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PAPA
.

PAULO VI inaugurou ontem
. o Terceiro Período do Concilio

VATICANO, 14. (V,A.) -

O �Ull. Paulo VI' afirmou,
onte1n,' que o Conç11io Ecu
rnemco . fêz. nascer grandes
esperanças, Advertiu,' entre
tanto:_ "Êste acontecimento
deu ensejo ;.J. vivas 'esperan
ças e também orlgínou al

gumas fantasias no senti
do'. de que seus frutos

.

po
deriam ser colhidos ímedía

tamente, Não é' assim. As
'coisas no reino

.

de Deus

sempre sobrevém lenta e

süencíosamente";

são substanciap:nente, .cor
retas, Durante o período de
descanso, a secretaría réu
níu 1.400 : sugesÍ;Õe.s e co

mentários
.

de 47 �Bispos.
O documento originál ál'l

há um: ano . afirmava, e�pe-'
. cíücamentc, que a 'respon
sabilidade pela' crucíríca
ção "recai' sôbre a- h:üJuani
dade pecadora" e qUô.. "a
ação dos jÚdeus não' .pode
ser atribuida a todo o povo
judeu, 'quer 'Del' passado co
mo no presente·,.·

'
.

A,crescentou o Santo
dre: "Isto, entretanto.

Pa
não. l\BERTtJRA

'significa que não devemos.

ter. muitas esperanças. De-.

'vemos orar .para conseguir
mos o máximo".

Cpmo se sabe, Ó' Papa
inaugurará na Basílica .(te
São' Pedro, amanhã.' à ter

ceiro p��íodo de sessões do

N.8.s cerimóni-as de aber

tura. do período de sessões,
o Pontífice'. celebrou urna

missão ínvecando o F.:spíri
to Santo, .com o' auxüio de

Arcebispos e vários Car-

deais"
.

..
., O período de sessões de-

morará,' anr'oximadamenbc,
10 semanas e sera decisivo
para i 'scluçáo' dos, proble
mas jli equaclonactos pe
ln.'l d.i.'.'81'sas càn'�,s"õ��<; C0n·

cUiare" encaf;--cgaCta'l. CI,e
�xarpiIifÍ-los. E"i:r€ as qucS
t�es estãOAJ C')i'ltrôle da mt

t:;rlidadc, ao:; !olaQóe'; .d'l
!;r,rcja, com ó juda.ísmo e a,

Concílio ·Ecumêni.oo, cuan-

do 8er[10 a,llnHEYc1'�}; oi" nr!n-
· cípaís pró1>k1llm:: das rela

ções entre a Igreja 13 o rnun-:

dó moderno,

ORAÇÕ:ES.

o Papa �roltou de Castel

Gandolfo para o -Vat.icano]
· encerrando U'11 neJ'íoào ctç
férias de ve.r:li);.

, Fidandú �a janela di? RCIl�.
. () l)'i';,mci !'O b:"1Hl �"entrar'�'1posel1tos �nt,(:' ume multi-.

1 ''':_
I'.. ...• -'i-."'e· a na

1
... u.';'

l'

C!ll (..�� ..).";' �'. �p.l,"u. SOyl t:
- •

dão ,de, cerca. de '20.000 I,)e'i-, .: � ". T
-

,;.;<' '.cé)'citÁ� ,

-. ·ti'· '-Pr r
I
('O tttrc�n (�, , �(l,t... "

- ......� ""'�

s�s .remu as

a; ii! � . .A��Jt:i'�'" ·�;�\·,>;�\q!(oe�:rv!tàiS' .

S4W �o.;:�. '.

-

.. � l:�. ":�'qúe'��'S--'sc1f;Wes'��âi1_-tefiores .

VQU seu,. apelo �,S,.fIel5 l�-' dividiram cs padres conser

Ta. que orem .� .� comp e o
vadol'es e .pTogr6ssistaR ..

eXito do ConClho. Pediu ora- .,' t ..
.'

. '. .

'

Rendo betcssano a mr.ervel1-
ções

�
para VIda l�lte.�na . d� �ão de P,aulp \11, O 'p1'ind

I,gr.eJa e p5,l.ra sua "1�'l-- e� .pàl. temâ dê'sse!'> debates é ti
terna, de modo que .\,udes. cü�s1ío: do poder espiritual
sê manter o necessárlo C011· '.

-

.. ". ' '....Bi '

-.

d
" entre. o pap'l' e Of;> spas

tato.:,com o mun o. I 'd'e ác'ôrdo com" dlvel"que,
flas córteriles' . p"ré�rer-jsjfj-
tas". cle-veriàill·. ter" Wlli1

maior varticipação naS de

cisões �a Igreja.
.

Obsel'lfàdoreS afinn3Jl.1, en

tretanto; que'· ô prmóh:IO.l
problêtná a sEi.!' e:;t"linitna,4o
pêlos padres conc�iàreS �
r4 o, dp colitri'lle dI). l�àtali'
dade; . ,

. Três caitieais,' doze Arc&
oispos,· quatro" Bispos e

.

dois reH�osos, :b:i'ancos; ne

gros e amarelos, repreSen
tando todos os Continentes,
co-:ce'lebrarão, 'com o Papa,
a miss'il. sóleÍle' de abertura

O docúmento sóbre os ju- do terceiro period9 do Cón

deus só serÓ-·· apresentado cílio,

quando a sessão· já estiver Os co-celebrantes .serão
adi'lntada.. Dúrànte o re-' os Cardeais Eugêne

-

'Tis-

,C€ss6 passado' causou- mais· serant, . DHcanó do Sacro
. discussões pÚblicas' que . Colégio e Presidente' do

qualquer oútro' tema da Concílio, Giacomo LeIcaro,

agenda. De igual modo que Arcebispo de Bolonba, -e

os demais . qocumentos do Ara-dio, LarrOna, Prefeito

Concílio é secreto, ela Congregação .de RellgiO-
Entretanto, varias versões sos.

uniõ.o Gristã.

(

o Pe,pa afirmou': "O l11un- .

do mudou e se notRm S'�tl5

prop6sitos SU. P';)ÜL3 pam
com

.

a 'religião. Deyem05
�ntrar em conta,to 'CCIÍl. o

!lluUdo em beneficio de sua
pt6ppa l saivação, SUa pras
p�:r;idade e paz",
FonteS vaticanens�s de-

•clá.í:aram . q\.le o Sumo PQ)l
tffice pàssará parte do dia

de hoje examinando os do-'

cumento$ fiúais que serão

submetidos ao -Concílio,

JlJl)EllS

apllreceram nos. jornáis e

as fontes de illformaçõc:s as- . ARCEBISPO DE BRASíLIA
· seguraram qúe as .mesmas

Você .poderá
,

. �

.

com pr ar Il1U ito
mais barato,

j

l � .'

II

an ?

Entre 08 doze Arcebispos
que celebraram missa on

tem' com o Papa Paulo' VI

O,:,demais foram: Perí
ele F.!tlici (tiLular de 8amo
sate, :. S�r.tár10 do Con- .

,.

figurava D, Newton JolJf de
Almetda: Batista, Areel;>it!po
de Brasflia.

cílio), Miguel Míranda Gó
mez (México), Mathew Bao
wíhích (Adelaide, .Austrá-

....,._---_.__ ..=�----

Grêmio. eliminado
c

_a Taça ..Brasil
MfTROP81� 2 I O

-':':1:':"

dos (Ter.to"· '.nà,
_______"'- "- --.---__.:.... -..:.l.:-.---L..:... _"-'_'-'

Pedro Zimmennann:
Insuficientes· os prêcas
BRAStLIA .-€Espedal) 14 6.203,00 é 'ü.;, 5,878,00, ê":

- O' Depu't�dq Pedro' Zim- frem despe/!!!!8'

Ól"l.llnc,aa
de

"-p'
'.

.

._,

tiiormau!'l (PSD-se), dissul'- impO,í.!tos, .COll:U;SQS,b, B..n'nit-
. ,..� 'r f""1t'

. J<.lüdo 112., C ii.' m' a.!' a .dos ZG!1all1<l!1tOs,. fr&�".,.te , d&' .,,; ';"'t
� t·· ,., t' J. t' C··"", 7dO u"''' f""'''l 'li 'j�"'"O') ,. '.. "". �"i!
.J'epuu�Hl�S., eceu comen ... a.. .!.y d:l •. ..,,, i ';J� '_�i,',� CI·. cU: /: .....

riGis 8Ô01:€ .. os [H'éçú$ nl.íni· crS. 5.520,00, _J;l�ü' P(J�.$Ücio'
mos fiXadO:') por rec:h'lte ds- COtlsaqUériW!1181lte .,1'001n1.1.
crêtO préBtdeJ:l,�1á.l pllra O� o�· �MtoÍl d8!!6JadQl'! ..

,

pGlr.:>
produtos agrío,olas. Após ato do Pode-r J�ixHclltl-vo
lomiar a tntenção' do decre- ·Ó.illclulu o 8-1'. Pedro ZJ.m

to, qui�
. vinh...i f1n1l1mente monnsnn, q�e a 11�O de

..Jstabelecbr uma pQlíttca' déí. pteços m1nlmós' c-opsentil
preços para o lavrador. neos co� a realidaclt'l ítgrá-.
�fjrmou todavia o parla- ria brasileira d.everá ser'......---

lnentc!T crot,arlntlTIse, que os medida estimulante e ja
pteços, Hão foram fixados mt.>is coercitiva, bastando

em níV8is' satisfatórios, pr"- atentar para .0 iaro de a,
<iludo a: éori-eção, e"ln tempo, SUNAÉ, o "superrolnlstério
das dis!:o,rçõ�s �TIa'�s aoen-, que se instalou' �ara' preju-

'

tuada-s. do decre.tQ .presiden· dicar a economia nacional",

elaI. Lembrou- ri' orador quc,- {n�istir t�i�o�alnl;nte ,em'
por exemplo, o milho, o fixar preços ""máximos per
arroz e o feijão, cujos pre- missíveiS", enquanto o C,-o
ços mínimos,' fi:,ados 1'0' vêrno tenta acértactamenle
;ramo 1'espectivamBute. os' U1�a ,pb�ítica de preços rrN-

de Cr$ 2,543,00, Cr$ ... rumos.

€f

munIDos

'
.

lit!-), Joseph Lemírux (Cace
res,. .Filipinas),' Casimiro
Morícíllo González (Ma-

.

d1'1), Juan Aramburu (Tu
CLUllaJ1,

'

-,Argentina), Jean
Vilrot (Lion, .1;'l'U!1Ga), Ber
nard Yago <{\bdljau, Costa
do Martim), Adrianus Dja-'
sepoetra (Jacarta, Indoné

ma), Joseph Malula,' (Leo-

poldvílle, Congo), 011n Krol
(Filadélfia. ;çUA),

Ostblspos: Wilhelm Kewp
(Irnburg, Alemanha), 'Poli
carpo ela. Costa (Guardu,
Portugal}, Laurentís Sa
toshhi Nagae (Urawa, h

pão) e Stasíslau Lolang
(Taiua, Formosa).

SUSPENSAS AS BUSCAS AO NA.VIO
A'RGENlINO' "PATAGONIA",_', •

t .

PÕRTO ALEGRE, H, (V.A.).
- Após intenso trabalho, a

FAB a Marinha' e a Fôrça
Aérea Argentina decidiram
encerrar as buscas ao navio

mercante argentino "Pato-
.

gônia". .dcsanarecído no

costa gaúcha desde o dia 1. BELO
SO.:l1

.

deixar vóstígíos, com'. (V.A,) _

17 i�·i:')l!lo.ntes 'e 1.::;00' tone

J�\�la.5 de trtgo, dostínadas a

P',Jl-tO AJcgí�e.· As próprias'
autoridades argentinas quo

acompanhnvum •. os . traba
lhos solicHllr"m. a SUSDt;ll
&tO das bmcas. cOJ1sidcrD.n
do não ha..-er liipótc.'3c do

'encontr:;ll' incUcios para e.!u

cidaçãó- �lD l11istMYl, DU1"::111-
te ue?: di".�i f,\,ic)<j"

.

\Fll.silo'Í- , F!.'T�f'trn:�· e unl' f'ndúJ"!lO
ros_ e. �1.1·;;(�nt!1�o:; t,pbr_rv-"J[l,;, .

r��rií. "a ·;il'(.'<'" onl,;-(:. '"0 )l-,í\ncü-. [:0111 fl rr,1f'!{,'ã.o' ela ;l]gUl,DlJS
,,·êb.3 ·viLil·I1QH:1:10 de Tró,mnl1'llli c o Clluí.

,
-

.

..,.. .. ..
�. Fw'nflnclo c!pl',r'\I clc ,;'T

pc:'correJ'ic1o H':' IS CIO ,,0 n11] ;.; ....
' ,

,
.

-

-0',. "" ", _ .. " ,._." ...... ·,·.'''''--at1t'HHeO (,·'11 f11'}�1'l' 111'C' j j( II'
� .'_ ,�. .'..���i>'ffit:\�",��: 'Q,il. ����Ja/ ·n

..
iaL�

. '�) '.�
-

-:',1 lo, r>.) \. -, '

,'"?�;f'�;litrt� ';Ó!)t�" 1íi.�:.:::.Ia:.d;Jt.·,.:ik ���l1,I�:-�1t�, '.''''.'.''''''''
�

A,r .. :�;' '. ,..,,�"- .. - '1;' -do. confe,sd'u .t"l' �J(lt1 abrl'lü tfl': •

uO-r ua "cr,ra, 1'\ em J.\!SO. a,. .,..
'

J' 1i\-I ".
1 r

:< ." • b'
. ..

, um �{'m1l)I:lrJO. mn . 111'7, (!'
. .ann 1<1, CQ,n os 'l.rcos

F'"
-

ti 11H-"Angosturá". "ImlJl.'ríá1· Má- 'ora, onele ."\1 Olt uma

rinbciro" p,
.. l�n.(,lJéndi'·" cs'

tina par't ser mnis bem su-,

.

Cf'dido 1105 goJpc�.rJ'lH.dri_nholl l�da; n :wna.

3�m Cjna1cnlcr \ resultado,
COU.'! a colnboruç.fio·dos'na-
,,-i.os· mercante:,; elo IJr�si1,
lJ.ruguaj L': t\rW-'liUl1n, fo.i

pe"quisado todo o tI-ecllo

FALSO PADRE
PRESO

HORTZONJ::E,

.

num rcstauran i.c �lc, ('''1111'0.

foi, préso por lnvcst igacl()
rcs da Dr,lc:;ae[a de HUj)TP<;!
são. fi Vndíugem. Q r:llso 1"1-

dre
. Fcrnaado BotelhCJ, qllC',

çODfefiSou anciariar c1onllli-
vos para 1I1no Í.!l"li1ui(:f)l)
'de aSj;\isU\nein \1.":-; . pobp·s ..
iricxis[rn[c. 1�,11 �cu poclr:1'
fOn1;:'1 ·r-\Pl'C·011í.1W0S '7 1t!il

'011cle llÓ '�Patfl:6Ú]1jH':
sou (lramUtir:o SOs

emitiu

.�---'---����........�=====

peiriet�ar';ha A.Ii: ·ifl'glaterra quer
a.um.entar comércio com Brasil. .

'

....
'

, ,

LONDH.t:S. l-i ."--' Den;- hl'G o, l'(::cscaJonamento (Jus
ní SHl' as�.Lna.do no ·dt:L".Ol't'Úr o.t':lcl.H& bTUliHeiras com li

desta' semana, llefita. capi- 'J1iglatorra, através do qlial
tal. o acàrdo, bi'Wte�al .

$0- .és'le pais l'''financia C0111-

POSSIVEl ENCONTRO'CASTELO--

STROESSN'ER
,

AS8UNÇAO. Í1 Uma itlfoÚml.QÔt1s lJl'ocodentt;b do

Rio de Ja.neiro. Acte:-c?l1ta

qua o Ministro ela Ec1uc:a
ção do .'Bi'asil; FlávIo SupU
cy, con�ersou

.

com o Presi
dente

,
Alfredo

'

StrosBSDfJr
sObre 'a possibi11d'iide da e11-

entrevista ent1'e· os Prúsl·
dentes do' Par,uguai e do
Bl'RSi.l podo OC01'1'0-1: por
motivo da' inauguração áti

tlOntt;1 .. intern'tcional SÔhl'fl o

rio Parai1íl; . Esta. TJ03Sibl11-
dade foi ammCtada pulO jor
nal "La Tarde". a(> rcgislrll.l'

.tl'0vista.

CRIANÇAS �10RRE'RAM
.

CARBONIZADAS
.

KASOTA, Minnesotta, 1-!- Urna mGnil10 de 1� unos.

('V,A,) � Déz ctiall!]a5, de que acionou' os sistemas' de
idade enti'e, dois e dezesseis alarma, foi a. úniGa. sobre\'i

al�01'l, 1110rrerUm hoje ta!"- vento. Os pais da:;. crianças
bonlzad�s, ao íncendlal'-se estavam em Bloomi.ngton,
a cu:;;a em,. que 'viviam, a, em . viagem' de ncgocws,
um quilômetro e meio des-

.

quando se "�-erificou u tragé·
ta; loca-lidade -do sul do E�- dia.
tado.

S. E:�cia. O Goyernallor Celso' Ramos presHh;;oll ó cspe-"
.

t�culo cspm'U\'o dt� domingo, vibrando COI1l a ,-iiória dos
'catariJ)ellscs: '\'cildo-sc atmla 1111 foto' o sr. ,C�J. AJ_·gens. .

tIo
lHontc 'IJ.!na Com:mdantB do 14<1' BC-é (\ (bê,

'-

!'i!hu
....____".___ . ..:..:.

promiss.o do Brasil, il0' vu-

101' de qú,:ttro. u' cinco mi-
11lões de libras, pnlta C011-

cluIr, apenas, detalhes de

redação, para ·que o docu
mento possa se.r !.1ssinado
pelo El!lba.ixaclor do Brasil
e o Foroign -Orfico,
Em suas linhas gerais o

docum.ento nrlo clit'ore dos
. demais .\lcórdos sôl,)rc rees-

calom,mcnto, que o nosso

país' cstá çonclui.nc1o com os

demaiS países credores ' elO
chan:iado "Cl!loe de Haia",

Segundo funeionários da

Embaixada.. as negoci.ações
nno aj)l'CSenÜl1"aEl c1ificu]·
(belos de íllonta, uma vez

que a Inglalerra esteve sem-

pro d.i.sposta a atender às

pretensõos ,brasil{jir[l!i den
tro de süa atual política . de

ampliar seus mercados ex

ternos,

,
,

glaterru espera abril' no'.·(}S

luercaq.os pani. sous produ
tos, a ·fim de manter a esta
bilic1ade. e1<1 libra esterli
nas. Exportar é uma neces

sidade vital para ê 'te país;
m�s seus mercados tl'ucl[cio
l'rtrts já estão sendo sutur;l
dos, E com' a oposi(;flo cres·

cente ç10s puíses lllCl1lbras
do"l\íercado Comum Euro

peu i:t pcnetl'aC::ÚÓ dos pro
dutos britünicos ln {lJ·c'�<I.

. a Ing-Jatel'ra vé'se nA C'OIl-

tingéncia de buscai, il1eJ'�a·
dos novo>,.

�(J momento os l11g1es(;.�
vêm vendendo seus produ,
tOR p.os dt;l11ai.s países (!ll�
l"OpC1JS ela chamada COB]l[
ni.clacie Económk:i 1'1;11 l'Oj)l)i;,.
Mas clQcontram 1'1'1'r8n11:1
compcl l(:ÜO do" sei", man',
hras. lllFcn(lO pos<;i-lJi1ic1ad':
dü sHr��l· tHl1tl j'�n('n':1 (Ir-:
prCí:Os" pOlW') inh'l'('''Sf.ll1k.
Outro Plcrear.!o l)n:'[1 ")

qual �3p voltam ti o ·fonnadu

,I'
O ponto scn/ii,\'el das ne

goc:lar:õcs )J]'fmdcu ·se 11 ques·
tão elo transporte d.e JT1cr�
'cadol'i>lS e111 navIos nndo-·
':lais, Os ingWscs rçsistirnm
à cxigf::nci}1 de q1le pelo Ille

,105 rnetado da C'al'gu trU11S'
jJOl:tüÜo. fÔ<;f)C fciLn. Om bth
cos br.'tsiloiJ"os, sob a alega'
Glío de que nossa política
de ,f,rete e nossos navIos não

,

tnt1) ,eondiç-õcs COll1i)!: li tim".

S8:;_UDdo üS ç,xi��:tn<:'i�1,5 do
mercado internacional.

pchl.S mir;ões soc.íhlistm·,
AgOra il1CSJl10 H 1I1gl'J.tcl'liI
concluiu um ucôn'lo co:n t fi

Rússia, sem prcceCl.cnk:s
nas rela.ções de qualquer
nar:üo oeiduntal <:0111 Ulll

pais SQc.iaNsta, atl'uvcs do

qual financiâni u inslaluçâ()
" de uma fúbricB ele fel'tili-
lNOYOS M,ERC1\DO�. �a'rites. 'J;Ja' URSS, no vàlor

; �
.

.

de 15 111ilhõcs de librus, {,�

S'eÍ;undo observadbrOb eeo que o Óo'vêrno ,,&oviético pu-
nÔlhleos, COlU' o reIill11l1Cill, g3..r� ei.n ,15 anos. Até agu·
nlel�to de cJJvidas bJ'D.sUei- ra- as nações industrializ,j
-rãs e eomprol1.lcte.:ndó-38 d>ls do Ocidente havial'!
nosso .p:;tis !i' uÚlizar o' mon- concol'dado ,em qU6 nenhu
tm1t-e tefinanciJldo na aqui- -ma oileração de 'financia·
"'.·l-r�.(.'O d' '" 111u'!'C-';0'0"_;'1'U"8" 0-1·.e ,. .
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•

co �� v _"-' ",' v l!l(l�l'LO a .!:'vUSS18· 08'i;ena

t-.- ,,;,' �CC':;t "'�:ú!t · ... ii".,.'
---�_ ..

