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Noticia de
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'LONDRES, 16 (V.f\..) A

·afí.rm8�t·ão do_PrimeÍl:p.Mi�
nístro Ki1rúschtchev de que
a. União Soviética conta
com nova' e monstruosa ar

ma, tomou Inteiramente de

surprêsa nos círculos do ao·
. vêrno britânico. 'li'ontes oü-

CQmpra das
•

.

J • '"
,

Concessionárias

COMPRAR AO PREÇO
DAS FÁBRICAS.
011AID01 iniBE?

Constantino Casa: Sexta Feira'
ATENAS, Grécia, 16 (V.A.) lombó de 111tila para apre
-. Um 'jovem n�onarca e sentar' suas, qongr�tull:\çõcS
sua noiva casarão aqui

.

�1a. ao Jovem ]J:fr.·
'.

pr6xim� sexta.feil�à, ab fi· No 'domingo,: o rei Cons·
nal de

.

uma séríé de cori· tanti.ho. e AnÍi·Maria campa_'
luõnias cheias de colorido. receram ao Estádio. Olh�lpi.
Desde sêxta"_fei�a j;la:Jsada o c@ EClJ.ateneotl ·por motivo do

rei Constantino, que tem 24 ,festival organizado pelas
anos, e: a. pli.l1cesa An:arMa-, fôrças' armadas. ,Os 70.000

ria, ,da Dinamarca, de 18 .lugares·· do esládio foranl
1 anos, vêm. participando de· cqlocados à dispo�içào do

�m variado programa. público .

.

Os acontecimentos ma.is Coi1st.aptino, .que gosta da

cansativos da semapa de· velocidade e sabe apreciar
vem ter sido as trés récep· ?- beleza· feminina, eiegeu
ções abertas ao público, ,:ma noiva' durante o castt·

que o sOQerano deú no P�l" menta' de sua ü:mã, em Ate·
lácio 'Tatoi, a 27 km de Ate-

/

nas, há dois ái100' Ana-Ma·

nas. As portas do Palácio ria, que entãol tinha 16 anos,

esth�eram abertas a todos em uma elas convidadas ao

os' qúe pudessem cl1J"gar até casamento da, prince&O So

o �aváci.o do SoufJi·al1o. O fia com. o principe 'espa
povo seguiu a pé, em bici· 111101, Juan Carlos

.

de Bar

eletas, automóveis e· até em ·bon.

"

Você poderá
comprar 'muito
...mais barato'

\

II. - "

" ,

.
I " .... �. .,

. FLoRIANÓPOLlS�' (QUINTA.RlRA). -11 DE' SE'l'EMBllO..DID,"; - ED�O D.B 110m -

que a, URSS possUi
·pefllex.idad;e

n'ova
.

e monsM
\
r'

r
� I�

usa no Mundo

edíçãç do ASGE.:TF!F:i.O c.

publicaçôes dos v.n"·!!:�,�" i::€�

ditos, em .volume r:Ql,wn;ô,

ratívo.

fesf:j-'.rid,fJrJ:.l�, (�on) lJll1;J,,' :,�Pf;�..
são sC'h�'nc na (;';�'R 'rIu" 8<1n

t� 'Catmina, sec1p eh a\t8

in;4ilui<.;ão lit(mii'iu bDJ'l"i.ga·
vorde:. Palllrão o Pr{'�id�nj ('
da AcaJCmiu.;

.

S b
. · .

"Ro G' d'"
'.
U. maf.lnQ·' ,10 ran e'

visita�'Ri() Granâe

Oliciats HefôFmâdos'
/'

,

Demitidos
gu;/ Capitão: W�l1ington. L;lis
•
Gomes Pereira;

.

-l�· tenente
.Geruldó I,uiz de PunIu Mlls,
si: 2v ton�1;lte :e:cÍi:sop PíJJt�
f.30bí:il1'\lO; Gl'lhtençlltü;;, J�,eo:
nOl; ,·'1'ri.t�Sco·e 'ItlÍl�lar Ma;;.i-·
mi'f111o Goinc:,,;

.

'1.0 sal·geIi.tos·
Pdcmun do. Lima C;;crdubo;
DuIlio C.aJciulrÓ, Li.. A.d6l.'l:i�
d�) CaTvalho)' 2" sa:F�(�r;tos
And.l'é':·!\v.clino V. 'Piíllo', Ja·
miro Dt�b de Oliveira; 3'8

"án�elltu;s Omar. Põrto Ale·
61;0 Allll�411a, 161'odzme Ma:·
chtido;. yanderlei" Ferreira.
Couto, José i\J�'l1Car HanJ6s
Subtil e Reni Pires PInos.

, ;.

V'oct'só- AtBEDITARA�nÚANDO •.

VE'lf CO)! :,SEUS'-'PBÓPBIOS' OLHOS!
·0 OU� S'ERA?

"
.

.

D .. Joaq�iín Ag·radeCé.a··
•.

!'O ESTADO"
"

..
- .',

, ,

. Do E;;�lO,· :::ir. Al'eel]ispo .orgão, por ocaslij,o do llOSSQ
Metrôpo1itano . D.· Jbatlti�m modesto j1ilDileu epispopal, _J
Don1JngUl3s (le· Oliveira' 1'0- a essa' ilustradá R!3daçi1o vI·-...!
cebemos: sita, foÍ'l11uÚ1l1do' 'os irinb
"À iJ.ú-strada .Redação do sinceros votos de. cre.s.centc::i

"O ÉSTAt>O" pi·osperkh:rdes.
NestiJ, Ploriq'úópolis.' 16 de :oi..:-

Depois de várias 3,usen, te'ml)l'o de .1964.·

.n. Joa(luim DOlllUJf,'lJCS df;

Olivc;.J:a - Arcebispo Metro"

politano
, -

CPI para Estudar o Problema do

Papel da Imprensa
, .

,
,

c.lev[l(;ào. de preços ÚO::; ú·J

.lÜúos anos, em proPOl'Ç-:lú
de tTÔS mil poi· cento, tu,,'

q;uaúto·.o dólar .elevou,:se
em 600 por cen.to.

."

., ,

dais. disseram não ter a me- superfície da 1'err!'!.. Sabe·

nor idéia' sóbre o que possa .se que a 'bomlJ'a de cobalto

C)' t'"
'",:. .

d"·· N'J
•

t· dser � l�o!ía arma: enquanto' . tem um .envoltórío feito

.•.e·o.·· e' n"'�"a""""

.

·r·.I· '0·:." . e· i.' "'3, .�..
r1

..

, c,lm.e','.n.· ·0 - .'e.os oíentístas faziam oonje- com êsse metal, 80 �S80. _.

.

turas só)Jr8 'as passiveis ca- que a de hidrogênio . tem

racterfstícas do engenho. In- envoltório, de aço.

'sínuou-se qU2 pbuer.la. ser a.
-"

A exnlosão transformao'
'

'bomba de 'cc;balto ou' os cobalto numa ríuvem ru

A B A n" d-' O "I 6 fi fi I H E' O ··.0.'

...
'ralos da morte, r) fato de ) díoatívc 300 vêzes. mais po

., .

"

' .

,":,' <��,l.'.' "

•

,

"

'\', ,:,. �
'. -.

'J
" _.,

. "

." .

Khruchtchev ter feito a ré- dorosa QU.6 a' urãnto. 'A' nu- "

'

velação a um grupo de
.
vi- vem viajaria . mtíhares de

sitantes japonêses, bem co- CiQiJÔIDGt1'OS, c)c;lr:qhldo tu-

lUO as circunstâncias- e,n do à sua pn�6a::{ern. ND.O
. "

-

,-'
�

,
'

�:n�:;Z� c�:���!���m para ,��=;:n��' ';��q��::� on����� Academia' Cat�flne'nse dê .leíras é �ôvêrno .Org'anizam Progra'ma 'Co�emorativQ
res' . do Reiná Unido, Sir A Acadêmía 'C�tari�ense rent,p, será o EGguinte:' '''Se- Estado; lançamento. da 1)l:-

Alguns observadores acre- John Cock�oft, atenuou o ele Letras. C0111 a alta con-' �aq(. de' A�'aujo' Píguerê- dra íundamentnl" elo Monu-

BRASILIA, 16 {VA I -"-. O �clitam que a arma - caso presumível poder destruí- . trjij\.Ü,:ú� do -Geverno do elo",,. com írradíções díá- menta ao' cinzelador das

Senador Valf,redo Gurgel
-

';reàlmente exista - é a bom-
"

dor da bomba
.

de cobalto, Estudo, por. Intermédio da rias �\:lé' pequenos trabalÍlos NOvENÀS. EiVl I\{JÜO no

(PSD-"':RN) e o Deputado ba ele cobalto, já descrita ao dizer que' 'a arma .não EJecl'ctai-i1it de Estado ele e_' ve,bos. ele grande poeta Jardinl'Oliveira Bc1l0:

:Manuel Novais' lPTB-BA) -como a mais terrível das' oferecería vantagem alguma Educaçilô e Cultura €i q con- .cata�inen,se e' curtas pagí
foram eleitos ontem, - res- armas de destruicão. Acre- ao iünstíco . que a possuís- curso dó Insti tuto 1;{istórJco nas criticas de escrttores
pectívamento ,presid(mto dita-se 'que foi essa arma., sq. de Santa; QaLarih'l. organí- de �anta CatarlJl:; "Ol)f('Z o

e více-presídente da. Co- que Einstein teve cm mono Nenhuma autoridade <cion- sou um 1?rogr:.1111U com que ·magn.ifiGo artista .ar'· Asru;
missão. Mis.tq do Congresso - te quando disse, . em 1950, tífica ou polítícà �;� dís ·)Õ�. comémorárà 6 1" Ceütena- TE-fCIO; publicações alusi

�n9umbiclu de 'dar parece!" que, se ertadn,\ poderia e11- do írnedíato, á' i'D7:f'õ" '�,;nR" rio de' nasclmento de Arau- vas' .à� �.O!11émOl'açÕes na

ao projeto em que o Pre- venenar 'U n [."lOsfr'·a pela. ll(Ílitko< sobre
.

a natureza jo Fíguerêdo.:
. .

l:I11.l)l\�rtS�" cln Capil ul: e dQ
�idepte da Hcpúbliéa pede' radioati;'idH(�n e aniquilar da n";"i1:' anuúciac1a por Bsse P"tJt;J'ar1!a, aprbv'ado JJ)oltii:<io,. CI;.lH1 :;1,' \éo,aboi-ação
autó).'izaçãü ao '. Congres�o, �ôdas as' formas de ,vida na KhrucNchev. (')11 rouniüo de. l� do cor.· ªo SerVi('o _fIe Impl:ensa tIo

paraI comprar o acervo rÜ=l::i �.

empresas. ele eletricldl),d0 '

, .
. ,

'_.....-.-,-..._----........,....�

���ll�::���sr, f�i�:�����· Bras,il. f:avoráv'e'l ao de."sElrrna.. ,j·m';:,:._.:·'le.···.n.t,ópelO' Presidel�te' o .\10Pl' .

..,

'Flór'es Soa\'es (UDN�HS)' GENEBRA, 16 (V.A . .) A "Desa1'l11lll1lento g.e-ral e sõe,s téCrllClLS p'utlGs�-;em r,;er ll1�;'lto Uu.B(Junelo o· l1l(Jtodo
O prazO' l)arâ aprese�1ta- delegação' oràsile;ra na oon cCilnplet�. A de.legi3:çao do l'evadns a efeito. simultiLnea- . dw tr[lb;�1116 5i!.2ori::lu./. peja

.\; ção de ell'1.cndas aO' pro�, lfeJ;ônda de deSUfTl).un16nlo BrkSil considera te]: chega" me:nLc;' pOl'qU0 n,n l�nlÚds deldgar:flo. ;;u\1cá, no sentido

to foi fixado' ate às 16 110 rCGapitulOl,l hoje süa polí�i- do' o inomento de"pa'$s�r de .'('asos·a falta fie .1l�'):.'. decio da às�a,p'cJec()1' t(:rmos : de,

'Tas d� d0111111g�, prÓxIu·. eH RÓbn.' o cjesaúl1urnenlo.: um:a $impi()�ç'e geral- ,eonsi· süo pólitica é .sixhP1Q,s!l1(�í1t() i�fe�l1cb panI' o pro.}ctado
não se albera�1do,. �1$1;" I, �.• , l.�el:al Ó coirg.l�M. !'l1�11.' bre deraçúo:� �1': C};_atJW .sist,e·, ;;t. eon�eq��p�!�,�de:"ur!.l� J'aiüt :' ,g;"uJ?P ""'�, t;'��a�lq)

.

11,0 �"n'
'l1ião dl3 on�en.'('·olprizo pa.r':;"breJt>.t�lt'iq, .. �ojJ:'àQlifJ taJl1; ·l]'uítrcó àt)s-po�ít,pi:' ':;Í(pn(.)r,p'!.'·rd:�\Jldeq'Üadf),,":q,ô,W·

,

.li. t 'ur ·"a,.:él_:};.ün�i.
t' ,

- };. , "'r
• +J.> ('n� ,', '.,.. ..... I'<�· .. V'.<t,; ,)' 'li.

,\ ';; • •
"

',;., ......... � �
1- ..."" <> �)��y �_?

'fa ó relatai.- ':tipl'ésentat:'sbi ' })é\l.1, 'l'i:>:()!'ai-,): a:� Ollü'as" :;.la:" t'óS C01.}.t!ilQ�-� .tl�S ':gP.1 �J:!o"'� 't:�m1if.í!'i'.! '-l' �� �i'w:!�, no,

,�-"!mtécer (dlié,'2� do cürrlm-.
-:.ü/.ó.a�Ge:;'�n&t1\ú·i,:P;�d�1.eitr� "I.' 'ÇÓ$ <;lu {llTl, tt-aiàdQ' qe .ij,�5a \.. ',Era'sir 'C(m�iderà " pé1;Íeita� ,

te) "e' a da ta pal'[l, que o' çá.r)'; hrasÜefrâ., ('h�Eiadn: 'pL,-.r. mamento gentl \, e, eonilpleto.
')'-

projetO i,ieriá ineluitlo em l� ê!iloaixà(1<Jr ,:Cot'rcill i do .:'. Pàrfl�' ·.sobrélJvr :à,s dificuida- Ntil"
-,

.,
.

pau:t�, ispo é, dia 23 do tagi:r, sç exptlcou da �eb'llin· des t�çnicas .que . .sem dú.r,i�·. IIa IS
corrente. te" fon�o::

. da: '30: . !).pr�8ent�tr'ãó, SQn! I
;:

- é-�

,�.�.- he�!!á'rio çonslder�1; -I.\)
•

e3- j_

tábel�cÍ111.8nto dn \ 00rpo;"
té;Õnteos, tluerl'sejal1l' permo
neIltes ou' especisiS;' pàr.t fa-'
zer {rente �s 'ne.cessidade� BTtASíLIA,c 16 (v.A.) "

práticas' que se apresentem Por prop:ostn do' Mir4stro.
nas. cÍismi.lisócs, A Úelegaçú.o da Gllerra, o Prcsic!l:Ilte�' ela

do Bra::lÍl está fámcmentc República aBsinuu 4:1'. ato,,"

eOJ;lvcncid.a. de que �o traha·
.

demitindo e ·\rcformund'i)

lhq perderia Bel' a:pre:!lsadq. oficiais e. gradüaclos' elo

cOl1sídeí'àvc1rnente e que, se Exército. Foram demitidos:

poüeda �llO:�Hr :a' ]:esultados' ,'�onente-COrOl�el
" A:belardo

pl!átic05, eu�'o .aS.llt:gócia·. de Alvarenga" Maf.ra; l\1:ajol'

'ções politIcas e .as disGUff: Rl1 Renato'da Costa Em

'.� ru, .Çesg,'tino Augusto- êGsar I -.,_-'----...----,.--"""":--�.....,---'_
•

.,;..,.�__�;.;;.,..

l;lHT,�ira., HocJ.ovaJ.ho ;�he:
ele;!! Reis, Ant6u1o i\ur;uslo

. ela r Púrciúric'ut:i:' lo hoÜellLc,
médiGO .-Sainu,.cl COllC(Jj)(laO
Seveler; ·los tenentes 'bj�s�s'
ires da' Sou�a 1',·:I9r6ü:�, á•.tun
so Celso .dc Al)d:rade. Al:a;;;ào:
'JOmli; Pcreira Lepes; 'Jose
de Je':;lJS Melo :N1óndes; 2" .t�·
lle:nto QUA '. Antônio Silos
Vàrjab; . stlbtçnente, José Ãl·.
j.:Ul"O Di.niz 'Nigueira; 1°' saro

"genta Oto�l.ie[
.

'. Nun;es';' 2"s
-

...,

.surgept6s·
-

Valdir. Marconi,
. Ei'Iw$J;o Sü'lccl'.Lno ela "Rocha,
:Anselino' Eenvincl.o Pl:iL�zo,
.

éienivaJ Montenegro Guür·
RIO ·.Q:wANDE,- �6

.

