <la
. n:erfCibnádâ� e;!'tt5-

-'

;:;. . . õ
.

.

sora
.

,\daÍberto Speck, I0i
Engr.açadinnà" _' _.'

. -

um "cW5 grandes artU��é3
. , do re nome que hoje fic;',.-

.---------------------,.--- fruta a Difusora de ImbitL'-

otendemos. com 'exatldõo'
, suo receito de óculo.s
ÓTICA ESPECtAlIZAOA

· ,

MODERNO LABORATORIO
'.

Adalberto Spe�k, é' paIs,
· um dos muitas vultos que
deixam nesta vida, o honr):"

do marC'f) de suas brilha11-

tes atividades.'

.rificar a eficiência do serviço.·
,. Marque hoje mesmo o dia e a hora em .que dese

ja dedetízar. Telefone para 2681. Atendemos com pra-
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Repres�ntayoes AS. Lara Ltda. r�ic (Cm) -- Rua Sento

dor Dantas, 40 - 5° andar � São Paulo - Rua VitÓrifl -,

657 ..:_ conjunto,,32 - �B"'lG l';:Qrizontt� - SIP - Rua dos

Carijó's. 558 - 2'
.. ;
àndar - p",.to A'-''lgl'e .

- PROPAI

Rua CeI. Vicente 456 -- 2" andar
Anuncies mediante contrato de '1côrdo com a t[1�}I
�M v!q:ur '

.

ASST�>\TURA ANUM, Gr�·6.(lOO,CO -- VENDA AVUL"4
Cr$ 311!lO' .

(h nTP�r.Ã() NU) SE R��pnNRA:np7.A PF.T(,f'! CON

omrros '8MTTTIlOR NO� ARTIGOS ASSINADOS).

SALAS DE FORMICA
,

Belíssimos conjuntos á

com bufei de 1,80 -
'ou mensal
coa hufel de 1.95 -

ou mensal
, '.

con fufet de 2,00-
,-

ou mensal

Só.eDle 'uraDle a mês de Agoslo
...

sua . escolha

CRS
CR$
CR$
CR$
eH

CR$

26t199il,OO
24 •.909,00

230�ODO,00
26.000,00

ç

295,,000sOO
28.000,08

MI'.

GÂMBIA PREI?A�
RA-SE PARA A, IN�'
DEPENDÊNCIA·

LONDRES m.N.s.) . ATENC}íO
,

,Continuam em' pleno funcionamento <?�:
serviços de Restaurante e Bar no "RESTAU·

.

RANTE GRANDE TSINGTAO", anexo ac'

LUX HOTEL, sempr·e ás ordens povo FIo,,:.
rianopolitano.

CASA - VENDLSE
Sita à Rua. Duarte Sch1.1te1, NO 66.

Tratar no local.
Aceita-se parte financiada

'

ou ap�rta·,
menta como €ntrHd�. .

Grande terrC'no p8ra construção.
._-

:,.,

MOVEIS, CIMO

UM 'PONTO PARA ESTABECIMEN-
.

.
.

TO QUALQUER .

NEGOCIO _

.. ARMAZEM PINHEIRC
:CIÁ LTpA.. ':"..'

.

PANTANAL -. TRATAR NO LOCAI,

Escritório de Advocacia
IVO d'AQUINO
HUGO RAMOS FIlHO
CARMELLO BARRETTO DE ALME:I
·DA

nome do apitador que estará dirigindo o
.

match decisivo entre 'catarinenses e gauchDs
pela VI Taça Brasil, a ser desdobrado na ca

pital na tarde. de domingo próximo.
Também os seu sauxiÍiares aiilda não são co

nhecdos mas: a Federação Catarinense de
Futél:ol deverá divulgar os nomes dos ban
deirinhas, nas próximas' hora�:,. através de
,seu Departa�ento Técnico de Fútebol.

x x-

Está .. marcauo para 18 rte

feveré!ro &�. 1965. o dia da

Inde.pendência da Gâmbi;:t,
a última dependência da

'Grá-Bretanha na parte
setentrional da contjnente
africano

Dentro de seis meses, es

tará. aberto nôvo capítu!o
nas relações tricentenárVJ'l
entre a Grã-Bretanha e

sua dependência, de uns

64 mil quilômetros quadr'l-'
dos, sItuada na parte mais
ocidental da cesta africana,
onde se estende por cêrca
de 480 quilômetros, ao lon�

go do rio Gâmbia, forman- .

do um enclave na vizinha

Senegal.

A data foi decidida

Londres, no fim. do més

passada, poucos' dias d8-

pois de se hav:er decj(�'·r'('

outra, ainda· l1'ais próxi
ma, para a independêpCia
de outra pequena e antiga
dépendência

---

britânica:'

Malta.

MONARQUIA

As providêpcias aproV'l-:
das ;pelo Sr. Du""c? 1 San.

dys, Ministro brítâ"ico da

Comunidade e Colônhs,
seguiram :P.ro'1ostas fpitas

num documentos -la Câma

ra de Re:t'res"JT'tart�F. da

Gâmbia, que o Pr�.neiro

Ministro do territ6rio levou

consigo' a Lo-:i.dres,· Dis9õe
se, entre Ou1 r�" ·"n-i.-o:;"'_s. J",�

a Constitl::içao p:'.r� o �er-

ritório inde;Jeridente !se

'baseie na atnal, de rhoq.o
que Gâm})la seia urrúl' mo

narquia, tenc'1(j por sol:Jera
na .a Rainha Eli-zab,->th, é
que Gâmbia pe�a seu in

'gresso, como membro, à
Comunidade Britânica.

em

Comunica a seus ami[Jos e clientes a Iraas-,

ferên�ia "'e seu c�;ro,s.�'ftór�o 'PJ3r� a Rua lu

ne"s_íJ4'3�hifd'O 0.0 21, -o_,,�� ��nfil1J!�rá .aIQ.,·,
dendo� no horário de 16.30 às ISrOO horas.:
di&rhmenle .