"-
-,'" - .. �._� ..�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ss

ROMA, - O Presidente do l'Q-MiI\i&tro Mol'Q, democrático, de apoio fto Govêrno chetía
Partido Democráta Cris�.âo Martano Ramal' r�:)Ji:.-- ( O discurso do presidente do por Aldo Moro. Ressal�

AINDA O CASO' DOS MENORES
Italiano, Mariano ROllwr,' m?u, seu 3Jpoiç. à contínua -

�
,do PDC ita�ia;n9 �ye 9. a,poÃQ "tou. �,nke,..várías .coísas, o

prometeu, iniciár· uma cam eão da ;cOope'raç1io eom os ' de alguns seMres' da' Con'" 'at'o de' os comunistas 'te-
ABANDONADOS. Há dias escrevemos sô- panha em .todo o país cou- socialistas, deseiándo que; venção, tocando em algu- rem conseguido um milhão

bre êste cruciante assunto.
tra o comunísmó, rechacan jamais os' democratas-crrs-' mas questões" constderadas ': de votos nas últimas eÚ:i
dQ a promessa d� ai)Oio Qa- tãos a,ume:n_t.em sua '�a��'_ de "ex.trema- g�viàade" }la- ções eentra 50 mil \"otos dos

E ,-Oi'
. da pelos líderes eaquerríts - tura .para a esquerda"; In-

.
ra a manutenção do: blo :o demacratas-crístâos.

.

esérevemos numa linguagem" dura tas aos católicos. cluíndo os comunístas, i'
.

I mas �erdadeir�, mostrando.o problema que
o Primeiro-Ministro It i- "Ante os comunístcs .

parecia estar à margem de qualquer solucão.
hano, Aldo Moro, dernocra- afirmou �.�ss�m.i:moo uma

A d li " .
.� ta-cristão, compareeeu à SJS posição de. horta, (,le choque.

.

e iqueneia dos menores, suas molecagens são de abertara da ocnven- Não acreditamos em' ;'�':u

tirando o sossêgo das famílias e principal-
cão Nacional do Partldo,' re danças no modo de' pe':j!:3.r
dobrando os esfôrços para dos comunistas e nem 7aJe"

mente aos doentes à noite estava se tornando superar as díflculdades cria. a pena fazermos especula-
um caso sem procedentes � chamado opa.. ra

das por várias 'corren-tes do 'Iões sôbre.lse o comunismo
d b I Pbc italiano. �

..
é ou não um movimento

.

� e ar o mal as autoridades Competentes
E não foi desprezado nosso apelo e o caso to- o discurso' de-Mariano H,_) Ve' d

lt
.' mor foi constderado

'

:>):)')5
.

n e.,se
mou vu O e as

..

autoridades responsávaís- si observadores: poliücos . (.,()-. V" ." ,� ,

b ..
' .'

. , ende-sa. um .jerreno na
em qlle �eJam ainda insufioieritss.: Sabemos mo' nova Qarr,�ira: às te�t.t�- . p}'�ía' de ··s.AlI.tBAQUí'" me- - t"

.

pôr exemplo, que muitos' desses irierío'écs ,ti'Íl��,pa,ta·�,n.t.r';�S?lid�,�e�:�::e, ,,�i��Q,,�3 m't�{��y"t�en��I: P: ,� J��li�Çã� dos �rc)6�s�OS j�i·, Kurt :v\I0I,ter .

rei
.

d "d -'. ,-,.
.

'., ' o �l()c() ,lna)qr.ltarlO do P�" - . 11 mts... .de ftindes. �tar. gados na sessão ,oroiilái'ia Eugênio W;' Schmidt-mCI ente� '2', lados à prática de furtos, rou- lam_e,nto; �pes.ar.;��s\}{}c.l-a-- p:'�loS_ .,T�1��� ,38õ.1417,4, ,d� :d.m em 27c8':6�-'
, josé Máttoel Símas �'

bos, etc., tem sido remetidos a 'um Abria ,'ra,çoes em, co�tta{'IÇJ"?e vá- com o sr. Cã�;ra;.
. f . 'PresIdente, :_- Gualter- Pe-. .Hulmuth Max Konell. "

provisório de enierg,ência, Isto,' porém.. _ ,_C ab:�� rios porta":Y9zes do Pri:nE'j�" -:.,' 8:9.64 reíra Baixo :.' Júlia dos Santos. Elias

]
.,

.

, • �epi.,Êml?�egadOS - aim· Selma Arús
utamente não, resolve. Há que' se, �entir. o

-<o ""1"..
.

r. r berto G. dos 'Santos'
-

Oscar Damasceno da 8ilv"I
.

problema em todos os Se'u.S aSpédtos. O:D1'.
)

. itepr. Empi"egt\�os.·� Ifu�· '. Ovande Steidel

Juiz de Menores, .à alturá, Çlêsse;,' ác�nteci- �e�!��!�::�!Z� '�:Ú\�i� IE. 'd?S': �e��:;l d�O��tc�aatelÍs
m;nt?s ·decidiu .�oniarum,a.�éri�,d�. P�ovi_.J -

.. Santos,
.

,�.,
.

'Adelma Baulino.'

denclas que pode vir �inora'r a situçãa,:mas Saoto, PeQl'olH,.
."-- !':i�:Q6:t�!�V�euo

par,'a tal é necessário a colahoraçã6 e bo.ã.vC!;� ..
FAZEM ANOS II.()JÍi':

' i· .'
. Pedro JOs;é C\� Silva Alicia. Guil.hernün� Medei·

t d d t d f
" -,

� e seus . g_enitof_�' Qs. nossos . ,00000i ..dos : Sçlutos '.' rosa e e o. os , ormando uma equipe çq.P�-lZ sillÓé!'OS e efusiv.os cúmpri� Osvaldo. Valgt' Alfredo Witt
de dar soh_lçã�, ao triste caso, pelo menos én-

menino DI':.t���T,�ENES mentos:
-

,

.

,JOsé Fad'üni' Alfredo Guilherme Tarta·.

quanto na- . \ A.delina Ferreinl de Fa)'i�ls rotti
_

.

O se consegUIu ',uma orientação -se- .'
" St-. IIUDSON, VALENTE'

gura e certa
.

P I F
Vê passar na ef�méride VIEIKA" Acy Cordeiro Ant�)liiQ Irene Festugatto

. . or exemp O: az tempo qu_e o de hoje sê;u .160- 'anhcersá- \ _

'
.

. Ana Briet2lig A,dezio Clemente LeSJ.l

Governo, do Estado mandou cçmstruir um : r,h I natalício �a' gal4lnte t 'Il'anscorre na.' 'data, "e
-_ ,�llml'd�dK'A1Us.gmeeil Chazzagt\Í Waldemar Machada

Ab' d M
' , ,;>. .

....
�" AntoDio Porciunoula

rIg� �. enores no Alto .Biguaçu, .'pa�'a.
iNteligente IDe,nino' DomQs- ,boje maIs Um án1Ve,rsário Alfredo .Markeski 'AntQldo ;Rossi Fermo

recolhImento de A
'

h'
,. the,�es DimatQs, filho, do nataUclo. do nosso Prezado .AlE''' Ritzrn�Ü'm ' A ão 'Ui i. sses mE:)nOres· .' te oje . não

.

nosso .' ilustre." â-mlgo
<

dr,' :amlgQ �r. lfitd�n·.' Vale�He Antônio Clau.dlno A;n�l��e �Uhne
se sabe se a finâlidade daquele Abrigo' ,e'?!:'l. �Py�ds, Piiiítttos�.' e de., SU'l.\ Vieita, fv.:Qctonái'L. <lO'. sAPS Adolfo Carlos Mittag.. Ana Elias Martins'
sendo Oll

_. ,

t
'

d
. exina. esp�, <1ona,_:·s.e'ba.:;;ti .

e' Fe&dent4l em B�;'''qUe. ";".I',\.nio V'r"sinsc"'l' AngelO A. nton-1'0 d'<> Silvanao, en regue a uma a mil1:strRsãe .

t'
�.... �4 '. �...... '" ", ...

h
., Dlm� os, .pessoas. :�e '<l.esta- Ao anlversàJiante e,

'

sua Antonio Reinaldo Filho Angelo Serafim �o.nsoni
que ven a ó)jlldar !3- reso1'Tr 0 �Yoblema. doç• q_u� em os noS�.os q'leios :30- . tUgna tamUla o�(Jl�oS pa- Àn\ci PÍlssos InocêNCio Antônia Maria Victal
mnbres .Por mitro lado, te.mo; o �A6.rig·o::le ,C1.a1S e c?lturals. rab�ris com votos- de· r.O.u!- Arist.id$i Rodrigues Affonso Moreth

M
Ao in�nino -Del'i10s�e.n� ta1l feI1éidadés':_

.

i. .

Arthur da Rocha
..

João llalduino da Silva
·enores na Pedl';a -Grande. Estabelecimen- _'�--'-_';"""'_:""-."_ _

t
. .'

.
. . ,,' " AngeIin.<i, M. D,. Sunti V;\lesc'i Carmen Rescnke

. O que vem sem dúvjda fazendo uma grande,/' , Lê OU Est
.

d
','

M' it" '9 Angelo Orlandi Erich Kabbe�t
obra social, mas, poderia também.àgora·, dar' � ..

'

.

". ;'", ,u ..

a,
, ,\I O. Antemar Jos.é Alves Zuleima Laus de Souza

Çs ,

l_"
.

h' , " .

' Antonieta Bélem Cascàes Maria das D<nes Davet·
uma ajuda recôlhendo muitos desse�;meÍ1ó- �-

'.

�, '.ót;m, e seus', <\rÍ.tonio José Pereira Corrêa
res que realmente necessit.am de

-

proteção eã '; ,,,,Ih.' t)s;:c.·O.''�� i�... João da, Silva Judith Bonetti Sandrini

d
-- , .. ',-��

'i;'! LudWig Ne0b Maria Ismenia de dUveira
,e um sistema de 'recuperação de moÚle a r\%'� '(�;�,\ .., '. Gustavo Parucker . Raul de

Oli�ira
Fagundes

cham�r. eS6�S in{�flizleds,ao seio da socie�e . \

�. --1 f- IVK?E.. FRES\o��� ,);� '\ �twtu;�e1!iS�iaJ -I-. ��::: �en :e� J. ,�Kie:'
Imprensa a a a e -escrita, os meus ihlS SEnA PEBSAMEnO '

Arcy J. Manoel Florentino per'
.

,

tres colegas do jornal e do rádio, bem q�Je
. A'.L'I" �E' 1"ftM'D.

.

"

.D,• �•.*.ft .. 1.".'.-.' .

.
Lindolfo Lemos Correa Silyio Fermro ,

poderiam ajudar resolver essa angústia'nte
i) \Jv"'.r1lA &.......,� :Maria doS. Prazeres Padi,. Benevenuto João Ferreira

. , Ih'1 Claudio Churkih ,
,

situação, quer lembrando providências,. q1,lcr Of(DE? Q·UABDD?':':;�::··
.

José Cesári(') J\1:oreira

ainda cooperando çom as. autoridades nês:�e
" .� ,

'-< " - ....
--

Mari3 ela Conceição Vieira

'd A
.'

- Benjamin F. Teodoro 80'
sentI o. Delegac�a de Costumes e Menor'es' bJeinho

e de Furtos, Roubos e.Defraúdações,' amb3s
'.,

Corinà Martins Fagundes
.

d
- ..

'. ., -'
.

, David Andrade Silveira
SItua as no prédio à rua Tiradentes, nÓ. 128 mformaçoo' , lí terà�� HeLflz Blesfelq
às quais em particular -estão afetos 'esse h'a-

.
-

.

-
Iz.abel da 110S3,

balho, tem a digi-las, com proficiênc'l'a', 1.1

José FistatQ Júnior

Adernar Gonçalves da Luz

sr. �oronel Theseu Don1ingos Ml'.miz,s.empr2 .

, Anib'll Joaquim Nazário

esta empenhado -em alguma coisa a fazer. .. UM SI:MPLES A-FETO HE" bUsca que deve ser a marca Carmelita de Oliveira Du·

C
. CIPROCO � i;omance � Ma de todo vecrdaQeiro criador.. arte

om a mesma e boa intenção encontiam'�'3e ria: Alice �arroso _ Edições No' ttatâ.rnento, m textura, Olga Catnarina �cheuer
O sr. Dr .. Juiz de Menores, o sr Secretário de GRD - Rio �. De. urna está a novidade dêste roman

S p-, bl' d" grande curiosidade' intelec-. ce novo .. Pode-se meSmo afir
egurança U Ica, as auto:ri ades policiais tual,- eterna msatisfeita,

.

,mar que foi com Maria Ali.
O . problema vai, mesmo 'ser' atacado com MA_B intenta, nêste' seu no- ce Barroso e Nelida Pióon

vigor. '
-

'
,

.

vo 'livro, várbs experiências que
..
se' introduziu - ou si.tr·

,
. p1enamente válidas. recrian- gou - o romance novo no

E já não era sem tempo. ., do e inventando, renovando Brasil. Não se filia, -por cer·

portanto a nossa ficção, .tão to, aO �ovo romançe franoês
nejessitada não sá de novos

.

de um Butot. um Grtllet,
valores que Ipe deem �n· uma SarmT.Jlte OU uma Du·
gue n(')vo, rpas necessitadR ras, embóra. sem 4úli«a., �
igu"llmente dos désbravadó· beneficie dessas. �
res �utêntioos, dos que não cias, AgQr9.. eom � eium
temem nrriscar-se por estra- Simples Ateto aecf�·

. nhos oaminhos. Começando prossegUe ela M � b\$ca
sua carreira literária com estiUstiC)!l e�. 'rOo
uma obra marcadamente mando'de \Ul\·tenia tão�
realista. de tema e tons for, pIes e sem eompUeaçdeS' �
tes, numa linh,'i ttadicionàl auto�' o.vai desdbln'ai\da
e que de pronto identüicava em pianoS divetsos, Q;'IaIl�
uma romancist�· ele'. pulso do e recuanc;lo, tnWrfei'mdo
na autora de"Ü$j Posseiros", como autor&, Sélll mêcl()j
on�e obordava um. problema sem receio." eS�l'eôendG ; e

.I J J que contin�a até hoje preo- opinando, �In. qtle'Qrn tio
� c�pando I.l, todos, M�ia Ali- clima: e tom e�ífio()§ �

ce �l'roso oão prOO\l-rou se tOmancê. Numa' .. lin���m
.

- I

repetit. Poderi"1. niuUo"m pQeticá e Fl�i®, onde �.
insistir, poderia. mUito � do nos vai chegandO de ma

�. ,q: ali fixar-se, naqu�le fuao. nelra :pouco. nttl�. Pomn
______________,... �__'_'_

Mas isto não bàstava, não preélsa, v-amo� sendo Ültro·
er,a dQ seu temperanwatQ. duzldbs I ",aquele ln\mdo .. �r-,
"Estamos �ós". &ija li.da. tiÓUla.r. tt\l�Qo. co1\heei·
obra, ainda numa lÚl}U!. �eW' mento,' um oonl\ec!i'riento dei
listg. de observaçãC) e �:;. elent1'O. com os pnnóil»lis·,
missão direta da .-.t�, mui- \lt}fsoMreM da. lU$1,6tia -

to emqol'� m�m amb�enw. l�- .Albertina.. e o .mé,,$,o. E' I

teiramente diverso elo Mte-. um mundo Pl,ellO ele hwm,·
rior, nos' parece um tl'a�a- n\dAcle sofrt4a. noo.essitan
lho frustraà.o. A autora não elo' de. eonipteilnSãó� e é e$�

conseguia dominar O màte- eomp,eensão q\le. �. sua m�

rial, se bem que conHn\la5-. neira�'�ria Alioe 1làrtoso
sem latentes ,\\S sua qu�liqa- :prooura. �os t.ransmitir nu·
des. inatas de f�celonl5ta. ma. l1n�agem que é dela.
Com "História qe um Cas&- que nos vem lenta mas M�

mento" vemQi {lo esClioora. ba. por nós atingir fundo n'i

insatiSfeita que se l�ça., de sensibilidade.'
maneir� decklida em busca. (para. reípessa de publica·
de uma lingu�gem própria. 'çóes: sM � CP 384 - Flo··

a procUra q,� nQv�s manei- .

rianópo1is -' Santa Catari

ras de naJ.:� �ISnestac eterna na)
. ';;) .�/i':t .

,..----. tI!J& 7'ENIScLrfr?II_-C;1:v-i i .� ��\ .

.'

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Propriedade

Industrial
J

Registro de marcas patentes, de inven�
nomes comerciais; títulos. de estabelecitnen
to, insígnias frases de propagaada e marcas.

de . e;çporia�o
!tua Tenente Silveh-a, 29 - 10 andar -.
�la 8 - Altos da; Casa Nair- Flmanó..

....

polis -- ,Caixa P6sta197 .-' Fone 3912
, .

.

I
..

r-'��� 'l

�=úí�1ZD�A�DS�
!

" • a III ",...' ,-e 1 #J' 'Te t. 7 .".�.

\�PROGRAMA DO' MÊs'
Dia 15 - TERÇA-FEiRA - CINEMA .. FAN·
NY. .

I". ,I <I, ,�Y�
.

14 o Desembargado; Rercílio Medeiros e o dr.

( fi
'",""" � Nelson Teixeira Nunes, p(\lestravam animadamen; /'

Dia: 17 .:.. QUlNTA..FE1RA ... DISCO.DANCE te :rio "American B'u" do Querência Pablce.'·

Di� 20 - DOMINGO - DISCO DANe.E· _.ÍI'}'�"III"l;;qt :�''''.
- X Xx-'

Di� 22 - TERÇA FEIRA .. CINEMA QUeln 15 Em recen�e reunião, a senhora. Zi.lma Seara. co·

viu quem matop.
.

I m�ntava sua temporada no Rio,' dizendo qu� será
muito breve sua volta a cidade maravilhosa.

Di,,24 - QUINTA..FElRA ... DISCO DANCE -���---------__.

Diq 27 - DOMINGO -. ENCONTRo DOS
BROTINHOS
Dia 29 - TERÇA-FEIRA - CINEMA - A
QUADRILHA DE SCARFACE·.

Gervasio de Oliveira
ldalina Fontes
José da Silva
JuJioa Ribeiro de Oliveira
Alberto Henrique Zarske
Franaisoo Kanitz
Alfredo Ritzm.ann

Hermina Andrade S:il-rtori
Maria. Evangelina da Silva

Olseo
Celestina Guimarães de

MedeirQ$
Ernesto Gazzieto

. Rosa Sbruz Rovaris

ATENÇÃO,
(
Continuam em pleno funcionamento O!:

serviços de Restaurante e Bar no "RESTAU·
RANTE GRANDE TSINGTAOH, anexo ,ac

.
LUX HOTEL, sempre ás ordens povo FIo
rianopolitano.

SRS
.

PASSAGEIROS
�e. Florianópolis para I:rr\bitub� .. La

gUna - Tubarão. - Criciuma - Ataranguá
,Tones e Pôrto Alegre, viaje pelos, 'colÚortá
veis, ônibus dá EMPRESA SANTO ANJO
DA GUARDA: IJYlIDA

.
.

)contecimentos Sociais
..�I U{�L-..t--

Lucinha festeja idade nova - 'o recital do'
pianista Sehmithanseu, assunto em sociedade

1 - Destacadas personalidades do mundo social in
telcctual, compareceu na noite de' sábado p. passa
do, no Teatro Alvaro de Carvalho, para apla..Üir Pe
ter Schmithausen, o consagrado lÚRnista, que em

pró dos yecessitados. realíseu mais uma noite Ide ar

te, ele.gâneia e Caridade. Após Q recital, o p.nista
em fóco, recebeu amigos e lulmiradores, q� pelo
gesto simpático de ajudar aos menos favorecidos, e

pela sua cxpetacular excussão, levaram cwnpl�men.
tos

- x X x _'

2 - Cleusa 'I'imm da Costa, a "Debutante vai �on.
tecer no baile do "Golden Roon'� dó Copacabana \Pa.
lace. dia 26 próximo: A promoção do Colunista Ba
rão José Siqueira Jr., será em pró da santa.,..casi�

,

.

- x X x.--.·· , .:
.

3 T"' Bod� de Prata: - Após �. cerimônia religiosa,
na sing·cl.\ capela do Divino .Es.pírito Santo, lia 00i"
t� do último sábado, suntuesa . recepção acenteeeu
na residência do Casal sr.' e sra. dr. ArY Pereka Ou..
voira (Julieta), l>'l!& comemorar "Rodas de Puta",
O esmerado serviço de "Bar e Copa", que teve 3l'
reslloDsabili«ade do .sr•. Eduardo Rosa, nada debfOu
a desejar na recepção do. Casa} Pereira Oliveka.

r,
"

- � 'X -�� :...,...

4 - Lúcia D'Aquino D'Avilá, uma das mais bonitas
e elegantes srtas. de nossa sociedade, festeja hOJe
idade nova. "Acontecimentos' Sociais", cumprimenta
com os melhores' votos de' felicltações.

"�'_. , i
- x X x-

5 - A Presidente do Clube' Sorôptimista ZUda 60u
lart ,em recente reunião no' Palácio Agronômica, fez
entrega a Primeira Dama dtl"Estado d. Editb Gama

Ramos, a importancia de' "C�m iVIil Cruzeiros", des
tinada a c:.llnpanha do Natal�da. Criança Pobre.

-xXx-
·6 - No rest'iurante do Querência' Palace o

Erig, jantava em companhià do sr. Luiz

11m dos Diretores 'da gravadora Altafidel.

sr. Ingo
Mocarzel,

:- x X.x -

.7 - Está sendo assunto nos 'meios políticos do pais,
a entrevista do Ministro Cb3rles Edgard Moritz,
concedida ao matutino "O Globo" .

3 � Com. grande satisfação;· participei do delicioso
almoço na residência do casal sr. e sra, Nilson Car
doso (Helena,) no último silbado.

"
'

-;- x X· X -:-

9. :_ Neide Mada, a Cantora "Society". sábado pró·
xitno eatará qando "sb.QW�', cOp! súa bQ�a voz. nos
s3!ões do "Atlético ImbimbÍi ';cIúbe", r.'ando acon·

tecerá o movimentado.baile' das "Debutantes".