(VA) verde, que-.encobria a pIa-
_:__, NU111a singela\>;Ce1'1:1116nia, Ctt comemorativa.. Agraé'le- ,

que
.

cont.ou com a pàrtlci - ceu à ·homenagem j) pre-' ,_ ,.
Foram. ,reformados: Coro·

l)uç:ãh' 'cre '-alltorrãatéÍe� cIvis ;">feito municiI?al. DehÚe os·
heI U/1 Alcides Amaral Bar,

e militares, a oficialidade que se associaraÍ11 lJ:o \ aer; celos; Teqente·.coronol Adul·

dó 5tI!;l'nariu'O'
-

�'Rid tftU1Y''''' ',�rvico, entre oupras peS;30D.� bert9 .
Vieira de Souza; ma

de dó 'Sul"; qúe c"Om o"'súb- e�tavam, 9 capitão, de mar' jores' José Antão de Carva·

íl1:aí-fno "Bahia"';; ','ati:ac'óu� e guerra. Mário' Rodrig.t:cs aio; ALuísio Carneiro da'Ro
no (pôrt.o 'local, para- i

se 'da Costa; comanda,nte d0�
- cha,. Nelieio Mái'io dos 8a11- .

abastecerelÍl/ dé -
.

'rêgressô �

portos no R. G. do Sl1i; tos, Virgílio Máro.ne1:i ele

das '1nanobras nó' ,'óceaü::>, -eng. Huck, diretor�da Esco- GUSH1ão Fpho: l(apitães Jua·

"UnHas", tt!nâG a fr"ente o

�

lã :r;ndustrial� de Engenha'"
. rez Alberto de Sou�a Morei·

capitãO de: mar' e ,guerra ria; Tancr'edo'Gom,es Lan�
4Zevedo nemÚng, �conÍ'ari� nes, 'ditet.or d� Fazenda

.

cl�nte eiD. .-chefe dã Flrcita Municipal; 'Úno dos San-
de S'ubmarin6s' do BtáiU::d tos Neve�, pl"eside'nte , .. ê'o
capitão de' c,orve'tO\' :EdIson

..
nucleo da Liga de Defesa

Riet' Corrêa, inaugurou '10 ..

l'ede:itr3J1 'do 1l1onunlenfu" Nacional; dr. Paulo David'
do brigadeiro' Silva.' Paes, T�rres Barcelos, 'diretor do
'na '1Jrai_fâ x'àvier' Fe�rrer�,' fôro; dr. Rinaldo da Cli�

U111a placá.' de" bronze, com ta, juiz de direito da - J.a·
esta" }egtmda: r "Ao 110V') vara; dr.. Sérgio . Dal�iel
rio-(;tral'úlino', homenagem Freire e sr.· José ,Vieira,
do Subml').rino· R. G. . do pre�idente e vice, do Rota-

BvJ". Esse onCfai: que é �i- ry Clube-Rio Grande; sr�

1h6 da �icade d� Rio Gran- José Ignâcio Jaeger" pre-
.

de, enl oreves e carinhosas' sidente do' RQtar:y 'CIuPe (lo
pál!l>vras, relell1bJ;ou sua Utoral; A .. .Albrecht, pri.:si
juvei'ltude 'e o apreço da dente (Ia Cââmara de Cp
Mãrinh" Brasileira à terra mérciO; dr.. Gilberto 80a

nat# �e tantos '·marujos, res, secretário da prefeitu,.
apó$ ter, acompanhado pu ra' MUllici,pa�; economista

. capitão Matti.rmniau<, de ·Fuad N:ader, professor lla

Oliveira, prefeito miIlli«i-" Faculdãde de Direito "Cló
paI, 'desatado af it� auri-. vis BevilacCjua"_
,(. � �_.)

ta, EsclEas Bezerra, Aniva

llir de S0118a· Leite; 3"s S3.>

g'cntos Mal11.ici Silva e Mi

gucl Kapusty BudÇ1r.

;

,

ElA, ASSINE'
l!i :í)IV11LGUI�
I'O ES'l'ADO'�'

.'
. 'o:»

• c

1'1>

das, imemmllJente penhora·
do pela generosa Jocül pu
blicada ,n.e.sse conceituado

I
I

!

BRi\SILI:A, 16 (VA) - O

depü�ado J\1:aurício 'Gqu
lart, do PTN de S2i,o Paulo,
disse ontem ter sido "ex

celente." a .receptivjdade' de

!;0das as bancadas da Cá �

mal;a às suas consultas sô
bte a possibilld,ade da cons

tituiçãO párl:.l1üenta,r d.e
.

inqliê:rritlr} qesti:pada a pro

ceder.,. ao }f.;va11,tamerito do�
custos reais' da lJrodução
do paipel i10 PaIS, especüil
merite do 'tipo linha d'á,gua
usado pela impre113a,

.

.

Malásia: ,-

,

Lufa' Continu,õ
ItU.A T ,A LTL\!IFtJrr,i Mala·

6ia, 1(j' (OE) � ,o Mi11istf.i-
. tio da Defesa ·anuneibú mÍf:
otltros .'� seis pára.cwedi"ta �

IÍldonêsios 'f�ram
-

n�orto:,.
pelas fôreas' de: ;:,egura�lçH
da Malá5i�, ar>oiaili.s 11m
t roptlS neo·zelal1.desas e jy:>
lo.s Ourkã� ,britânicos '12a
nlgi.ão de, Ll'1bis.. , no E7iitad.o
Johore.. Segundo o comill�l'
cado do ty,f!H�téiio, súa�
·fàrças ea.ptlli'aram um . nu-

111e1:0 não r�welado de inva·
sares. Essa capturá foi de·[,·
crita

....
coniQ a màior i-egis-,

tràda r.jestes treze dias . de
. operações cOl1'�ra os g,ie!'�
r.ilheiros, �té �orà. mor·

reram dezoito pál'a,.qued.b
ta.s lllQ.(méslo:}, 1, qu,Ej desce
ram' a 21 '(1.0 cQ!'!'entl:> no éo-

ração (lá penínsu!a a ��ai�.

Prossegu.e O (oncHio Ec�mênico
RÓMA 16 (V.A.) _. O guardar segredo, e observot);

'corteíli_o'" EcuÍnênico dava qU€ os bíspos. não devern
inicio aos. traballlOs. '. reini· conceder, ':entte;ista�' iPl
CÜ1Jldo-os no mesmo 'ponto

.

prutle!'ltes'!. 'De sua pârte, o

'onde foram intei"rompidos seeret�)'io'gera1 dó Concílio,
em dezembro

. dó ano pas-' M@llsenhor
�

Pericle 'Felice;'
sado, isto é, 110 Capítulo VII ,tido. COmo lJ.111a das, sua::;

q,b·.esq1l8I)1q. "De Eeclesü1m". VaZies conservador<Ls. advcl"
. (Da igreja), consagrado à til.). t�il1béb,l' àos . peritos nO

união dos fiéis com a 'Igre· . sentiqo de�que não· devem

ja do CéÚ, à dos Santos e organizar grupos oapazes po
e.h:!itos.

.

Os' seis prjmelro�'.
.

influil' s6bte as. ('opiniões do.
- éapítUlos antetioru18ute dis··, Concilio, .

nem revolar o'

cutidos, .nms rEnda' não que se' passn. nas . rouniões

aprovados,; refel'()m·se �, ..dÍ$s Corrüsl'lões EspeCiàt!;,
Igreja, ao Povo de Deus, ao nem ÓOl1ce4er entrevistrtc,
'Eríiscopad� .I

aos leigos, � pois, CQ.so insistam 11il. yiolu·
vocação, 11 Rantid.ade e ,aos ç,f�o 4es�l;l� t'egrl:1s, 1 poderão
re1igiosos. Depois de oficià- SOl" privados da � sua q1f[j.H
da a Missa COlicil1ar ql.í(�, dg,de· de ,peritos. Mon::;enhor
�Qre cádà ',Congreg.ação-üu./ 'Feli.ee làmentou certas qt�e-.
:ra1, o (!jardea1 Tlsserant" bras das normas observa

presidente do· eonçl�ve,. q.�s dUr�nte. ao sessfj.o 40
além de res�altar os obje· �llO, paS$ádo, lembrando

.

Uvas da l'etinião, ,.collcitou ,aÓfP '·Pa.dtei> Conciliares' e Pé-

05 Padres Conciliáres 1), s� !'tto$, �cie não gostaria . �4e
.

mante�em dlscrcl:qs' ê 1JN' utilizar as· '" uldad'i'S'
dentes, ,observando

Çlb��'
.

AGUARDeo. POUCOYMAIS!
SEU nlNHEmO VALERÁ O DÕBBI!
QUANDÔ? "ÔRDE?

Ta,] CPI - afirmou o

ex:'Uder do prn - poderá
ser requerida lú'omno

.

qu.e
a Câmara aprov.e. esta 8e�

m.ana a emendá. (Io'· :seliã�'
dor Jô&o Agtipino ao p,:"o-
'jeto do Governo sôbre fi�

ilallciamellto do í,apel pa
ra a imprénsa:, preveildo o

contróH:l' do preço. dêsse

produto pelo Ministério dá
'Indústria e do COl11éré'io;

PosSivelmente ái�da' na
sessão de hoje,' o de.pUta.d�
Ma,útíCio Goulart ocupara
a., ttibttna. da 'Gâú!arl:i, :p::i�
ra

. demonstrai'; 'com 'dado;;;
!'lC08 e �tatistiGb?,.

• e1. de
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, ó [" Publicaremos hoje o de-

.��.r.:,:' "���;�=-'"
'-�

�,.Jt. �"}1]-@ç"J
.

.

ereto �e-.Dom A?tônio 'de
-

,.-<:':.V�;_.:. ..
'

,61 fi ' DA, Castro Mayer sôbre o. ,:soj ,

'. ,L-. do vernáculo nos atos Iítúr-,

'gicos, que espalha' a eleva-

RUBENS RAMOS (JU) RECUPERh,- cão de vistas" a segurança
,

d doutrinária e o profundoSE -- Esta é notícia que alegra a to os.
senso pastoral, do grande

Após a operação a que teve de sujeitar- Bispo de Campos.
Eis a íntegra' do

se, Rubens de Arruda Ramos recupera-se e
mento ,

está em vias de deixar o Hospital. .:
Para nós os seus amigos" que nos habi

tuamos a tê-lo conosco no convrvio alegre
'v ,

da vida de jornal, sua, ausência � sôbre tu-

do sua doença era uma preocupação constan

te para todos.

Agora veio a notícia ansiosamente,

d
'

esperada, trazendo-nos a boa nova a recu-

peração do nosso sincero amigo. '

Brevemente o teremos de novo conosco.

Sempre bom, compassivo" a��gr.e. e

pronto a, servir com geral agr,ado e simpatia

Aqui na Redação há um. vácuo que pre

cisa ser preenchido e se-la-á; acr�ditam.o:�
breve, para ocupar seu lugar de diretor. cl

OESTADO, o mais velho diário 'de, Santa
Catarina, que muito lhe deve' pelo �e.stem�r
de sua pena .brilhante, pelo seu espHa�o n�()
mnos brilhante de homem que nunca fugiu
à luta pela defesa de seu. partido político, ",de
dicado e criterioso. "

Agora, com a graça, de Deus,' voltará a

seu posto insubstituível.

DOMINGO

PROSSEGUE O SUCESSO NO CLLJ· .. ,

BE, CULT{JRAL E RECREATIVO
LIMOENSE

INICIO 18, HORAS
----

mance Inédib de Autor Es

GANHE CRS 20.000/00
Escreva a esta redação,- dizendo �HDE e'

OUANDO será instaiada a nova e'-grande
---casa qu� venderá , '.

ORA. EVA - ClINICA INFANTJl
<

I

Comunica a reàbertura de seu consul-
torio no conjl,mto 20,'7, do Edifíéio JUL1ErA
Rua Jeronimo Coelho 'na. 3.25.' Horáric'

,

15,30,- - 18,0,0,.

-"�in..1t""
Escritório de Advocacia
/ ...,.

IVO cl'AQUINO
HUGO RAMOS FILHO
CARMELLO BARRETTO DE ALMEI·
DA

AV.ALMIRANTE BARROSO,90 -. 30 �n·
dar I ,

Telefones - 423714 e, 325095
RIO DE JANEIRO - GB.

Quem vai conslruír, já sabe!·

obstante; como" não raro

pode' acontecer que o em
prego do vernácuio se.i.a
muità' util ao povo, ,permi
te a mesma:

'

Constituição'
Ulfl maior· usõ-�õ mesmo,
espectalmente nas lições,
admoestações' e alguma.;
oracões, de a.côrdo com nor

Jíi,a� que ela 'ciá art, 36 § �);
CÕNSIDERANDQ que d<)

terminar quais ..
as partes

q�e possam ":ser:, dÜ,as ')L1

cantadas" em vernácul'l,
iJe'm 'como qual .a· tradução
que' poderá ser, empregada,
é de alçada das Conferên
cias Episcopais, devendo ,)3

correspondentes atos ser

confirmados pela Santa 1,�

(art. 36, § 3);

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

ADVERTIMOS aos :{el'

mos; 'Sacerdotes (!ue não

lhes é facultado o UH') do

vernâcülo nas palavras que

constituem a forma eles

Sacrameljltos; e aos Re'/

mos.
: Pãi'bcos, Vigários E

cônomos e' Reitores de

Igréja : observamos que,'

para obter a permissão ,d'�

introduzir o português
-

nas

partes-em que o povo pode
díalõgar ou recitar símul

taneamente com, o " ceíe

orante, '€ preciso que Ia

çam constar que o povo
'Conto na, 3. pág',

'-

informação

NOVO CONCURSO: PRE
MIO NACIONAL DO LIVRi)

Ultimamente vários tem

sido os concursos liter,áric:;
instituídos, objetivando::l.
pre,miaç:i,o - e consequente
oportunidade para o s'Jrgi-
menta de novos' valores p

ou a confirmaç.ão de ou tro:,
de todo o país. Ainda ag,)-
ra é êst.e Prêmio Naci'.mal

,,"Clube do Livra'" Para Ro-AIENCAO,
, .,

treante ou Nao,. e r.lle será
ÇOhtín_u�m em, pleno funcionamento' o� conferido, anualrc:Jnce, pe-

serviços de Restaurante e Bar no "RESTAU. la. União Bra�ileil'n. �le E�-,

" . ' cntorel? de Sao Paulo,. EISRANTE GRANDE TSING'PAO,1·anexo a(l-', \em restmo , hs (�b:1(l'içõl7s'
LUX HOTEL, s�mpre ás ordens povo' FIo- para participaçao: 'J!."igl ..

,

nal de romance, inedito, 'em. rianopolitano. duas vias datilografadas
c()m espaço 'dois e em tama-

'LO
r

: �o ver áculo:l':��;����� )lconfeClfTlentos SOCIO/S
_

. CON8!DER""DOI!!IJ,�g;��cr�to M<ermlna�. 7e� .t��;:;m1::;�::m�;, �.
� ue ,,--L.:..t-obstante as determínacões mos:

lhes torem dadas, quanto
"'-..._/ '\,

,

da carta ApostóUCâ -ss- 1. Permaneça, na Diocc� às p!l,rtes a serem reeítadas 'CO' lecêo de 'Ca'chlmbo ma'rca eleqãn.eram Li'turgiam" no seu se; o uso' da Iíngua latíua
ou 'cantadas c<,>m o POV? . ,

'

,X, o "Consilium ad exse- coní.õ-hãbito quer na eele-
em vernáculo, e quanto a

•

A
·

b I b 'II· "t'quendam Constitutionem bração. do Santo Sacrifício tradução que deverão ado- ela mais
I

e a rasl 'eira VISI aradoeu-
de Sacra Liturgia", constí- da Missa, quer nã' admtnis-

taro /
'

tuido.pelo Pontífice glori,:- ,tração dos Bantos .

Bacr;l-

Florianópolisso reinante, sob a presi- mentos.
5. Quanto à administrfl,-"D.- ANTôNIO 't>E CASTRO'

dência do
-

Eminentíssimo 2. Sejam os' fiéis, espe- cão dos Sant.os SacraÍllen-MAYER, POR MEROÊ DE Cardeal Gioeomo 'Lercaro, cialmente-""Os membros dos tos. podem os Revmos. Sa.DEUS ,E' .DA SANTA SÉ
houve por 'hem aprovar e, Soáalléibs religiosos, leva- cerdotes empregar o textoAPOSTOLóLICA, 13ISPO. confirmar, para o Brasil, dos a dizer ou cantar e01. do Ritual Õílingue já apro-DIOCESANO DE CAMPOS.