--�----------�-----------------

.

A.diretoria 'do'Metro:::-ol pagou aos' seüs'
jogadores pelo empate <;liantê do Grêmio z:

importâncÍa ,de Cr$' 30.009;00-. 'e prometeu
acs mesmos at1.e:tas a soma de'Cr$ 70.000,.00
em' caso de clasHicação, toÚll�ando. C�$
100.000,00 de bicho.

. .

·x-. x . x-

fnd �. \ ,.

. Os incressos para o gí'ande embate en

tre campEões de Santa Catarina e Rio Grande
I

. do Sul, foram majorados de Cr$ 300,00 para

Cr$ 500,00 as gerais e de Cr$ 500,00 para

Cr$ 700,00 as arquibancadas, o que vale di ..

zer que os torcedóres terão que pagar Cr$ ..

500,00 e Cr$, 700,00 os preços dos ingressos
para doming0 Serão êstes os preços mais

I
_ .

altos cobrqdos na capital calarinense em rar
. tidas da Taça Brasil. t

Rua Oeodon N
•

j!'lhai FlunanolJuL,:.:

VENDE-SE
1 Quarto de Casal - 1 quarto de sol

teiro 1 guarda - Roupa - 1 Armaria para
Livro 1 Cadeira de Balanço _ 1 Cristaleir,a
Tratar na Alameda Adolfo Konder nO 11

24-8-64

ASAS A VENDA

Imobiliárias
• Residência de 2 pavimentos com 125 m2 cada.' 3 quarto� demais depen

\lências podendo fazer outra residência no térreó - Rua Tobias Barreto _ li'...
\.eito.

.' I

• Sobrado na Rua João Pinto com escritório e fundos para o mar com gran-
de depósito. Bom para renda ou edificação - Grànde investimento imobiliário.

.

* Residência tõda de pedra com vista para a, baia na Rua Maria JuUa Frâu
co - 3 quartos. Quintal grande.

• Residência vazia a rua Tenente Silveira, oportunidade para bom a.eg6cIo.
*. Por motivo. de ser transferido desta Cidade,. vende-s� fina residência tom.

ampla chacára� jardim e horta bem cuidada. Rlua Santa Luzia junto 8 Cidade '

Universitária -: Trindade. Financiado em 20 meses.

:IlI.Verdadeira pechmcha, orna grande casa - vasia - tiem dividida com'pt
ragem DO Bom Abrigo ;_ Rua Theofilo de Almeida junto a praia. Preço à vista Ci'
2.500.000,00.'

.

.' Ampla residêric'ia com 185 m2 de área util - amplo l!ving - 3 quartos .8
demais dependências' - armários embutidos à Rua Garcia, esquina d� Rua Siió

.
José no Estreito, parte finandiada.

aua leroaba. Coelho, 5
..1 CE TEZA,

- x X x
•

l

A Federação Catarinense de Futebol,
estará colocand� cadeiras numeradas na pis·
ta doestádio, do lado das arquibancads, qu�
serão vendidas ao preço de Cr$ 1.000,00.

- x X x-
i

. A diretoria do Grêmio PortoAlegrense
através do setor especializado já fretou dois
ônibus que virão lótados de Pôrto Alegre,
conduzindo torcedores .gremiStas� NotíCias.
dos pampas ainda nOs dão conta de que fQ

derão ser fretados mais trê�,\c'ônibus, tudo

depende,;da'}'l'Octlréq?Or pa,lj;tdos torce,..�?res.
� �' .

1f:-,_,.�_:" , �_'�·_�X\: .. t,>�_

T E R R·E NOS A V E N D A
• Lot.e no JardiIIl Atlântico. Facilitado. Bem localisado•.
• Lotes nos Barreiros e. no Aeroporto - Financiados.
• Oportunidade única' Lotes nos Barreiros. próxi.nv?s à rua Max Schramm

- Prestações mensais de Cr$ 15.0nO,00. Medidas 24 m x 29m. Terreno firme.

.� TE,Ít'ltENOS NA LAGOA: Excelentes lotes na melhor�localização da.
,. . .

uilo e prestações mensais de Cr$. 20.000,00,
.