-x- X x�
10 - l\1:oema Boabaid e Guidó May, estão de encon·
tro m'1rcado, sábado próXÍl'ÍlQ no altar môr da Ca
tedral

.
de Tubarão, as dezesete. e trinta horas,

.

para
sua benção nupcial. A recepção, aos convidados das
famílias Boabaid--May, dar"se·á na confortável resi- •

.

dênci'i do casal sr. e sra. dr. Miguel Boabaid.

-x X x-:-

11 - Uma festa Boni�a: Comemorando o terceiro'
aniversário de Luiz Felipe, o sr. e a. sra. dr. Nilton
Ch�rém (Eliana, na bela residência do Largo B.
Constant, recebeu convidados. Sem dúvida, foi pon
to alto, a eleg:ância de Dona .Eliana, e entre os con·

vidados era discu�ido ,as lindas e valiosas peças ano

tigas que decoravam a residêncJa,.

-:l( X x-
12 - O dr, Samuel Fonseca, logo mais em solenida,
de especi'1I, assumirá o cargo de Diretor da Facul·
dade de OdontOlogia de Santa Catarina-.

••"."". t
-:l( X x-

13 - IIJfelizmente não poderei atender ao comite
do vGrêmio Estudantil Blwnenauense", pata a festa
da "Cinderela", quando nós salões da S. D. M. Car
los G0!lles,' será eleita a "Rainha.da Primavera".

:.
:- X X·x-:-

PROTEJA seus .

�OLHOS('\.� . .
e/

) ClIse _�CU'Q$ .-
.
bem cidaptCJd5s

':. '0_'-'1.
\

..... -

..

atendemos com f!)(otidõo
! suo !.eceito de óculos

ÓTICA ESPECIAliZADA

MOOfRNO lABOR.ATÓRIO
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t\SSISTA, DIA 27, A PROVA CICLlSTICA "NAZA'<ENO COELHÓ", A MÁIS' FAM'OS'A,bE OÜANTAS' "SE EFETU.A,tvt E·M1SANTÀ (ATARIN,A'E O!f� PROMOV� TO

DOS O ANOS A RADIO GU,ARUJA', DEVERÃO, A EXE�PLO DOS ANOS ANTERIORES, 'CONCORRER A PROVA "A 05 MIAIS, DESTACADOS ASE\ : /.J PElH\1
,NACIONAL ' ,

, I

I
,

•

REnAl'df.
f-'t'4if!', Paulo 't-1,,{'Hddn

CONSTANTl �M PROl

'"4,
.

�

•

OE SANTA CATl\1UNA

'I, �OSETOR nos ESPORTF.�
"

�
"

'

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

. :

� �

�,
"

'

I

Vi' ,

" "

I

i IS ''';;'

, �, I

I

CULAHUKAl)U1Ü,';� ��PECIAIS
-

MAURY BORGES - GILBERTO Nl\HAS
I}TLBERTO PATVA

I II ,COLABORADORES
,

�
,

R'ÇI LOBO - MIVfON F. A'VILA _. OR'ILDO LISBOA
MARIO INACIO COELHO - DECIO BORTOLUZZJ

Al3ELARDO ABRAHAM
;
)

.'

Experimentaram os catarinénses que
anteontem superlotaram o estádio, "Adolfo:
Konder" a satisfação de uma conquista sem

precedentes no futebol de Santa 'Catarina,:
o título de campeão sul-brasileiro interclubes

, .

invicto.
'

Conquistou-o a categorizada 'e valente
esquadra do Esporte Clube Metropol que,
assim levou o futebol de Santa Catarinaàs
hegemônia gaúcha contra Sarit� Catarina e

Paraná, façanha que pode ser considerada'
.como superior à conquistada pela famosa
"Seleção de Ouro", porquanto tivemos que
atuar centra Uma equipe que representou a

fôrça, máxima interclubes do. futebolda ter

ra dos pampas.
De há muito que-o Metropol vinha per

seguindo Or:,V::tU�o, .tendo por duas vêzes .es
barrado no Internacional e no mesmo Grê
mio que agora reconhece a supremacia m,t'-'

tropolista através dos ,1x1 de Pôrto Alegre
e 2 x O desta Capital. 'E isto se deve à insis
tência do 'despo,dista Dite de Freitas em-me
lhorar sempre a equipe, reforçando-a com

valores indiscutivelmente técnicos e ardôro-

o JOGO

país.

f.ANCE DE PERIGO NA META TRICOLOR -, vendo-se na foto o arqueiro Alberto

praticando ,a defesa e ainda, Idésio, Airton, Madureira, Ortunho e Aureo

CONDUTA INDIVIDUAL

cam os lo-cais e Galego ar.l-,
ra por cima do arco. CIeo

.arremata e a bola vai fo
Cam um tempo cem por ra. Aos, 41 minutos, Idésio

cento, recomendável para a avança' com a pelota e 'é
prática do esporte das mul- derrubado depois de tor
tídões e debaixo de grande feito o .passe a Calita, o

vibração 'do público qU2 qual, ao recebe}' a bala z;- '

superlotava tôdas as depen- ,vança indo no seu encalco
dências do estádio praíano, Renato que se contunde,
.roí iniciado o anunciado sendo o jôgo paralisado' por
encontro" entre o trícam- ,alguns minutos, notando-se
peão gaúcho,' Os minutos a seguir REmato na extre
iniciais foram, .equíübrados.: ma direita e Lumumba nu

com os dois quadros usan- ,lugar do lateral direito. O
do da maior cautela, fa- jogo tem a sua prímeíra
zendo predominar as suas etapa encerrada com u.n

retarguardas sôbre as van- chute de fora de área des

guardas. Aos 5 minutos, ferido por Cleo que Rubens
Madureira chutou forte, defende com segurança.

.

mas errou a pontaria, indo
a pelota perder-se na línüa O ritmo de' jôgo na, se- ,

de fundo, batendo nas re- gunda etapa em nada mu

des pelo lado de fora. ,A dou, continuando as duas,

seguir regístrou-se uma, linhas traseiras à. levar a

confusão frente a meta' de, 'melhor sôbre as da frente,
Rubens que qR�e ,tol.Ub<!o� co�o a te:vel�:t:""".q,u�s2l!.l�nt� �
Aos 12 minutos' Madurei.:.-a um cochilo faria com' que
serve' Idésio '�ue entrega a 'um dos arcos tombasse; o

CaUta que cabeceia,' fazen- que veio a acontecer aos

.do a pelota ir .quase de ,ra�;;- 14 minutos, quando Madu

pão, ao travessão do' arco reira, pilhado em ofsaide,
gaúcho, Manobra de ortu- 'permaneceu nas imediações'
nho e Sérgio fez com _ Q)1e, do ponto em que se deu
.a pelota vá até Joãozinho 'o lance e, quando Ortunho

que chuta rasteiro e" com' cobrou a falta atrasando a

víolêncía, defendendo .bern bola para 'o arqueiro des-

SOS, requisitos que não 'falta a nenhum dos Rubens: Seguem-se ataques prevenido que chegou a ta-

l
de ambos os 'Iados e os di- car a bola com' os pés, .o

p ayers com que conta o clube alviverde de anteiros encontram dificul- avante barriga-verde avan-

Criciúma para novas façanhas no,' futebol do daãés tremendas para fu- "çou rápido, apoderando-se
, , rar o bloqueio das duas de- -da bola para driblar sen-
paIS.

. fesas que quasí seinpre íe- sacionalmente o guardava-
O público soube, com tôdas as suas for- vam a melhor, Canta é las e atirar nasredes;" de

ças e o calor do seu, entusiasmo, ovacional atíngído na cabeça por: Re- baixo de estrondosa ovação
. . ,

nato que é advertido p�lo da torcida., O cochilo não

delirante, entre o quadro catarinense que, árbitro. Aos 18 minutos 1'e- foi smente do arqueiro, mas

àssim elevolu O futebol de Santa Catarina as gistra-se forte' barafunda de Ortunho, o qual, ao a-

I .'" .

d
. . frente à meta de Alberto trasar a ,bola' 'não olhou

CU mlnanCIaS e uma CO)lqulsta que por mUI que agarra' é larga, tendo para o arqueiro que estava
,

to tempo perIr�anecerá indelével no pensa; ,pOl.'ém Airton como último mais atento ao dianteiro

b d d
'

recurso, desviago a nota pa- catarinense do ,que à bola.
mento dos arriga-ver es que po em' pnJ- ra corner que é baTIdo se1'11 Tal cochilo acabou repre-

clamar bem alto e no melhor tom qu'e são resultado. Aos -22 minutos sentando a ,perdição para

OS campeões de futebol interclubes do sul do registra-se a úI1ica !11teraçii� o quadro igaúcho que a se

saindo, Alcindo e entrando guir tentou a reação, nada
�

em seu lugar Marina. Ata- conseguindo" pois o Metro
paI não estava para ãeixar
fugir o triunfo que reprf-'
senta,va a sua máxima con

quista e' do futebol de San·
ta Catarina, conseguindo,
assim, levar a pelota até o

final, sendo que um minu
to antes da -partida' entr'1l'
nos descontos., consegui'1,
àtravés de Idésio consoli
dar a vitória ,com a CO,l

quista do seguü."o tent,o,
'que reputamos incorreto,
de vez que foi obtido c'om

seu autor e mai,s 'Gálego
i!1lpedidos.

RUBENS - Foi um por

tento, tendo feito', defesas

que émocionaram o pÚblico
que não poupou aplausos à

sua conduta. Está o "colo-
red" arqueiro na sua ml"·

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

A,�·RT�·',"r\
1,>'

, '.

'.:,,_,.�� 99 (EX-91)
CIENTíFICO OU CLASSICO

Possuímos a$ apostilas, 9,ompletas para QS exames elos cursos de Madureza, inteiramente dentro da nova por
taria' do Min. da Ed'lic'àção.
Coleção para o Ilrt. 99; (is ,matérias) - B vaIs. .. _ .. .. Cr$ 10.000,00
ColE:ção para o Científico, ou Clássico (6, maté:rias) - 5 vaIs. . , ..•. , .. , ,., _ .,., " Cr$ 15.000,00

Atend,emos pôr REEMBOLSO POSTAL, Para os Estados mais d�êltimtes, enviaremos via aérea, sem aumento

despesas.
'

'

EDITORA INCA, - AV, Rio Branco, 185, � S/1.711 (Sede' Própria). ESTADO DA' GUANABARA

t.l .. )

lhor forma, ,Foi a ;:figur:1.'
dominante 'da -refrega.
.PÍL<)TO _, Bom o 'dp·

sempenho :'dG' lateral. díreí
to que dominou, bem' o sP-'

t()r a{lé 1'S.�'_ foi ,d�dp "para
pollctar '

,'PÁ1JLÓ-:S-OUZÀ,� Lut.a-,,:
dor do -urindtiio, ao fim "

,
- -

prtncipàlmente ,na,' "etao=
oomplerrientar, ouarrdo : o'

:rvT.ptr(1)oi;' dr1.1 :;l" '�I':,rql,('",rlr
fulminante pa"Q o: triunfo

GlBI ,'_:_,
'

Gostamos 'dI"'
Quarto zagtleiJ'o', !l1etro�(\, ,

lista 'que, ponttücou- -entre.
os za'4'u�irós.: i :Magnífjl'r:'
tant� n�>�a;;_:c'ac�a'" corno
110 anoiQ :�O�' .!ê.On:p�t1J1-eir,)S
r'a linha: .... d'e.? frente' e. rue-

dl���1f':�.,��-,: ; :,.�.;." ..._, � . ." :'iJl"�:' '. .: " '." .... . . _

" ,,',,: ":':.',"" ", .', ' A) �la�rante mostra' (IS novos campeõ;S �ulb;asil�i;'"Osinterci;b�;:�D� ��q��;d� ,�. �� ..
,

"': 1"· '_;:à,direita, vemos o ,inassagista mctropolista, Rubens, Nadir, Pm�!C' 9nuza, Gihi.?";.-
/rf;�entc 'e o' treínador Gramaeho, Aga."""iJos: Galego, Silvio, lV!E..Jureira, Iç"

"

. Catita ,jMazalá vtãja .

�uarfa
.

feira' re
. "

"

ilôV!fi. uara' o
'ORASll

Gênova --:- o centro-a
vante brasileiro' do Milan,
Altafíni q Mazola da' sele-:'
ção

"

eamp�ão do mundo,
partirá quarta-feira pró
xima rumo ao Brasil a bor
do do transatlântico Fre
derico' "C".

.

A sociedade de navega
ção, "Costa" proprietária
do navio,' confirmou que
Mazola reservara, duas pa
sagens de' primeira classe,
em seu nome e no !ie seu

tio, e que 'essas passagens
já haviam sido adquiridas
em forma definiti'va.

VOLTA OLlMPICA ....,: 1,0go,apÓs; o' prélio de domIngo os craques do Metropol, sau,

dados pelo publico presente ao EStádio dr. Adolfo Konder deram a Volta Olímpica.

--...._--- -�-----�--- ._-

-MIAIS:{SPORTES NA SEXtA PAtC:t�A
-----------------------�-------------��-

'Taca Br,asil: ri
� ,I{

. �

Atléti-co Mineiro, o próximo
adversário do Me.tro·pol
Na conformIdade �om a tabela da Taça ' \

---------

Brasil, o próximo adversário dó Esporte Clu- CASA nu t.PTO,
, be Metropol s�rá o Atlético Mineiro, ,estando Precisa-se de uma �asa ou apartamentc
o primeiro j"ôgo marcado -para o próximo dia lJ-as proximidades do Centro da Cidade,pal'é
27 eI,Illocal a ser estabelecido mediante soro. alugar. Informações nesta Redação,com '

m
teio. Domingo próximo o tricampeão ·do Es- Srs: Osmar e Divino.
tado estaráe:qfrentando o Barroso, ·em Itajaí,
�elo cert�me <1a-1a. Zona, sendo'porém, pr�'",
vável ô adiamento do -encontro, afim de reJ
cuperar' o conjunto para os jogos com os ra

paiesdas Alterosas.

,------

Pe,lá,

PAR.A �COMPr�" BARATO
"RAVERA UM S� �tRSAMEI�T�!

UM'A SÓ '��EÇÃO!
o,ND"It;'!') C'IT: ,I 'i.fJ\",

,

4':..
_

t..> "'" ",-dll1U •

/
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t· T F 'li 'I I) d'
CIRCULANDO NA' "llHACAP" O DR. O O mpos O OU·, ala eucra rO· e ser
SERAFIM BERT��T/ECRETÁRIODO i:,: Pago; [om Cbeque sem o "ViSTO"

.. ..
Qualquer l�pôsto-. QU ta- acima de Cr$ 3 milhões, Tertltonos < tederaís, Dístrí-

NO altar da Igreja Nossa Sra. 'de Lourdes; sabado, RQ� xa federal poderá ser pa- pelo que exceder
.

'3%' to' �eqêràI, 'a�t,arquia.'l �u
se Salum e José Salm receberão a Bença de Deus, com go por cheque bancári.o,· S0cied�des ce

.

ecoJiotilia
a cerírnônia relígtõsa oficiada pelo Padre .t\ptoplpo. Os sem necessidade, de vísto, COMp'RA. E VENDA rnls'ta, o 'tmpêsto � recairá A selagem por, ver.ll8,- rís-

oonvídados apresentaram, os cumprimentos' lJà residência ,',desde que emitido pelo pró- , Tos contratos de compra sempre,
.

'em' 'Sl).B 'totalidade' 'cal somente será permitirh

dos pais da noiva Sr. e �ra. Amím Abrão SalUfu, que ore- prio contribuinte, segundo e venda de �ns' méveís, sôbre 'a. oijtra parte contra- em pápéíscujo valor 46 1m':'

reeeram um jantar americano. Entre os inúmeros convi- determina, à Lei 4.338, de haverá Isenção ,para:. . tante, 'É: faéultado, entre- pôstó seja' superior a Cr$ 20

. dados presentes notamos o Sr. e Sra. Governador Celso 28-8-64, publicada no Díá- ".a) os realizados no País tanto,' que o' pagamento, �� mil. Se inferior à Cr$ 2i(mÚ
Ramos o o sr. e sra. ex-Goxernador Heriberto Hulse. rio Oficial de 31-8-64, e entJre iDlfustriais, eomercí- Impôsto do Selo se raça nao o sêlo deverá, obrígatõría-

COl'vTEMOROU bodas de prata o casal dr. Ari Pereira que estabeleceu várias Ino-' no contrato, mas 'parcela-. mente ser' satisfeito 'por es-

Oliveira, sábado, com um jantar. " vações com relação ao írn- antes e 'produtores,
.

par�' damente .por guia, por oca- }ampilJ:la.
.

'

ESTIVERAM na "Ilhacap", o Sr. e Sra. Jornalista pôsto de sêlo em particular fins mercantis; síâo do pagamento das Ia- c' ,.

Jayme (Marlene) Keunech,' o JK, da Televisão PiraÚni e e aos .tríbutos federais cm. b) os realízados : entre turas .nos pito dias sub.ss-· 'Í)Il��O'
Dib.rio de Notícia, acompanhado do dr. E,nio .Mello, Dire- gernL' ,

exportadores, no País e ím- quentes. PUBLICO

tor da Píratíní, que
..
vieram de Pôrto Alegre, para assistir'

' Adverte no entanto a' iei portadores . no exterior,
.os 2 x O, pró Metropol plo contra o Grêmio. que aqueles, que emitirem desde que estrttamente re- j�M i'IOEUA

FALANDO na Plratíni, aquela Televisão, na noite de aceitarem ou derem CUl"�O lacionados com a 'exporta- ESTRANGEIRL�
ciomíngo passou um filme do jogo Metropol e Grêmio. Tra- a cheques sem data ou com. ção, ainda. que celebrado
1):11110 eficiente dirigido pelo Diretor dr. Enio Mello, C0111 data falsa serao paSS1Ve!,S sob a forma de pedidos, 01'

o cinegrafista Nazareno. ele mu.ta igual ao valor es- çamentos, propostas ou j .•

E POR falar em televisão, muito Breve teremos a nos- crito no cheque. Quanto a rertas aceitas cu .;, ,<:1,. I

:>[1 - Canal Onze de Florianópolis. Casso informar que já selagem de .recíbos, os· de elas. 10-

está chegando o material para a montagem da Estação. valor até Cr$ 10.000 estão

Aguardem.
Rr�TORNOU dos "States", o dr: Ronaldo Salum, que

acaba de tirar o Curso de Extensão Química, bolsa de es

tudos ,Patrocimtda pelo Governo americano.

- x Xx--

�A ASSOC. Cora de Fplis., PROXIMO sábado, n'l

sábado, comemórou o seu Capela do Divino "Es.pirito
quarto aniversário, com noi- ' Santo", será realizado o En
te de arte. A festa -teve como lace matrimonial,' de' lzeto
nlestre cerimonia, o sr. Mau Ma�ias, com' o AcadênlÍ�o
1'0 Amorim - Vera Faria, Sidney Carlin. Os c<mvidJ,,
recebeu a faixa de Miss co- dos serão recepcionados r,o

-ral e dancou a valsa com () Querencia Palace Hotel.

ll1ae�tro Aldo Krieger.' No �

programa constou' a posse JANTAVAM nQ Re:;t�1.u

nova Diretoria e a apresen- ralltc. "'Tsingtaci". elo Lux

taçao da peça "Madame Ba:- Hotel, Ricardo Morais, Sil:-:
,terfIay". ... via Maria. Varela, Alba No

ronha e Tània Varela-
usavam os palitos. chln::!ses;
substituinão os tllihei'e5.

O Sr c Sra. Engenheiro
Ivan Ibirê de Souza Bernar
des, o sr. e sra. dr: Edu Ma
chado e a senhora Rosalba

Pereira, reuniram-se no

Amerlcan-Bar, do·Querên
da Palace; .mareando uma

movimentada 'noitã4�'f;{!oúi
o casal Jo,yne Keun'éch, dr.

L,Enio Melo e sr. Názareno
;'lwlino.
i:-:lalllHl

MARIA CrisÚna Ferrari,
foi eleita Rainha das J301W�
cas Vivas, na Festa ela P:ti
mavera, promo\rida pela Pa.

-

roquia de .S[o -Luiz. :;Lein�m:,
Marques;, 'cm I;legumlo l1Í!{'tt\
e Anit;l .Petry em teJ'cej::t:.

'ESPORTIVA,'- A :;r}l'ci-'.