/ o que, sôbre o uso do ver- latim as-partes do Ordiná- vado pela Santa Sé.AOS QUE ESTE
,,_

NOSSO
nãc"uio, foi proposto" pela rio da Missa que lhes corõDECRETO VIREM �AUDA- Comissão de Líturgta da pete (art. 54 da constttuíÇãO, PAZ E BENÇAOS �� Conferência Nacional dos ção ,"de Sacra =urgia�').NOSSO SEN1IOR JE;Su..:> Bispos do Brasil, em reu- 3. Os Revmos, Párocos,CRISTO.
nião realizada em Roma, Vigário Ecôriom�s e Reito-
em 2 de dezembro de 1936; res de Igreja que' julguemCONSIDERANDO que a:
CONSIDERANDO que pe- de grande utilidade, �nasoonstttuícão "de Sacra ,Li-.'. .. lo 'art. 36 a Constituição "de ::(\1issas com o povo,' a 111-turgía", em -parte .promul- Sacrá "Liturgia", indica que trodução do, vernáculo e::l1,

'

gada, em"2'5 de [aneíro.ula . , ,..'
o uso do vernáculo não 80 algumas partes da', celebra-.

corrente ano, pela Cart;-t'" não é obrígatóríó, mas, çâo do Santo, Sacrifíci0,'Apostólíca "SaclCam. Litú,l'':,' ..,
,

, apenas pérmítído, 'e onde qu-eiram requerê-lo à,Cúria'gíam" de Sua " Santid�<:,0, ..

houver grande ut�idade Diocesana, apresentlJ;IluÓ àsgloriosamente reinante,
,

._..;..nesse uso. para o povo. e' razões Que jusLulquem seuPaulo VI,' estabelece que o
,

, mesmo assim em algumas ,p�dido.uso da língua latína, .salvo partes dos' atos, litúrgicos; :'1. T-odos os Revmos, Pá-direito "partíoular, deve' ser
rocas, Vigário, Ecónomos econservado nos ritos lat�no� "CONSIDERANDO, que o
Reitores de Igreja. que ob-'( t 3a s 1)' 'art. 54 da 'mesma Corrstitui- , rart, Il, �, ,

". tiveram da Cúria; Diocesa-
, ,CONSIDER�.t'J:DO. que, néi,Q cão "de Sacra Liturgia" In-,

; dica o desejo de ,.que :.:e
,

conserve o mais possível o'
Jatim na ,celeb-raçáo
Santo Sacrifício $la Missa;

CONSIDERANDO que
determinar a existência ou

não da grande utilidade,
para o povo, do uso do ver

náculo nos ritos sagrados,
compete às Autoridades em

Sagraãa LÍturgia, que S30

a Santa Se e, dentro dl,s
normas jurí -licas, o Bi�n!)
Diocesano, sendo que a nC

Iihum' outro, mesmo' S9.

cerdote, é licito acrescen

tar, tirar ou mudar qual
quer' coisa na Sagrada :"i

turgia ,art. 22, � 1, e art.
22 �.3),
HAVEMOS por bem d.e

',erminar, como p�lo pre-

Cons: Mafra,

DANCOR S.A. IlIdustria Mecânica
C•• hslaI5090.End.lol0!l.DANCOR.RIO .'
Repr'esentante em Bll1menau': �lLadislau Kuskhoswki ,.0(
Rua 15 de Novembro n_" 592 .:

1." gndar·Caixa Posial. 4C'7.S,C;'�
, ..

JANELAS DE CORRER 'E BASCULANTES

PQRTAS E PORTÕES, De ler�o, de alia qualidade

por preços, mais eC9nômico�; já
re à sua disposição!, em:

eslão pronlosa

Compensados
IRUA DR. FÚLVIO ADUeCE, N.o 748

\ Telefone 6'477
,ESTREITO

Paraná LIda·

Compenssados de: P.inho
Amendoim
LorD
Cahreuvà
Cedro
Fanlasia

Imbuia
Pau-Marfim
Gonçalo-Alves
'MogDO
Carvalko
páo-oleo

e os famosos

LAMBaIS "CODEPLAC"
MADEIRAS. NOBRES' ,ARA

-.rEI - Isa Silveira. Leal, .. ,.
eoleção J'eveus do Mundo
Tvdo • Editora Brasiliense
SP "Bastante eonhecida
por seus trabalhos para. ,a

adoleseêBeia, a tlutora mos-

10-9-64 tra aqvi. como já o fizera

anteriormente. 8 sua capa(à M.E.K,) cidade 'de efalmlà,çãO num

, i gênefO,:nada fác;] é 'faedi�
�

cado a ,um público também
nada 'fácil: o juvenil, Sim..

-, PlicWade -e equillbrio narra..
,

'tivo, sabendo prender o in
teressar os leitores aos

quai� se destin.a, são q�lI..
dades caracteriSt�ca3 dessa.
obra. Nela, Glorinha, :lã. eo ..
nhecida dos leitores de ou..

tros trabalhos. é ,uma sim
pática bandeirante. Pa.sse
ando e se ajudando, per
correndo as ladeiras ti 3.

Bahia, leViantando suas ten
das numa fazenda paulist::t
ou partiCipando da festa tia
uva em, Caxias, ei�las as

bandeirantes, com seu l'H)

do típico. Mas não fazem
apenas isto pois que, e,' tre
um , acontecimento e outro
elas brincam e tra'lalhanl
namoram e estudam, pre

parando-se, para enfrentar
o mundo.
(Para remessa de publica

ções� �"" ,€P 3M.
.
""

Florianópolis ,;_ Santa, Ca':"
"""�"

t9.r'rl9.)"
.

Nara KHng.eHus
..

I
-.

FAZEM ANOS HOJE

sr"Hub Pedrosa
-- sr. Fern.ando Malty

�r. José Vilela
sr. Luiz Solou da Silva
sr. Waldir G�rcia de Lemos
sr. Aroldó Bonatéli '

sr. Hipólito Luiz Pia:z;za
sr Enio Machado de Andrade

, ,

- sr. Edson Piazza. de Melo

.s1�a. Olga Simões de Almeida
-- Vva. Herondina Loureiro da Luz.
-- srta. Sônia Filomena Leal.

srta. Maria de Souza

literória
-

nhõ�certQ. não podendo ex

ceder. 1$0, páginàs; inscrlção
sob pseu�ônimo,' com a· de

cLara;ção de qU,e, é ou não

estreante, acompanhado o

orIginal de um envelope fe

chado e rubrificado com ,)

p�eudõnimo, éomenclo EO

'interior o nome'legítimo, en
dereco. completo, pSe.udôni
mo l�sado; �um� c.)miss\io de

'cincó membros, nomeada

pera UBE, entre I;eus as,'o-
'

ciados, constituirá o júri; o
/

-.
.

autor premiado, receber'� o

prêmio nacional Clube do

Livro, simbolizado .em me

dq_.lha de Ouro acompanhado,
de diplOIll� inc]u�nq d,?, seu
ttabalhó' como lançamento
da rede do Clube 00 !:..ivro

numa das maiores :;irag.·n,;;
nacionais; cincoenta eX0�,l1-

pIares da- qbra; proIl1aç:lo
nacio:Aal do autor at.r8.vóS
de todos' os meios de iivul

gação; o segundo el:-\s,:ifi
cada terá medalha U'2 lH'�' ta
conferir-se-á mellsões ::;os

1 - "l\1iss Brasil": A notícia que circula pela' cidade
'com referência a vinda de "Miss Brasil", Angela Vas

concelos', é realmente certa. Patrocínarâ a vinda de
mais bela brasileira, "Helena Rubinstein" e Drogaria
e Farmácia Catarinense.'

'

- x Xx-

,30., 40. e 50. cOlO�ado·,. ,�.s

inscrições estarão abertas,
anualmente, de 10. j� :·nar

ço a 30 de novembro, es

tando já abertas, zté �{I) de

novem.bro, as inscrições pa
ra o primeiro concurso, sen

do os resultados em r:mi') do
aba seguinte. Qualqlier in

formação suplem�D.t8"r po
derá ser solicitada à Eài
tora Clube do Liv;.-(). Rua

Cons�lheiro Crispinia:Uo!404
80.'Aridar, ou à União Br;t
sileiXa de EscJ;ito"es, �Ua 24
de Maio, 250 - 130. 31:dar,
Sãõ �au1o '!' BP

,

QLO� BANDEmAN ""Y

2 - A Gravadora "audio-Fidedity" está com ares·

ponsabilidade do l.o L.P. da Associação Coral de FIo·

ríanõpolís. Já estamos informados, que será no pró
ximo mês a gravação.

-x X x-

3 - Na Bahia está acontecendo mais um Congresso
do Comércio Logista do Brasil.

- x Xx-

4 - Está sendo bastante comentada, a elegância do

dr. Teodoro Lopes Vieira o jovem senhor da coleção
de cachimbos.

- x X x-

5 .; De BIumenau: Dia 26 próximo nos salões da Soo

ciedade Dramática Carlos Gomes! realizar-se-á o

"Baile da Cínderela", promoção do Grêmio Estudan

til Blumenau. Na movimentada noite, será eleita a

"Rainha da Prin'tavéra".
- x X x-

6 - Viajou para' o Rio de Janeiro, o Deputado
PTB S. Genir Destri.

'

-xX:x:-

do·

,7 - Logo mais. nos salões do Oscar Palace Hotel,
dar·se.á jantar dançante com desfile de Modas pro·

moç�o de Celso Pamplona, e participação de Neide

Maria.
- x X x

8 � "Debutantes" - Sábado próximo 'na cidade de

Imbituba, nos -salões do Atlético, realizar·se-á o es·

perado -baile de �'Debutantes" abrilhantado pel!1' fa·
mosa orquestra de Aldo Gonzaga. A cantora Neide

Maria -também estará em pauta no acontecimento.
- x X x,-

9 - Na Capela do Divino Espírito Santo realizar·se·á

sábado p�óximo, a cerimônia de casamento de Izete

Gal10tti Matias, com o sr. Sidney Carlin ..A recepção
aos co�vidados acontecerá nOs salões do Querência
Palace Hotel.

, . Está de parabens, o casal sr� e sra. Sidney Lenzi

(Karin, pelo nascimento de Bernardo Alberto.
- x X x-

,

11 - O sr. Jorge Konder Bornhausen que deu rapida
circulada em no�sa cidade, foi homenageado com

jantar, na residência do casal Sr. sra. Os�ar' Nasci
mento.

-xXx-
,

12 - A beleza e simpatia da sra. Rubens Pereira,Oli- ,

veira (I"eny, em recente' reunião social, foi ponto
aH!:!.

-x X x-

13 - Comemorando a posse do novo Diretor da Fa·
,culdade de O.dontologia, Dr. Samuel Fonseca, em s'eu

confortável apartamento, o casal Fonseca recepcio
convidados para um coquited: Entre os presentes des·

tacava·se o Reitor David Ferreira Lima, que se fazia,

,lcompanhar de seu secretário dr. Emmanoel Cam·
,

pOSo
-xXx-

14 - Vera Linder uma das senhoras maís bonitas do

"society" de Joinville; e�contra-se em nossa cidade,
em preparativos para a festa de sábado próximo no

,

"Harmonia Ly�a", quando seu nome participará da

lista das "Patronesses".

15 - Será festej�do, o 1.0 Centená�io· de AraujQ Fi·

gueiredo, tendo início fi;' festividades, dia 21 próximo.

GANHE -UMA BICICLETA
OUVINDO A

RÁDIO ANITA GARIBALDI
RAINHA DAS BICICLETAS
TELEFONE 3137

•

PROTEJA seus

�OLHOS(
\{� .

��/

) , use óculos �
bem adaptados
'......

'_ .• .1

..

j
atendemos com exatidão

) sua receita de óculos

ÓTICA, ESPEClAUZAO'"
MOD�RNO lABORATÓRi,J

SERÁ UM SÓ!,
, ,'ORBE? nUANDO?

'A'SSOrg"OSAltIERTE BARATO!
'I..' ';,;:,;,,:,�, ,

"
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Sábado dia 26/9 - às 22 horas - SOJREE DA PRIMAVERA com NANDINHO E SEU CONJUNTO MELÓDICO
,

'RELOJOA:RIA MULLER
1

•

LIRA TE�HS CLUBE -'""e '

SUMULA DE JULGAMENTOS DO
CONSELHO SUPERIOR 'DA PREVIDEN
CIA SOCIAL': _.. Pelo' Conselho SciperiOl'
da Previdência Social foram julgados os SE

guintes processos referentes' aoEstado· de
Santà Catarina.
Vidal Pereira - IAPI
Doralice Contesi Rubiki _ lARI
Avelino:Antô�io Lopes� JArI'
Carlos Sampaio _' IAPI

.

Flora de Oliveira - IAPI .

Floríano-Misch -- IAPI

Olg; Luiza Martins _. IAP!
José da Cunha -- IAPI·
Oscar Reguse -- IAPI
Avani Werner �- IAPI
Lídia Paza _:.. IAPI

Olga Maria. Vinotti -- lAPI
.

Em t�dos os processos acima relacio-.
nados, foi ,proferida a ;;eguinte decisão: Re-'
solve a Primeira Turma do Conselho Supe
rior da Previâê�cia So�ial, por unanÚnidade

. NEGAR' PROVIMENTO,' a� recurso,
.

de
/ .

. técnIcos contidcsacôrdo com os Pareceres
nos autos',.

.
�

Na conformidade do 'C!.rtigo 460 dq Re-

gulamerlt0 Géral da Previdência Social, a

data da publicação das decisã-es das Turm(ls
do C.S ..P.S" no Diário Oficial, 'marca' o início
do prazo de 30 çfias pata' a' revisão por parte
do Exmo. Sr. Ministro'; ,eTas referidas' d�d
sões.

' .

,'l.
Nos processos de :

Pedro João Ferreira do IAPETEC

ATacy Silva -- do IAPI, foi seguinte'o desl�a
cho:

-

Deu-·se provimento ao recurso l,mânimi
mente de acôrdo com os parec�res contidos
nos autos.

5
SEGUNDOS\\,__
PARA 'LEVANTAR"
4:310. QUILOS!

�. ALLIS-CHA':MER� ·

� . Tl-12D
A carregadeira ALLlS.CHALMERS TL�12 O em 5· segundos
1evanta mais de 4 toneladas. ,Moderna e versátil. Possui
4 marchas para frente ou ré mediante' reversão\. au

tomática. Motor de 76,S HP, 6 cilindros, 2.200 RPM.
Tração nas. 4 ,rodas, com freios hidróulicos 'de/toque
instantâneo. Sistema hidróulico de levantamento inteirO.

mente protegido. Carrega e�' segundos e transporta
com. móxima rapidez. Ideal para o trabalho,pm cons-

_ truções rodoviáriás.

ENTREGA IMEDIATA! PLANOS DE FrNANCIAMENTO
fACILITADO! ASSISrENCIA TÉCNICA COM EQUIPE,
TREINÁDA NA FABRiCA. OFICINAS ESPECIALIZA
DAS 'E (COMPLETO ESTOQUE DE PECAS PARA

REPOSiÇÃO!
-

.IVII�A' S.A.;
.:

!
•

Matri.: Rua Voluntário. da Pátrja, 1981 • Fone 2·10·01 1

Caixa Postal 2020 - P. Alegre " RS • E.no. Telegráfico: PATROL
Filial: Rua 7 da Setembro, 1051 - Fone 19-78

Caixa Postal 324" Blumariao • se . 'Ena. Telégráfico: AGRO.PATROi.
.

Matriz: Rua Voiuntários da Pátria, 1981 _:_ Fone 2-10-01

Caixa Postal; 2Q20. - P. Alegre - RS.
End. Telegráfico: 'PA·TROL '

Fi14�1: Rua 7 de Setembro, 1051 - fone 1978
,JI�" I ' ,l

Caixa Postal, ,324' -'- Blumenau SC. '.

,

AGROPATROL'

J r

Tra ie passeio - mesas
"" r

Feder��ão das �cade.i
. t

.
-

..

de Letras do Brasil
M:ais Confô.rto e Higiene

-

para se�; lar-e
EsfabeJédrn'ento Com·erciál

•

"'.';':

� . -

' \ /
Floríanópolls, a exemplo das grandes Capitais, já

possui um Serviço de

DÉDE1.'IZAÇAO.
,

� Dedetízaçâo significa mais confôrto e higiene para
o seu lar ou estabelecimento comercia], pois conhece-

� � .. , " .

mos os benefícios proporcionados pela extermínação .

de insetos. '-.

.

* Nosso serviço é perfeito porque possuímos pessoal
técnico especíalízado e usamos material e equipa
mento de prtmeira ordem.
,* O produto' utilizado (Iíqu.do ele comprovada ef'ici
êncía) é inofensivo a saúde, não mancha, nem per-

\ '

�.urba as tarefas domésticas ou comerciais, pois 8, se-

cagern é ultra rápida.
.

* E O QUE É IlViPORTANTE: Você não precisa sair
de .casa ou do �st8-belp.cimento comercial podendo ve

rificar a erlcíência do serviço.
�, Mal:qúe,'lióje.mesmo o, dia e a hora' em .

quo dose,

)a ,qedetizar. relefone para 2tiSl. Atendemos' com pra,
zero

' " .

/ - ,'.
.

mias

serviços.