.
' ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'p
, "

,

d' 'b"
" ,

"I·
'

�:eA$� doqo�ns- "Q',��ciU,d,e�"a�'f�sôraBeatr1zWlilriCh.:Di- tor1a dauni�!SicWie"de 'esca ores ':0' ,'S'I",C;,tas'.tno.'mims�rado pelo Pl'ofes-.: llÍ�,té6ri�se"práticas.' 'es- retora da Escola Brasileira. Santa Catarina.,dl4ldC:(pros- '
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.' f"59!" Franci�co ',Escobar 'Fi· tàs illilmlÍs,rn4listradas nds de Administração Pública. seguimento ao '1° Ciclo -'de' ,
' ,
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'
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..."",,"._. � -- 'uma;; na �
" � se,u 10 � da t\\iUllça pará o' Pro-

, "

"196'4'
'

, M� PireS ...:..: Diretor, ,do Prt"te, j�" >Aflgé- gri:!sS(j. ,,' "� ',: : ',\

'

'e"m' " "',
,

Centro,::,Regional, de PesQUlo lo'�i�;�u ofício ',Frisa o l'ie�!C\ente da '�e:
,

�a 'EduCàcional '(UN�). ao Gove�d9r ",Cel�o' Ra- deração das Cbiônias, de
com séde. em ,São' Paúlp.' 'Ás m0S, ext�rn�do ", agradecí- PescactorÊls, <> gr81lde ,ap!,�mstado, wolny . La. Roca., tnscríções esta o; s......rt;;.·.. d "'d"

,

, , ""'...... mentes e pesca 'ores, 'que veitamento, po',r::plll'te ,", dosPrefeito Munícípa., Ld.,,�'; no' 'Dep's'rtamento de' ,'�·.;'_;'\1'ca'- " , �
, v l!iU na cidade' de " Santos tre- boll>ü,;tas,,'que desta 'follnBfará U11,1a exposição' de ní- ção e', Cultura 'da 'D�it:orí'''.,

' '.. ,
'

'

"

"

oQ • ..,.,.,� ,u.. quenf;àram mo curso de mo- possibilitou' à, el�Yaçíj.o con-vel estadual. � no período da tarde:
<

tores \e mâqúínàs ede M€f>'. sequeht'e de, ,�in: n'lálor -:n�:
EStÇl. la. Exposição Esta- , ,,' ' , " ", "

.

dual de Animais, e Produ- Pl:óssegue, assim, eom tres. de Pesça:. graças ao au- mero' �e praias" Pesque1x:a,s
tos Derívadds, será realiza- notável êxito o Ciclo TécIÜ- xíno pre�ta4o' ,pelo Govêr· .

� nosso E,ste:dO,
co' Cultural promovido, pe- nó elo Estado, através de'da no Parque do Conta Di- '\ ",

la Reitoria da USC ,e que passagem,,:;,, concedidlls aos Pre.sta assíriÍ o ' Govêmo
nheiro, onde foram teaU-

tem trazido ,a Florian6po- futégrnntés do referido cur-, de S�ntà 0atarlna mais UJllázadas treze anteriores. Em- ,', J .,' , ,

,

,
lis professôres de elevado 50 ajuda ii Entidades: de, CI!l�-bora ,a�nda falte aproxima-

.
"

, "
'

g'l:barito. CongratlJlaçóes ao ' "A realiza,ção,da húciativa se," contri'PtiJ.Pefu
.

dessa, vez
damerite dois, mêses e Reitor Fer'reira Lima, e,� " ao contou com à. p'ronta' colá- para o apiimo.��nió . das F'

• ,.' ,

S" "d'���i�ej�e!e;;::d:ei�aSnu��: DemntameIfto de Educa.ção' boração �o Diretor:do I� aHvidades 'peeéÍti$-as: eid cerrovlános com Q,:' ov:erna'; or
e Cultura da use: '

' "

nOs��\�stac;l.Q."
,

'

lhm' 'repl'o"utor da" ra'(a
" ,

'

'ti'"
""

d� ,'I:llbatão esteve em Pa· deputado, \Vaidefl�ar Sàlles.
Professores, ,Suhstitutos, Hereford que já saiu da,

,

.'

'

,

,

"

�,,'
'

láclo'trllt.àI}do com o Go.- sendo ,compcstll dos .senho-
111�laterra: pa.ra 'o Brasil, ve�na�ór Ce�so Ramos €los '

re�
.

José Holtl'la�set1. ,L'Ul�

B f" d s6 êsse ,animal levará a interê!is!i'-S da coop�raÚva João"Mina, José PQnçl:!I�PS/ ,ene, ,leia" os ,Lages dezenas de criador0s A Comissão org!1nisadõra 'Í11t:errnécJJo 'do CeI. �oni· moédas' de 'pratas;,' ',pródu· 4a classe. A comitiva da e Odn�0 S'o.ares.
' ,

,

: No projeto que c;mce:ieu professõres substitutos que espe;cla"izadcs 'em ra<;as desta campanha do mtuil:cí· d�s Herbster,: :fêz entrega tos da arreéfÍdaçáo' daquele "Cidade '4zUl" foi c�dt1zida -PC)i 'bastante, proveitosa':'a
aumento de,: vencimentos' ao forem convocados para re- '. vará' corte. pio de Jaraguá' !io SUl. "par ontem,' a �xma. Sia: do município lf 'esta' benEllllérlta à sala, de,' audiênciiv!ia Che- entreyista.

'

ii "'bl' t -g'er class'e",' O", ,es'c'o'la�' va.'
---'-..:...------------

' "

C�t Pinto da, Lm;, d.d. Pre- "camp"'anh�� ,,'
"

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

,qpc�opa1isIn° p.. ,

1CO <;Js a,. ,... ""

M A T
' ·

' "
,

�úal,'o deputado Fioravante gas, percebem o, saiário fa·,
'.

oseou meaça oqulO:
_

���� !:a�:��e��:co �,o .' Parnl:Íens, '�' Ja�,",á ,do Assistentes Sociais, Vão
M l'Di da bancada 'do 'mih,'a, com,o tàmbérn, ,salá. �_

t' , .,,'"
,asso! , , ,

'
, ' Brasil.' da quantia de, 614 Sul,' que. "a exempÍo' d�' ou· '

'I
PSD e r.epresentante da"re- ric,,"esposa. A r,efericjl. etnen. '-'Japão Pode ser, Envolvido em, miÍ 'cruzeiros, aJem de uma tras c-ointinaS,,-tàmbem con- 'Inllug'urar Centrogião 'de é{)n�Órdia e mutlici, da, 'como não p'oderia" dei-

. caixa contendo pequenos tribhÚl ; para
..