A im1�O Diomic::J

I
-, u na "Ilha

he::; co egéls. a -vitória .do

f'cderiam ajutropol, COl1-

sítuaç5.o, quer
ainda COOpfl :'probls",

ela florianopolitana, com

pareceu no 'Estádfo "Dr.
Adolfo KOl).der", prestigian-·
do o Metropol: c0l1tra' G Gr�
mio de Porto Ale�(rc. i",,-CÓS

'

cinco anos' de aw�cJ�('.L1.· tio
do- esporte, assistI �', l'OÜ1"U,)

sentido. Alauguron o Ins- 'jogo, que llHU'COU' !Jrilll'}nte
Beleza "Femine", vitória da equine catarlnen

e de F�t especializada em se. A partida foi '�qui;ibra
si_tuad 'n1,o de peles, lai do, e bem dis1Jutad;::, 'veH-
, 0ua!' 110 relm'ido 1ns- cendo o niel1101:' t·ue se 8.-'
a�; CJ 0, presentou duranuJ 08 na-

bal} ycnt.a minút,o:i. Hubens, "r-
ONT.EI\L [J.�livers�\l'iou 0' qu.eiro elo 1\1e,t1':)p01, f()� o

JOvem Od11on Fa(.;undea, ÍÍ- numero um dos ':inte e .([ols
lho da sra. Auália l':aguen- ' a:tt'etas. O pri'neil"o. güu) do
des. Metl'opol. uma .!'<!.'ha, inf:m

til da' defl'sa do 1..1-t'emio. O
E POR falar cm anivcl',;;i

riou, domingo p.p. 'o jovern
Raili Cald'�\s Filho, dO 801'

"iço de lmprensa 'do Pah
cio do Governo.

segu,ndo, Idé$'ilJ, entrou crIl

impC'iúllento g';),'C 1'1:\ '.:c1i) um,
pl·f';-if�nt(' .do t!efenSCf!.· !?;re
,mi.sta que Hl.� ,teu 2 \,),)l.:t C

tirou elo in1.1J,"dim':!llto 1)JI'

nando, a jogacla licita. Pa
rabe"s aos (liL'h�·':ntr.3 c10Mc

tropol, peja l'lagaifln, ,i
tória continl'anclo na vra

TAÇA BRA!::IL.
I

CIRCULANDO na "1:11::.,-

cap", o sr. Serafim Bcrta

ru, Secretário do Oeste

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

EDITAL No. 11.
De ordem do Senbor Insretor da

ftm(k'{��l,E' P::'1'8 cçnlw<·jrn"'lio dos il1tC-J"�S�'l

(1(':"., rW'r) "úl:>lico q\'(' Pr) rlh 21 do cOlTCn1:2

111[;:::. D,S 15 hora:::. no idifkío desta l"'P,H'li-
. ,

--

c;··(): �'(T:1 I'C\':-t,c10:l leilôo. em SEGUNDA
PRi\Ci\.. (l na,']!,.) ·'l�ARILOCHE". a�""rc,:on

(.Lido (�m fC\'ct'cíyo úl! imo com contrabàndi
de e�tfé, 'd"'WiJ'

l�i:;dol'l'ço lJUC. de acôl'do com a Lei �1()
:.!] 80) ele 5/2/J 95:1. ror se tratur de em b;l�'
caçüo de mais de 2Õ. toneladas, o atrematal1te
denTú �er brasileiro nascido no i)àís ou que.
esteja a êle equiparado,

l\fúo '-!el'{� '(')_lJ1.€::'UC l1el11 ('onsidc),:_1,\ü
;1JTcn ....etado () navio� :--:c o I"n"i01' lanc,s ofere-,
dclo nào atingir '0, prcco ô:J avali:-1cáo.

� . �. �

,ç�u:tiquel" informa(_�6es federão 881' 0;):-,
tldí..ls durante ,o ,sxpediente da Alfând.ecét
com 'i' Escrivão do processo:

.

Al:f:�lldér�f-l de FI01'ianopolis, 11 de
telllbro de 196�1

Dolores Ctüninha Nicolazzi P.ellna
A.F.I.A ..Nivel lG�D

Esêrivãu
'���;" " "

�

NOVA LEI DO SELO;

isentos de sêlo., enquanto,'
os que se' elevarem dêsse

valo"r por ors 10 mil" ou

rracão dever ter selos de

'cr$- 5,
,.

PROPORÇÃO'
E !'ROGRESSAO

Na selagem proporcion9.!
os pa,péis até Cr$ 5 mil C/'l

tào isentos; os de mais '10

erS, 5 mil por Cr$ 1 mil lU

fra<}ão Cr$ 10.
Nos casos de promessa. ('."

compra e vcnd;1 e de ace,

/'lia ele dit'f'i1 ('� dr í):�n,'i' lllÓ

"eis c imóvels. 3. �e\age\l1
progressiva será feita '1:1

seguinte f01'111a:

até Cr$ 1 milhàc

ate Cr� 2 il1ibccs
até QrS 3 miih5es

". 1 �é
1.:) ��'l

P O 'N TO'

D E

ENCONTHO

COM

ANT·UNES

,SEVERO

P O N T O

O E

ENCONTRO
ÀS. 11,30
(HORÁRIO.
HABITUAL)

Ai-

000
000
000
000

RÁDIO
.

.. ,

GUARUJA

1't�ZO Kcs"
ZYJ�7
ZYT�4lj

lt.\I�1I '\ 'MS HICICLl:];T,\�
Cons. !'Ilar''-l: J5'1

IHtJTO

'LF"'I,r1'"<}. fi .{,J,. _l.J

UUA

" Alterada a Isenção (l::JS

atos jurlqico's .e :SIJ1lS íústru
'. mêntos .e}}1 que fossem par-

Nos.papéís em que o vaiar tes a Ürlião, os Estados e os

esnver expresso em' moedas Municípios, para Isenção

estrangeira, o imposto in- apenas a essas entidades e

elqir.l sóbre a quantia eqUl-' não aos papéis em que in-
. valente em cruzêíros apu- ,Lervieretn, (isenção subie
fada' pela' taxa 'que estiver uva ao invés co ovjet�\'usl j

em vigor, - no' cfia em quo extensiva aos Territórios

o sê lo se tomar d-evido pa- Federais c ao Distrito' Fe,:l,.',·
1'3: conversao do valor exter

no, '.das üiercado!laS ll�lpor�
U1. ;ls.

'J\1I::\'jrn r1'<1 O :\.) 'pç}ptO': d�sta< ddade. CE'l
. to I

.

i\gÔftO
\

do 'eorrcnte .

.

CONTAGEM

Cé�rvão mineral exportado:' 60'.440 tonclad 'S
DE PRAZOS

C8rg<1 geral eXIJortad�: _i_ 61'7 to�,�ladas .

(>1';;8 gn'O! imrortada -.1...092 toneladas
Fuel om ii11portado -c:- '320 toneladas

, Nêste movi�ento' de 'c�'rga ,'0' ,descarga
opú31'ani as seguintes navios:. ,

1 O "

�na\fios'; na�Áo1.}a,is : c"ar;egárido carvão

mlúeral; 2i;'navios\
.

.e'Xtp;1n,gelrO� , tran�1)Or
tán:lln fécljla pI. o lloretel 1 navio petroleiro
cl«s.carl-egQ«'·F",e[>OilL,

'

.' -, f

.'

I,

• .

(
Está.

..

sendo aguardado' l�ln lJ.avio . Ó:� CHEQlms
lxmddra çxtràngeira, par� opei'ar no' carrc

gén�cn��) de l50 úiil saéo� -,d·�:farinha de maE-

CONTRATOS
CONSTRUÇãO'

Nos �o�tratos de cons

"truçâo celebrados pela ..

Uni-3.o, Estados, MÚDici�):.)s

"

�
.,'

NOTlfIA.S D,E 'I�AD�TI U�,,,�
,

.,�, � lJ ,I ,ç. \:' �,
.

. .

Manuel

choca.

\

Com a idade de, 87-anos fal:céu dia 9

p·rassmlo) a sra.�Alexahdrina à: Feri,eira Pa
mato. ineú;bro de 'tràcÜêioria( família dês c

munic'rpio,: A extInta deixa,9 filhos vivos; 31.
lIdos,c' 4.6 bisp�tos� Seu desaparedm.,ento dei
XO\,l i;r.msti·anjtda a popula�ão'. imbitubensp
-tendo em vista'o prestígio 'que desfruta a' fa
iniHa.FéUl,1ato� ·em todo.'o tllunicípiQ: Por oca
�:iao .uas exéquias, 10i celebrada missa de cor-
1:0 pres�nte, oficiada pelo RevnV). Pe. Dl';

, ., \

Itamar da Costa. Apro�imadamente 30 veio
cuIas acompanharam os' restos mortais da
,sxUnta; até ·sua última morada no Cemi-
"::

' ,

'. ,

tério lVhinicipal de Vila Nova.
Ao l�elataimo& o .infausto aconteciment(

enviamos à enlutada fâmília, sinceras e pesa

l'�sas condolências.

,

, DEBUTANTES EM AÇÃO

'Dezesseis d�butan�,es desfilàrãó na }Jas�
sareJa ,dos salões do lmhituba Atlético Cuh
na noite de 19 dá, corr€'nte� no baile de 4Do, .

universário de fundacão da tradicional enti-
" "

cinde social e esportiva. Zury lVI.achado,· 1'2-
nçmaclo .croni;ta socia1 da capital, aqui es
teve dia 9 do con"ente ,efetlJ.a�ldo ,um ensü':I}.

getaLcoÚl as garotas que itão debutar. A 01"

questra do "Lita Tienis Club" que cadencin
rú ati dariçaf:i: será {ima das atrações, Na opi:!'
tunidade ,scrá coroadil. a- Rainha, ,da Prima':'

\'Cra, 'frta. GlY'da Ribeiro de Castro, recen-
I '

temente eleita.
.

AINDA A C,ARNE VERDE

Finahi�ei1te, pâ�'ece ter chegado ,a' um
'

. ronto final o pl�obie111a da carne· verde. O'

::ir. Prefeito Moacir Oligé, .contornou a sitUa

ção, p�l'lnitindo a 111ajoraçãei .

do preço' d(�
Cr$ 550,00 para Cr$ 600,00.'

-.---.--
'

,POR, VJ.;RBA

Dumiens� de Paula Ribeiro
Contábilidade .,-, Eeonomía r $J.voca�i;l

; +.

.

Imposto de Renda ,EmprêstiQ:io "i
Compulsório -'-, Reavaliação do' Ativo, das
tJ,nprésa� (Lei 43'57) -'- Impôsto Adicio�l
ele Renda (Lucros .Extsaordinários)

. .'

. Escritório: Rpa Cons. Mafra, 57. "

.:

. :'Qaixa Postal, '613.,,_... Fone' 3837
-,-. '1' iorumopons: --.-'_ 'se

Escritório de 'Advocacia

rai.

�

IVO d'AQUINO'
HUGO RAMuS FIl.nO
CARM.ELLO BfiRRE�rTO DE ALMJt�I.

•
• •

I ".
�
.' )

DA
AV.A1.JNIlRANTE ,BARR�SO,9Q ,-"'aO, an
dar'FJ�ANC{A�-E�TOS

AGRICOLAS

Isenção para os co�trato;;
de financiaruentos agri�o
las de entressafras, dé' va

Iar não superior a· 80 (oi
tenta) vêzes o 'maior salárlo
mÍ11il110 vig'ente no Pais

(Cr$ 3.320 mil, no mome;1�

'_r
T.

VENo.E�SE
Duq,s cqsas,'uma de materia(,é outré! qe

.

madeiras.'
<, ,,'

.

TERRENOSOs prazos. para pagamen
to, recolhimento" reclall1Q.- .

ções, l'Bctlr,sos coutf),r-s ,

relacionados com. quaisqucÍ;
tributos' federais por dia�.

,
úteis, excluidos sem'pre 005

em ·que não hO,uvell expedi
ente' nali. répq.rtlções f(,:

ruis. Reca.indo o prazo e'21
feriado local serfi. al)tonia
ticamente prorrogado pura'
o primeiro dia útil, . '

, •
• w • "t'-.II. �.\� . .:::.

8,12 X 63 ..
Para tra'tat.· á rua Servidão Franzopi no.

Bairro'Agronômica
15

.. VENDE�'SE
UM PONTO PARA, ESTÁB�CIMÊN-;

TO QUALQU�R. ,'.
.

. ,,'.,' ,.'

'::
� �.EG.oqIQ -.'

"

,_ .�,"B:M�tM piNHF;.tttCl
elA LTDA.

' ,- "
'

.

PANTANAL -.TRATARNO LOCAL '

.
. �. '",

�
.

. , �

No caso de pag:únentQ 'ie.

hnpõsto 'por intermédio 0,C
cheques, se!l1 neces�i.d'aqe' dr
visto, �) contriauin tr., 11'0
caso de' pessoa fisica, d�--.

. verá 'nêle consigná i.' o '-iu -

'

m.ero da :Carteira ,de Ide'l-"
tida"le do emitente e seu

respectivo endereço.

·GANHE UMA BICICLETA '

OUVINDO A'
.

RADIO ANÍTA GARIBALDI

. ,�, ':.
"

. "':', -

- '." .)

RAiNHA DAS BICICLETAS
TELEFONE'31á7

' ,

\:"

. ::.'.

...

Í': '." ..,
I", "" ,

�..t. i.............- TElv10S O 14 BIS ...

..

"

nenJ1Um rnussú de "relíy'-lios aéreos": um motivo

J
,

O:Clecer ropiJe:z e coni6rto: outi·o,

\..J i,,;, blS nU0 cierccio n<IldCl disto e nUncc. veio u Florianópolis.
.

lA TOC-\....:;TLiell\j ':em .todos os dios (COisa' que ou�ros nào tazem)

nos )) :elLor'es hOl'úncs O aviào? Convair, podrao de Gontôrto e

ropldcL CUliliJU(:- i:xe!ei;lndo a Toc-Cnt,:eiro.
"

CRUZ.éIRO SULTAC DO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"M;,nha .mãe, minha mãe! .

ai que s�dade imensa,/ Do

· temPO em. ':lue ajoelhava, o:
·

rando� ao pé de. ti./Caía
·

mansJ;1 a noite; e andorinhas

·Il.ÓS pares!: 'Cruzav,'l,m-se vo

ando em tôrno 'dos seus la-

· res,! 'Suspensos' do beiral
·

da casa onde eu' nasci./ Era
a nora em que já sôbre o

feno das eiras/ Dormia quie
tó e ffi;:..nso o impá:vido le-,

bréu-Í vL'lham-nos ,da �on
tiuiliâ � as éanções das ceLte.l

. .. . rasi E a lua branca,. além,
'0 , .'

. '" ,ROr' eptre as oliveiras.! Ca-

i:: \' É �ssi1n' O fi.fule de�nv61:ridci rt�lh� at� mo li íiÍma.dum justo, ia em

,

' ,. ," ,
.

' .e '.
.. . . triunfo ·ao céu" ,/ E, mãos

mosferá pesada, ,cruehnente rea.i�ta . Rizza-:- postas, aó .pé do altar' �,o

rti hãh'é'tim,Cmeasta e:x:cepciona, ·más ,é um teu.r"zaço,/ vendo a iua su-

.. ., .'
" ,'bir, muda, alumiando ° es-

t�rri;p.erainentq: .. I\ervoso, iIícçrnfórmista. (O paço,j, Eu balbuc�va, a mi·

qUe m1,Útos nuJ,tÍa époc� onde -a maioria ,pre- oba infantil, oraç8,O'/ Pedi.l1-
,

Ub do ao Deus que está no azul

fere' os caminhos difícieis e ásperos 'da
.

er- do 'firmamentoí
.

Que man-

da.à,é)·,!
.

-
,-

$sse um alívio a cada s()-

frimento,/ Que m'l,ndasse
( ih' fihh�'merece diScu,ssão' profund�, i�én

.

��, estrêl� a cada escuri

ta de 'f.el:í�s demagógicas, pela prOblemátLa' 'E,' 'in.descritivel, noutro rito

1
' " " :'" oh' 'h

' "mo noutra linguagem, nou-

atua : prOb�ematlCa eSI.a. que ue ,um omeUl :tra� modalidade de arte, o

digno'; ,pod'erá ftÍgíí- ,sob pena de seqnos con- sugestivo quadro, a infinita

d 'ti
\ l}(" O filin

'

t" ãinda
.

paisªgem .

radiante de luz,

enajQ� pe â .. l'storxa., �,:.con, ��,. , que-o niaior cantor do sécu-

uma/�rie' crítica aos 'poderes: constlhúdo,s, a 10 clE(senove conseguiu mos

ocupaç.ao' am,eneana,., acon..ecrdá logo àpós, a t'ràr-nos dezesseis versos que

1
� v'ãQ caeima citados! Que pena

?pr�SS�O I\a�j�t�_ ,'�Ó ,c.lero �enal, (,�� Ii�u�a haver esta civilização aUís

das' fr�U'�S'; qUe rêc,eblalll ajuda do· Corcun� ��á ,do séc�lo xx négligen-
',' ". r , .'

' , ciad(r tanto, do cultivo d"lS,

da'';-lnaf{qúe 'o- combatíain. belãs artks, qUãnto se apri
morou no cultivo da Física,
da Biologia, da Astrono

mia!. ...
'\ As . letras clássicas resis
I tiram mais à mutação das

idéias do que as da .Renas·
. ceriça

.

e isso talvez ,p:l:'}:H;1o
valmente, muito emb.ira

. possa dizer-nos Antô:11o ?e,

liciano de Castil,hos, clisc ro-'

teando' com enhse magis
tral: UA literatura clássica

eda universal; era única, Já

as águias de Roma tinham

desaparecido,. e aL"1d'l, os. cis

nes romanos dominavam

por tôda a parte, Em pleno
'cristianismo, a Europa es

critora era' ainda p,qgã. De-:

Via chegua tempo em que a

reação; por mil causas de

terminadas, acabasse com

.
o .predomínio. Outras idéi<ls

o�tra moral. outras ciênciás,
t 'n'

-
dedetizadora

ou l.'as mSoloUlçoec, e, por
cataI';I1�'lr", "'uitnc'"

, ..... •

. ... ...,.1. 0\J 11.J,. ... a. ... '"

consequencm, outro liem,ar ...� _..�.. ��� _

0.:;....,.,

da
transmítíndo-nos pera isâo

as emoções do
I artista, li

Poe,sla, utüízando-se
'

da mú

si:e& .das :�. palavras, tranumí

te.-nos pelo ouvido ao cére-

pro essas mesmas emoções,
sendo que aí o sentido da

)ri,sta,' elevado até as' alcan
doradas víbrações da' visão

espiritual, vai haurir supe-
riores 'elementos paísagístí-

Pequenas críticas de filmes vistos eJQ1963 ' cos '.que lbe permitem per-

,
" ' ,',

ceber os mais belos quadros
,

- . .' da naturez<t,. altanados à

CORAGEM É A SENHA "

..

' '"

prema estesía das cousas di-

, "

$LENCO •.._.: ·'·
...:D.,'irk Bogarde.

.

� 'Már.ia vínas! Tal, é a magia �a Ar�
te Poética" > rebaixada, nêste

-Perschy ',' ,,' ,

século profundamente ma-
,

.

:'

.. DiREÇÃO! 'And"r.,e.W .1.'. Stone: teriIJ.Üsta,-à ínexpressividade
i.. .. ,�. . dos 'primeiros rudimentos

, ,':' 'Pertence este filme ing��s� àquela per",:
'

da escrita; ensinados a uma

nicíosa série de produções cinematográficas criança, ..
.'

,

' ' . ,

c Horre&co referens! E foi

qu�. tentam,mostrar a guerra e mais pa:rti�ri- para isso que esta ci�liza:
larmente

.

a' vida dos prisioneiros, 'não' corno ção se fez tão cientifica!,:.
,

f' d d 1
-'

"

'..
.

"d"':
" Perdoem-nos os modernís

�m ator e ;eso açao.: 1I':J,.S{eza esordi ez, tas! Mas a' verdade é cruel

mas sim' como uma contínua diverSãQ",;,' ..
' como uma, espada em riste,

'As'
,

bém.u 1..,.:;, afirmava Guerra Junqueiro,'
sim 'tam ém, começaremos,. nosso .breve em.' cujo escrínio refulgente

liminares sôbre..'''Corag�P.l é 'a ,Senha" ;J vamos hoje 'procurar algu

cr'nieo do "Correio. dó·Povo'�, P 'F;' Gàstal. .

mas jóias,
,

. Velam, meus queridos lei-

Assim também, começaremos, nosso' brevio tores, êste primor de senti

comentário.. é necessário que .se ad.,Virta, às menta e de, descrição estéti

ca. ou .descritiva artística,

platéias menos atentas; corno' diz'mais. adían- corno 'preferirem os que se

te.' o citado cronista, "sôbre a v.er,dade de que' prendem à rigidez dos têr-

mos:
,

a: guerra constitulsempre uinf.at<>r:#�ga,ti'!O Lá da minha distante e

que depõe contra o sei' humano, e que sob encàntaclora. infànci�,/ Dês-

, ... ...,.... se runho de amor e saudade
. hiv�tise nenhuma se justifica'Yx. Só. com-es- sem fini.! Chega-me ainda a

iás ,â\:ítitas frases, poderíamos acabar o' co- v�ssa angélioa fragrância/
.

' " " Como umq harpa eólia a can:.

me:rl-tário' ,desta idiotic� ainda, maiS. con:\pro- tar à distância,!. ',Como um

metida pe:la:presença 'na· direção de .Anctrew vé1.,l branco ao lon,,;e inda a

Stone, .. (A Ultim_a .Viagem·) .

.

açena'r por mim! ".:""",
E' '. tudo ó que pode haver"

: '.
Todo O 'filme exag�rad�U1�nte' monÓtq.,. ,de mais realístico em maté;

n:o,' c�rr,eb0"ado 'e p'ro�ónga.d.'o ,c.orn' t,ôlá..s ayer,i-: ria de arte descritiva! A gen'
. . te;' ouvindo-b, como que es-

ttir,as, onde o lugqi' ccnn,'Ulh, é'a grà,n.de pr�s,eJ{ tá verido os- len"os a nos a-

ç',a�; Nada'de irtteressaQ.te. ou J.usÜfí�àtivo' cOn':;: cen,'lrem, quando pela pri-
meira vez tomávamos um na

tém O filme, realizado co�
,

poucos recursos vió, ,deixando a cidadesinha
... . natal�' para seguir em busca

de outras terras, conforme'

,\ a imposição do destino, Con

tendo' a custo as lágrim<:ls, o.

rõeta 'suspendeu p0r um

.
instante ,a respiraGão, sus-

pel'ldeu o rítmo dos versos

,(6: que faz significar por 3

lirihas de 'reticências) e de·

pois; sob a inspiração dps.
Céus, desferê

.

ó "súpreI'no'.
cant0:

. 'Arna14o S. 'Thiago . 'Se a píntura; a, escultura,
!' -:

�'

.

; � a" eS��tu.ár�" �. artes' ,pI��l.. ,

, ,1 J �'; . cas, ,
em . suma, tal,amino� �

: "
,

,q,lin�,s atraVés ': dos: tlÚ1ÇSj

(lHE ·ROÂ�DA'···

I

comerciai�. ,

",

O:CCRCUNDA DE RGMA .... \

,
." "'.'

"" � ",'.. .,', '. !, :'�1'
.

.

.

",:' �i' " :,

: ;".,::' .ELENCO � Gerard BJairi,"';"';AIia.: ]\tl�-
'ria Ferr�ro -,- Bernard: B,Jer .. , ...
..