./

Arnaldo S. Thiago terra, onde o encontrou o que se realçam apreeíãveís
conquistador europeu. Após . predícamentos artísticos, es

Homenagens a Gonçalves 70 anos 'do Descobrimento, pecíalmente nos trabalhos
Dias vieram os negros. em g�an- _ de cerâmica, fiação, eestaría,

des levas.' -Mas O' indígina tecelagem e plumaria. Suas

Prosseguindo em seu pro- ,
era o fator primacial, O' ele- lendas ,

encantam o ríosso

grama de homenagens à me- menta básico da nossa mís- folclorea
' O .respeíto às'mu

môría de Gonçalve Dias, nês cígemação, Não selvagem' in- lheres, o amor às. crianças, Ó
te ano do centenário do seu dômítovde sangue ímpetuo-. estoicismo no sofri�ento; a

-falecimente em águas do so e forte, estereotipam-se a
.
dedicação e 'a .hospítaüdade

Maranhão, a F.A.L.B. realí- energía. a' coragem e os .no- são virtudes que. nos exem

zou no último sábado' de a- bres sentimentos dá gente p.lificaram.·A_ amizadé· ;do'_..
gosto- p. p., dia 29, mais' .u- americana. Arguto, íntelígen-.' índio nos emociona no sim·

ma de suas sessões, em _que te .e lesto, nascido em plena' bolismoría flecha:'partiti.a.·,
a índívidualidade do

.

insigne natureza, ()' índio trouxe do

poeta maranhense . vem sen- berço . o' institnto da"leberda-
" o:-selví.colà c!=mtrib�iu' com

do estudada metículosamen- de. Suas· caracte-rísticas ,es- ,um·'valiosO' ,vpça�ulário para
te, constituindo-se tais' 'ses- piritúàis essão em possa írr- o nosso .línguãjar. IIriúin�ras

SÕI?S Um verdàdeiro' curso dole e vivem nas nossasrtra- . são as forma�" toponímícas' "

de<Iíteratura, concernente adições.' Sua altivez 'ê o seu. de procedêncía ttÍ�i, 'Na bO-,.
'um dos poetas mais presti- orgulho d fizeram ínsubmí-: tãníca e na zoologia muito

gloses do mundo intelectual �o ao branco ,escravoc!ata., são também os têrrnos in-
brasileiro. ,

Or melhor sentimento de al-' digerias que' enríquecem O . dedeÜi�dora ; >�;contra môscas.".
tanaria do brasfleíro -pro- . nosso léxico. No -tocante 'à cstarl'n"e'nse :1' I'.m'.",_·.t·.·,".....

·

.'a·.:
"c: "pre'" . t'�r 1

.

C S' '«'0'0 oo (
.

.

. ,

' r "

.. . ""'-I.. "::.>: " ;
.'
,,,OS a par 1 ,c e >1' a. ,( ,. rmco TI'.i I cruzeirnsa

Na amcti<,la, sessão ocupa- vem do .índío. Sãmbolo orí- , arquítetura.. .os. colonizado- ,�-_......_ ......--.--__;.._-..;-..--_�'...

ram a "tribuna da FALB .os giFla,rió de nossa gátrlâ; .suas. res novas técnicas ;'apréhde'(

'b'1
">.. '

.�.. R '-��--S--r;�::��:�:;:�a�:i�:I:-·-·�!::.E:::::�(�i::i:: ··r�:�;�:n�:::�:�;;x�· .·If· IClaS .• ,,8 .'.. lO. .CO UI
mia Carioca de Letras, au- cía .e-,:permanece�-'ent1isias. cobertura de 'palha, ,que ' '. ',:, "

tal' dê varüis obras em pro- mando o nosso ânimo pa- ,servit::l de m(;idêlo.·àS 'primcF
.

DO" ÚORR%SPbNDÉ�TE.':<'de MagàllÍãeª,._p���' 'vária ..,

tri6tico na evoGação de seus .. ras casas do 'litorãi. A ;ea·� CYZA:K1X';;' .'CpM)3A.'ií$I1�.l' vêzes' envi�,rno� jornais com

bravos feitos, através do de fibra ou' de a�gódão, de' M9S SEMPRE y,IG�O_ ,pO' : rl?clamação con.trà .o absur

lirisrno 'cios "Timbirás" e 'da varandas fl'anjal�s,.e M. tê.s· JOGO QUE 1MPERA,.NES1::A, do de, jogatina desenfreau!l.

epopéia do "Y-Juca-Pirama" teiras tecidas. pelas' índias; ZONA 'ALEM Db:::FAMIGÊ� ,i' e ó
'.

siÍenciü- da . auto�ijade
O indiani'smo de Gonçalves a louçaria de barró, pinta- R�q .ÍnNOÓ �P�(lE:),:....;:_ requ�cloti 'erti "força": aos

Dias glorificou a' raça cuja,s da de vernielho e preto,. co· GORA . "EPIDEMl.A�' DE'< infratores' qUE .acham ser

virtudes tanto influiram na mo 8'S de Marajó; as ig�ça� RIFÁS..' "._ .�,
' .,

..

'

.� '. possiye't, 'cbntinuar exp_lo ..

evolução do pensamento hu- ,

..bas e os cestos; as cÍlbeças Quanc1� . tránS!'(;1'rê�1 nJ�'.' rando <;>' famigerado víc�o

1 mano e, sugeriram aos filó- e os pótes; de tudô Isso se 'gumas semb:'nas' núe nada ,: nesta zona.

safos do século XVII os serviu o branco para o' seu escreve!1l(,s contr;i l!,'cu'rfüó-, Atraves·. dest,as liniqas

amor!" fundamentos da Revolução confôrto e deleite.. Com o . ção represeptada:' pêi�
"

j'ê.�
.

queremo� a{)resentar um

Preliminármente" Othon Francesa. índio, aprendemos a comer 'gatina -:lesenfreálff:t_ :,e ,c:tm..c .' veeniente .. apelo aos que se

Cost!J, fez utna referência a- certos alinl�ntos e tarnb'�� 'tra "a explorll,t:au eb Í1]Çl;:P",;,
- dizem" nossos'" amigos, ·par?,

pologética ao, poeta brasilei- Vítima embora dos méto- a fazer uso de'_remédios C3- .:írício por, parte ·<:f�:,l."::'finq.� que desistam de'solici';ar,0 de maneira tão ilícita, 8-1-

ro Odorico Mendes, cujo dos cruéis da colonização, _seiros, doutr�nados ·por me- dos "par';sitas", a1t\·1.il�'3'·nié-
.

nosso silencio porquànt.o só guns chegam ao desplant0.

centenário,. disse, graças \
à em luta constante e dési-

(

,

zinhadonis e pagés. ,nos esclarecidôs'i· :p'�ns�tn I calaremos (! quando virmos de paga.r finas .)' 2bidas . e

iniciativa' dá ..Academia Bra- gual com a bl'anco ,ambicio-, que fdmoS ati.Í1g�'dê)s: ,'PltH:i vitoriosa eslaé ampanl1a. ofereser mesmo ChUrr8.5-

sileira'de LetraS, não passou so, defepdendo com hetois· Sob mi> asp�ctos �etn�grá. ;suborno. 'Et'radQs.\�st,a!"ic. Apelamos-ao cI,eró �te'1to cos e etc.

desapercebido. ITratou em mo suas tabas sagradas, e fico, antropológico, ,hist6r�, seíp,pre, ás que -julg�'H1��se'r, .aos magnos problemas :le

seguida; da pe',sonalidade li- sobretudo os preceitos mo- co" artístico, social político' possivel aceitarmds"o'\'il nie nossa região, pata, qúe i�_ De ,nossá paxfe, enquan-

terária de 'Gopçalves Dias rais de. S1,las tríbus, gente e econômiCO é, como se cbú- ';tal 'o�iunç19--d'O�.oi�: :pois" is manados conoicb €Qoperem t() viv(;:rmos e forças tiver-

como poeta soci:al, por ha- simplés e' pura, isenta das cluir, de', relevante aprEf:ço) "'Vêzes �hegari1ós, a'- :l.uví.da:r nesta lata desassombrada. mos, NUNCA deixaremos ,�ie

ver se ocupadq do índio br't- mazelas do homem iiviliza- influxo do índia na' forma- ,do �xrtó, l:le': rióss'a ',r�lnPà� < pois' O; �apôiO .d� clero. tm:·� alert::J,r as autoridades com

sileiró,pois,nãóépoetaso' do,�'índiocolaborou .com çã�brasÚeira":.··"·,' ':nha:: ,.'s.' ."',, >':· .. nará 'fiais faciCá,no'ssa petentes contra a e�Jôra
ciaI sólnente .o que tí1ata do os pbvoado�es_ 81judand�os \ ..Está )Jéla,_pái»t\f.'<de �:verc6fu- ... ,- .AC61'1teee/:,'pOl"e11>'i." ''''qü''''-'a;d:� tarefa; NtlsS() "'Padroeiro São çuo élo Jbg-:-g: � ';1'f'� 1;1el'�t�'í':

,-

negro, .como· C.as�ro Alves. A mi formação da nac�onalida-' d�ira anto19iia.' da lavra de 'constata,tmps' 't > ltrà,n�ir;t João Bat.'ista fo( dos mai'n- cio em benefício de refin'{�

propó,sUo da chacina que os de� Serviu·lhes de' guia no Walfrêdo Machado; fôi�bein 'édificánlje',como'n.·i..nl�teh�: 'res in.artires coútra �,COl',- dos parasitas da sociedade.

colonizadores, crudelíssima-' desbravamentó e na penetra un�a leal h.omenagem a G<iln· 2 sa dé :S'lumenalr v�fh: \;j€:1:- 'rupçãô :e em tonra ao; Pu-

mente fizeram nas popula- çã.o da terra, ensinando-lhes çalves Dias, pois.. que nin- • tand'o as, :wutClrl.da(les�, e0üJ.-
'

ções indíginas, citou o' de- os recursos do solo e os guém'como êle tanto m'iipu
.

,pe'tentes contr'l o 'maf,1� .ab-

poimento do Padre Vieira, meios de aqlli viverem. e defendeu o' indígena bra- . surdo 'q�e Cohll�cefu:6s,·.·seri- 'S'
· "d" dr"

.

I T"afirmando que à p8.ssagem Não obsta�te bárbaros e sileil'o, de que· foi o poeta:, timo:; l'OS,sás:;e�éigldS ,re�
.' oele a ,e ,�a,nava esea enentes do.

dêste ilustre 'homem de Íe- rudes, possuiam os gentios maranhen-se,o 'mais inspira�' dobrad;),s' e g, 'es[)'etánéa',de . ',' .

tras pe:lo Maranhão: ãlí exis- uma cultura incip,iente em do cantor�,- "
- ". que�aL e�taqO'<le� é·:-;is;\,s t�-- .:Diabo ,_'-. Convocacão

tiam centenaS .de tribus com '-----.-:.-�
_ .. _.-;--

,
nha' o fim., que. lnêré6��' ,

. .

, .'

. ,
.

-

uma população de 2 milhões ,- , '. . I Infelizmehte, -:!rr�l.ild� é':0'
...

:É ,com tristeza que convoco a Ãss-ern-

�o,a��óc:�;re:ss:r�us� °en����
. 'ESCRJTORIO OE ADVOCaC!A" ���������e�h��11�:;��::::.ü���:�� bleia Geral ':Extràordinária, desta' Socieda-

trou alguns 'dêsses pobres DR. NTLTON PEREIRA paré'cell1' como:"ql.ta�:aho�1t�si·· de,papâ o dia '21 dó corrente às 20 horas à
naturais; isso mesmo escra· Ad'vo«ado'

�

.'. adas; 'leeltando jrnpà;;�iVeis .,

T' '1''2"S:/10
' . )

vizados' e na mqis triste si-
1">. a p�rdic,ão ,dI:! áiei;'Cl;�s,:rú.t,<;, TUa raJano,.' .'. " '1 .' 'em primeira convoca·

tuàção. Depois de estabele· ABELARDO' H. BLUMENBERG e PERSI mais variadas espêc_{es' iÚ ção e rileiaho'ra após, com q�alqué núm(�ro
cer interessante cotejo ·entre

\
A. HAHN "jOgOS bem' cdmo>à' d;:)iór,�i'_. de'·s'ócios, afim' de tratar da seguint� Ordem

um poema de Goethe e a Solicita.dotes
ção de inf8Uzcs 'pQr·'·parte' d D"

-' "<��

Canção do Exílio, de G. Dias, de muitos'
.

guc; ke: Ju!.r];,lm" O' Ia:

referiu-se,. t�mbém, à lenda ACÕES: CÍVEIS. TRABALHISTAS. CO· "protegidos",·
.

���. ��a����:. adi���:�:n�� MERCIAIS, PREVID�NCIA SOCIAL, .'ETC Como, se nao" bastasse�
vate maranhese, em. têrmos Wl1:1 Conselheiro MFlfra. A4R - SfllCl 2 os jo;;os que continuam

elevados, merecendo fartos sendo praticados aqUi' em
aplausos dá seleta e nume- .Rio do· Sul,>surgiu' , agQr9.
rosa assistência. 1

uma. ,verdadeira ','-epidemia"
.

Falando, em seguide., de SEnA PENSAAMENTO GERA·L ••

·

.' de rifas e cUJàs entid�d.es·
improviSO, com muita elo- , beneficiadas no firial clàs

quência. o acadêmico' Wai- ALí SE COMPRA MF.SMO BARATO!'
"

contas recebem ·qua·nii'ls
frêdo Machado ocupop-se IrflSOrlas levan:-lo�s.e e'J1

indiarusmo de G. I>ia!'i, de- ONDE? OUANDO? conta as pOlpudas
.

fendendo t8-mbém a boa pro- .

sões. Ainda em dias pass'l�

cedência das Sextilhas de dos, na cidade' de Itaj�í

Frei Antã.o. da 'autoria do JUIZ.Q DE' DIREITO DA COMAR'CA uma das tais rifas benefi,;.

seu ilustre conterrâneo, 0- centes ei�a' oferecida eín{

pon,do-se ao
.

modo �e pen- mesas de café, os bilhetes

sar de .Cândido Jucá, em cu- DE BI.GUAiÇU de Cr$ 5POO,00 por apenas
ja opinião pouco valor ti- Cr$ 4,000,00.

.

nham 3S mesmas Sextilhas. Edital de citação com o prazo' de trinta (·30) dias, de Temos ouvido. dé 'pessôls
�o correr da súa brilhante . interessados ausentes, incertos e desconhecidos.

.

amigas, com 'relativa fre-

oração, apreciou. apolegeti- O Doutor Odjalma Costa, Juiz' de Direito da Comar· -quencia,' que nossas atitu-;.
camente as contribuições an ca de Bigúaçú, Estado de Santa Catarina, na fórma d't lei,' tem sido, objeto das mais

teriormente levadas ão es- etc.. """"�:ii+f!\f,±;,*,, acIrra'las críÚcas; pQrquan
tudo ela atividade intelectual,.

\

FAZ SABER'aos que o presente e�utal virem, ou dêle to 'acham os "anestesiados';

de G. Dias, pelos acadêmicos conhecimento tiverem, que por parte. de Argemiro Fran· que os péss�mos exemplo;:;
que '0 precederam Astério de cisco ,Sodré, casado, barbeiro, residente no Distrito de devem ser imitaclos.

Campo, Arnaldo S.' Thiago, BarreiFos, município de São 'José, por intermédio de seu Desde que' nos conhec'e';'

Herácio de ,Almeíd8- e Othon advogado dr.'t,uiz Carlos Nun:esD;Angelo, foi requerida utna mos como jornal�tas, NUN
Costa, lerido por fim peque' ação de usucapião. para adquirir o domínio de um terre- CA vacilámo.s um, instante

110. .trabaJho de sua lavra, in- no, situado no lugar Rio Caveir�s, distrito da' séde dêste siquer êm combater â pa
titulado "O INDIO :- ELE- município, com a área de oitenta mil tn'e"tlos quadrádos tifaria, venha de ol1de vier

'MENTO BA'SICO", publica- (80.000 in2.), confrontando ao Norte, com o rio Caveiras; e doa a quem doer. Chega-'
do na revista'''Dia e Noite",

'

ao Sul, com, terras de Oi-Iando Donato Machado, Francis· mos mesmo, a muitos aUl's

"0 qual:' pelo seu valor histó- co Laurentino de Souza e José Oliveira atI quem de. direi- passados, em vista de noS�

rico, trasladamos para estas to; a Leste: com terras de marinha e Oeste: com a BR-59 ' sa atitude nunca desmenti

colun'ls: Feit.'l a. justificação prévia da posse foi a mesma julgara da, a ser processado por

"Na apreciação dos ele- procedente por sentença. E, para que chegue ao conhect- defendermos o, povo e o

me�tos' integrantes da raça menta, dos interessados e ninguém possa alegar ignoran· �
resultado "é que o prOcesso

brasil5)ira, havemos d? exal- da, mandou expedir o presente edital, que será àfixado :foi árquivado .uma vez .q_ue
tar o índio, não

.

somente no Forum desta Comarca e publicado rut fórma da. iei. as testemunhl'!-s então' apre
sob o ponto de vista etnico Dado e passado nesta cidade de Bigu'açú, aos nove dias sentadas 'pela' aéu,sação,
como t!lmbém pela contri- do mêz de setembro do ano de mil noveCentos e sessenta defim�éràm· ao em vez

.
!:Ii}

buição de cultura e quali e quatro; Eu, (a) Araráí Romão de FJ:lria) Escrevént-e JurSL- ácusar, \ agindl> ap�nàs com
dades de caráter que êle mentado, o datilografei e subscrevi. Biguaçú, 9. de seté:b- ihteira justiça sem medir

nos tmnsrriitiu. Embora não bro de 1964. (a)��,i�lma Co!';ta,' Juiz, de "�ireito. Confére apel_os de interesses mes

seja.,.c.opsiderado, autóctone, com o original, afiX;1do no Forum desta Comarca. Bignq- quinhos' e indecorosos.

porquanto evidentemente .çú, 9-9,1964. O Escrevente. Arara! ROTnã� dei.Farias
__

Q1lando El .rlo .d���;7
m0n.goloide, pertencia-Iheca-:,: r,. :,1, ,,'o

, .. ,

,:;(
.

tl�9' gurança Pnb. . Ja-,
','. ,.' .;�. '">

e�p�ciai. . centra rnôscas
espec�ai. contra 'baratas e pulgas'
·O.E>:, Prevénçrio centra' cupim ; traça

baratas,

sa e' verso 'e realmente um

dos elerperitos mais prestan
tes no cenár1e int.electual

do Rio �de Janeiro; Walfredo.