,a ':r��énçãú
" Ui:

",

pios VlZ'l'nhOS, ',ap,tesentou xa,r de ser, alc,ânço"u ampla.
N' C fl" Ad'

"
,

A A '!ste t co; ': ". -' ,

, �,O,\jfO" on I,,:.f'o rma ,O,
'

objetos de,ou1,'o e varias, econômica de'nossa pâ,trto..' s' ss n es �OC)alS e mâuguraçao, dó' referido
1mp;:>rtante emenda, aprova· re'pereussi;Lo junto' a eSlor� � 'I ,

' ,

'estagiárías do Centro Soo Centrol sit.o' ',à Rua LalJi'Q
;.� p,or, unaniÍnidade, e que, çada c�<ls5e dos prO:LeS3ô!'(lS '

" ' " . ,
'

.......
LONDRES, 1'0 (OE) Japão eleve carregar uma 'M' M' • .'

'e 't'
",' , Linhares, s/n, 'dia 12 de s�·

deu direito a "que todos os s�bstitut()s.
o (;ov�r"'o': soviético' 3m [\,rande' responsabilida'le

" aIs um I !umc!pro' a armense, ,�', daI Pâroquial dô"bairro., da tembro do, cortente ano, às
___...,:.,...,...-..,.....,..,.-__,---i..,...--�-:,,............,...........-:......:-:-,.....�

dechp'acão a noi,te p,as�a- pe'o agravamento da '31_ ,O map'1 adrp,inistrativo Co� efeito,,' deverá se
Trindade' vão realizar à, 17 horas.

:

da; ªdvert.i1J. aos 'japonê- tuacl..o na ái'ea sudeste, e do Estado de Santa Catari· instalar: em breye ó' muriiê�·
ses. qpe poderão ser, e�n- :peld q�e cq"'sfderá provo-'
'volvidos, num conflit.o, ar- cações �

denti'o e, perto: dó
mado, �e as, ba,ses ,dos E3-

r ta:c1(?S Unidos", em território'
ni.pônico ,forem utilizadas

para ação' mili�r no Viet-,

na'll dO 'Norte. A nota rllS

f;ij. djj!: !1kue O Govêrt'.O do

"Estadual
Lag:�s, munícípío de san-

ta: Catarína, situado na

BR2, aprcxímaêamer; te, Da

metade de, caminho entre
Curitiba e Pôr::>' Alegre,,,'

prepara-se para,' realizar a

la. Exposição Estaduá1 de
Animais e ,Produtos Dt!ri

V!ados, que será, rea;iza::1a
nos dias 14,15 e ia de no

vembro deste ano.

',Nos aDOS aClteriores, as

eX'Posiçõ:::s 'de Lages, f»

nt,m inteiramente, de nl.

vél municipal, poréni. 8e,11::

:;>re alcançaram, bri:lho,

destaque' e atraíram nú- •

mero a,preclávél de criado
res, "agticultóre!l, técnicos e

ruralistas. A última 'que �;c
, realízou foi a,XIII E�o'li
ção 4,gropecuária: em no-
vembro rde- 1962.

'

:ttste 'ano. em' virtude, 'de
uma', açã'o cooperativa ,de

senvolVida peios senhores
Luiz Gabriel Secrétário' da

Agricultara, Afo�so Ribei
ro 'Neto, presidede da' As-
sociação Rural, Deputa' 'o

'

Aurep Ramos",' reJ,lreseq.-
,

do Governador' 'dO

Pre" eito quer ,Des�nvolv�'mento ,

O 'municipio de Morto ,d'l
'

Retornou. hoje, �pós en·

Funiaça -compareceu à sede tender.. se' 00111' setores ,ofi

Bolítico-admiÍ:list.:rativa ,,!:lo. dais, encaminhando ,solici·

govêrno catarinense, por, �a,Ções' de sua terra, 'desejo·
,8:.1 Prefeito :Sr. Jorge: SU- "5110' de obter maior, índIoe �

des�nvolviment,o.,
.

,
. �. . �va. ,..à

Ês:udos"SÔhre'Adm:rusfração 6CO;ã7
"

' I. •

O titular 'ti'" Pn�"� r� ""'';>V' ,,�S3S' condiç�es ' s�o: "'��
càção, Prof" 'E!pidio ;Ba.tllkl- ,5é�Tuintes:" ,

.

•

,!Sa, reéebe�f e�ente 'dO. ,a�,"eXl)el'iêJjcia no Iiln;s,ine
'profP C�rlos Pasquale, I?i- eÍementar, em' cla,ssl? e em

retor do Instituto Nadonal �unções' de orieIltflção. ou

de E&tuctos PedagÓgicos, c'O; adnifnistllação," 'já :m' dtro
rilUnieáni:lo 'qué aqlÍêle lri�. , çàó 'de gmpos eseoiares já
tltuto irá' 'selecionar.' prems..