'

.", ': '])j�éÇão .,�; Cadb� Rizzarti': "

,.; ',' ."!' ,'.
"

Carlos RizZani, comunista'· 'convic,�, traz
à��iéi��;�rt{;;dJflàf6s'l1lâis :inter�#,��, "*e
ferepte� a resiStênçfa," itali�a:, àos'

-

ale:t;n�es.
Nos àna,is pol,ic�á.is. a,es!a, ép'oc;��: t�inO$ ô",no
ífie dp Corcunda, uma,'dàs figuras. :qúe- 'm,àis
��letimci �us(ju;,: n�história dá' ocup'aÇão n.a-
�i�tana Itália., Int.erpreiad'b cor,rétilnleijte por
Gerard Hlain:, o' ','cor'çtindà'�, :era:ú�' jovem
'de feirnlíl,ia 'p<;>bre, quê Sf1 �n��j�', na� fileir::;�
da resistência;-mas" fárnÍaIido '

..
um", grupo, à

pàrte.' ApaJibria�se·.0,;t�t.oltct4Q,qe,�§i, ",:�r
,tittt�)ilh,à. ,d�, ,�� ,líQ�b �liazis�..italiáuo; <!u�
,h�ví� 'ant€rÍ0rIDerttê viôlentado�',

.

. � . " ." ,

)'

f
NUA E, ACOSSADA/,

'

ELENCO -.. Libertad Leb1anc:,� .

•

, ,'Direção - André Dubois'. .

, '�Séri�aciona.lis:n1Q bata4>" 'por é9iÍta' at..

gtmtina, sub-produtode um diretor que não

conhecê nem o "A:,B . C'." dó cmerm;L -pe
g�adações sexuais, é' o 'gue contétri integral�
mente "Nua e,Acossada", que sem 'Pllrita
nis�o, poc1émos' dizer, ofend�,�á, a qualquer

.
inrj,yíduo que tenha consciência de sua digtli-
�e� .'

".

"

,

,', Libertad Leblànc,' uma atriz deve:t"as

4élicio�a ?inerece uma sorte melhorI,' dá .qtte'
está recebendo nOs péssimos estúdios aigeú':'

tino�.
.,. ,

.

EMANUEB MEDEIROS

E tu ao' ver do .mar' sJtúr�

no, em que te Pa:nhas,/' A_
v&\rdura que �legrá os

.
pra-',

"

.

'

;:�,�;;?t:��3:�!i Ift.a.�ugur 1da <aJ3�",�euni6o .

de .• Pu.:tJw lsh
tu se�, monstro do mar?: ','., �, ' ,_" 'I:

' ;J
, .

' .

'FRÀ9'�, 13·� . i'. X:II� ça ehtre\ os :Pa:!s:ê�;,�r-�Céú .1;.;:'_
. '. .:,.,,,,-":---,---'�---,--,,�.';.,i',_.,'-,o-"'----"----

E tu, grilhet� ViVd,�e��� CP�f�r�neia, '���, Pugwash, t.oú��ue tâl",folTt��ci��it') t�·, CMA � f.lUMA-SE
templar de 'rastos,( Flql"Gs- qá!;f�tl�",-�)PIiW�'�$-� cor>"a"".ça�s:u:mQ�el)�-trrr.. ,�"

' ,...'
.

,,�h \I
t t

tas, va"';'alb6es,, ilúvens,. or�" de<�eril.c�ent.istas .di} 23 paí- portâ.ri�, p�l'a eonseguir<e::'''-;'
'.

C f ' l' d'
.

,. gen O

, ses; lri4ugUrôu-s� 'hoii! em ldto'no 'desarfuanterito. :H'e�
,

,

on Cl,"tave J,"€si ênciq à RU�a ,com �)
teras; }!!)tros;/IO q1,!8,des& ;ka;r1ov::l!:n'tie"os lJa!Licip�n duZfr' a 'ten�áo 'Ülternac� Carnej,r.o,'. 8'.---' ·c.Q,m. t.·.e'efQI\.e. 'e) i"J"',.'l·!.�
jas tú" em teu s.onho ideal��. .

' , ' - .lo :

• tés'!lirt.tà.�k:o� � conferê!1eia nal, �diantou qu�(o grG..né'l'e,.:, ""'.'ra.tar. pe1..'o' .�'.one, 2.9.11.,',ta?1 -�. &,sa,.para,.o ,�Q�e,
" " ,', �

,
.�,

'

a mão para a 'cünquist,<i; ,. �:, e.n<;9,:qt�rp, ()$ vencendo- Opjet1y9 do :'mo�enF:) .'�'e
"

.

'
, '. '; � de ,:uas

, Quadnímanó" g6�".p�- . r_�s.. d�,��{ll,iQlIJobel, O.flsi- Pu.'�a.sl_l está no
.,
'fato. (i,é "(IA'

.

A1Ç,U:r,A,'RE�.·RA·,Br,·G''.U·',AÇU '<-. s�,:{ró.-

ra!lgo; 'Cl1.U:npanzéJ .. �aSé co ,Cecll F.rancko P()we, e o que, mediante, a' atividade ,

. t... -
'

I
lo'bo, .no 'cha-6, quas,e 'g.ente.. ,

Ciêôtistà l?h1Hp' Noel Baker, dos .cientiStas 'se 'eontribili, .
. 19 c.o

.N.'a.,':c,�iega":ão· so'viéti"á_, se
. .,..

""USfNA' P'IRA'BE'IR'ABAde p.e". Á""b.ígu'·os a.nim.. àis 'dt} 'S' " para', o f"'rtale,,·;mento""a.cuu 'encorkra o acadêmico Tu-
'

v w....
'

..

olhar manso e ferozJ' (Adão Polev, :construtor do" avião
conHança entre' os paises

ASSE'M'B'�:' IA G''E'RA'Lainda com' Cauda, ,I1!mas inda, ,," que', têm . diferente.<; siste-
',' .

sem voz),1 Que as.pir&ç(leS.. Tt,t-l04. 'Entre ás norte-ame .'

' ,

'rloo:n�' f,\':",- Henr,IKiss''in
lilaS'·sociais. A Conferência.,

fUndas e estraDhasi vos- �n-· ,
.' I!>-�, de Pugw!Ísh .é, denOlninad� EXT'R-A'ORD' INA'R' IAsornem?j ,QtÍál é P teu ideâ:i. �.:,�r;':,�·��.�d����h��.r��::.;.:��l,' assim em hómenagem, à ;i-, '.

'
.

gorilha iisuto? .. c <,'.,
.

.

,.
, dade da Ese6ciá; ',onde' s:e

•
,

'

.

.

E -tu wi :n:t�;ez� :�::r::' ��t:b���i���anc;:��� realizou pela ,pdnie�ta..'iez
�

EDITAL QECONVOCA,'AO_
'

. etJ,u,'.'I,e'li,.·M·""""', A' 'o'NU' e' r"e"-' eé'çlo'Upo trtfQrnia.l" cOn�"'. .

'f. .

redOlita gl.Órla,.j .TU·.·· quê, em.. e
vvL'l

t d.'
. '.:,

..

t· ..·" "'" S-
.

. 'd' 'd
'

'h'
.•

"

.

t
'

�sêritad.à· pó'r.'. "do·ii. d'e' s":u's an O com a, par l....pá;ç.w ao conVI a os os' sen �óres· . aClorus áS
tantOs milhões de, sécUlos ..... � ., -

d l'ti "f'
.. , ,".

d �t'
, ,

.

de histórial Conseguiste,. Sec�eté,rios-oera.i8 .' adjtm-
,e po 1 éos e 19utas eIS 8.,. a cQínparecet.e;IIl á aS��IIlb1�(� .gj.ral.·. exttàor�

.
.' . t';';Q'! o .n'o,.';""-a·m'er'l'cano Ra'l'_

ca'das �o odente e do 00- ."

di';
, .'

",

num grande "esfôrço trluri-"'" '.lIC d' t
.

'narl'a' a' '1' "d' 11 ( ....... )
..

d'
Ph Btinché e o" sovl'etic'll VIa' en e�

_
.�l'.

'

,rea IZar-Se no la o.Lu.e p

fal,/ Pôr' a prumo no giobo -

- .II '

diníit' Suslov,
. oututro de 1964, ás 10 (deis) hoi"as,'. na ;:e'·

a tua espinha dorsaL,./
"

Quai a tua ambiçãq, teu MENSAGEM' IJE Nada ae de social, nésta cidade, para deliberarem sô-
ideal incoercivel?j E' �er ou KHRUCHTCHEV hre a seguinte..

'

lôdo inerte ou rocedo iril- Kttst I t�.-passível!" .. , Em mensagem '�nviad!l a

Eis porque assistimos, errt reunião de Pugwash, o ,Pri

pleno Rio de Janeiro, a ÚIl'la. melro M;inistro soviético., Ni
"caçada .ao homem,., e a� kita Khtuchtchev, afirmou

qui os assaltos à mão ar-,. que as conversações ,ôbre
mada estão agora se fazen- o desarmamento que se rsa
do nas ruas, centrais. em Iizatão' naquela con1'eren ';1,
pleno dia". ajudarãO a criar a' cbn1'ian-

dU% Ula!:. Ul., "'PfiJvelr.-. '

. '
:-'

.

r'n�
..

<18.S Lo�a. ' 10) Aurilento do capital social, e consequeh..

CA�A DO), ;·Rtií.j 'te alteração dos estatutos;
�U. l:\a.uLUii ,�g.J·ain ,,');j', 2°) ou�ros assuntos de interesse da socieda-'

II'STRElT" "
'

de.

MaisConfôrfo 'e: Hfgiene para seu Lar e' AntonIO Carios, 3.de se�embro de i964

Esfabêlecrmento Com'ereial

e oturo .sentar, 'trqullierau.:o
!'l!WB,S' ái�es: nova

. litéraÚ.:
ra".'

'

"

..

, -,'

, .>,;:1:10 '0$5')' 8: C2U�!1 e�i�}
en te da degradação . a,rtf$tic:'�
a que chegámos, 'o" n�bs�
combate-há de ser dado aó's
propríos càrio�es da' éiviÜ
zação contemporânea: E,
realmente., nada de" 'Inall;

,

monstruoso 'e 4,e '��icW,
no sentido pe3()ra�VO, dQ.
têrmol

.'

, Exa'l;ninem' as t�"ldênc.i.as
da modema àrquítetura- d�
cimento e aço:' destruír

'

a

vida, que
.

se m�ni.fest�( ,pP,
Natureza,' destruír' a �or�i
que se manifesta' nas almas

ungidas de religiosidade.
Transformaram .�' "cidade'
maravílhosa" numa secessão
de, cavernas, às quais nem

ao menos dá acesso 'o mate
gal, como' Ró . tempo dos 'tro
glodítas, em que �jfida' havi.�
o 'encanto das fMndes ver

des, das flõres olorosaS, ,. do
canto dos. passartnhos, pOiF'
que o aSfaito" agora,

•

coÍ>r, ,I
tôda a superfície. Uvre, p�r;:
on�, rodam os 'autofu6-

-;

veis...
.

,

Diante das cavernas, aleí
joes simulando eStátuas,:
como as que se acJ:Íái:n de-

.

fronte <;1.0 mtnístéríó da' edu
cação e culturà.. Nas. irrá4i·

.

cões do rádio e da TV". l:j,.
'

.

rouquidão: mescll}da' de gri;.
tos alucinantes, dos' rnoder
nos cantores bossa nova. O

samba predominando sôbre

o teatro de óp.era. O futebol

arrecadando' ma�'s .. !liMeir?
d9 que o Te.souró púb}ici;>, " '

Temos ainda de pr\Jcurar
em Guena ,j1}uqueiro"; o. re

trato d'o "IDJi;AL MontR
NO" (Negativo):' "Laroà;
dissolucãb, fermentação dê

tudo.! EsterquiiíniO ;'pôdre;
esterquilínio, mudó,! .onde- a:

Vida tepbus� em embrião,
,em germ,e,! Que c;ie:sejas ,

tu

ser, 6' l-<i-rrta )ntec'ta'?' <'
. ;

Verme,

�
" .

(
.

""
.. ,

"j
��. o',

,;

) ,

"

, ,

• 1- "

,j'" •

IMPR�SSORA

)

: '

, .

"
.

.

. C,til;"" '

,-folhetos ... t:Qt�lo901
, cortoz,es e cGrim.�
impr..sos erc.i verol

ooPel�r�

"

I, ,j. ,

A ''''PRESSÓ,RA M�ooh� jH)nui todo-: os recursos'

e o nece;$s1iri�. exper.iijneio �oni 9OfOJlt\;' ..mpr� o
� .' .' "

\ .

• m.Oli:lmo em, qyalquer à..rVi�ó �ó r'OlI)O.: .'
,Trabalho :id�'�eQ :e"per'feito/�m 'que V. pOde',eonfioÍ'.

.

.

�
. ": ..

� , : 'C.·�
, .. ,

.
�'.' ::

.: (

· ( '.

;-.'"

, oi'

.

",
I !MP��S.�; MOOibCi)

'.< "ÔS .;' ':'
QRIVÀU)O STUART. elA.

.

: RU,l 'DEÇ>DQRO NI 3��A .

�ONe: 25,7- FLORIANÓPOLIS

.\' ;

"
,

.,',.1.
..

�
..

'. �

"

"

"

"

t,.a,n:

ülJliIo t)D, -li �lirr ....

Lqna de Ir·elOS �OLADAtl
Ordem do dia

,

,: Modesto Monegôtto -, ,diretot geteij,te.
.

-
.

'Ü3 ..9�64II Floii.anópólis, a exe�plo das grandes Capitais
.

já
, possui uin Serviço de

,.
,

.

DÉDETIZAÇAO,
! :r:>edeÚzação .significa mais confÚt� e higien� parlJ.'

· o seu lar ou estabelecimento. comercial; pois conhec�
mos Os benefícios proporcionados pela e�te�ão
de insetos.

.
'

.. Nósso serviço é perfeit� porque possuimos pessoai
técilico. espef'i",li�"nn u ""amos material e equipa-

.

menta, de .primeira ord�,. ..!
.

.. o Pfochito utilizaou wt,J,mdo de ço�pr.ov�dá efici

ência) Ej, inofensivo à saúde, não mancha, ,nem per
�urba 'as tareff.ls· (ln""ésticas ou comerciais, pois' a se·

cageUl é' Ultra. rápida,
.. E; 0, Qu'!i: � IMPORTANTE: Você qã9 preciSá sà.ir '

·

�e. easa. ou dÇ est�tielecimento comercial podendo ve-

rificar ,a eficiência do serviço. .

.. Marque hoje mesmo o dia e a h�rà �m ciu�" cíésa'-
ja dedetÍzar. Telefone para,2681. Ate,nq�mos com pra-

: ze!:,
...'. - ,

.. SerViço especial contra m6scas '

* l;lervicQ e�pecial contra baratas e pulgas
..

SeiViço, 'de :.Pt·ev�Mão, contra cupj� e tiáç�" 1,", .

. ,�erviço dt;L.lml1.nlZacão oontra cu.pun e traca'
�

.. GatantiSl de seis (6) meses nos seiVi�c\s"eo�t.�a'15aratas" i.

'",

. , , .' ••
, r ,,' \ (

)J'lIlp'a.S. tr.""'!>s e, cupim, e de dois meSes' nos serviços,
contra môscas,,'

'

,

." :- i
" \, I ,- '-I· ,

." Preços a partir p.e érS 5.000,00 Cciriéo mÜ cruz�iroE,=)
'-

l
.

, ..
. ..

. .

'

.

ENSINO UNIVERSITARIO TEM ORG.�.O,
-DIRETo.R

I,

,
"

,

BRASILIA (FOP) Foi assinado, p€:!o
.

Ministro Flávio de Lacei' la o ato que i'egu
lé!inenta. a organizaçãO e fúriciol1éúriento do.
Fórum UniversItário; ÓrgãQ pata diri.;fr o

ensino rtniversitârio., Ést� 6rgao tem como
membros os reito:fes das ü�iversid�dés brà�
sileiras, o diretor do .Ensino Sirerior do MEC
e um representatite dos 'es'ud�tés universi
tários s.endo rre:sidino' pelo: titular, d'a Educa
ç�q e Cultura..

, "

CJ3ITtIA t ·CERTE!.!
'ALI É SEMPRE MAIS BARATO!

O ..;DZ?
.

nUAri'DO?
... _ _:__ ,,--"---

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SEMANA
SEMANA

SEM AN A

SEMANA
SEMANA

SEMAf\lA
SEM A N'A
SEMANA
SE M A N A
SE MANA

SEMANA

OFERTAS
OFERTAS
OFERTf\S
OFERTAS
OFERTAS DA
OFERTAS-DA
OFERTAS DA
OFERTAS DA
OFERTAS DA
OFERTAS DA
O'FERlAS DA

DA
DA
,DA
DAmumba, Joãozinho, Aleirido

(Marino e Vi (Renata).
mengo, do Rio, como todos
'sabem, .aind� não perdeu a

sua paixão pelo esporte do

�09tboll.
.' ';

Anteontem, 'S:' Exciá:; 'se

sentiu mais catar!xiense do
que nunca, vendo 'o cltüf)e
de CrÍciúma sagrar-se eóm

Justiça campeão, sul-brasí
leiro ínterclubes.: ,;

."

�" i-

(cont. da 3a' pag.) .

-tou grandes atuações, não

comprometendo . porém, Es

forçou-se bastante para a

certar e eonseguíu-o
'

algu-
mas vêzes. O entusiasmo do .públíeo
SíLVIO - Outro que con- atíngíu o auge

.

ao, efetua

venceu, ,constituindo com rem os craques do ]).:Ietropo!
Nadir uma .boa meía-can- a Volta Olímpíca, condu

cha. zindo o pa:vUhão a lvíverâe

Após sucessivas; e proveitosas viagens NADIR - Foi mais mar- do tricampeão c:ài arínen-:

à Capital do Estado, o nosso amigo, Prefeito cador do que apoiador. ro- se e agora eampeã o' sul

ga para o quadro e ante- brasileiro. "O público soube

Fornerolli já determinou o início dos traba- ontem realízoú mais' urna premiar os esrorçoã das

lhos de abertura da Avenida Jorge Lacerda boa exibição ',de técnica e crícíumenses, aplaudhrdo- Dando um .cunl.o espe-

combatividade. . os' frenetléámente. O pátréi- eíal ao espetáculo 'o -popu-
velha e justa, aspiração do ""OVO rio sulense. GALITA _ � nosso ver no Dite de Freitas e o tée- lar Cª,careco' este-ve no es..

Inegàvelmente, O emprendimento, gi- a figura . pont1ficante da nico Derval Gramacho 10- tádío da :tua 'Bt!caiuv!i com
, vanguarda, tendo 'dado in- ram

.
carregados em trfunro sua charanga- que desfilou

gantesco ora em execução em rítimo acele- gente trabalho
à

retaguar- ' pela torcida. be' �otos, ):)0- piÚO gramado conduzindo
rad'ssimo. será mais uma demonstração SO- da contrária. Éxcelente a rém' o mais abraçado falo, faixas isa,udando o Metro':

1:erba do dinamismo e da c-pacidade de' tl'é!� conduta do pchteíro "colo-, goleiro Rubens, índuoítâvel- . pol, .entre aplauaos entusí-
, red", ' mente a figura dominante ástíeos d� assistência. POs-

balho do atual Chefe do Executivo de nossa, Irii:E?IO ,..:.. Mes�o mui+o . da peleja.' teríormente, Oácareeo deu

vigiado pelos' derensores do
.

ao públíee' algumas üemon�-'
terra.

'"
..." 'pa;iTl.lhão; gremteta,

.

foi lu- VIBROU O GovERNADOR . traçõés de' Ial:l,u,inismo, . re-.

. Com a abertura' da Avenida Jorge, L'a.;. tador e soube fmpreaeíonar '

'.

cebendoeatâo novos aplau-

eerda desa=arecerá finalmente e: por .com- belo" seu "jôgo 'calmo e in� O Governador Ce'so Ra-' sos; :','
.' ,

,
' ." filtrador.. . ..

'

mos prestígtou com n�a .pre- fRE�A REC(lRDE
pleto O problema cruciarr'e de trânsi'o 'impé:' .MADUREIRA, '_ Como sença o' grande clássíeo,

cido quando das constantes enchentes ,qge Idésio� a�d�u ás voltas com tendo da Tribuna de HOli

'. os' zagueiros -e,médios' que,' ra, ao lado de altas autorí-
se verificam nesta região.' quase, nãÓ o' .largava, Mas." dades esportivas,'. 'vibrad.::>

Em nossa 'cidade, do outro lado da Pon: esperto e: o:Qortlinista col'l.w com o tríunro- do Esporte

"C da nara Ls d d é, acabou-tende o seu dia,
.'

Clube Metropol, O C':lefe do.
te'

.

urt Hering"na saí a para Lages; es e
com a conquista. de, kol ínt-

.

Executivo barriga, verde,
· muitos anos vínhamos sofrendo prejuísos in- cia1. .'

.

que em sua mocídade chu-

calculáveis com as constantes paralízações do
tes o em alto ' estilo, tendo

, mesmo pertencido ao Fla-

trânsito m..otivadas por qualquer enche,nte.
.

GALEGO Apareceu ..----�-------....._--......-.:.--__

- pouco, mas com segurança. ESTADUAL V
'

B'Para que os leitores possam melhor ava- sofreu a marcação ímpíedo- . ': enceram ,arroso,,' Her w
1·

.

i
A •

d b
,- b sa de Renato ie, depois 'd� .:

lar a Impor rancia a o ra em execucao, as- . .

t o t' h
" �I' li' b b

.

U"
,

ta ar-enas lembrar que' o movimento de terra- gl�Ê����:
r Nn ,�efendt)u CI �o. Ul, � �n ,tu a 'e, rus�ánga

plenagem atingirá várias dezenas de'rhll me- ,com' .se�rànç'a: denwns-�' De'm.al·s· resul.ta',·dos .., .