Machado, del,egado da· Aca

deÍ'nia 'Maranhense de - Le

tras, e a Sra. Laura Miehel

son; .'t' quem' coube' recitar o'
poema de'Gonçalves Dias,
intitulad'o '''Se se �orre de

çlro.eil'o de. nossa Igrej a Mo,
triz cerremos fileiras néscIO
movimehto de redenção.
o que se observa é que

existem mesmo as chann
,das "fàrças ocuftas·'. erh
favor do jógo e do mere

trícimo pOis caso contráril;
não variamos o element.o'
numero de aventureiros

'que estão achando o Vale
óà HajaÍ 'iíêrreno. dos 'miLs
férteis para suas patifâ:rh.;.
Com o dinheiro sujo obtido

10.) -- Exposição desta Presidência, da Sl�

t:uação em que se encontra a (Sociedade;
20) _ .. Deliberar sôbre a sua dissolução, d�;
acôrdo corri: o artigo 54 dos Estatutos e

36. �. '.:"- Aprqvado o item segundo, autoriza-.
� \ção para fazer. a entrega de seu PatrirÍ1ô�io
a sócios que desejare� zelar pelos mesmos

ou ,entregá·.los a Prefeitura MUt;licipal, ,clt:
,

conformidade com o adigo 57 dos Estatuto:,:;.
FlorIanópolis, 15 de setembro de 1964

EURICO HOSTERNO
.

/ .

PRsiDENTE

COBRADOR· COMISSION'ÁDO
A LIVRARIA JOSÉ OLYMPIO EDI-

.

TORA S:A., precisa de uni cobrador idôneo
que' possa encarregar-se, à base' de comissão

compensadora, da sua cob-rança em Floria�

,nópolis; cobrança' e�sa que pode fácilmente
ser efetuada junto com outrás atividades.

Exigem-,se apenas ótimas referências,
'além de' fiança.

'

'\

Dar-s,e-á preferência a cohrador-via-
,

. r

jantEi que efetue cobranças na. capital e em

,localidades do ·int�rior.
Os interessados deverão pro_curar o sr.

Mauricio' ,Ros�nb]att, -a partir de hoje e até
a próxima s�taftfeira, dia 18"no Hotel Quc
:rêricia - ,a:Rto. 411, das à,s' 11,. e das 15 às 17

,

'as, munidos de .<1oCULYJ.eptos e ,rdel:&nçi_ .' i

":1 '19' (l/v.
_, • =.

= )':'1':'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



EM Laguna," o Governa
dor oetso Ramos, prôxímo
domingo va,\ ina'U�rar o

Centro Estudos: ','Alm1:rlJtnte
La,mêg0" é ,à S!l-�;{, "�C?l�!)
Ramos", no Museu Aflit.a
Garlbà14i.

'

A ACADEMIA ç�W.r�nen
se de �s, em: grandes
preparatívos palra as co- ,

memorações elo I l-entená

rio de, Nn,'lr',im(optd ;!e

Araújo Fibvcreclo, rillC \JJ \
,

J,c9n:tecer no dia 27. I'

HOJE, )10 ()S<?8 r 1',118,':;
Hotel, ,Tant"lr Pq,nGan1 e,
uma. pl"Olnoç,ío de I-,.,h'l
Pamplolla, \, qlle ('011ta rf,
com Ncide Maria, bs vinL0
e �ma horas,

ronel-Mílton
\

Luiz KlQ.ge.
O Coronel Argens de Mon':
te Lima; para 'a' 16a. C. E.

h'3TA Coluna, vaí entrar I

cm 'f.�rias durante" '\}tllQ. se
mana. 0, C'oluqJsta,' tem
vários e�:nn=)rÓ�ljst'0& em

Curttíhu, Sao"Paulo, Ri' d�
J�tnciro c' Pôrto

"

i1;l'Ô}....:re.
Depois eu conto.,.

!�NTFU;; os 'assíduos 0,'
\ iates flQ Programa Rn.'J,r;,J"
na Sael,edaee, transmitido
tcdus os l!olllil1go�-' l�a ÚÓ,_
dio Guq,ru,iá' c 'patro�in'n
de 11f)h�, ,Imob1liária A.' Gon
� f.t;;a, destacamos o "[� ;�ll
Dr. Roberto Mattar, S(.cre
t<'irio do rrabalho.

VAI scr programado no O PREFEITO de �lul1l�-
Teatro "Alvaro de Carv,t- 11au, Dr. Hercílio: Deeéke,
lho", Ullllt lipre:-;;enta(:ao 0:1 no progr:Ulla "Preto no

Banda de Mus;ca da PolI'" Branco",' dat Radio "Ne'::-ClI
'cia Militar, cuja renda :,'J-' Ramos", daquela' ,'CIdade,
r<1 p.ré-causa' filantrópica. 'declarou que v:ii a'1'Õõldo

nar a vid� pi.!:'J�ca_
\

ESTOU recebendo gentil
coli�:lte para o baile dus
qebutantcs do Clube CnrI

tiba�lO de CUl'itilJa, qu� será'

rea.lizaq.o no dia vinte e

cinco próximo.

"CHEQÀRA' a' esta Cq.pi,
t!J.l. pr6�nto dia nove, o

Dr. P�ulo 1{oPQer BOfI).lia'.1-
sen 'Plretor qa C�rtéira de

Crédito do B,meo do Bra-

sil, 'que reltnirá todos os

gerentes de 'panco('l de '

Santa, Catarina. Oqtem,
'

participou de um banque
te oferecido pelo Dlret,Oic
Presidente do Banco ,Deu ...

-"

thche, Sr. Karl Kl.;1�en; i'ia
r--Alen�nlla l�C1fiidental. :'0

acontecl1nen'to 'foC n6 Co

pacabana Pal3;ce ,Hótel.

FOI nomeado no�'o ,:ú,
o

mandanté do 14. BC" ') (,')-
,

G_LiCIA . Ribeiro' -le Cu,,
tro, Miss Personàlidade ;lc
Santa Catarina de 126:3,
se'rá coroada. Rainha (: t
Primavera, na C'id�cJe ','10
lm]?itupa, pró,pl'uo sábado.

/

JOTAK4. Redator POli 'i·,
co do Diário de NotícLl'; de
P. AJein'e, na 5lja' C�,�::'�l
do dia 15, 'destacou: D; ::-á.

Ibeça, incha.da rcgretnunos
de Florianópok �nc�e a�

sistimos �', Grê'11;')
, ;)crfler

parlt Q, Me'i:ropo"t, por dois a

zero - Em ç,)mpenmção
pOçleínos il1form::,"r:' ,aue �Fl

mt).té!1?-·' d�, �l'r�l":���.$: dê ,0-

dagem o�, �aucllcs são 11":':'j

,felizes, ,poil? as [lossas ;;::1:)
'muito supeJ'iores aos tr&-
chos federai:;; :;0 visinho
Estado de Sa:'lt,t Catarina.

Assodacão Profissional dos Pescadoe
, , ,

res de Florianópolis
Flo1'ianópo!i1:i, 3 de

tembro de 19M

:> Imo. Bn,r
HéÍio .Lea,l
BD: Il1Si:JGteí" ,do In,,

Utl�lo dos Marítimüs
NestaJ Capital
Prezado Senhor

e pensionistas,·
Heconhecenuo em sua

pes;;oá um S::dridor indi.:: ..

pensaval E:11 outros fi'·
de atividade elo lAI'�I, aia
da mais agora, 'nésLe co·

llleço de .governo
esperança de ,dias

e nes',u

llleLli)-
rcs para a Pr.ovldencio, "') ;.,

Acu::samos n 1"8��ebi]))ell; ,) eia 1 110' nrasL. c que a. 1108-

de si ÜF'/DIVS/N. 572/64, S<1 A':lso(,t:.Lçao, !anll?llrd,i!<l.O
, de 3 do corrente, ele c.�;l)s p1'ofullclamrnte o seu ufn,,
dizeres tOlllU,mos ad e;-id::t I :llnenlo, vem ele �publico
11üta e passfunos a respo;J- (�e�arD.r q�lI' durante a su,!

der. " adlllini.:;trar::lo no OrEnO
I:;' com real surpresa ,1L1'� Local do ,IAPM, teve no

csca As:)ocja�ão Lomou Cu- [,lcleguc!o, 110 Cidadão e !10

nhecimcnto eles C11, regre';:' �el'\'iôor, U!lI verdadeiro
s,o ao Rio dO Janeiro, a;� IS amigo, homem c(1)uz e ill
uma pru[ieua ucllllinis!,r";" L('lig'cntf', l'fonto pam ",

c:üo junto ao InsULulo dVi tender nom :J,is humil":c'

Marítimos, em Santa Ca- , elos contribuintes do JAP�'r.
turina.

,.r'�.-
Pela cnpuciàaé\e e fida:, -

�1li.(1 de Que é dotacic Ij

Sa" n('i{, da L\,socia!;j,o 1.1s
Pl'scador"s Pro-jssionais, (l :

•

Santa CnJ,arina e de um

, J11edo, �;cral, loôos os ps',",
cadores ,ele 110S,SO Es' � ",

estavamos ccr�:os, de con-

I lAr com os sous presUme; ..
PUl' lungo, tc�npo, la�1to .Lj:
Si:n, (�ll'� tJ"anquilanlell�.'�
,i1:11amos 111'€p3 ranclo t-Ql"
rp."o para saliei,tar a SI:':'

_ .permanência na Delega-
('Ia, nuo COÚ10 simples 1.":)'')

pOllsú'vol, pelo Expedient'!
,1'I',(:lS e01l1O 1100ao' Dp.l(�ga l')
a. pes130a 0'11 (iüci111 df:)!:_}S.'-
1>11110S tôdu' pOSSe! COllfto.'l

f'!l.
-

f; 1)�1�f;�ra n��a de dias 111(;,,,,

lhores pal'a os aposent:

L"vp, sr, De:,egado, .Q

g'r:Jtiíl:'\o ,"e tarjas aque:es
qn�.· Jaborful1 'na� lhlc[) J..J

11'al", c)(,!lric o 'S�ll pr"sl\.:�:
te, mL·AssocÜ1çao, aLé .1-

(nJl'le (J',l)P D.rrastanclo a 1"0-

,
,

Com a presença dos dire.·

tores do Iiaborat6rio La'ri c
do '300 curador de Funda

ções' da -Capital, foi recente
mlm� ,o�ga�àd(J. a Funda·

ç�ó.'HUFI". 'propiciand;:l' um
P�m.io 'de dois mllhÕe�. de

c:rnzeiroS ,paqt.' trabalhos ct

entqi�o� sobre Ciêlldas Mé-

�

Condifõet'l,l'araJteccber o

Prêwo "LAFI"

, '

o Prêmio "LAFI", que se

r:l dlvtctido �ntrf1 o laureado
(C;r:$ t:300.00Q,Q(:J) e o Depar
tamento dà, Faculdade, de

Medieína que o tiver pro

posto ,CCr,$ 700.000,QCll. Cem·

sisle, alél1'l' da impoloj f�n,da

em din.heiro: de um dipln
ma de' reconhef'i,ll1f'nto, do

m"Írito e, originalid<1do'llc
tráballlo rc;tlizado. c de u:na

ártí�iica l'ncdalhH.

scg'iJintes as, condir>ões 0<)1':1
)

a �lJa ci,utorga: ser o tr:1hu

lho escrito em 1''111;'1'' '1""",

guêsn; não, tér �ido pubHco·
do há ma'is 0.C sete anos: srf

o
.

autor cidan8.o brasileiro·
ou estrangeiro radicaq.o nó

País há mais ele ,cincá anos;

ter, sido aproyado por reco

menda.ção de uma comissão

(le' três professõres, acom

panhado ,de parece;- j,u�tifi
�<H I \1'0 e de bio-bibliogr3 fia,
ne'A. e0l1gregaeão de' uma

Faculdede de Ctéheias Médi,

ca'i'. e "iJ)s(�rito oficio (le seu,
,cl,iretol", à 1'111140ção, ser ;).

trresentado en' '�('tl1n.n·o 'tias

illlpre:;saos ou d-lltiln;:1"<lfudl:ls.
càsO', alncIs, lião tenha 'sido

editado; 'te! e.-':ccpcio!.lf,li,Wl

IOF cÚmtifico e originalidade
""'el').cl:1�1." t'1'lo$ O�; "equ{1iítos
elos estat,+tos e qo Re�l11ti'
mento do Prêmio, assiÍll co'
mo as conq,l':ões nrévi.aUl{'!1
t,p' pc:tinll1lHlfl<� peló Júri Na,

cional de Ciências !'I'Iédic<tS;
aprese)1ta r, COl)triJJuições !lO'

t'5,vcl destinada a" prG 'novcl'

o bem..m;tar cltY s�r J11l'lwno
I

ou. animal, 3.:O'3Í1ll ,:'."),(1" n"

111'OCOI:'80 ela, e;0w:�iH. pltl":-L 011

anlieada: c1(')st!.na.l',�fl i1 c1i·

'�Jlr,aGão <::. nW)1JLw'aJJlcnto c'o

nOl'lhel'ill1ü!lto 11111110110: "fn"

tOtLr sõhre 1I!,1 ;0'1 plaic: ,';1,

Pl(.;� da" rjf'1:('if!.q 111r,rlie<IS

f"" J::-�rfll: P1?O tt:.·,�/(� "'!(.'1�. nlJ

to":. p,,1-e�'fn"�P1011t 0,\ re""�.bo o

Prêmio "L'AFT"

o Premi.o "LAP!'o poderà
ser 'atribuído a um ou 111ai '

lliltcres, se fur

ü)).ra conjunta.
o cnsu de

Julgamento dos Trabalhos

As decisões sübre tJ Pró,

nl;o, 'que sã0 il1fJllBeetíi'o1"
de in�Pilgr\açào, :,;.(',';10 tO�,lH!,

ciD') por maioria absolul.a ele,

YoLo�. cabendo a dccisüo ri

,íl1l ao JUioi Nadonal do Ci

í'nei;,�"" fI,Túj;,:us, eompo:::to
ele delegados das Univer:-;j,

ClL!.pe�) b�'h�Ue;ru") e!:ico]�'üdo
clllre Pl'OrC;;�Ol'CS Catedr:�.ti

,cos (,' "I�"didnú, c dus C!lÜ
(,.,'lu', l:WllLíncas. ele notóri}

saber.

Ol.t,oas Ji'Jna1i!I;)(h?s da

liumlaçiio "LcU�I"

Ano'í'c! Funclac:ã:J, que es,

tá sendo organizaela so]) o

r;pnto,e20 do Dr. Bone Amo,

riIn (USP), terá pO!' [(1)1 pro,
11JOH']' u pro;;rC3S0 ela c;r::'-,

(lia IW P:ÚS, pod(�;'á eOlJGecln
bólsas de es!udos 'de gradun-

Rf'�'" "'ofla�t)cqt(
Y'alc).ir 00"!1''28

p,.('�; r'(,''' '" r.l'l AS�locja(;-1(;)'
eles Pf>sc3.i!ores Proi'i�tli )-
rais de F1oria11ópO!!3 -

�.a;- ,a. '::;aturi":1
---------.. -- .-� ..... -_.--�-_ ....._--

Evife OS Ma'les,
,J

Provocadós ,nela nrisão' de ventre

eQO)"\(.'1·r,1· n�j'n
_

H diVlIlg!-)f"Í'1
c clo:"mj\'ol\,i'll(:'11�O da cién

titufeões 'ci.entíficut-;,
" "

ns Uní

):n· • .:..:':(1.·rl·JS� h·· ... <;..ii('ir:i ..� e !n��

(1"-�'I�, c' r;f':T��"iz?,eão da

Pundadio "Lf.rr', ent1"egüe
Ü dil°er'fío elo eIenv:mtos (;)'3

t1'�,l1ho::; r,o I,a.\)orutú1o'o "T i\

FI", e �('nnh�(�jdo� pela R'Jtl

te"1H� flPG.-o (t10t1.tffi(U'
�

c cl',l
tl1,r�'t ,,::,,�)1"1. U c]iretorjn do

{,)\pt ""6(,13,1" til!1 serytço tl,

,eoleI-1,'icla:-.1s, conü·j1:miml.oo
dentro (lo :letal' d'3 tm: �

atividades, p:�ra o desenvo!'