'

como '�uxUiar, qà Sçúe'ta:
, . , .\' ..

sionais de, eduG'lção, par�
41\e realt2;eni, sob o� a�u;p,�
dos da AliatlÇ? 'p�ra o Pl;'o
tresso, estudo� só,bÍ'e ',ad.n�i·,
,lÜstraçãó Esoplar, setor, cMl
�nslno' Priinái1o" nos' ,Esta·

q6S' Unidos: !I,� partir de sq.,
tembro d,e 1�65. '::'

ria.
, ., 1?) c1irso� 'de formação
prOfissiónà1.
, .c) 'Gaúmtia de aprovei·
;amentc) 'futuro, no ptesen·
f,8 carg9,' OU em funcão de

2;,tiessor!à n� Secretari,l:)." de
'Efht,�8�ãó' do Estado, ' ,

, 'df DomíIÜO dà' lingulj. h�'
glêSà.; 'que permitf!, acompa·
nhar -aulàs_

'
' ,

,

A' exigêrto.i.a ", tç1�t;:r3', ao'

'êonhe9imentó 'de ",;,.,;'lôs; pc,
dará' ser ,adi.'ida� ,até janeiro
d� '1965, independent.e' da

in<hc�ção ,dos' �andidatos
que deverá ser imediata,
afim, de ,que os' que forem

aurovados 'pelo INEP, e" a

Aiia:hra para o' Progresso,
tenham 'oportunid.ade de

uperfeicóar·se
"

nessa língua,
ç;m a�xíljo' ,daquela orga·

nização internacional.

'Deverão os �scQutidos �s
tbdar �problema� relaÚvos a,
iE!�htamént,p& da sit1;lação ,

átUllll, dos sistemál> "�scora.
rés,' currículo�s e p'ràgr�n:J.f);S·
formação e aperfeigoamen·'
to do rnagistél'lo' e medida:
do rendimento escolar, en

tre outros.,
Caberá a Secretaria' 'de

/ Educação e Cultura, incl.ic'll"
profissionais que tenham

, condições' báSiéas pata o,

aperfeiçoamento em ques

tão.
,��------�--�-----------

(fu'�rs-o-' P'��a' Rg;, r'�c"u"t�llre�li "t; "

I

111 " N.. "i, '.j _

,li I'", )
,

'e Técnic�s
'

, Como' uma C:q_S ilárh,s
deçlst5es tomadas na, reu:
pião ' 'ros lSeeretários, de
��tjeuit\1,�a' em Viçqsa, Mí�
nas Gerais" ,onde' , partici::'

I pOlI, ,ativamente, o enge

nheirô agrônomo Luiz.;.G''),
briel, 'titular' da agrí�ultú
ra 'càJ.atinense, ,e�teve nes
t� ridade em viagem, de
,�ê:rvlço o' ;bl'l'gimheiro agrÓ-,
nomo Alvaro' Ràpold, ,a:;-'
sessor t:.l�nico da: Dlvis'io
de Treinamellto, do ' Serv:í- '

ço Federal 'çl'e ,PromQçáo
Agronecusr!a rlo Mlnis�é

rio da l\gricui.'êura.
\

,

O objetivo da viagem,
'foi' urr..a, tomada. de cqnta
ctos para avaliar a possi
pílidade da re:;Jizaçáô de

'cursos "e treinamentos pa-
ra 3,?ricu'tores, técúicop
do Ministério da Agricul
tura e da 'Secretaria da

Agricultura.
'Conforme a receptivida

de que teve, disse o enge

rJheiro agrônomo Alvaro

Rapold, que ainda ês,�e

anO terão inicio os curr;o,;!

Curso de
•

rsmo

-

O 'ES. �,o JIlAIS,Mil !CO illAIJlO DE SAl'f'l4 C4U,iltNt
�

"

norianópolis, (Sexta-Feira l, 11 de Setembro de 11164
••

' ,
•

�

• , ,

•

.• .,4

..

, DRA�,EVA - (UNICA ,lNFANrfL,
'1,. ,.' ,

.Comuníca a reabertura de seu COJ,lsiIl ..
tôrio no conjunto 207., do ,Edifíc�o 'JULIETA
Rua Jeronimo Coelho n", 325.

'

Horárir
,'15,'30 - 'l8',O().

' ,

\
.

�

.'

--------�----_.....---_..

gôl'fo de Tó ....kin. �,agê'1-
cla TASS informou nue ao

-

,

declaracão ljavia s110 en-

tr,egue 'a Chanclillaria' j�-'
ponêsa.

na conta cóm mais um mu·

nicípio, cuja criação se de:

v�u à projeto de auto�ia d,o
deputado Jota ,Gonçalves,
I'epl'�sentante à Assembléia

Legislativa, de parte dó co·

légio eleitoral da região\
N0rté.

pin rie "R�hroeder';; que, t�·
rá na pessõa do sr. 'piuifo
R�berto Gnéipel o' se,u' 'Pto.,
feito Provisórió, já' jOlmpos
sado n6 cargo.'
'O territórip da 'nova- cO

múnà 'éatarin,ê�se 'toi' des
membraq,0 \ de�Gtlàràmiriín,

AproveHam'enfo .Hidro ..Eletrieo'
,

"

no' Rig,Chapecó
O dr. Serafim Bertaso" ceitu,radas' no ramo.

acaba de �c�be� os estud�s Com essa proVidência:, fi
�o 'levantament() do Salto cou alcançada ,a �rimeim
da LinÍeim, no rio' Chape- etapa, da construçãO de
Cil.' par�>seu apróv�ita�en. ,ulr.ia,' no�a e poténte Usina
to , hid.ro-el�trico. : hidro-élétrica. quê, deverá
',.,�feridos serviços foram auxiliar a, ser definitiva
elaboraQos e, eoilcluidos pór mfnte, estirpado 'do' oeste, o
téc,qicoS' da !5ERVIX El1ge- fantas�a 'da' faltà:.'çl.e luz ,e
nÍlart!J.,' firma das mais C01l- fôrça.