� . trando que. tem. classe. Um
,

, tros cublcos. cochilo, póréiu, acab,ou tr::t-

Em convênio com O' govêrno do' Esta:ló indo-o e" a ortunho. '

Os jogos qtle der?m se- - Imbituba 'x' MÍnerasil
, , •

.' quência ao, campear ato es- Em ita'aí'� Almir�nte
onde o Prefeito Fornerlli. encontrou indis� gu���AT�r�itq ��n:m :��=' tadual de futebol, cesenro-

,

1
' A

d 1 G"
lados na tarde de r1,omingo

pensave éfr-ü!o por �arte o prec aro over- sombra. Contundiu-se 'quan-'
d
'.

d t
apresp,.,tara:m os seguíntps

nadar Celso ��amos, o EKecutivo ,i'iosulense
o ,maIS se : _as acava no

, resultados:
.

quadro ,gaucho. Passu'nd;),

espera levar avante tão monume�tal ",empn�":' para a ponta':'direito e de-"
ZONA UM:

.

enàimento eEl -es-_paço de tempo relativamé:n�
. pois para a esqtl-erda, a.mda'

- aguentou o joelho contun-,
te diminuto.

.

dido 'Boa conduta.
Em Tt.ajaí _ Barro�o 4 X

Guatá O.
.

ZONA DÓIS � Eni' Joinvil-
No acervo de realizacões do Prefeito AIRTON � E' indiscu.ti- ,Em Irilbjt·uba.-'Imhitu- le - ,América x'Palmeiras

�,
. velrriente 'o ponto alto da

Fornerolli a abertura. da monumentalAvenj'- equipe o gigantesco zaguei-
ba 1 x Atlético. Ope�L'io O (4a. ieir�)

dJ'
Em Url1s"anga - Urus-

'

Dbfuingo _ :Ém
, .

.toinvil-
a orp,e Lacerda será mais um marc') indelé- lrhoorce�tbrrael IqdU� .levuouma, 1�1e� ,

sanga 2 x _Figu�ire"se 1 le _ Aniérica' x .Atlético
I d 'f + dE'

so eslO. gran ......... -

H'
..

ve e sua t:aSsagem a rence o xecutlv,o de'"jógador; Foi o melhor'
Em .L1Mtl"aO --:

_ e�c�ho' Em BruSQu_e _. Carlos

", da Capital do Alto Vale do ltajaí. " dos visItantes
. .

' Luz. 4 x Postal Te egraflco Renaux x., U:saty

, "'"". -- ,�- - " ,,-,,, _.' ó'�·, _t AUREO _: Outro bom
1 (sábado) ,"? Em JOinvil1e _ }\mérica

!

". "l'.\.bPlano de Govern.o
,
Mumclpru. , � ,'elemento; .Atu;:l.ção segurp. ,

.. �.,� ,

x l3aép'erlcri"(sem data nh-
t'. d1i I" 'u '1,_" - continua assim ,a próduzir &'0 lado de Ortunho e Air- . ZONA DOIS

da)� ,
..,.

.

':' c�d(ig� ;, �r2ficos nos mais diversos setores tono
'

ZO�A :. QJ,T'I'RO .,:..;. Em

('r19m a 1 .!,e nossa popula.ção. óR,TlTNHo. _ Apesar de.' Em Jaraguá _ r:aependi Joaçaba.:...... ,Or\lzeiro -x 1.4

t' '..

d
.

1
J 1 x Paysandú O. d J Ih

.

ve erano, e am a um p ayc;:o e u, \):, ,', ',' ,.

de qualid�des técliicas no-', Em S, Fc.o. do Sul - Domingo .--:-,:Em' caçador
távE!Ís. Mas falhou rio tento' Ypiranga 1 .x Tupy 1 - Caçado'rense ,x' S�l,(1:ia,.
inicial' n,ão observando . os Em Joinvile - Gaxia�. 3
movimentos de Alberto no x Olímpico l'

'
.

instante em que atrasava. Em 'Blumenau - Guara-

à boh para o arqueb:o des-,. ny 2 x Estrêla 1

previnido.
.

CLEO - F�z uma' boa

parti 'a o media tricolor

que' revelou ser excelente
distribuidor.

'

,

SERGIO � No mesr:(','

plano de CI�o, sendo po
rem mais vanguardeiro.
LVMUMBA _ O pont.(iÍ

ro é veloz e cavaãoi: e sel.'-
.

'!Te brm os companheiro::; ..
Bom trabalho ..

JOÃOZINHO ..i... Realizou
o aval'te gremista, um de

. sempf'.r.ho' exceIEmte, senC!o

o melhor homem da van-

guar�a,'
.

ALCINDO -'MARINO _

Ambos foram iutadores, mus
nada j'Jud,erai'n fazer ante

a ' firm!"za, da retaguarda
metropolista�
,

VI - Não confirmou o

carta� de Que vinha prece

dido o çrack catariTJense. <

Atuação apenas regular.
'.

NOTl-CIAS DE RIO DO SUL
. I

,
! }

'VOLTA 'OLíMP:IOA, .:

\
\

.

�,

DO CORRESPONDENTE CYZAMA INICI
ADOS OS 'rHABABALHOS DE ABERTU
RA DA AVENIDA JORGE LACERDA.

,.

f _',

CACARECO
PRESEN'l'E

AOUARIO -

A r�ndà, somou Cr$ .....

4.412.0OQ,qO, constítuíndo no

VO'
, recorde . para 'o estádio

"Adolfo Konder". o recor

de catari�ense� aitiila 'é dó

j ô.g<> MetióPoI x Santos, ere
, tuado "erri. Ortcíúma.; ,com
cerda de, sete mHh6es.

, Cr .$,2.100,00. �,

'A,FORMA Cl?RTADE FAZERECONOMIA
•

do' PaisPlacard .... Esportivo
CIAL

.

Em Pelotas � Brasil 3 x

Juventude O

Em
.

São Leopoldo - Ay
maré 1 x Floriano 1.

Em Bage _ Guarany 3 x

Rio Grande O

SABADO'

CAMPEONATO.' CARIOCA
DE PROFISSIONAIS

Barroso x iV!ebropoI
.

Eni' Guatá -'- Guatá x

Postal' '1'elegráJico
Em 'Criciuma - Atlético

Operário x :H:eidilip Luz
Em Floriã'riópolis - Fi

.

gueirense x Avaí

Pacaembú _ Corin-No

ti!l.ns 1 .x Palmeiras O

Em' Araraquara _ Pruden

tina 3' x Feroviária O

Em Sorocaba - São Bento

3 x Botafogo O

Em: Guaratinguetá - Es

portiva 2 x Juventus 4,

Em . São José do Rio Preto
_

. America 4 x GuararÍi de

Campinas O'

Em . Ribeirão Preto - Co

mercial 3 x 15 de Piraci

caba 1.

No estáãió d�' Figueif�
'd�

.

Melo • São Cristóvão
3 x' .Canto do Rio 1.

CAMPEONATO MINEIRO-

Em Belo Horizonte - Amé

rica 1 x Atlético M�l,eiro O

Em Pedro Leopoldo -

- VÍla
Nova 3 x Pedro Leopoldo O

Em Divinó.polis - Demoéra
t.a 4 :x Guar.allY: 1
Em Uberlândia - UbeL'lân
dia I x Cruzeiro 1.

Em S'abará - Siderúrgica
O x Uberalta, O

CAMPEONATO BAIANO

CAMPEONATO· CÃPIXABA

.
Em y'itória _ ,Esportiva

Ferroviária 3 x Am.erican.o
1.
CAMPEONATO GAUCHO

bAMPEONATO PARANAEN

SEr,
.. Em Porto Alegre .;_ Cru

, �irG- 1 x Pel{)t�s o .

Em 'Curitiba ' �. AtléticO'
CAMPEONATO GOIANO Páral'laense 4 x duarany� 1)

Em Ponta Grossa _ Operá
Eín Goiani.a _ Rio Verde' rio O' X Agua Verde O

1 ':/{ Riachuelo O Em .Paranaguá ...... Primave

ríl- 2 x Rio .Branco 1.
. CAMPEONATO PAULISTA
DA,. DIVISA0 ESPECIAL Ga. TAÇA' BRAsIL

Em ISalvador - Vitória O

x São Cristovão O

ou' (

EM NOVAS
CAMPEONATO PERNAM

BUCANO>�TORIA ESTADUAL
ii k, <ÀLAÇÕESj c' ", .

".

\., ii

-: Dentro de mais alguns dias a C61,etQr13
, .

,

'_;stadua1 de Rio dn Sul estará, Iundo.:r{aridó
'�m suas novas fnstalações; ainda: na Aveiü ��
7 de Seterr:bro, Em 1.' ro: riedade do pr,ezado
amigo Lindolfo Schlupn, nesta cidade.

Em vista do proprietário ,nece�itar;.do
prédio onde vinha funcionando até enpão e a'
inteiro contento a referida repartição, não
vacilou o govêrno do Es�'ado :e:rp assinar �on
trato para as novas instalações.

Mui digno Coletor sr. Batschau�r está-
·

ultimando os preparativ:os para a mudança
e.já nos próximos, dias, bem ao lado rla a�u.a.l
teremos a Co!etoria Estaclual em su -s ,no":as '

instalações. •

\
CruzErp Recife - Santa

�o Pacaembu
Paulo '2' x Portuguêsa
Desportos' O

. .

3 x América 1.
Em Caruar4 -' Náutico 3

x Central 1. '

São
de

Nesta . cap�al _ Metropol
2 x Grêmio O••... " .....

ZONA 'QUATRO:
C�EONATO' GAUCHO Em Limoeiro E,sporte

Clube Recife 3 x Centro

Em Pôrto Alellre - Inter-· Limoeirense 2

nacional 1 x Flamengo O

'DOMINGO '.

Em Joaçaba - C')mercial
4 x 14 de Julho 2
Em Caçador � ""asco, ela

Gama 3 'x Hel'Vale�'se O
,Em Tangará Imaribo

4 x Alvorada' 2

CAMPEONATO CARIQCA
DE PROFISSIONAIS'-
penúltima ro�ada do tur
no· No Maracana - Vasco
da . Gama 1, x FlumInense
O.

Em São Januário _

América 3 x Portug<t;'�sa 1
Na Rua Bariri - Olatia
O x Bonsuc-essQ O
Em Conselheiro GaIvão -

.Bangú 2 x Madureira O.

OIS,COSPRÓXIMA' RODt,DA E .. IlRA l'ELMA·· c, PÉREÍRIs'
ULTIMA C1ínic� .. ddontoló,�ticâ de Cri

anca!" p 4duJt.os
ZONA � _ Nesta capi- �onsult6rio' Rua TenentE>

tal _ Avai x Marcílio Dias �ilveira '28
.

- l.� A�dar'-
(4a. feira); .

·1i'n.,p ''7QII

Em Sa'Ptana - innerasil Exclusivamente com hora
x Comerciaria C4a! feira) .' 'I4rcad�' ,

'

...Domingo �Em �mbittiba .

:
lU; 18 hora!Z

ção bastante pessoal e ori

ginal LP CBS monural
37344.

p. DUTRA

TONY B�ETT

De grande poder intepri
tativo, TONY BENNETT é
um dos nomes mais repre
sentativos do moderno ca�
cioneiro norte-:Iil;me. icano,
contando com um públlco
bastante grande e muito
fiél em seu país de origem.
Ja tendo

.

a;parecido em

'grande programas de radio
é TV, seu próorio "shaw"

é um dos ma!§' apIãudidos
no país inteiro. Artista de

grande versatilidade, se,nte
se . inteiramente a vontade

tanto em romanticas bala

das, como em numeras de

ritmo vivo e movimentado.
Nêste disco, ed�ção recen

te da CBS em alta fideli
dade e, com qualidade que
é uma das principais carec

teristiéà desta marca, te

Tjony Bennett il1terpre- ,

tando alguns de' seus nu

meras de. maior agrado. Ci
temos, entre outras, I LEFT
MY HEART IN SAN FRAN

CIScp, criando de manei
ra pessoal o impressionante
testo; TENDER IS, 'tHE NI

GHT, musica do filme' do

mesmo nome;
SMILE, com musica de

Chaplin e que foi ouvida

pela primeira vez no filme

Tempos Modernos; S I'M
ALWAYS CHASING RA'IN
BOWS adaptado de uma

peça'. de Chopin ao' qual o

cantor dá uma interpreta
l�

--x--

CAMPEONATO PAT1lLTS
TA· DA DIVISA0 ESPE-

WILSON SIMON'AL E A

NOVA DIMENSAO DO
SAMBA

ti: •.e i 2&
AGENCIA,DA SIMCA DO BRASIL EM IUO

, DO SUL.
Dentre as boas noticias m"'r,:cedorr-s de

ç,ão. o ipício das ativid8.des duma nova e iro.,.

portante firmJa na Capital do Alto Vale do'
destaque, �presentamos com grande sa+isfa-

Foi referée da pugna a

Jtajaí, a Revendedores de Automóv;eis S 'A . gaúcho sr. Agomar Martins, .•

RENAUTO, localizada à Alameda Aristiliano o mesmo que recentemente:

Ramos, 615.
referiu aqui 'Avai x Grêmio.
Seu trabalho' não ,conven-

Operando nos ramos' de automóveis, 'dis ceu, embora tivesse reori-

b d 1,
mifo 'com energia as joga-

tri ui ora .exc usiva dos carros SIMCA, com das' bruscas. 'Falhou no �ol
instalações das mais modernas, a "RENAU- de Idésio, conquistado que

TO'" h 1 t'
- foi .

em , impedimento, que
,

VelO preenc er uma acuna nes a r��!lao também, o, auxlIiar Virgílio
·

qual 'seja ,a revenda direta da liriha 'SIMCA. JOrge ..MO' acusou. SiÍvano

Dentre os dirigentes da nova e poderosa Alv.es foi o outro auxiliâr
� na arbitragem..

emprêsa, encontramos o nosso velho e bom

aihigo compadre Dante Tomio que juntamen
te com os demais público presente com' gen..

tilzas e atenções cat�vante.s.
Acompanhando (> surto de progresso

sempre crescente do munidpio encravado no

coração de Santa Cata.rina, temos certeza Q1.le
a "RENAUTO" está fadada a obter �-leno su-

,
. .

cesso na distribuiç
-

fJ dos carros da SIMCA
'�-DO BRASIL. ',,, '"

'

, ........,�,'��I1.

.

SALAS [tE FORMICA
E' um long-play da ODE

ON, onde é aprfsentado
mais um cartaz da música
moderna brasileira, onde'
traz a responsabilidade de
orquestração e regênCia de

Lyrio Panicalli, e Eumir

Deodato, podendo-se consi-
;

derar o "maximo" em per
feição artist.ico musicaL
Resaltamos algumas musi
cas fortes como CONSOL4,
çÃO - GAROTA DE IPA-

NEMA SAMBA DO

AVIÃO e LOBO BOBO mú
sica esta de dois grandes
pioneiros da BN Carlos Ly
ra e Ronaldo Bôscoli, onde
WILSON SIMONAL dá l1lp.�
verdadeira aula de 'como
di,vidir uma frase, em bos
sa-NOVA, e com palavras
irresistivel em tempo , mé
dio lento..LP. ODEON 3396
MOFB,

Belíssimos conjuntos, á
.f .

.

com bubl,de 1,80 �'

ou menial
. ,

com bufe. de 1.95-
" t

ou meDs�r
COD fufei de 2,00 --

ou mensál

sua escolha

CR$ ,260�OOO/OO
CR$ 24.000,00
CR$ 280.000,00, .

CRS 26.000,00
el 295�OOO,OO
CR$ . 28.000,00

ARBITRAGEM

Sómenle durante o mês de Ago�lo
em

MÓVEIS CIMO
. os' QUADROS

As duas, ec,rui'oes ,estavam
assim con&tituidas:
MBTRaP0L _,. Rubens;

'P1ro\o" Paulo. Souza. Gibi
e 'Tenente; ...Silvio e

'

Na
dir.;.. Oa:Uta, Idêsio, Ma:clurei-

. rafe Galego�
"

GR:t!:MiO � Alberto: 'Re
nato' (Lumumba e denois

Vi'), /Airoon.' :Aureo e . Ortu�
MO; Oleo e,.·Sérgio; , LU�••••__""•••••••"••••••_•• ._.1iI

--x--

/
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'.,

laa, Jer�niDló Coelho. 5
EIS 'UMA,

.

CERTEZA,
CLP 11387 trazendo a:

égide da COPACABANlt, on-,
de encontramos músicas de

real sucessos como: Bigor
rUho -Uma lagrima no

Rosto - Birimbal e outras.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



do Sul'em'visita de Boa Vontade'"
Atlântico Sul e da E$tação. Posta do cruzador- "Tigêr" Inglaterra. E, 'em seguida, meiro a Venezuela, .ónde ii
Sul-Americana e será com- (comanclado pelo Capit�Q O "Tlger", o "London" e o catá - em Guaira - de

(\e-Mar..e-Guerra C. H, HPenQ!ope", de Devonport, 24 a 29 de setembro Em

Lloyd), centra-torpedeíro no dia 10. seguida, de 1 a 5 de outu-

,C.'IN. 'E.M·A. S,.',. "London", '�q'Ü:PÇ\dQ, QQtll .: A fl?�lh�,. com exceção bro, estará na Colôrabía,
proíétís felegl,lta.í'os (Ca,pi� 110 "LO{ldotf', .se reunirá em com navíos indo a Carta-

tãQ�de:"M:a.:r.e...;Guerra J. C� BeQ..tira� JlQ
. Orenadineson. gema. e Barranquilla. A

(lRoqRAl\1A no DlA , Bartosi,k). ftagata �'renelll� em 22 de setembro, Quando "Línx" visitará Guaiaquil,

Ci·.
"

SA-'O JOSE�' pe' (CapitãG-de-Fra�ata, J, a "Lynx", partido de S:l- 'no Equadól', de 10 a 13. De
Il�

.,

" , '
, . ',. .

,L. N. Ommanney) ,e subma- monstown, se juntar aos 10 a 15, a flot ílha estará em
"Fone: 3636',' ,,<,4H

ríno. "Odín", '(Capitãa�d.�": navíõs víndos da. Grã-Bre- Callao, no Peru. Virá,', entãoás 3 e 8', horas:
'Roà ,r:r�Y'lOr ,

Corveta
.

R -H, MaI\U),. ela tanha, o Almírante Talbot a vez de três' portos �-iÍle-

"Home ,Fleet", da -Fragat·� transferirá' sua bandeira nos - Valparaiso,' Ta?ca--.

.Táne :Fonda -1... ..

,"J.,ynx" (OapÜão.de-Mal· ..e dessa fragata para o cruza- ,chuno e Purto ·.Arenàs -,
. Gqena P. M. Austín) , d::.\ dor "Tiger". .entre 19 de outubro é 6. de

" ESQ,u!;\�ra do _ Atlântico. S..ul o "London" navegará�':' novembro.' E' +re l.� ?3 _
de

"".' .da Esta cãO Sul-Ameríea- retamente' para, Hounston. riovemero; serão vísítados
U.:M .• JjOMINGO 'EM NO�" v ..,.."... • . '"

na, e ainda do petroleíro no Texas, a fim, de tornar três, portos >�a" Argentina:
:.

VA .YO�K abastecedor . "Weve Cnief parte na abertura: de uma Puerto Belgrano, Mar dei
fCàpit�o,-d��Ma).'-e-aqerr:;i feira comercial'. e, semana' Plata e Bueios Aíres.oEn-

':.. J, M�o Qartpy).
. cuíturàl britânicás, de' 26. ,tre lO'a 1.6, aIgl,lmas unia:J.-

, O 'tIDlmeiro- q1.Je: . recebeu' de setemb�o a '4 'ele outu,':" . des estarão .. visita�dCi Mon-
. " o.fderu. de pa��i.t: fo\ o "Wa� bro, Irá ao encontro da flo:.. tevidé:.t.' ,...'
." ve eru,ef"; eU'}." l° de seteul- Úlha no. Pacífico, c;tepois de. ->. A vMt� fina�' ,

será l'\O

,< llrO, de. DeV91'POl't. 'DePo�s, atrave,ssar o Cânal do 1"a- . Brasil, onde os :ry.avios _Ei

';
. "Octin" I. mi :s�mQ,na seguin.,. " nal11á., ';. _,' ,

.cilrão oe' 2 'dê novembro a.

; te',· qe: Oo,af.l:Ort.;·, no sul . da A flotílba �isit,�râ )r��," 2 de (�eZ�nTl;)]::o.· .....

.. :R;g·ul���ht;dos···fun'dó.:"tr�6â�·
'. ,.' '1

MAISAF���TEQUE .

'

,

'Ihista e� le"tra� do tes )u'r'�
Censura:. até 10 anos

• conomin, em função das' va· Tratam os artigos 20, 21

S· , riaçõos do., poder aquisitivo e 22 do, ato presidenCial dalta a Rua. Duarte ScI1utel,- NO 66, Censura até 10 anos
.

. ,

t
.

. da. j'úoeda� obrig.'1toriedade dos con rI-
.

Tratar no local. ......, '11. regulamentação autorj' buintes do Imposto de Ren-, Dispõe,o -art.' 21- do ':tto Tendo f.�iecido ,em C�ritiba onde resi-,
A,ceita-se. parte fin.a·n'cI·ada' ou .apa.r·ta'.'.

Cine IMPERJQ Z'l a Caixa de Amortização da - pessoas jurídicas - de 'que a pessoa jurídica obri- d: ". .
.

.

(E ') orgia responsável pela emls- constituirem o Fundo de In- gada ao pagamento ela im- , la, no dIa 20i p. p. a senhora Idealtma da
.

menta. como �ira.dar"" '- . ',�. '=':.� �

,

st�el!�"'FÔ'"'ne�62�'\"- são, 'l'e'�-ai:e:-;;:";-e . pa.g���'-+.clenil!ftçfte-o-> 'i'-l'flibalbista:r'-: ·"ã ' posto de ,Ren�,:::'PQ.de.Já"..A�.,,,,:;, -Fc::J�seea'Dert-as;---v.:±ú'Va 'do "'Saudoso�-Satgerrt�'
G d t

.. . dos juros das obngaçoes fim de 'assegurar a sua res- tar _pela su�scnça.o de O�rl- F l' D'" f"
.

t
'

-

.

ran e erreno pata construção. ás 8 horas
reajustaveis -, a emitir tí- ponsabilidade eventual pe- gaçoes reajUstavels, em un- e Ipe ar tas, a amlha, conscernada ,com o

tulos multiplos, cujos certi- la indenização pór dispensa portância corespond�nte. ao rude golpe; agradece as pr(}v,�.s de so'idarie'
�íoodcs de 'ilwn indicár o dos seus empreaadas" Es- dobro do valor do Imposto d d b' d

.

d d.
". '.,

'
.