---------- - _",,__,,-�

M' "
iI1.

i
o

'" ":',
, .• j ",.,. I;, .:

'CiênCias
. . ....". , ...�. �

dícína, hOSPitais; ,insÜ'tuwf _��s E�tat'ütós','cia �rirlaçííp,
óíentíãcos e órgãos de ,diZ ,'''LAFl'' já vínham ; sendo

vulgação.
'

, ",,,
.

prestados pelo Laboratcrío
i\l�UnS senil,'0s prcv.ls.tos .P.AFf � cóletivida�é, Com a

,

? '.' -'ii, � �i...._; ..
."

� �. -,' \ .

:.. '." .�.
�

,"

c- ;

j

.•

•
,

\ ".� l.:.-; �
" ,; -,:· ...f,,

. ,'.' ',�

�. -

,

inclusão, dêles na nova: dr, '"
ganízação, espera a dtre � ",

ria aumentar o �� ��l>i��,,�' o

de ação..
'I�ndustrial

"I,.' <""'i'

,

,,:.\' U, üt:'�, :',Lk" ; �Ú "'�l\\l.;i: fi
,_ ,

lt 't' '_'I,_""J{., '!l..;j'" "

�;f3U4 -� ��; -r.':',
i,' I 'l, ':'lúlÍ'l.dH·, ;�, I,lt��"':'

,
, � O!t �.,' ",' \:1 � ;

...

;
'1! v \.
�, , " .'�_

DàOT6;lJo' sôbre O�••
ConC!uSBO d� ,2a. pá�. ",:':: ��rQt' c,iígnidade ,e .edíítcan-

.

tos ':�agtac()s, 'nura 'l,l4':' ,,).

será 'bém' preparado, a��� 'te ,pi�ã'�,q.�o ': ,:'
'

p�rwdpação' �i.OS, :.!?lVll1;;'3
de 'se Iniciar o �IllpJ.lS!.g() L.emõrem�se, enfim, os. Mlstétlo�' S9Ja rea'�YF)l'l�c·
do vernáculo na cetel?t'a':' ,Rev:Írios." Sacerdotes da �hcáz "nq: sa.ntw.eal}�o',' l'J3 "

ção do Augusto Sacr1{lcÚ>, 'bbrigaçãQ .de instr'l1irém o .fiéis.' P�is que ,'U,Illa .par, j:. '-:
11 �im de que a S�nt;:t' Mi3,.,,' P?YO,' sôbre 0, conteúdo 40- cípaçâo meramente' 'ex.te.f- .

sa seja .reariaada com de- mátíco e esp�rituai dos' r�- na na Sagrada: Lib,;"lc\ �'i,

llã:@ '��ssá, lia.<>,' ex��e���s
de Sua' Santida<le P10 )Ç,l.I, '.

de "um·�ltualj,àmo ",vail(f-;'
de um' ,9 foÍ'tn�11:31110 '��ni - "

fundameIlto, nem 'con�fJl) �'
,

do", "incapaz de
.

ht:lm��
dignáment€l, n. D.�US:' '.

) I,(�f,

c
.. ;irei pn-stOJ a', de- 8, rj.f� �h;"'
,'1r;mLiro tlc 1963):

.'""

"-'
' .

.__ .• .�,...I....� • r-":"___'
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CASA
.. �; ,

, ;

,
,

't'> "

..
",:1, , 1

Dado c pasJado' em 'J,!k
sa !�piilcopaJ' CidH:_!�S ,�e,
Canipos;, s.:íb' Nos."o s:, .1:21' 'l'
:-<do ;'� }lrôs -'as armtu;. á::S'

dezesseis' dias do lU�·S .. , '�e,
, ",

j'�lh� do all(;� de"XnH.
' !;l'�-'

v.ecentos e sessenta" é

troo re'sta ele Noú'" Serhtil;3" '�,
do Monte Carm0lü."· ',,;' ,:; '_', "i
t A�TONIO, �jspo . 'ii�', I,'

Danlpos '. -

,"
'

RAUL C�DAS; r"o_·
. �'.' . " ,

,
"

.
, ,COISAS QUE INCOl\10DAM'

. "i :
'-' -

.,

/ : _ ,

,

"

, " "1 ',,, .'

'O ganir incess�ptt?'<"e'�tqiliientado ,(L,
um cachorro 'pl:êso, 'ná� i�nedii3ções de nos :é:

residência, priIidpiilluénte éi:h. horas, de 1''::

pouso; a del1?-orà,de àJgi{ns 6nibus",quç ,fazem
a linha' Circular, ob�'jgl.=indo es i)�·s::agpir.'> 'I

espeTar !lPS� ponto,é), .'�s,:Ye'i2s' por mÇ}ls de dc'z
mi.nú tos;' cer t ás " :b)'lhéà�eh;iilhas,' nas l��f ',:' ri
da,q conduções,' ,cn'Ú·e· ph�sagejroí$' cngí;açadi
DIlos e n;otori.�)ta�)' ''4i�pitç�ntc�o condirl1�n �l

d[ls eef1.l "gcniais.' .Í.rqB:es qe, :espirito;' e ''(ij.
" 1"

.." .. < _.

d
-

1
'

YC;r:llC I2snnas gl�açQlns;' f;.lll, [l 'n3.que es V::'l<

r�lI 'p�; motorbta '(llú,> 'chega ao' cúml{;O eh: 'píJ
ro.]" c ,ônibus rara: Hnl',�ií5��Ü'0 ,"papinl)o" com

um conheeidó:; alcaguet:as,,(iue se introll1e�.eni
,'" ImobjlJáriasy• ",<

�m ni:suntos q(ú�',nos dize'�n rcs;.J�i�,o" cS,pe::i- .\ � A,�" \
'

'\' j,Z,,, lo' �' "
'

•.
"

, ., " .'

alnicntc, ,(mas 'em ,pl:indpio' tôda "é). ,clas:-:c é �·Re:Sldê�ia, de. 2.p���1;eUj.��",:��J. l:?b' Ul::: C'i:l.d.!l.. oi ,quàrlO:; dem�lS', qe�Q.
cxc�rúye1); ':'�ag�ei?����H,"ém. geral; fo.foc�� ti����as p'�e�dQ fa:zMl' o'�t�:.'�,l���t:�lê\, :l� �3l"l"OO: - Rua Tobias Be.�;,'-�-'� ',,,

fofoqueiros, e fOlequeirãs de, tooas, as ,es�é- • SÓbi-.ido Da RIIa 'Joao"��to çum escritÓl'io e Hllltltll> para o mar cnnl '.n:�';'" ' ,,. ,",,'

eies C de tódos os tipos': gm.�cil,d'society'" 01-' 'd� dl:�I�,.�� P��'"" :ou,�Ca.ti40.,..... Grande ínv�� ':tnM.bfüri,� :"'-,

.., " �., 'o
,',

• Re6ldet1Cla tóela de. ped.ra 00111 vi6,Úl. para a Mia nal Rua Marta' Ju11a :P'te.b:,
tU�Jnha, que .exclarp.a engatlcamep.te em roda ';v - ;, 'qo.llt!LUi." �Ulr.!wJ gr.aL�'u�" ;" �;

" '

,

..

;,bémo': "Ai eu detesto gente' b\1].;'rq".;' che- "

.. lte�idOOci.a v�a; a �,T.�ule �íh"e1J:a, opOi'tllrUllade' p�l'a bom'� ,

,

.

"
" 'd' - .' .'

' ,-, Por n:t0tiVO dê sér, t"1'ttl1sfetído. uesta Cidade, v�mde-8e fina residência Cl'ClirJ
gadmhas, ' de�llf€'O�u.pa: as p,e, _éÚllhcl�OS - no �n1pl� chacára,"jarui111 � tiárt�- �ij� ,C'Üidad:{ HU8 Santa Luzia ,jilp,to. ,1;1. Óda�

,;
.. :

tTVi�;(_l, e1'n\ horas fOtúe "o tiãh9-1hóu apei1ou: UllÍ"l\'!rsltaria --

_

Trinçtarle: F;m��"'ÍiüEú 0W 4J! ll1e5c8, '," ,
, '.,

,J ,:; ,

d
"

I ,

'

"',.' .", -", • ,-
.. Vf�rdadeJrI) peçhL�a', wna,:g1"'.lllde:casa - ''a!!!ta -' bem df\1díl:la com" ,..

-,'

lx�rua as mopqrtunas, nas,,!�nesmas 'ocaSlOes ragern no Bom ,\brig\l ',_ � Tbeoru�· dt, Al�eída junto a praia. Pl'e90 �·lista ti1
�;,O, quc sé está, escrev.e!:J�Q '_a máqÜJllÇl; �inJa ! 5OUoooo,llI'

'

"'" :' <, ,-

'

,

'.' ,:" .. ,

L'H1 horas: de rnuito.,trabillho':" balbürdia" na . ·".��T(Pla :e8�ên�W. ,�����,)�;1��1* }te..:,a.r\l}i utU'-'amplo J:!v� - � quaitõs'é:
"

.:' ,_, '..; ,,: "� ,

"
'.' demaiS ae.-pender,lc:La� - arm,ãH�8_-t?'tnl?U�ld:os�à "Rua. Garcla,',esqum8 da RUà SãQ. "

�;ãJéI' no Jad?;, r;essac�.:,�ét" ��,gy.-?da - �ell'a; ü José 110 Estruitóo !J?'� �Il��f��)�,: ,{,� j'_,_, ',,_. .

� _,.

'

]t-;al l'rÓ�l�al . ��;.
'l,

.�-, :'t�··' ", ffo,' d
..

'

.......... ���;l���;'$j',' .:�',' 1
tI,

..�IJ. ,,, _"' iS,,' ;?:lé1�.á"<?',, ,��n,;�_g'lz" og;r,a lCa "e' nos�a l' E R R E N (f IS '" A '\� j.; 'N' iJ ,.i:' .. ,
'

"

,,' ;,
.- _',

qw2ridil tapital+ g�,n-úl· 'étún�ndo ':,'amendoún � Lót� ,nÓ, J,8ttdfr�, Jidânti�.: 'tai:Ul�dOo Bem ioéal�àd6.
.

_" � :� :" ",' " ,

,com éàsca .: ao" ilos:s0 :í�d.o:" li��ueli:l" ,ai"� d ··,\,�tt;s-�?(�,atre!!:ôé t;;,�'�,,�et?p�rt!?; 7" FiJ\a�ia�#..' ',,','" .._",' ,,,:,: :,' r

."'; ., ",4-': '

,.

'> ,

' ',::' .: ,
; � "'� ,�1,_., '

S S ;a�. e
,

,

• ,0000õ�:tuniaa�e: �Isai.':,� 1i!,�,)�artefrQs, 'pró�i)s k _� Max �ra�,
,--

_':

c�, i�eLdculo, ocasal c1,é namorados que conver;.:) - Prestaeôàs mensais de, (:�t$ lã,()OO,oo: Medidas '24 m, x 29m. Terreno ritmai -"
, .. ,.

durante' t6da a se��ãoi' cer1a�",�üidinhas in:- • l�rutEM-1S N,�}.;,\6?'4: ,�ÉiÇe!,+� I�tes � meUíor loeaJi� di ',U, "

bel"l's, ' '_ " .'
....u& .''''',;0.; '1"1"1I111'11t1 f> 1)r'Pj;I�aefl� mf!nlôl1dA � .. crs 20.000.00.

"
, que comumente sa:o expehdas 110S ci- ,. "-"

nemd�, por indivíduos'poss:.iidor:es de um
','... ,

"',,':
,"

.

'imenso� senso de humor:); receber dinheiro
em banco, quando o l1iovirn.éÍl't� e· intensG'
aguardaT, com 'paciência, a hora'd� ser atel��
elido nesses locais, o que_ só é conseguidu
através da gral1,çle" "_bene�olênciâ" de um de"
terminado itincio�láiio; '3ungles (de prefl'
rêncü'lt os fei�os em Fpo)is) rodaI�do insú-:
tent2menté e com enorine �stardalhaço pe
las emissôras locais; telefone à tarde' em

--. '
,

Florianópolis, que leva,urn ,f;einpão para dar
o ,s]n3.] característico da' linha livre,; '�arro
qU'2 vai a menos de 20 Km., na nossa frei1h·;
em rua 'de Inão única;'motorista ·de automó
vel de praça buzinando flpi'essadinho atr{;s
ele nós; sujeito quc, S-�lii 'ser convidado, se11-

til 112. r!1e�ll1a mesa do bar em. que estamos
lnJa �]to. ri escandüiosamcnté, chateia, pP.l�"
Iurba com·e, bebe - mais que os outr{)s - e da '

uma ligeira saidinhà, para"já voltar'; e não
PIais apar:€ce;, briga conl �)amorada em! fim
de) noite de domingo, qtlando () rC5Ito do Cli:l,
�'ol'reu maravilhosanlente hem;' finalmentt\
1';]0 se h,:]' total ' Hberdade· .

parél fazer uma

Jista compk:ta de tôdas as coisas que real
mente incomodum� 10. iJÚrque as conv&�"!c

�õPs c os costunies de nossa terrinha são "l'í
gi(h1s" 2� o a c,cnSUli,a natuinl não permite; 3�
o jornal não publiéátia.'

.
'

... � ,.

, ,i,

) /'

,
"

H v-.l" �.,;

, .

,
'.

OFEfrt'A',S O A'
'OfERTAs DA
,

,

OFE'R T A'S DA
O 'F-E R 1.,AS' DA
óff'R t.i,S ÓA

"OffRT:as 04
OFe.Rt:A'S DA SEM �\"rrÁ

, ó F E' A i'Jfs" O À . SEM A N·A
,O-FEjRrAS� DA SEMA N,A"
O F E R li ,A�:S: :: '0 A S E IVÍ A. N Á'

'.O F; � R r��s -,. ,o A SEM, A 14 a' ,

�: y

I "

, I, f

,

S E MA N,A
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANÀ
SEMANA

,
I

,\

J

,.-

'o'

, '

(
..

, ,

, I ,

,,: ',AaUARIO,..

"�C
) ,

!
-

,
'

I'

., .'

"

,

CE,TEZ� CE_TEZI
ÁLI $ iÉMPR,E MAIS BARATO!

,,'c'

l,' :o'?
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>.POGRAM�ÇÃO\�O' MES DE" SEIfÉMB;{� ,: r ,�
; .

'. v
, �'

. DÍ'�' L6 '- Soir'ótt :dã P11imave�a' .",': "':, ",eoLA,�,F!C�,oÓ,:.�Sll
1

;EXC�P>&IBo·al;···.Optlrti.ida'âê:
�, ::. o Sr.lamhem·pode ganhar'tr�·3,OO.OPOtOO por�·�ês.�

,
"

,�i�:o��:�".'

·.A LIVRAR)A jOSÉ OLYMPIO EDITORÁ S
.. .A.:. ,qe�j�ildo,.. arriplia.r,c·as .15.··uas,.. vendasr ás 8 horas

.

no "Estado de Santa Catarina, necessita '

' .

"'. .

,.

.

'. �. .

.

,.
'

. . " , .
" Don TayJor'

.

: .: � VENDEOOR.f";S p,.:1:�a, c;olqcâr;, 'Pe,Ip'. si�te,�o; .dé cre(i!�iiQ; �;'Il:S. explendídas .
,Jane Fenda';, wlooÓ{.;; de livros de seu, cl8;tálo�. ,

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

'

o, Pára Isso, =:
<, 0" ::\ ".' ",:',:','_'"

,l,JM.DOM:r;�;KEMNOVA1�·Oll·Cl··· S' 'D'-B:·".---..:.··:-·..,.._._;._L'-·O......,_"N-'.-I·r-'-----"'··--.,, OFEJl,E(;E:' ..

,..

.' : ...L ,--".,.� .. ·nIG2:
Tecnicolor' l. , ,

." � ..

' '.o', '.'
-

••
-: 'Elevada

-

comissão. dê '

1 o:i P08sibiiidad�:��e ganhar ,.�a.i:i. 4� Cr,l r- -Faci:düade ��
..

���ao semba- � FESTIVIDADES DO DIA.- E A'-" ,

I
,

..
-...