'

" .

" ,

.'
'

,No �xPediénte dos,. tUas
4 e 8 do corr'ent.e mês, o, dr.
Luiz . G.a,briel, 'f>��i�tá,ii'Q'
da ,Agricu1tura,' ',at,endeu
em seu gabil1�te':i� �eg\}i:n-

'

te� L peSS,Ô_9�S: 't" .

'Peputado AUl�eo Vidal
Ramo� de 'Lages; que de:
mórdu-se em entrevista
ps.ra 'tmtar ,ele' asS)111tÓS
referente à reaiizaç�o' ',u�

:"ia. "�p0siç,ão 'Esj;à;d�Jd:��e
'Animais' e" Prod4'tós D,ei.'1":

�
,

'

, ',) ..

,
" ,',�'.VadÚ�" ; �Ue, &etá.", 'tê�Ú�da ('Ut.:.', ',' • ' ;...' ':" 'p t",' ..�, ' .J

," ,i <

'

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

��d:��!:=�to:T;��j�tó P;; �P.br:af�t-r4: ,tõ � t,it�qéF�o�:
'

"'�'� ,.�;J �SCt�4i:O,', a� I,CUUl-rL�e�;Io\'ç1)8�, ,',
,lei, à :Assénib,léi,à "Legislaii.

vembro ,da ano �, corren,�e: "

.' ('SOl)IE1\TTE .PARA OS Ql)E JA SAO AdIoNISTAS) •

em Lages., ,
< ,.

"I
'

" l'
'

'va, denominando de Gover·
" ' ,-' , ,

nadar Celso Hi:trnos, a -ma:
pr. Elcia� �á.chaõ:?, �Li-

" PETR(;LEO-BRASILJúlio S.A. - ."PE1;ROBR.iS'; -:"",

gestÓsa ponte que o Plano
ma, Chefe, da Esta�ao '-Ex- . avisa ,que, a partilt do dia 14 de Setembro, ef�iuará, ues-

'

�

de Metas do Govêmo do Es- perim�t).t�l ,de� :tCaçador, �,cidade. );)or inte�lllédio do Banco Indústria e Co'mér-,
tado" construiu sôbré o Rio

que fez, ,uma "Vi$-l.a
.. para. CIO ,de Santa, Catar,ma ,S/A, ,a su1?�criçã� pattiéUlar d.e'

do. Peixe" 'na cidade de Ibi.
trat.ar '�obre ,a/)suntos: ?OS, 'suas ações preferenciais para intetralização do aUllrea-:

caré. pro�rama:s' das', e�nmen... to, d� capital aprovadó pela Àssemblêia, f':.eral' í!::ritaot- '"
taçocs. .,que estal>' s,en90

I'
dinárla de Acionistas' reaiUada'em 10-12-63 e 23-1·64. '

l'ep�izadas, C?o?iP6J;atlva: ", O v�lor sUb�cri�'; deverá ser jntegralinente realizado
mente.

. ,.'

'

no atõ, eoi dinheiro, e/ ou ,em obrig..iÇOOs, ao portador.:
"Sr: �orgf! Sllva, PrefeIto t de emissão da Emprêsa, aceitas pelo respectiVó valo,t

Mumcl-pal de Morro
, �a nominal e com os cupões de juros, nrs. 20 e seguintes.

F�um�ça" t:atou da" asSIS- E impl'escindível que o acionista apresente�, no ato,

teu,cla agncola ao seu ,IDU- �a ,sUb$crição, a cautfla rcpresentàtiva das ações de sua'
nicIpio. '" ,

,
. propriedade. ' o'

' ,

Sr. A�ol�o Rede!: p_:�f(?,'" A subsl<rição pod'erá 'ser feita até o dia 2 de Oú'tu.
to MUnIcipal d�. A?,olam:ha; bro, na forma estabelecida na Lei 11" 2.627, de 2()';9-40•.ou'
tratou da ,assrs�encia da

seja, im-proporção de 2 ações pof I> açÕes já posS\ücias, 1SA. �os agricultor�. de I
"

,

"

, , 2".....9.84
Agrcilandia.

'

"

.