'" ". d'd a e rece 1 _as e conVI a as pessoas e suas
?�mer� de obrigações rea-, se' !undo terá por tim�t� o eVI' o.

I --:
..;

.'. " .' _

JustaveIs a que co responde-
.

montante da responsablhda- Também 'IS pessoas físi- re�açoes para a MIssa de mes, que, em sufra·
rem. �lém de 'per:nitir tram de do contrj.buite pela (1:s- cas obri<;2das ao pagamen- gio de sua alma manda rezar, no dia 19 do
ferenCla de propned.�de, me- pedida dos empregados nao to do tribllto que incidir sô- t

'

7 h"
.

C dI' .

diante Emdo's,ó no próprió e.s.taveis e, uma vez atingido b I
corren e as oras, a ate r,:: Me�ropohtanrre o ucro imobil�áric pode .

certificado" 'fica' estabeleci- esse limite, cessará a �b�i- rão, uma vez feita. a corre. desta Diocese, antecipan��o seus a.::::rader-'
do que sobre a emissão des- gatóriedade. de subscrIçao ção monetari.a do' custo de '" ' 1\

dS·as ·letr-n.s 'n'ã.·o incidirão os, de "obrI'gnções corresponden- .'

men;,os aos qu� comparecerem a esse ato e
.. ,-.. aquisição do imovel, optar

, gravemes' do' Imposto do Se-, tes à respectiva quota men-
.
pela aquisição dessas obri- piedálIe cristã.

lo. sal. Outrossim,. co�rer� a reajustáveis, em montante Fl�rianópolis' 11 d C'�

A C
. 1 'Amar'tl'"ação' to de todas as mdenlzaçoes , e ue.
an:a (,e .

.

'" equivalente ao dobro do va-

poaerá delegar competenCia·· conta 'do Fundo o pagamen-
.

lor do ir'\�·�\"�'·.:" devido 30S
.

ao Bancü do Brasil, C<.tixas' to de todas as indenizações cofre púb�,i8Cs.
� ," "Econ.ômicas ,Federai.s e de.. por despedida de emprega.. De açord") �Oln a regnla-'

mais bancos e sociedades de dos não estaveis. mentação d� :;)!'es\dente' da
investirri�nto para realiza- A quota !':enc;al de form"l- RepÚblica, cs !xmcos e en.

rem ·essas operações, bem ção do Fund':l d3 ,I:1de:liz,:1- tidades fínan-::2ira'3 n8.0 po

_
'como, 'efetuar o pagamento' ções tràp?lhi:;ta c:)l'yeSl)On: derão efetuar, e111. obriga,
dos juros" re'specttvos � re- derá {I. 3�o tb total da remu- ções reaju.st8veis, os' depm.i.
ter, neS$':t oportunidade, .

o neTação mensal bruta para tos compulsorios à su.�vroc

Imposto de Renda inciçlen- ou creditada aos emprega- a que estejam obrigados �. 8·
te na fonte, à taJUl de 6% ao' dos, não computado o 13.0 la legishção em vigor.

LONDRES - Uma notí
lha especial da'· Marinha
Real fará uma visita de
boa vontade à treze portos
de oíto países sul-ameríca-"

. nas de' 24 de setembro a 2
,

de' dezembro. No Brasll
,

es

tará de 27 de novembro a

2 (le dezembro.

O objetivo da visita é es

treitar . ainda mais os ta

ços de amizades entre a M<:\
rinha Real e as marinhas

sul-arnerícanas. . '.

A flotilha será comanda
da' pelo Vice-Almirante Sir

Fitzroy Talbot. -comanõan
te-Cnef� da Esquadra' elo

,

,I·'
.__-_......_----...-- -"

fSCRITORI�O DE ADVOCACIA'
... JjR�' NILl'ON: PEREIRA'

. .

' .

Advogado' ,'"
�ELAROO '" H. B.l.UIVrEN;BERG -e PERSi,' ,'.

,

'

A. RAHN' ,

-

, ;Solidtadoies: , '.

AÇõES:· C!VEIS; ,TRABALHISTAS, CO,
MERCIAIS" PBEVID�ClA' SOCIAL, ETC'

'Rua Conselheiro l\1af:ra: 4;8 -,
'

S�la,2

ROLDAOD,A R,QCHA PIRES
,;M1SSA:'DE'lío��DIA

'

A fam:líla
.

de Roldão' .da Rachá Pires
convida os pa�.entes e amigos para ��sistirem
à niissa de '70 .. diÇl; que manda rezar .em su-:
frágio da almà.do q�erido extinto, uG-distrito
de Santo Aritônio de Lispôa, às 8 horas dô
'próximo di,a 16 .do corrente', quarÚ:l-�eira.

. ,'Desde' já'�gradecem'H q.uantos compar,e'
,

cerem a êste .ato religioso."
...,

APARTAMENTO ALUGA-SE
. Aluga-se um apé;irta�ne·rit'o com 3'�qmú'�

tl)S, sala, oozinhà e banheiro.: Ver e tratar
à avo Rio Branco, 14 ou �lo :fone 3772.

CASA - VEND[S'E

____,---------------- -------�-------------

DR: AGOSTINHO SIELSKI
Ccwunica a seus amigos e clienles a· :lrlllS-

.

ferência de seu tonsuUório'PiJra a Rúa Nu.
ltes M�chado D.O 21, onde continuará áien ..

dendo DO horário de '16�30 às 19,00' hcras�
tliàriamenle.

.

RESIDENCIA - ALUGA-S'E--"!-
Em zona �esidencial•.Nova - mobiliada

telefone
" �

, garagem. Tratar pelo\' telefone
2467 d� 8 às:11 horas.

13-9-64"

Gaelb . vai construir· já s�be!
JANELAS DE COBRER E BASCULANTES

EM

cerisur�: �tê 14 anos"
.:-'..... '" .',

-..

'.,' .,
.

' •.. ás 5, e. 8 hora�
',Kifk DoUglas

.Dany ROQiÍ1

,EM'

Cim� ROXY '

Fechado para' Reformas
e .,instalação' de

.. POLTRONAS ESTOFAb,\S

Cine GLORIA
às 5 e 8 hs.

'Glenn Ford
Je!:tnne Crain'

EM

.

GATILHO RELAl\'IPAGO

Hugh O'Brian
Dolores Hart
Pamela Tiffin

EM"

VEM VOAR COMIGO
PanaVision

MetroCo!or'

Censura: até .14 anos

Cine RA.JA'
'(��n José.)

às 8 horas
�

EM

- O Máximo em ação!
TUNEL 28

Censura: até 14 .anos

JORTAS E PORTÕES, De ferroll, de aJti! qualidade
por. preços mais eC9Dômicos, já

,

e à sua disposição; em:

, CompeDssados de:Pi'"
-Ameadolll
Loro
Cahreuva

•.

Cedro
I

Fanlasia
,

e aI 'allolOl

Imhuia
'au-Marfipa
GODçalo-Alves
lIolno
Carvalho
Pau..Oleo

estão prantos,

Compensados Paraná ltd J.
.' "

.' RUA DR. FULVIO ADueCE, M.o 748 .

.

Tele!... 6277
ESTBEITO'

.

. LAraBIS ·'CODE.LAC" .

MA E .8AS ,ROBRES ,PARA REVESTIMENTOS

"

. BRASILIA, O' presidente' ano. $"11ário. Para as empresas

,da República baixou ato "re- Decorridos' 30 dias do ven- destinadas à agricultura e

cimento da obrigação rea- pecuaria, essa taxa será de'
justavel

.

segundo a regula- apenas 1 11?% e somente a

mentação, essas letras terão
.

. té o exercicio de 1970,

poder liberatório. p'ua o pa- Os pagamentos des.sas
gamento. de qualquer tribu- quotas deverão ser recolhi

to federal pelO seu valorno- dos ao Tesouro ,<:lté o último

minaI reajustavel, corres- dia util de cada mês, sendo

pondente ao trimestre em que o primeiro pagamento"

que tiver ocorrido o venci- relativo ao mês de agosto'
--:-----,-!----.------'----

.

mento .. ,
passado, deverá .ser efetua· aealtin� d� F.nI1i�,p.c.:3 'Dnrh�sdo, sôb pena de sanções le- U lU \,H 3..;1..... li tI._

gais, .

até o próxíÍno dia 30

(Qçlo eorrente mês. uerida)
- MISSA DE M�S

ASAS A VENDA
.. Residência de 2 ppvimentos com 125 m2 cada. 3 quarto� demais depen

t:tências podendo fazer outl'â residência no térreo ....:. Rua Tobias Barreto - F...
',. \Leito. '

'!IIIII
• Sobrado na Rua João Pinto, com escritório e tUlldos para o mar com gnioo

dI.' depósito. Bom para renda ou edificação - Grande investimento imohiliÁrio.
• ResidêncIa tôda de pedl'l:1 com vista para a baia na Roo Maria Julia Frati.

tlQ - 3 quartos. Quintal grande.
• �l!Iidênc13 vazia a ma Tenente Silveira, oportunidade para bom negó�
• :por motivo de ser transferido desta Cidflde, vende-se fina residênoitl 00.

ampla chacára, jardim e horta bem cuidada. Rua Santa Luzia junto a Cid8l1e
Universitária - Trmdade. Financiado em 20 meses.

o Verdad.eira pechinéba, uma grande casa ..:_ vasia - bem dividida com ..
.

ragem no Bom Abrigo - Rua Tbeofilo de Almeida junto a praia. Preço la 9I$ta oi
.
2 500.000.00.

•

• Ampla residênc-ia com 185 m2 de área util - amplo Eving - 3 quartos e
dPmais dependên<*lS - annários embutidos à Rua Garcia, esquina da a� SIC)
José no Estreito, parte ti,na�iada.

'

T' R R E NOS ,A V E N DA
• LQf;� no Jardim Atlântico. FacUitado. Bem localisado .

• Lotes nos Baneiro!il e no !\erollorto - Financiados .

• Oportunidade única Lotes no� BarrejTo�, pr6xlmns �. rua 'Max Schranun
- Prestacões mensais de Cr$ 15.000.00. Medidas 24 m x 29m.,]!'l'e'rreno firme,

.

• TERRE�OS NA lAGOA: Excelentes lotes '. na metq'íii localização.� �.�
(68, loeM q:�qqilo e l,lrestaç6es mensais de Cr$ ao.ooo,OO. "

, ,.,
'

�ci ,iil ._L ln';l

gulament.'1ndo a lei 'que au

torizou a emissão de Letras
ao Tesouro � "obrigações
reajustaveis" - no montan
te de 700 bilhões de cruzeic
ros ..Com um valor nominal

. de refer.ência de 10 mil cru
zeiros cada uma, essas le,
tras terão seu valor atualí-.
z"ldo eni. cada trimestre,
mediante a aplicação dos

coeficientes ap�esentados pe·
lo Conse:ho Naçional de E-

Fundo Trabalhista

Imposto de Renda

,

,

AC'ABARAD AS DUVIDAS
0,

r

EMil!]ltÇO p lR.A COMPRAR
BARATO

.

SERÁ UM SÓ!
'ORDE? nUARDO?

..

I ASSOMmROS1M�NTE BARATO!

..

GANHE UMA BICICLETA

, OUVINDO A

RADIO ANITA GARIBALDI
RAINHA DAS BICICLETAS
TELEFONE 3137

-----�--------_.....

VENDe - SE
Uma Geladeira marca WESTINGHOU..

.
.

,

SE ew. perfeito est{ldo de conservação e uma

máquina de B(\l'dar A1emã SIURMER BLAt]
Preço de ocasião ver e tratar à Rua Saldanna

Marinho, 37�Oficina York.

VEMO E- SE'
Uma easa de ·Madeir-8 à rua Ararangua

nó. 35 fundos (ro,o�ro dQ Ceu) .,:'
'

.• Tratar cGID,O,proprietário!. na�mesma •

\. '

. ,
.

Emprêsa Editora "0 ESTADO' Uda.
, �4!\ \"OHI>,t!1.liC!r' 1 1

' {ii} '"" .

_ viU;" - ......uxa 1 osla.1 la
�
, :: '�'.' - ��\'O "tl1tllll'i\tir.;v "O ESTADO"

'.' ), .' lUttE'iUR
R'Ilb�ns çie Arruela Ramos

, GERENTE
Dommgos Fernandes de Aquino

REl>A'l'O.R·(�HEFE
Antônio Fernando ge Amara] e Silva
DEPA,RTAMENTO DE EDlTORltU. '

JoM Francisco Vaz Sepetiha ,_ Pedro Paulo M:achádG
- Osvaldo Melo
PUBLICIDADE

Osmar Antônio Sc1l1indwein
DEPARTt\MEN'1'O COl\'ll;:RCIAL

Divino Mariot
COLABORADORES

Prot. Barrerros -Pílho, Prof. Osvaico Rodrigues Cabrl'Ú
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon q':t�'
Lobo E'Eça, Mlnistro Milton Leite da Costa, Dr. Rutl'enf
O(lsta, Coronel Cid Gonzaga, Major Ildefonso Juverud,
'Walter Lange, Dr. Arnaldo Snnn�,g(). , Doralécio SMf6$,
QS'1)at Piza -u, Dr, Francisco Escobar Filho, Zurv �
chado. LáL:àTO Bartolomeu, Raul Caldas Filho, Mardlio
\1edelrns Filho, Luiz Herrrlque (ia Sil: eira, A. Carlos Brj,
to, Oswaldo Moritz. Jacob PU iustr Nác1l1, Major l:!'!d

mundo Bastes Jüníor, C Jamundá, Jabes Garcia, Nelson
Brascher, José Ferreira da Sil\·:'1., Clemenceau do Ama
Tal e Silv<'l, .T:<ínw 1\,1(.mrlp� I"V''l�mf\ .Tn�p Rnhertn 'Rue
cheler.Lroão José Caldeira Bastos, João Nilo t.mhares.

,

tU:PIU';S�!:" I'\",T.'�
Represcnr.aoões A.S. Lara Lt0.::1. Ttjn ((�B) - Pua $�n�'·
dor Dànras. 1(1 � 5° 'uv'li1r - �/if1 Paulo -- RUfl Vitt�"ii:l.
'3f-7 - conjunto. 32 -,B"lc ""\0rizontp. - SIP - Rua' dos
.:-!a' iió<; '1!'iR - 2' af'('l<Ir - pr' .. tf Alegre !.- PROPAL ,_

F,l.!" Oel Vicent·e. 4:',6 - 2" ands r.
Anunr+r« mediante contrato' de 'd.côrdo com a tabel!;'
r;::.rn V!�I ir

ASSPHTURA ANUAL. c-s GOüf'OO .� VENDA Avur�4'
eH 1'10() '. .

.•

IA nT'P'R�Ã() N',i\n'q� �F.RPn"'QAP,T"'r7.� PFT.(,� CON'
"":';:'T'l'0�. "'''ffT'T'TT'f'':Q 'l\TílQ A 'P ..... lI'Y)Q �. �c::T1\T iI.níl::n .

Vai Cmlstrüir
.i,

pr'.('("(lF
J'

\

� i.\.�!U'� C'DCll' 2� �sm n�
��i'\(.iíi_ Rsp <.),...,'J,J/�1iI

Estr�va a. es!a re�Rçã@ .. d�z::mi@'ONDE e

o.UAH�O será insttala�ct ;a mDva e grande
casa que vende'rá

embro de 1.964
15-9-6·4

--,.--- o

�

VENDE�SE .

I,

1 Quarto de Casal - 1 quarto de SQ1-
teiro 1 guarda -,- Roupa - 'I Armario para
Livro 1 Cadeira de Balanço - 1 Cristaleira
Tratar na Alameda Adolfo Konder' nO 11

·24-·8-64

,-: '�:.
- :

2.' -;,: �-::T l
... - i�pnLm-E1

. __ . - _.-_==-::::::J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, :'NOvO FOGUETE' . EM ORBITA DIA 18
, -

. ,�' '� .

'WASHINGTON, 14 (V,A.) inclusive um lastro de' l.2PO
..;o. 'Os {:stados "?I).idPIi

.

,pre-, quilos,
• tendem colocar. em czrbitu'; ,

,tio' ]?fqyjmÇl dia .18, U:-!1, n9; 'L ' COSMO'S' 45" ,

-võ fogl1éte' Sa,tumo, 1-':-, fa'

;testar a: equipe do veículo, 'MOSÇOU, A União, So
l'Agolo':' que tr,an�portará víétíca lançoj.i o

'

satélite

OS 'primeiros arnerícanos à não-tripulado,' "Cosmos 45.",

Lua: O 'nôvo foguete 'com, SR-' anunctou' a agê-n6fa. Tàss. Aí

télit:e' de- 24' metros de .com- ,inf\:ú·m�çã.Q.. acrescenta
" que

prim:�ntõ e 16:0;15 . Quilos:' o ,satQlite transporta .ínstru
possui es i)rótdÚpos dÇlS ta-' mentes para. observecôes
btnes de comando e i'1e #.81>' có'smi,cas e para- a tnms.:-1is
víco

'

do "Apolq". };:,' "'''�mei- . Sã9 ;p�ra � Terra pos t�:-ào�
i'a.' viajarão' os ?osmonauc, recolhidos. �,t0�qS ,ê .. tes

t?o!?,"'e., nà segunda, .' estraão , instrumentos' funclCna:� per

OS d�i)ósito,s' de" "com!J11fltí-. f"',if�ménte:' � ,Tas� .
adiantou

��I é u�: di13POSttivo 'elet:ôo', que _ êste l�nçap.l��;tq, est,!,l
nico. :A órbita �ó' S�hi!1Jo .de�tro" qo progrJil.ma de i.I)."

vrr .será de ?,j,I}' ,q'lilÔrn�, vestigàções· cter).tifi?'as aI�Ull

trbs." Dlidfi'eu: e: p:�::)Vit,,"1: ew ci�do a ·16 'de ma:'Ao,
.

<",e

, tQt'no rla;.'Terri d;�;';;&3 três; 1962., Os' parft!ne�ros dÇ\ o�'
.

(lIas. Os três-próximos ,vôos' l?it'a,:dó ",Cosmos 45", são,9.5
déverão colocar. é'r,n .. órbita seguiJ.'l,:es,: perio�o.,' de revQ- ,

satéÚtes de grandes climel,!:, lução: 89,6� mlp.1)tos; apo

gn�" ',...,;.9, detectár ,'nlicrome- ileu: '�2'1 t!ui1ô�nBt,.(')s: 'p�rj-
teÓí:itbs.

.
. .

'gról:!' 2M qUH?m-etl;0S e l!'J'�H-
� , h"�ãQ r)" i'ln<!lllo d�\ Ü'i'brta

, .. '.':_ !t�..1_,_-r1�';F. "í.n�.",�,:,:t,l,,��,'��J_ r,;'l�., �s 'em relf\c�o g,ri 'P'''h"jj;t�i-1r t;br-
_ ,_,90--_ -;:�_ .._. "" _,..._.-,.�. � ... ,'_,'�-(""!::.,._ .. ::'. 'r�:'

".... '-'o

01::f�b-tivcs' .
dn utÓ":.:i'T'O v�o res,�rEf: 64; gTat�S ,e S?,.: 'cI!l��U-.

são� .1 _v i:�;1l1zar,.llma eX:;8-

riência, adicionaI,' de
' dois.

"�ist,em�s de' prppuisãq. ',00'-
trilttihd' 'de, dir{',çóP.: e ,,;g�

',. édntr61e de. ,,€>i:!, d0$: ddls oé'S
'tágÚ)S; do '�s::i')mi;) 1'l; 2 _

prôvar :'L esb.iUtu.�:l e, 'o de

sénho, da' Í:íave 1'1.\:0,)(8'; du-
,'�ànte um' vôo atrnvés' da at

mosferà e: 3 _,_' demonstrar
a ,oompatib,iJidade física do:

'ianç,ain�nto do Sl\té�ite ç �o
, f6gUêt�·, 0, estágiQ' pri:�lCi
p�f 'do: foguête ,'�e'{a�ã 01tO

ca:m3.r�s. Pãr& iinrtar e, um!).
�ânílj.ra· de', te1evisá_() 'p�ra

,obse.rv'ar ers interio1'6S dos

'doiS . ta�ques . de Qxigêniú, a

SBj:.ãi-àçãO dos eStá{ctos ,�à'
foguête e o disparo dos fo

�.1êtes dó sistema de freiós.
tÔdas. �s 'câmaras de"filmat
llncontràm"se em. cápsulas'
�ue ,serão prcjetad�,;;, ,:õ .ex,.

,

terior e serao recolhidas no

ocea,no a cerca de 880 quilô,
�etros de distância do luc,
g!l.Í' de lançamento. A nllve

esuacial conduzirá também
13:' $istemas te]em�tricos pa-

1'a transmitir infórrnáçóes
pelo r:5dio sôhre (l .yÔ'l" d

pê�o tof,ql do mr,n81o da nn-

. v,e ílArynló" elo:'! Órbit." sr:má

de cêrcà' de oito mil. quilos,
.

t_cs.
, � / �

.

_ ... _ ...... <o _ -,�__ •• �

f

O Bo:etim 'Econômico, na

sUa apresentação; espera
contar col1} a colaboração
de todos que deseja,m le
var-lhe contribuição' melho
rativa e 'hz na oportunida
de um agradecimento ao

niédico-yeterinário Abel Just,
pela con.tiibuição que 'pres
tóu: Quaisqúer informações,
só'bre

..

Bdletirr: Económico,
deve' ser dirigida a'o enge
ribeiro llgrônoml:) IvIarinato

Dias,
'

de Pàiva; .. diretbr da"

Dirçtotia de org.'I,h1Zação'
da P�úçãô, 5· , andar: do'
Edifició ,das Secretarias
'Florianópolis s.d.