"

..'. ...... ' ". .' .�' €na S .: 1":.-5i;j}J1 campa., luzidio desfile e �os todos 0S que afluíram lo, seu ve.ho amigo e

C.O!P;iOO.D!Ml,OO por mes.:
'.

raço.
. nheclment' . �ra' : (' ri. ,

1rH#'.-.I:f� DA PATRIA .resta escolar. a sua re�idenc.a., Entre. ,< ga Far:�llaceutlco Ildefonsc
.. ,�os ff. "

.;. 9,8 •

g iaJS1)' ,p��e.' (o;mCGOIII.!f oueloU[; tiPO presente. a festiva come- Juvenal, a quem ,coube sar• ...... 'd' ...

lt·
.

�- --'---'_"_' .'
. -veJlnt)o� cqm. �o. glD8S ..,. .� (",'"

.

A "magna data da tnae-.' Precí: ·te' 9 h '
..

.

t
.

d-' 1
.

t
.

.

··.LY�e:rca ona a ameo,!" c�� i . i,.,.>'v .•;.. ;,;.;.,.-Ô·A .... b;". d" );,;,........ ;1 ..'_"'
". ',t'·..:...It.... 1.

OI ...." reClsamell as
.

oras moruça0, encon rava-se, co- a- o no Jan ar comemor1.,;, .

I"'. ����c" .!' �;" '''�;, "
.. p�e,.�ve Ilui "IIIdIcJ', ...., _. J' '·pe:.�énc:a ao .Brasíl, "foi da manhã, reaüzou-se no .. mo '[.'OMS os anos vindo- de tívo .

..,.

•

> '

Diz
_, �� " ",mente).. � r- � ",o. :.. .� -, �:," ,

comemorada . neste novel .amplo páteo do. Grupo ES-.,,·
,

• f 'A�sistêi1cJa de uma orga
1

açao LUlpe-.·· !li: DiSW-si":';f';': .,pata' '�.' ,'.'
'.

. .

. , ,
. "�. '

colar "Regente Feijó'\ ,mis- .....--'"-------.-...,....---.:.,_----_-cáwI �e de "pr�s$ígio ll�CionaL :,'. ,

" ,ólimaS ��el'�cfa;� pes��,aiS' .. /
........ --

sa solene celebradà pelo )8:' I

1
Os candidatos deverão apresentar-se a-o s:r. ,Mau-nció' Rosenblàtt, a pa.rAr de h�Je

timado Vigário d!lo ParoqUia VENDA. DE VEICULOS
..

.

:.' .;
�té,;���-:::�':�a;!�� '",, dás •�7:: . ( IH E'

,

RO.� ..·DA :�\��d:�!:��oref::�:: EDITAL para CONCOR- pelo proponente. Não im-1\ Ión�amente ao acontecim� 1 RENCIA PUBLICA DE' porta que o mesmo concol"-
.\, . \ to de nOS1;a Independe'nçia. VErCULO� do Serviço So- rente faça propostas p�;'à

Quero ápr€'sentar . -hoJ':e um assunto con8�it!litielo: sua lo:t:áçãó. cla_! da :t.nd,ústria .,..!o'ej>ar- todos ,os- veícUlôS, }5õtém..
. " .verdâdeirá ·pregàçà� i)iittrio- tamenio

-

Rêgional: Ue' 'San. tais propostas, éÓino se es.diferente, qu� tam.bé�,. não foi escrito por 'tica.
'.

.

ta Catad"a. clarece acima, serao' feitas
m'··un' ,� . h' .

C
.

t bl" J', '. Pelo - presente, levamos em envelopes, separàdos;.

, mas ql,4e ao e1 ·onven!,en e pu· ICa-.l.o.
.;T.erminada em missa "rea' _.

ao conhecimento de que:l1 veIculo P(ll."· veículo. As pro. ''''Este relatório foi escrito' por Georg Sch lizou-se o desfile escolar.: int�ress'ar' possa, que se en- postas sEirão abertas na.

riller, s�hdo êst.e O ptimewo. conhecimento 'tendo tomado ;,Jarte no mf;S
.

cortram' a venda', media,:- presença de todos o.s con-
, mo, todo,s os alunos daquele' te concorrência, pública, 0'8 correntes, cabendo o' direi-que tenho dêste.autor. nl�de�ar estabelecimento. VI:culos àbaixo especjfica- to de aquisição do veíemo

I O desfile seguiu em di- ddi- f'I
. ) reçao ao Paço Mlmicipal,"

ás e e propriedade dêste .

ao que ma ar pre<:o o erecer

JORGE ROBERTO BUECHLER
.... Departa:rpento Regional. Os preços ce: ofertas serao.

.'..... " cuja frente fOI armado ll'n 10. _ Um caminh10, absoÍutamente para paga-palanque, onde se encou- marca MERCEDES-BENZ menta à vista, não sendotravam o Prefeito Erico P.'.- aDO 1960, côr verde Cla1'9 apreciada propostas quecardo . Kna;pmann. pa;dre mot.or v no. ;.;. OM 321-919 contiver a cláusula de oaMário Danezi, Vigario ia A 02477, 6 cilindro�', 120 HP gamento à. prazo. Os pàparóquia, Rev. Hai::s H2r� plac'a 27 59 75
.

1 1 "'"a.ruento·s dever'ao ser efe-

"I', pe o va arbert Josch. -Pastor· PJ;otes- .

mí�jmo de oferta de Cr$... tuados em moeda correntetante, frma Altair 'SEveir1. do' paI's.5,5GO.OOO,OO.
de Carvalho, Diretora do

. Grupo Escolar. Vereadores '20. - Um JEEP marca
Dona Claudina A, Rodri- Willys, ano 19J9, côr atul velope que contem a pro
g'ues, Arno GÍorg, RUlan'l motor no. B.8C3.9G6" 6 cLin- posca, oevera COi.i.Slia;tr as

Enugicht e r?ans Paul e ou- cl.ros, �5 H.!:', placa no. ..... características do veículo
tras autorida� es. 1-78-12, pelo valOr mmimo
Com a praça. mUmClps,l de oferta. 'de Cr$ 1.300.000,00.

literalmente cheia, desen- Os interessados na COffi-.
volveu-se' depois vasto prb-

.

pra dos veículos acima es

.grama comemorativo. teu·· 'pecificados, deverão trazer
do discursado .

o Prefeitó sua proposta ao Nucleo Re- .

Munic�pal, a Irma Diretora gional do SESI em�ICI
do Grupo Escolar e a pru- UMA, neste Estado, nÓ W'3.
fesEora Lelia Wehml<:-l i)l" 25 de setembro do cprrent�
versos alunos do Grupo .

ano, até às 10 horas,' hora
Escolar recitaram poesia., esta em que as propos+,:1.S
ipatriotif'f}I:: tO-"'r �icJ,O to-. 'serão recebidas e aprecia
dos vivamente aplau'- das, na .presençá de todos
Foi

..

un;a "''''''' ...a�riotica. . os concorrentes, pela Co
que fez vibrar o coração J,)f,

.

missão de concorrência pú
lontrerses '2 da qlJai ter"l.o' blica deste Departamento
sempre viva recordaçao. Regional. As propostas de

verão vir em enveiopes te'
,

. FARMACEUTICO· .PAULO chados, come O máximo le
ALVES DO NASCIMENTu ' Sigilo, trazendo com tô"":1

clareza e precisa0 'o ve1cu
lo qu� interessar ao !pro
ponente, com o respectivo

.

valor c1e oferta' que será d8-
Unitivo.
É indispensá.yel ás .as"i

baturas dos interessados
na respectiva proposta. As

, pro!)ostas deverão se reft>

.�cia veículo de pel'·
..

·"i.
cada veículo recebe
a proposta
ei;;®clo e.

... 'i .. -.

. Trata-se da. al'liqação 'd�
, lei n.o· 4.357; de is de Julho
êi� 19�4:' q�� ciisp� sôbre

.

a

��iss�
.

q�' .le,tf� do TesO\k
ro, "bem corno sôbre. � cor

>:f!cão rnonetãrla
.

ri,")!: ';t"'�
da;;"eitiprêsa�, ',<\8,8 .4fvidaS
f1s�ais: e." dás' cont,r,il:)uições
à:' Previ�ênriía Social. .: ;

'. '

, OS 'novos coe�ÍGtentes' do
Conselho �l3éjón!>J riA, �"()
nornia, 'conrorme determina
i' leí, : SOtn�:n.t;�. 'et}trorãç .. em
vinor, em. 17 de Outubro prõ-
�i�O -, '�'" ':. '. .

:,1
,.

.

",

,

,

.. ,,} T-:':·· '_; ,��. ..,.._,.�-

POR()UE' !\TAO TEl\10;; O 14 BIS.�.
.�

"

'I �, F.
.

I.�
.•

" .' -

.. ,

..
,

Náa' Jn�ntemos nenhum rndseu de /:reliq1,li6s' àf3Ú:lc.i�;(:'Ú�: motivo
Fazemos questão absoluto de oterecer "ràpiçlez e có�ôrto: .outro
O 14 bis' noo oferecia' nada disto e n'_;ncd' veio a Florian6polis.
A TOc<Crúzt:mo �em todos os dias (cÇiis;' que' outros' nao fazem)

",
�

l;�S melhores horáriés O avióo? ,Corivnir, ,padrao de conÍôrto e
r

rapidez. 'Ccntmue prefei·.1ndo a Tac-G!Uzeiro.
,.

,

.1.
I

TAC -·.CRUt.fl.jQ DO SUL.�
.. ..;, .-, ','.

,..

l' _,i

. ,'.!'i.V'-'1wLI� UV UM

Cill� SAO jUSt; .

Fope: 36�v

as 3 e 8 noras
Robert Taylor
Vivien Leígh

"':'-e01-
A PONTE DE WATERLü
Censura até 14 anos

Cine RITZ
Fone 34

. ás 5 e 81/2. horas
R"}-,A�t: Tsvlor

Vívíen Lei.gh '"
.-.em ,..-

A PONTE" DE WATERLr'.
. Censura-uté 14 anos

.Cine ROXY
r .."

'Ftme 34:l .

Fechado para Reformas

instalação de POLTIWNAE
ESTOFADAS!

Une GLORIA
, Fone.

ás 5 é � horas
.

Don Murray
Chrístíne Kaufmann

-em-

. TUNEL 2�
Censura até 14 anos

625;

Cine ll\lPEIUO

(Estrei to "

Fone. 62'

ás 81/2 horas
Don Murray
Chrístíne Kaufrnann

-em

TUNEL' 28

Censuta.até 14 anos

'./

'., . ..J'--
.

PROBLEMA DA INDUSTRIA.NO MCE

Menos expectadores -� Cu'sto�. mais ,ele
vados·L

- Por Georg Sehriller , para o I.F.
De acôr:do com. o relató::io .puhlica::o

reC'Entemente por uma co�issão especial do
.

Mercado Comum Europeu, o n-tmero de .

frequentadores de cinema diminuiu nos seus

pa:ses membros de 2. �OO.OOO.OOO, em 1956
para,. 1.640.000.000, em 196.2. E�bora. na
Itália o núm,ero de expec�a:lore� j:ermaneces
se 'aproximada�ente inaltera��o desde 1958
na Alemanha verificou-se. o ,d,edínio mais C011

sideráveL de aproximaçlam,e�1�e uni terço �o
total ant�rior.

'A produção européia de filmes. os ::i}fl
entre 300 e 350 películas armais, enquanto 2.

dos Estados Unidos é de ápenas 200. Todavi..!.
a receita naqu.ele país é superior a .

1400.000.000 dó1.res, eriquan�o que na Eu

top'á é de ape�as 600�OOO.OOO dó�ares. o que o estimado "cidadãõ'1ón·
explíca, de certa forma,',a situação difícil.� trense". Sr. Fa1:'''nac§uti('{)

Precária da indústria cinenla'ogr,áfica eUl�Q . pau'('> .Alves "o Nas�;11len,.q
'Propl-tárl�' da. ac/editadapéia. Deve··se r�ssaltar airiclà, que a produçJip

.

"Farmácia '00' Povo", tp.ve

de filmes cinematográficqs dirrdnüiu Gerca d�' 'domingo uitinio, mais ul1a
,.' .

. 'h r. ",' - "Opm·tunidade de co""statar
50% desde 1956,'e que tam �m;a .proau�atJ ;'0 àlto grau de éstima de
-da França, .'désde 1952 ,�s,lá' em fàse dê .d-e� que' gosa no Municlpio, 02-

clínio, tendo:sejnq:�metltadq ·apert.às;;a;.,da·
ltá�ia: .eContin�(;1.;�)��(.'

. '.

,

'
, _" ."..'

;·�X:t.�·: :�:0$',:'

; ,

Na parte externa do en-

que lHliere�sa ao proponen
te, porque, é facultado a
todos os propônentes a re

tirada de suas propos�as
a"�:,s da a';)etura das meS'-
mas. Vencida a cpncorrên
eia, no' mesmo' dia, 2p .:le
setembro do coiTe:ite anl),
o veIculo será entregue a.o
compra ar mediante o pa
gamentó integral do preço
Oferecido pelo mesmo. Em

hipótese alguma se dilata
rá ,o prazo pará. o paga
mentP :'0 veíçulo compJ:'S;
do. Os veículos de que tra.':
ta o ptesente edital, se en

contram à d�osição dos
interessados, para exame

e verifiettção, no Pôsto Je
Abastecimento do SESI em

CrÍclúma, diàriamente, no

horário das. 9 à.s 12 e das
'H às i7 horas.

Departamentó Regional
do SESI-tServiço Social da.
Indústria, em. Santa Cata-.
rina,·lO de sefktribto de

.
Ü164.
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Emprêsa Editora '0 ESTADO' ltda. elo na-

S.lva'no senado
Rua t.;onseL'leiro lõ....ii .. ti\) - Te ii 2� -

•

- Endereço Telegráfico "O ArDlar
, DIRETOR

Rubens de Arruela Bemol
GERENTE

Dommgos Fernandes de Aquino' .

. .

REDATOR-CHEFE
Antônio Fernando de Amaral e Sllv$

.
DEPARTAMENTO DE EDITOlUAL

João Francisco Vaz Sepetiba _ Pedro PaulO Macbade O. Diário do Congresso Na- problema, e. bem caraotert- rina e até mesmo de -um e-

- Osvaldo Melo cio�. � 18 de ·agÕl[lto· do zou os preocupadores ,

re-' mínente médicos, técnico em

PUBLICIDADE oorrente' ario� 'publica o se- flexos que O·mesmo vem fa.- Saúde Pública, ex-Presidente
Osmar Antônio Schlindwein guiDte díscurse pronunciado zendo íncídír sôbre a ceemo- da Associação Mundial

.

de
DEPARTAMENTO COMERCIAL na C6mara .AI.ta da 'D";"�"hli_ mia não' só de 'Santa ::atari- .Mediciná, Doutor Antônio

Divino Mariot
......_tI...."

.
COLABORADORES.. Clt pe1ó S$ladQr Reuato Ra- na, como de outras ur:idades Muniz de Aragão, que con-

Prof Barreiros Filho, Preto Osvaldo Rodr�s.caimu mos, da Silva, da represen- da Federação.'·· ': suItados a respeito, não ti-

.
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof.� Gamt � eatarmense, sôbre, o veram dúvidas em dar o seu

Lobo E'Eça, Ministro Milton Leite da Costa, Drv,aiiben. 'p:r'o�ma ,da fécula. d parecer no sentido de que
COStã, Coronel (!ij Gonzaga, Major ndefo�·.1QWmtJl 'mtio

.

� 'adição da fécula à farinha
Walter Lange, Dr. Arnaldo Santiago,

.

�ràléeiti $Qatea" n�·. ee,
-

"ara .éà; ; fabricação do pão,
Osmar Pizaui. Dr. Francísco Escobar F1lbQ., ,�,Msí ftSeJilior .Presidente, n- J

chado, Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas. Filho
.

MarnJUo 'breS senboteS Senadore 1,0 invés de prejudicar o

�Iedeir:)s Filho. Luiz Henrique da Sil"le1ra"A. 6.� B.1
.

c.m· alargadós- e profÚ' .iroduto, s6 aumentava o

to, Oswaldo Morítz, Jacob .Augusto ':N�, !t.:aJor'.1ld dos' refleXos� no· par -alor' nutritivo do pão.
mundo Bastos,Júnior, O Jamundã.r Jabes Garé:la.·1fe18OD rama, sósia- econômico d '" b) sob o- ponto de vista

Brascher, José Ferreira da Silva;' t:IeIhenc8tl. do Ama:·,· . .

'e rendímento no fabrico do
ral e Silva .Jl'limp· l'\lT�nrlp!" . rvzama. J()S� 'Rób(.oi'tO c.lJUe., meu Estado, permanece e-o l

cheler, João José Caldeira Bastos,
.

JóãQ iNilÓ,�. : saritá 03.tarfria, uma gra- pão ri. adição, da fécula da

,
'

K:�l'ít.l!:c-;E.NTA.NTES· "';. ;:' .",,' eríse 'na proeJ,üçãi). e come -nandíoca à farinha de tri-

R,epresental;ões A:S. Lara Ltda. _rUo -(Olh -:;-)?\Ía)!.éri&·. 'ci�Úz�ção ·,dâ.:fécÚla da .mr . W apresentou segundo teso

�?f Dantas, 40, _ ,5° andar � S�o Patt1Q.:-:- Ru� :y'J,t,Órf';-·", '-díOcs:'.' ".,,'
.