,DaRtOU i3UNO
:01YI'I9 SI'VN ,0001 3 '11Y
'íVRSI YZ31R3:J,'83AYH�

t e Teni! Z s!eUl Z
'

"Y':31HH3:l "NO ,Si3

pÇi.ra treinamel1tos de. gt!-
rentes de cooperativa.!> '. c .--",_"""-.,_,.-------.."...

também outros.,' que 4ep€n�
dem da' seleção a:pres�nta- Ponte Ce:so
da iPelc,) chefe do SetlViço
de Promoção AgropecUária.
E ainda cori1Unicow, '() re- R

'

ferido técnicó' do M1nisté-
.

amos
rio :'a ,AgrÚmlturà. it��",' ,o�,� ��,> t .'O�,";.,_.:. .-::...,*.)...

chéfe da' mvisâo de' rTfel-

riamento, e-'. '':!nheirõ agrô':'
nomo José Carlos: �átos
Horte Barbosa" : preten,de
dar, 'aos reiefido.s 'cursqs,
que possiveltnepw funci.õ,�

narã,o nO CETRE,' o m�ior
re"'climerito pOSS!Vél em ob

jetividade, prática, utilidà
de e atual�zação, tudo, ·n3.
turalnH'!1te, i segundo os

bterrs!'es do meio ,rur'al' A referida obra
cat.arinense.

"--_---

de arte,
que mede 120 metros de ex·

tenção ,e custdu ,60 milhões
de cruz�iros, foi construida
em tempo record de, apenas
10 meses.LEI.L\,; j\SSINE,

E DIVULGUE ,]f; jUsta, a 'homenagem
qtle, o sr. Nelson Pedripi,
com seu projeto de lei: pres�'
tará ao ilustre Governador'
do �stado.

"@ ESTADO"

tras CUltutas, 'peÍa 'l·i�u��

I�ineral; \T3:i em franoo pró
gtesso,' Mas não têiià sido
demais segw.ár, 'ao men�s
segUrar, a POSIÇaO de_ ,pro
dutôr cafée4'o" sobretúdo
dispondo de quálidã.deS, �
CO'llwções,!1e exportaçãó,
preferenc�l como os som
breados da ilh� � do vnle
do Itajaí.

Enrre outros a�suntos, o café'
F. ESCOBAR FILHO son Silveira, Jali Meirinho,

,
, 'ceL Euclides. Siinões, Aey

Investid''; da re�ponsabili- Cabrál Te�ve, fj.glÚ-as, ilus.

dade de maüter o artigo no tres do jornal 'e do radio,

"O Estado" nesta breve per· a�slm como a ,�riUlanre
manêncià na' eneantadora repres�ntação" do meio uni

ilha 'de' 'Florianópolis. 'não versitário, cal'itaneada por

me faltatiám assuntos 'pa- um jovem lidero da catego.
'!'IÍ cumprir a missão com ria de, Antonio Fernando do

-me me distingUiram 05 di· fu-naral e Silva, que dhide

':1f.'entes do mais antigó diá- eom as pesadas tarefas de

'i.� de Sant.à Catarma, cnja '":hefia da, redação delte jOl'·
'Jlade, ,aliás. não excede de na.l os encargos de DiÍ'efuJr
..,uito os uieus anos de jor-, �'\ Divi'llãio de Estatística e

,àl. DocUmentação da Upiversi-
Entre "êsses assuntos es- da:de.

'

;;a, seÚl; qualquer revela· Não imagI11�1 encontrar

,�o de' vaidàde pessoal tanto, calôr, humano. tão',
'lemllJ"ai.\'os, do cântico de 'iiradiante' entusiasmo entre

'�
..,10niãQ} o r1e�ret' fie a�r� 'I, nmllse me;"a c�ntena'. d,e
<:l�e,r á- Universidade 'dé inscritOs no curso que fui
"",nta Catarínà, por, Seu :De; "',{'llm}lir\o' ele min!r;;kar, e

..,,,, ..tnmentó de EdUcação e'no- qual figuram, elementos
Cu1tlU'a' aos ,meus colegas ie oútras ativIdades,' c' res.

,

,,,<ria �;,á Vll-z. Do""Mos' »(lnsahm";',des. t�.,jos,' po·

:,,;!""��"";!�>; "'e AljllillO', DOi'a· n\m, ligaüos ás lide.;; ,1UJ·"�-l,·
lT',... "",� :�,,�; r;on'o Q,o.laktoranf).

fadre Ewa1,do Pauli, profes- tôr e jornalista Tito Car,v�'
sor da Faculdade de Filoso- Ihó. nios alarmou o' delegado ca·

fia. e a, ,poetisa e escritôta _:O - tarinense, ilustre, advogado
católica �ra. He!ena Cami- Disseram ao môço ag'ri- e político (parece que na·

nha Borba. cu'tôr que serià arriscado tural da 'Bahia) Dr. Arllll1r
fazer o plantió numa zona Ferreira da Costa. Creio que,

Mas, IÍuína Visita ao, Sindí- como a de Lajes, ,mas isto o saudo's� renresentantc de

cato' dos Jor-naJistas Pro· parece quc não o' ameüron· Santa Catarin� m',auelas

fissionais, pará abraçar seu fou. Feliiinente para 'êle ,e reulliões' de que resultou a

presidente, este vigilante' 'PaTa Santa Catarina, que ,política do café ainda em

Adão Miranda, slU'giu·me a poderá incorporar á s»� ,ri-' pIeud vigôr nêst�;s ql\ase 40

idéia de 'falar de um velllo queia indust�ál o' valôr- de, anos da sua adoção, teria

tema que plire�e 'cami�hal' uma cultura' citio' ,'ciclo não informado -

9 ,Gove1'Jlo Esta

para a reI!ovacão ém Santi es�;í, enr;er.rado, como pro· dual da conve'1iência de dI·