LEIA, ASSINE
'- /

EDÍVULGUÉ

,Subscrição ,Part,iculat deJ\çães
(SOMENTE p� 9S �UE. JA ,sAo. ACIONISTAS)I, ..

,

II
I,' PlE'l�ój,EQ BMsu.EIRO SA. - "PETRQBRAS" '7"-'
,avisa que, a p.artir ,do dia 11 de Setemhro, efetuará, nes·

\ �ta �ida�e,' 'por intenn�i'�o !l'o Banc,� IndúStri:;t e Cómé;lr.
! cio de Sànta Catarina S/A. a, .subscrição vartic$r de

; . .sU81? �Õe'8, prefet�clais para ��graIjzação dI:) a�(.,.n.
'!; to. qe capital aprowdo pem Assembléia Getal Entaotl-

"

dlqária' de., Xelontstl<s, rei!lizada "e� 10:12-63 'e, 23-1-64., '

", O �lol1, subsCrito dê\-'erá, ser integl'àlmentie J;ealizado
,
no ato, eu} dinheiro cf on em obrigações ao portador,:
de' emi!lsão d�1 lE�;,�ln(�"l'\, a,'�tas

'

pelo res"lectiv.o ·",.lor
, - I .,

nommí.1.1 e cmn O[i' mrvõcs, de juros, urs.?O e seguiúteS.
.

i<": impl't"$cil1diycl que o a,çi.ünJsta aPl'esenie; .nó l1tn .
'

d,a !ilubscrif,lão,,� cautéla' representativa das ações' d� suá

\
!

, piópri�dade. '

.

,

',/ '. ,

, A subscrição, poderá ser feita a,té o dia: 2 'de Outu-
, 'h'l'o, na l'�;ra,_ estilkl:t�::':i(a na r�eI �?' � 627, ,le 26·9-40. ou 'I

'I seja, na. pf{,pon��ó�l' ,c'2 arõcl!' pot' 5 açõet>: já poso::lid3.s. !
"

,
- 1 J

_. l
. " ,li' " ')? (J 61 !,',

/., ... -,/...
I

à

�"",,""
, �',

·.)�a,:n:ta:,
'." ,"I-

, I ..
,

A prodúçao : de alimentos projeto . ao BancO de- De
a curto' prazo,: !'�om enfase 'senvolvimerito db - Estado,
em me�da:s de, urgencia", em cooperação' eç.Ql a Se:

:para .oiiter-se, . aLry!da em cretarm da Agricultura' e a

!W:i411965.;''um8 grande sa- Associação de Credito � ,As
Ua

.
de 'gêfí�\'ôs indrsperisa- sistencia Rural do Esta,qo

\'EH'S á aJtm.�ntàçã().,'do PQvo de S\l.nta Catarina (ACA

'br8!;r6:'Q. é 'o ,'oJj.�etivo "do RESC). e o er:.caminhou ao

,"P,bmo' de Clt'c.dit� Rur(.11 M:il1i�téI'jj'i)'.., � , AgTic�tm�,
Ori"lntacto", prop:Jstb peio através da -' "Coordenação
Gôve�o d�' Santa Cátari- Nacica...l de Credito Rural"
'ta ao da ,União. (.CNCR) � ,do ·'F�d.o. Na

_ (), Execativ'O, Cf.çai:inense cional qe Refinanci�me'nto
,confiou ' a elaJ;li'lr!}ção, dQ Rural�.' , :'

.

�_.:.--:t-�- .. -

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

.em.
. � ,

I:"'�.C' '!.l'f?fJlj %!!
'

II� '!I'� 1l'T-!'N.1' �,L ..N! U ,ruY.l!.j,� Il»iJioillâ I. !ttli<ll,n.; .

2 ri���S 2 igúal a 4

. H�VERA '-CERTEZA IGUAL
'ALí E ,TUDO t1AIS BARAtO

d'i1�,�1'.;'? "UAU;'li' '11? .

;.LiWjU�;<.iI. U .IUJQt •
.,/0

, "

....__
•
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PEQUIM 'GANHA: .500 MI-LHOES '"
"

"1
.

"'Pravda", órgão do PC so

viético afirmou que a China
comunista ganha cêrca de
'500' �ilhões de dólarés anu

almente com o negócio de
cOlitrabandti de n/ircótÚ:os.
O periódico acrescentou que
éste, negócio se transformou

na.. 'princi�lal fonte de rique-·.
za par-a a alta hierarquia
do PC chinê�. Adiantou que
os enormes 11!l.cros são apli
cados na propaganda anti

sov!ética ou ,para ma,riter, os .

tàer�s dos dhislonistas ljie'
Pequim., A informação do

.iPr.<ivda", cita Tsusai, Suga-
'

vara, Presidente do 'Comi
tê Nacionàl Japonês para a

luta contra o Vício ,d�s dro

ga,s, o qual, afirmOU que a

China é 0 principal. produ
tor, mundial çla papÚula, da

q4a� se extraem b ópio, a

morfina ê a héróína. Suga
v�rá estimou que os chine

se,s, mantinham
.

um contra

bando de narcóticos de cêr

ca de 170 milhões de dóla
re::; po Japão, 6u sela, �pro
xi�acianienté ,um têrço .

de

sua produção total. 'l\Sseve

róI). ,que a maior pa,rte das

dro�as são embarcada,s pára
o Sudeste Asiático, mas

. . : I
'

que grandes ,embarques
também chegm.q ,aos' EUA,..

CONFERíl:NC1Á � Si;CR�TA
Assinala o "pravda", que

os dirIgentes, Chineses '

au

menta.ram em muitO a pro
dução de marcó�icoí" depois
de Uma qonferêIicia, secreta
em Pequim em i952. Nesta

ôcasiáo, pross�gile, o 'periq.
dico, os MinistroS da Fazen
da e, do Comércio ;Exterior
da GhiJ1.'l, além de altos fun-,

donários dp. SudO'e�'te, e, do',
Sul da China, �xariliharam'
um relàtório sôbre.' as uÜ�
lidades das vendas Secretas '"
de. drogas que aléànçavatn
70 milhões de d&lates anWl.is
e chegaram - à conchlsão tle

que tais' vendas deviàm ,ser

substancialmente aumenta
das .. Diz o '''Prav,da;'; 'que a

produção de narcótiços' se'

elevou de duas mtl tonela_' ,

d3;s em 1952 ..para oito mil ,

�neladas durante ''os 'pri
me�ros anos do denortliqad9 -

"grande .salto" p.J.r..a;, a, eco

nãmia dirigida', inicii:Lda,' eri]
195a. O periódico aCredita
que a China comunisrn pos
sui cérea de 25 milhões dé

, ,
hectares de plantaçQe:<; de.

papoula.
.

(UNirA INFANTIL
• " ,I

Comunica a reaberlrtra de ·seu constil;
torio n.o conjunto 207; do Edifício JUL]ETA
"1' J

.

C -h 01 C)í' -' -',,-

hua . erommo oe! o n .';. ,)2:). --.- HorarH

recorde
braSileira:

,

l_"ROQ'f:lÇAO CRESCE

Esse esfôrço dos traba-
,lh&dores �stQ. permitindo à

Volkswagcil superar , consí
deràvelmente� a, média men

�al �e produção mantida
em .lp63 e s!j.tiSfazer à crss
�I;e qemand� de f)BUS pro
du� no mercado, Com es-.

se, Qbj��iV.o prosseguem,
tambéril" em. ritmo acelera

.do, os trabalhos de expan
são da área industrial,

'

vi
sando permitir o 'aumento
de sua capacidade .produtí
va. Já 'em junao

: do corren
te ano essa emprêsa 'havia
superado seu, recorde -an
teríor, com a rabrícação de

6.116 veículos. A partir des
ta data f\ produção foi sen-

sivelmente íncrementada.
Em junho saíram das linhas
da VOlkswagen 2.78 unida

des/dia; nos seis dias' úteis
de julh� essa média foi ele

vada para 304 para atingir,
em agôsto último, o índice
de 312 veículos/día, .Bessal
te-se aue, no ano. de l!J63,
quando aquela Indústria: .as
sumiu a líderànça braslleí-

.. oriernacl
J

•

',1 l:'.

\ - • I

Catarina
40 Plano necessita ele

'um'l antecipação, dos recur·

sos, que. lhe são, atribuic;los
P�opôe:se Q Plano atingir' pelo qoverno 'do EstadQ Pf\

seu objetivo mediante a exe- ra os anos de 1964 a 19�7,

'�uçílO de um esquema con- no mmpento lndis;?ensa�el
substanciado lios seguiJ;lt�s �"comp,lementa:cão do fi

ítens: a) credito; b) assis- nanciamento integral do

t�rlCia , técpic.a,;, q) inç�IJF- ,_ pr�j�t:.9· ,�., �"'" �_...

.

vos; .d) 0rganização dos' , '

prodútores. Em outros .ter- Seria, então, o iicguintc; o·

m�s, fund�mÊmtará seu ex i- esquema. fiml21cciro do PIa

td, m1 adoção· de ul1aa polUi- no:

éi, iaciorcal 'de preços mini- '.-:- �ursos ,do Banco <10
m6s, frU 'gl\rantias de dOll- Estado j'á re�tzados Cr$

serÍiação, 'realização de so,- 903.415.000;00:
fra ,(É,egu'io) e de comercia- _. Ant�cl���ão dos recur-

lizàçii'o: .

_, sos a seí'em realizados ....

Cr$ 5.696;086,00.
.' Para, tanto, o doverno do
'Estado' prGpõe" u.rn 'esquema
de amortização de a,-anos',
cOlh,3 anos ite Óaren6iá. :',

. DU;tÉTRIZES

, ·Enquadrám-Sé em sua area

de átuaçáó os setórcs vege
t�l

..(�rroz,1 milho,- 'feijão,
lri�dipea, ;:b�tátlnha, cana

(le;:.aç1,icar' e . videil:a)_ e ani

'iilãi,' (,�uinos�, .av:�s, peires e

gá;dcj', ieitetl'O).;: '

O Plano' prevê a rnol;)i1iza
ção' de recUTsós, de'stinados
ao 'financiamento dá, prouu
ç�o (Cr$ 6.198.500.000,00).

.

e

'd� comercialiZação . (Cr$
,9:266:000.00_0,00); num total
ele 15, bilhões 464 milhões e

5QO mil cruzeiros.

Ressaltam seus elaborado
res que o Plánà, n'3. parte de

fii?-anciamentb á 'conierciali
zação, é�tará condicionado
á intenção do Governo Fe

deral de executar "unia' vi

g.c:ú:osa ponHo;:!. . de preços
núni1ll0s".

,

,"Neste caso: acrescenta o'
I texto'do docÚInento e den-

. � ,

'

ho 'do espirito de se pro-
'move'!' a -articuÍação, dos va

ri9� tirgâ<!ls' fiMnceiros en

tre si,. 'e o 'entrosamento

des�és eo� QS serviços ,de
assistenda tecnica e' econô

mica �9
'

produtor rural

(pronp.ridanierlw do mmIS

tro dà ÂgriçuJtura), poderia
o ,GOverno F,eàeral ,atribu�r
ao G@verno de Santa Cata

rinà (.<ltravés do Banco de

De.senyol,vunento do, Esta

tado;. Secretaria da Agricul
tura � ACÀ:RESC, org�íos
que ,ah,lam em convenio des

de 19�) o encargo de. exe

çutar :,t política fixada".

Em' tais termos, os recur

sos para a. comerci-'llizac[:o

d()verão originar-se inteira

mente do Fundo Nacional
de

.

Refit}anciamento Rural.
O ,Banco de Desenvolvi-

mento' do Estado disporá

para .cr�dito rural, até 1067,
da .impor�ancia de 6. bi.lhões .

e 329 mi1 cr11.�eiros, TIlJ.rte já

",

,ÉxPERIENCL\,
..

.

,..

'

/'
,"O Govêrno 'de; Santa Cata

Tina terÍl' 11 �eu favor o éré
dito de uma exp_eriêneiá de
financiamento agricola,' que
vem sendo realizada de<>rl.e
20 de setembro, de Í962,
através do BDE' (org�o fi

nanciador\ Secretaria ,da
Agricultura e ACARESC (or
gãos de assistencia técnica).
Até 31' de dezembro de 1963
'foram ,concedidõs 2,433 em

prestimos; , num total de

,quase 500 milhões de cru

zeirÇls, no plano pecua.no,

agrícola, agropecuario e fun

diario, eln esquemà:, cuias
. caraoteriStioa!l são a facili
dade. .<l eficada e a desou

rocratj.zação. 'E' suficiente
assinalar que ,o. agrtcultor,
em �anta Catárina, para re

ceber 'crfÍdito" não precisai
afastar-se uma, vez, sequer,
de SU'1 propriedade.

·0 Plano leva' a cabo, num
de seus cauítulos, leva�ta
mento rigoroso das possibi
lidades de l)l'odu�ão nos se·

tores animal e ve�etal. estu
d� .

e"t'!. 'termos' de absoluto

realismo' os fatores de es

tí1'Y'1l10 'á produ�ão e com

plementa com est.atistic"s o

qlle �� nade Ch'lmar SUa ar-,

quitetura.
(DI') O E�TAno DE SÃO

PAULO 13.9.6�).

veículos
"
1

ra na produção de veiculas,
fabricando mais de .um ter
ço do total obtido por to
das as indústrias do setor,
conjuntamente, sua média
diária era de 238 �q:ades
� a média' mensal de' 4.888.
Em 1964,' entre jalleil'�' e

agôsto, incluindo Q período
de parafízação . resultante
!

das férias' c01E1tiVJ1�, '3, PT,ó
dução média .. mensal da
Volkswagen foi de 5.045.
o programa da etrip:rê:>lt

" .. ,

'

'- - .! �

preve, p�ra o ano 'em' ClJI'·
so, uÍha produção 'fótÍll' su
períor 'à obtidá " chi 1963

quandO
-

salr.f:L111 de [3uà 'linha,
Q,e mçmt�âem, 53.653' . :.a:u�<>-
móveis.

' ..

'"

'... '

,

)-1..,

COMANDANTE 00 50 DISTRn'O
NAVAL CONGRATUlA�SE COM

, ..

:GOVERNADOR
O Contra-Almirante Mu-

rillo Vasco. do Val1e e su

.va, Comandante do 5" Dis
trito Naval, endereçou ofí
cio ao Governador Celso

Ramos, cumprírnentando-o
pela magrríríca apresentação
da Policia Militar do El'ita
.3 - ,- _'�-""o �I')n:iemorativo
80 Dia da Pátria..

_ ..)_,-_ .. ,_ uc(",,,,.a autorída
de a eficiência e brílhantís
mo com que se portaram

Os órgãos, do Govê.rno esta

dual, pO$3ibilitan;do' com

que '1S féstividap.es ' da -Se

.

mana da 'Pátría, ' alcanças-
sem o êxito Ique 'se espera-
va.

.

Por fim' o Comandaate 'po
5" Distrtto Naval' 'agrãdece,
ao Gov�rilador Celso j·tamc)s
pela' horirósa presé;lça C

participação nas' cerimônias
militares 'q�e se real�ara,m
em ,nossa, .Capitah , ...

t

'CURSO GRAMÁTtCÀ 'JUN'CIONAL.
do .proressorado epi súazno-
bre missão,

'

. ,.

O, CUl'SO' que tev� seu 'ilú-,f
do' ontem, se estenderá' até
o dia 18, no, l;lOr�rio çl::;s, 17

às 19,00 horas, tendo: por
local o ç:;rupo Eséola,r '''IJãu-
rp Muller".

'

",,;'"
A comissão, oI'�anJ.zad0r,�,

nistraclo aos membros do comunica que as inscrições
magistériO catárin,en�B é poderão s'e,r 'feitas no Grupo

Escolar "Sã.o José'" e,rto ser
vip' Supervis�o YE'Se6Útr,
localizad0 ái rua Vitor,"Me'i-

"

.

vez mais a laboriosa classe reles. " "',
. i, ",'

SCA"E ENTREViSTOU.SE 7fo'MSEeRt;'
". TARrO DA AG�I,éULTURA',: "I','
o· 6ngenheil:o-agl'OllÓmO; tàçã,q da Uj11 : lé�à�t!l-inénto

Francisco Hoeltgebaum; pre- dos' solOs agrícolas ,do $s�
sidente da Sociedade' ç,àta- .

tado de S!1l}w, Cattànim�'�
'rineni'le' de Enge�eiros- mó �a1l1bé;n de r��stro, per
Agrônomos; esteve em visi- manente, atraves de r'êcle, :de
ta ao Senhm' Secretúl'io da estaçõe's,� e;>peciais" dâs '-�à
Agricultura; engenheii:o-agrõ- riações" clil1latéri��s; , t7iss�,
l1omo . Luiz Gabriel, e na o presidente da ',S9Ci.Made
opol'tunidade debateu aspec- ,Cataril1t,mse de ,Engehl1�iiõSl-

. tos. .de .int�Í'êsse c"� dos, et�ge- ÀgtOnÓl110s,:, que ' -ti 'produ-
1.'lheiÍófJCa:gx611omofÍ: ,qüé � a- Oã,q, :agNó(>.1�;r a pró�úÍ.ti\'i<ia:
tuam ,e�n 'S�rita Catarh!á; de -da f:�T1Ha 'titt,á�, ��Qti,.:�� \
tendo'em vistá 'qué ê'SsErt.éc- trabalhos de ásslsrenciá ,téd
ilico h�m ,posição� certa � e '. ni�às,. ',�xii;eni 'd.àtermr.nada1
necessária 'rios 'grupos 'bâsi� cóndlçêÍes; ,'e ess�� 'tIetrem
cos, que

-

ativam o' al!lme�1to'
'.

fl��tk;' ' eIetÍvame;lte, .' ka
das safraJ'i, através de', in- J'a' ,C'ontnbuir . né �uinento
tervenções teénológiéá13. dós indices 'qe' prodJlt-ívi�-

de, prinéipalrhenté •. 0'0 '.'as
pecto dã' produçãd "çle tÍi&
ihores e rnaiotes' s'!ifras da
alimentos:

-,'
. ,

de

Sob o patrocínío da As

socíação "dos: Professôres,
Serviço Supervísão .Esc0lar
e Departamento de, Cultura
da Secretária de' E�ucação
e Cultura, será levado .a

efeito nesta Capital, Curso
dé Gmmática FúpcionáL.
O citado curso a ser mi-

, Está em cirçúlação.' Q s'e

gundo número do Boleti!J(l
l>:%nufnico, ,ecllf,ádo pela Dl"

"

;\;�01:,a' de ,o,rtSm'Úz'lção" : clã.
, i l;j�('dÇ{f.o;_ l\;Ierente a ,pn-
rrteir(').- de setemln'o do ano

'�6rieri-te.'
"

Coni', à 'cireuíaçft�
(iêsse Boletim, ' lin;t a Se,. �._------' :--..,...._

<:retàr:ia da'. Agr�eultui:<t, '()

seu, orgií,o oe' ,rcld.lJiDnamen-' -

to', entre as.' cQópetativt,s,
prefeituras' municipais, re ..

p.<irfições .especializadas enj
me.rcados e preços, 'associa
tivismo e próduii:vidade ru-

, ,

. MOSCOU, 14 (V,A.) - O
ra1. .

b'lseado no novo pro:��nr)1a

de ensino, téndo como prin
cipal ',objetivo atual'izar cada

. cont;oqiW , declaração do

presidente da referida so

ciedade, cCigitou da iinplan-

SEGRETÁRI.O: DA AG�I,(ULTURA
'

VISITA O SUL
O Vale do 'l'ubarãJ, no

Sul do, Estado, foi visitado
\ peio Secretário da Agricul
tura, engenheiro-agrônomo
Lu� G'1briel, que partiu em

companhia do Deputado'
Waldemar Salles. Além dos

contátos com a, família agrl
cola, o titular da importaJ;1-
te pasta governamental fi

xou dois pontos especificos
de: seu roteiro, ou sej'!, as

visitas á Casa ,RUl:al em

construGão de Rio Fórttina.
e

.

a
.

Estação Éxperi�ehj;âl
de Jaguaruna. Em declara
ções á reportagem, o 'S,é<;t&
tário Luiz 'Gabriel., subli
nhou a itPpoitâ.ncii dà Via
gem,' cemo �tomf;lda de pulo
SO" d<;>1:! ,anseios é pfuhie
mas do hometl} do campo

'

na regiao objeto de sua ,til'&
sença. Foi a repÚiiçàa; pó
SI!lI, das 'Cón�ersações 'di,fe
tas que manteve cai puttas
zonas geo-ecoú.õfn!cas.

"

Para peneIrar

..

(Cont. da 1.' pág.)
,

feita por prazo superior a

. cinco anos, seja p'oa' q.ues-,
tão de segurança econ�mi
ca, seja por questão ,de-:'�se-
:,gurança política. M'1'S' a In

glaterra, por. necessidade,
éluebrou o pacto, causando,
inevitàvelmen�e, p r o t e s t o
dos' demais e sobretudo dos

Estados Unidoo.

Al"'WÉRICA LATINA
Por isso mesmo os obser

vadores econômicos' enten

dem que a, Amér;ica Latina

constituiu um bom mercá

do, }:!ara Ó qU<:ll a Grã-Bre
tanha terá que' se voitar. b
Govêrno já percebeu isso e

t�n� ln'ocurado

08·1. L' .j.

.�,..
hOmens de negóciOS' a to
ll'lar a �niciativ� da; c6.pQUiS
ta do mercado. Mas' êstes
têm se mostrado ihdifeteri
tes 'Oll demasiadamente: éal.j'.
telosos, em ráce das iloti�
cias de inflação desordena
da

.
e instabilidade' polít'icá

em muitas 'nl),çQes latino
americanas, e$pecia:lmerlte
no Bta,sil. Segundo' os " ,ób
se,rvadores,_ \una �Qão efe.ti
va do Bra(líl l')odêna résti.l
tar em bons investtlliefitos
iúglêses em n�sso paí�. Oê
qU!}lquer �ót1ij�", 'a;�iwria:s
fil'tnas bl'itânieas préparafh
se para operái' no Brasil ,e
..

ui pai' til' 'pru-a' a perieha
da All1éric:1 Latina, atra-

"

; v:��, da �..LAL'
,I 1

'
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