Cat,arina. Lá estava t1111
�

mo· clama�' tantos dos eco!'lO- versificar' os in�e>:esses do

ç1:l lage"no, "da família Mi· mi�tas irnprovizados dos camna :econômico, onlle o

moso Ruiz, coutando seu me;')s ofki;l.is. c�.fé não, ocuuava, àliás, ,po·
nlano de iniciar lima, plàn- TiIíha feito um� breve re- ,sicã,o saliente.

tação de café' em Lages. ferência, na mjnha prjmei·' 1\'las, com a sua nrodllcão',
'Revi os tempos em que ra aula, antes de GQnllecer talvêz da ordem de 200000

estive dedicado aos nroble· o môco lajeano 'e o !'�u pro·
'

saf.:as. "a �e;dade' é flue San
ma!" rl';; econnmill caÚeira e "'';'''�a. aos r.onvêniós Cv.- ta Ca'tadna dassil'icl-l,v'l·se
lembrei,me de que, há seis féciros de 1927, 1928. 1�29, e' ent�e os -Estados carf�il'os,
ànos, quando conhed FIo· 1930. tll'omovidos pc)" anti- com assento nos Convênios.

ri.ll,u<1poHs,,' foi sôbre o éafé gó Instituto de Café
'

dó', E ,",(lui mal1t.fi� a;ndít· umã
que eSCJiIf-rl meus úrimeUOS T!::sta,do de São Paulo. a O1le ���� «1,0 1.11 ç." (s-qcessôt
artie-os para a imprensa ca- �<ltive 'Presente como asses· dos a,ntigos Ofl!"ii.os dp. ""n·

t�,riJ1en.,e no antigo "Oiári8 sôr' das dele!!<lcões do 'Es. trtll� 00 'mercado - C.N.C.
da Tarjle'''" então diri!!i,do tádJ), do Esn$.rito S,�nto. on· e, p.N.C., com a Divisão d

A atmosfera. taf;ão que � Sã9 'Francisco bem'Ferreira da Costa' (o
Não muitO diversa, na ül�lvidàvcl'economista, cn·

quántidadc. era então 'a po· genhe�o e esc)'itôr Lysima
sição do Paraná:. 'l'alvêz aI· 'co Ferreira da Costa), COD'
cançasse" o dôbro de Santa 'féssOu.me., e certamente le

Cataritía,' mas figui'a\'3' .tain- vou' aO' Gov�r�o que repre-
,bem entre os pequenl>s 'pro- selÍtavá, Q destemôr diante
,dutôres., Estatísticas' di, pot: 'do quadro' sombríQ' que, fô'
'to de 'Paranaguá ,mostram ra traçado pelo presidente
números curIosos: "- ... :, das, reuniões, o' sr. .Mario
175.259 sacas da sàfra de Rol1iril Telles.
i925/1926; 86.888 da safra de O dr. Lysimac,o, ao contrã.
1926/1927. rio. de qu�se todos, os coh·
E' logo a seguir, encontra- vencionais, achou que ,era

mOS os embarques aciIria hora' de plantar e não de
de , 400,000 sacas no po�to ,destruir as plantações, como
paranáense. POdena, ser o Convênio deliberárá, nas

tuna manobra decorrente SUaS, recomendações.
das, quotas portuárias ado· ,O Paraná �s�ta hoje'
tadas nos 'dois primeiros' uma exportação de quase
COl1vêni�s (Maio ,e 'Setembró seiS milhões' de sacas só
de 1927, P9ÍS assiruVar�m -" nlente peló p�rto de p�
se, dissonâncias, ace�t�ada�", nagriá,.
qué ,não' 'cabe euininar Enquanto �so. poUco se

aquL ,
,sabe sôbre os número� reais

Mesmo potaue (, proyósi· dá prQdul,\ã<) êàf�ita' éata�
to: dêsre cOJ,llelltári.o. revela;" riàense que não 'bastà bo,iei
do ,na n�elecão. inicial ; do �iquer, parà o ábastecimtÍ�
PÓll80 Ç,urso Px:átiç_p, I\e; lot· to (lQ.,l1terc�9, esia(J'uál.

'

llalis!1lo, é o de mostrar uue O Estado,' por 5ua vit.ali·
{) deleg.'ul0 un,'·�,ll�,f."llSe á01�P. dadc, por �ua pu:iança in·
1M n!f:'§i!lMl§ Cnn'rêllios, íam· dl!5tri..a!, lJé!l v1i.lÓ!" ,de ou"

,

, LageS pôde capitaneàr
'uni mOviÍnentQ de renO\'1}lo

, ção econômiCa dos ';mais In.'
teressanteij e feCUl)dos. O
probJema das geadà8" nas
cirérinstâncias cOhhooid3s d�,
teinllO de colheita;' �ntt�
abril e maio, nãO a;tiàg:e a

gi-avidade 'aue os noticiá--.

�
'

...
, '. - �

rio� do fenõnteno apreseu-
t�}h. Isto é uni .assqritp ,Pá
ta outras dii.r.essões, poi!i-

, ás dóna� de' caSa amét1canás.
,depois .de uma' grandé �
da" ooin a qJiat ar��
Ptós para torçar Utlla �ª
de :bre�o's" çoutemtiJarlÚÚ
uma f,{l�a()ão lnatavilh08�
dos, ,cafc$aW

'

dos Convê-

"r"l'i"�; ...�,,,., de 11110 encontrava antes tio

e coroU!? movi_me!�to de 0vt11bro de
E:conomia Caf"'einl. (Ie uer,

mdn); rlisnomlo lw,ie dfõ
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