"., .

'es feitos .sob rigoroso cri-

.6b7 - conjunto, 32 - B"lo 'Sonzonte ...... S.1P'",;", Rua' doi .

.' :.�. ,.'" _', d
,"

C
':

'

�ério, ín.dices maiores ,1),0 àe
Carijós. 558 .-- 2' andar r: P"rt� ÁU�g'I#':� PQtJPÂt,. _.', ' ,n� �rfb,t�:" es�>. a�� at-

;;-.
Rua CeI. Vicente; 45_6 � 2" andár.' "

. :/,' : '.tr.esttlo· �n,l'.:�terad()s ,pr' .

'Más "is
.

padaríàs que tra-

Anuncios mediante contratá' de acôl"d9' .�m:á,·ta��···· 'nun�n�s j"áyrárou dr' .,' balham com os produtos e

p.m vígur. .

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

te J.tsinL"i,& ó 'emínente Sen'
.

" ;"bl�<>" tradíctonais.
ASSINATTTRA ANUAL (;r$ ,6.000.00 .J VEN!l� ;\;yt1l <"'. C't-r'À'ntOniO "CàtloS".

'
,

, c) '-sob o ponto' de vista

�:rS[�!)P"�ÇAO NÃO SE' ��SP()NsAÍ3nÜ�',Pt� ;�;'(xn;J- '.FJ.� di�'cp"r:so>!,u�, prof�r:
.

io prêço de custo; chegou-

CEI'J;'OS EMITT,DOS NOS ,ARTIGOS ASSINAIYl$) :nas";ses��,de l1W:te de ma
. � c;e à.conclusão de que a inis-

,"
� e 'dez: ge jlulDO ,der corrent' . tura com fécula redu,z o pre-

---------'-.;_V-r:-tJ-'-D·,..,E;.;_.·;.;_�:....t-E-......;...-.
-

.....,.,--........'-"'-,........,-......_, :':::�U�:��� :=< ç�s=ea����ir�o;ãtfécula o

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

"

"c;, ,.,.'. .

i.DOU' ,.exau$tfvamente e cm:r.: � .._
v"!.lor de Cr$ 92',00 por qui-

.Duas casas, uma ,'de :mâú��iál"e':óutra,�de_" perfei�o/'::i��n.to d�: N·'i.9,Uêles·ni.onuricie.- ',�,"entüs 10,. e se Gonsiderart,P0s· que-o

,

.
,

"::
.

.' .causa todQs:!>S ãspectos do 1:' mercado americano oferece

madeIras. ' ; .

'.' .

'" :. "
J

,. ,.
. ',., o ilustre Sénàdo'l" pÍe'teou:a 'apenas Cr$ 79, 457 por qui- -"- Estábilização.e elevação

TERR'ENOSJ.·· -�):�.
.

'.
:'

"
. isenção dei 'impôstÔ r1e,' can- lo, veremos que a soluGão� do"padrão de. vida de mil�a-

. :"'B'"R'·'.nn.·.··n' .

.

sumo. .pata: os deri-Vf JQS da
para o prêço' da fécula res de <:tgricultores. (Só 'em

j,·J.V IW1ndioca - em esprcial da não concorre para o aumen- Santa Catarina, 160.000' fa-
.

fécula --:- uma vez ç'ue são to 'do prêço do pão, ao c'on- mílias planta mandioca e :.
.

_ ALFAIATE produtos que pode:-n ser trário, ,concorre para dimi- 12.000 _famílias vendem a

Bairro Agronôrpicá aproveitados p�ra a alimen- nui-lo. raiz para li indústria de. fé-

----,
...

-

-,,--, "; RUA.' 'NUl'J� •. M>\CBi\DO ta:a�lment�, senhorfS Sena c;l) sob o ponto de vista d"!. ��l:�� :����o:: :00 :���u
. VENDE-S'E .,- dores, essa isenção viria re- economia nacional, vale con- - Solução da crise· da

'. '. '''' d' (>,' t
.

UM PONTO PARA ES1ABEFJMEN�" ,a :a -

..te,
\

/���� q��n;::!v::;�e� E:' �����;,r e����::a;:eà����d�� indús;��n�:����:' divisas>.
TO QUALQUER. ,�f8Ô({, tado, criando melholes Gon- \por faita de· merca o (prê- Estê o apêlo que façQ d'l

NEGOCIO' _._ ARMA '3EM PINHElR'Ç'
.

. ", ". , .� ,

diGões para o merndo in-' ço), mais de 20.000 tonela- tribuna desta Casa ao .. Se-
'U1Ja \ em ·lICt. \�a!!,ç . terno. No ent"!.nto, . parece, MS de' fécula, devendo essa nhor Ministro da Agricultu-

CIA LTDA. ._ �)D8 .. d,e. fretos- '�X)LADA:, até agora ter-se ap,:"esenta- quantidade elevar-se a ·mais ra, que, já tendo em mãos

PANTANAL _ TRATAR NO LOCAI',
.

-to" ma1s tiG,�próveit·. dO difíCil essa decisi'o. de 55,000 toneladas, após a os estudos formuladof'? pelo
,

. �t ''ias 'LoJJ.â,. Há, porém, uma 30lução safr!;l. atual. Govêrno de Santa Catarina,

r Af '�.,:,' .'0'0.'(, .tpçU:",.'i. imediata e definitiva ·para o Corisiderando-se o prêço
. poderá promover as medi-

D· d P I R·be····· ','
'l:,

.

_ '. I\), problema: 'basta que o Go- de custo de Cr$ 60,00 por das necessáfias à. decretà-
.

um�ense -e au a I,' lro Ru.' Sá.ntof ·R.Sl"8,iV8 4!'\·· vêrno Federal deter nine a quilo, na safra de 1963, ve�ifi M Obrigatoriedade da adi-
.

'" / IIlWMl�' obrigatotied"!.de da :nistura camos que ex�st�, port<:tn- ção da fécula da· mandioca
Contabilidade _' Economia ,..t::_ .A:ivoeaci:a .i. .. -----.'-

.

da fécula na" farinha de tri- tQ neste momento 1 bilhão nas' farinhas destinadás 'ao
go pura' ou mixta;\ 1estina- e. 200 milhões de, cruzeiros

�

fabrico do pão.
da ao fabrico do pr o, esta- de féculas estocadas sàmen-

-

Tem'os, a certeza de' que,

��" ·belecendo-se, previrmente,
_

te. em uma das regiões pro- assim; éstará o Govêmo' F.e
acôrdo con: a. prodt ção da .

dutorfls de fécula do meu deral éontribuindo para "!.

fécula, .!3. percentagel.t1 que. Estado_ so1ucão da grav'e crise dos
.

seria adici'bnada à fr l'.inll& e produtD,Jies de mandioca !lQ
a quota çie fécula que cada Atualmente ° prêço 'de custo meu EstadO e outras unidaL
moinho deverá .adqt'irir. . da fécuia' para exportação das da Federação ..
Essa solução, aliáro, já te- considerando-se o prêço da ----�

ria sido preconizada '1810 Se- '�atéri� prima, O' da refina

nador 'Ermirio de Morais, ção,\ pl1:dronização, ensaca

sem qu�, ebtretantor nudesse' mento.e transporte ao pôrto
nàquela opo�tunidadp., .ser exportador, o de seguros,
posta em, prática, já qu� a carga,' armazenagens; impôs

-;-,nsult6ria· R1J� Te:ne!1t� inclusão da fécula Da com- tos de' exportação, e consi-'

�qvE'!ir' is
.,

l.0 A"da:Í- � posição de massas 'llimen- der;mdo�se o lúcro bruto do

�n",,, ;'7011'
.

tícias comuns 'iria en�arecer exportador, atinge a Cr$

Exc1USiv�te .

�om hors o custo do produto. pois, 105,00 por quilo.
com' o subsídiO aue o Gover- .

No ent:tnto o prêço mais

no concedia aó trigo o pr� alto oferecido pelO mercado

ço dess.'3. fatin.h'l Ém:, :':1ferior norte 'americano foi de Cr$ .

ao prêço da fécula. 79.457',por quilo 'FOB pôrto
Agora, que o· subs:' dio do catarinense:

Vençe-c;e '1m .fiérrp.no na trigo' fói retirado, snrgiu, a .' Foram' realizadas tentati

oportu'nidade ,pal'a (' apro� vas.parà alcançarmos melho

veitamento da fécula por- res preços, sem resultados.

que, mais ba,rata, aunent�n- E' isto explic�-se.
c;io, consequente'TIente, o con Como já.aconteceu em um

sumo ipterno dêsse oxcelen- dos seus pronunciamentos o

'te produto nacional. nobre Senador Antônio Car-
. (

n.

dor Penato R. da

8,12 'X 63. I

Para tratar.a. rua Servidão Franzam ho 15·

...

,,1'';...

Impô�to' dê Rend�' Emprêstinío' +-> ��_'
Compulsório _ Reavaliação .do'. �thTO'; déiS

.

Emprêsas� (Lei 4357) -'lrilpô$WtMfêiPh"ll"
de Renda (Lucros Extraordináii�5'i .

,.

':-',/,
Escritório: Rua' Cons. Maftil, 51:: ",,:'
Caixa Postal, 613 _. Fone 3831

'
.

Flor��nópoHs
.

'se'
" .

---_." -----,�--.
oRÁ. 1'ELM1\;' é.

' PEREIR'",'
":"01(; odootnlól.!ÍCa de cFt

GANHE UMA BICICLETA .. . an�as" �duJtós

OUYINDO A
RADlr; ANIT ,,'1. GARJB1\LDJ.

,

RAINHA Dll.S BICICLETAS :r�l\Õi.
�!II 1A "'nrl\'"Tl�LEF:�NE ':137

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

. �
.

"

!lr.ai8 ,�.e "SATl.{BAOTTf" me

cli�o �. mts. :dé' frente p .

11: mts. 'de fundos:' �"'rl'tt!\T
Pelos' Telefohes 3861.3174,
com o sr. Climara. '

8.9.64
los, o Brasil tem, no cOplér

.. O Govêrno do 'meu Esta- cio de exportação, concor

do, preocup·ado. com ,o pro- rentes difíceis de serem ven

blema e desejoso de cont�i- cidos, principal:tpente a Tai

buir .para uma, solução que lândia, onde a mão de obra

v�nha diminuir a anr"ustian- màis barata faz com que a-

I
te situação d'ls 170.001 fán'lí- quele País oféreça o pro

lias que em Santa C'ltarina duto a prêço mais baixo do

dependem da. indústr'a e do nosso produto - porque tô

comércio da fécula .d:-< mlm- das as tentativas de canse-

dioca, ,apresentou, há pou- guir 'mercado europeu fo

cos -dias ao Escelentíssimo ram baldadas --""- só depois
Senhor Presidente da Repu-

'

de esgotar tôda a produção
blic"!. e ao Senhor lV[inistro da Tailândia é que vem bus

da Agricultura, um minucio- c<:Iir o produto brasileiro.
.

so e' excelente estudo dessa Mas vem buscá,lo pelo prê
sugestão elaborada pelos rec- ço que deseja, porque a mer

.

nicas da Sec;:retaria da· Agri- cadoria tem aviltado o. seu

cultura, da ACARESC e 'com valor no mercado, pela pró·
a partiCipação de o'')iniões longada estocagem, pelaI"
da Federação das Assoei"!.- manobras sutis e pelas . es

ções Rurais, e - da Associa- pecul"l.çõe,s dos compradores
cão dos Produtores de Fécu- estrangeiros.
la e Derivados do meu Esta- A solução, pois, sugeridf'
do.

. pelo Govêrno. de (Santa Ca-

Esse estudo; que' se trans- \ tarina, além de criar o mero

formou em .Sugestão e apêlo cado interno, irá modificar
do Govêrno. catarinense ao as circunstâncias da exp·or·
Govêrno da República à sa-' tação.

.

cil�dade o 'lcêrto na decreta- O nosso produto passarl:Í
ção da adição compulsória "!. ser disputado no merca,

da fécula da mandioca na do externo
. que dêle não

farinha de trigo, pelos se- pode prescindir.
-guintes motivos: Mas já então, mais desin

- a) sob o ponto de vista da teressado da oferta teremos

nutrição, a inclusão d':l fécu· pela maior procura,. com t>

la M mandiocà à 'farinha de criação do mercado interno

trigo "aumênta C? valor nu- a pOSSibilidade de .exigir o

tritivb do pão e a sua fad- justo prêço.
lidade de digestão, UMa. vez De outra forma, com a a

"f.ue junta ao valor bio16gico dicão COlllpuls6ri.!3. da féctl
da albumiria. da farinha de la ···de mandioca, eStaremOF
trigl!l. o v.!3.lor: biol6gic� das sub�tituindo,.j,o �rigp impoT'

féculas. tacto, economizando, conse-

"Essà é ª,'�firmação de qUenoomente. divisas.

. n. ,.., nistas' cie Santa. (;:ata .. Se"adicionarmos 59/0 de

CASA 'nu APTO.
�

. Precisa-se de 'uma casa oU a�attafnent(
nas proximidades do Centro da Ctdtdé,P�r'
alugar, Informações nesta RedaçãQ,Cóm

'

m

Srs: Osmar e Divino,

� '. ,- ',' "",

I G:9�TJ" Df ,11�JÉ� l
�'!T,�!: prf�' '.lPE ZI""'

,",I
- \

SALAS DE FORMICA
,

a· saa ,escolha
eiS
tIl$
CRS
CR$
CD
eIS

260.1100�OO :

24.000,00
280.-0pO�OO .

26.000,00
295.800,00

'

28.001,00'

Belíssimos conjunlos
,

./

com �ufel de 1,8G ,
ou mensal
com bufei de 1.95 -

ou mensal
�

COD lufei de 2,00 - .

ou mensal

Sómenle durante o mês de lAgoslO
em

"
.

I

MOVEIS CIMO
"

Rua leronjao CorJl&o. 5
I UIU

fécula de mandioca na mís
tura com a farinha de trígo
poderemos consumir 88.6$?
toneladas, às quais se der
mos o valor do trigo substí
tuido, representarão uma e;

conomia de 16.401 bilhões

de cruzeiros em divisas. :

Esta, Senhor Presidente, ·e
Senhores 'Sena:doreS, a meds'
da que e Govêrno' do ' meu
Estado pleiteou do Senhor

/

Presidente da Republica,
num. apêlo que, venho

.

reíte
rár, desta tribuna, a fim de

que o Ministério M AgricUÍ
tura, considerando os' estilo'

dos feitos. envie as suges
tões necessárias ao mais' al
to Mágistrado . dà Nação,' a
fim de' que -Sua Exce�ênci�
torne obrigatória: a �diçãb
de uma percentagem de' �fé·

cuIa de mandioca ,na farfnha
de trigo empregada.nofa�.ri�

. co do pão,' o que virá .alcit

, çar; erp. resúmo, �s se�fnte'i:i
repercussões econômicas

" . ;e
sociais:

. '

--:- Criação de mercado:.de
finitivo par� a fécula de man

dioéa.
.

J :.; •

p O N T O

ENCONTRO

COM

ANTUNES
SEVERO

COLUr-IA
·CATÓLICA

P O N T O

O E

ENCONTRO

ÀS 11,30
(HORÁRIO
Hi\SITUAL) .

RÁDIO
. ,

GUARUJA

� .....
,-;;----

. "JUBILEU EP1SCOPAl
AOS MENINOS BONS

"
.'

-,

í
,

.

.: Vocês já repararam que agora todos'
falam no nome do Sr. Arcebispo de Floriano

l��.,E�ncrrá�io� E nos jornais. Em todo lugar.
_

.
,

- ....��Q'senhor não nos podia, explicar?
,'_ ',qom muito prazer. Neste ano S. Excia.
Re\Tin�. -completa ··SÓ anos 'qe) Bispo, 'Celebra
o:Jubileu de Ouro Episcoal

.

--- Como é 'mesmo o nome do Sr. Ar-
, c�qiSpo?' /�
;.

.'.

O nom:� Completo de S. Excia. é:
_

Dom
.

?oaqWm Doming,ues de OHveir�.
'_ �

.•

':' .' __o
• Quan.do· e onde nasceu?...-

J O sr. Arcebispo nasceU:, no dia 4 de de-
zembro de 18-'78, ,em Vila Nova. '

.

.
-- Com· que idade fez a prim.eiraYComil-

nhão?
.

Recebeu a primeira Comunhão com

nove anos .

-- Onde .:estudou, o sr Arcebispo ?
Ele estu,dou no Liceu'Sagrado Coração

de Jes'us no Girásio Paulista, na Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro e no Seminá-
rio Episcopal de, São Paulo. ./ .

.

-- 'Onde foi ordenado sacerdote?
Foi ordenado . sacerdote e� São Paulo

no dia 21 de dezembro de 1901.
I

.

__ Quando' foi· sagrado Bis�o?
..�

O Sr. Arcebispo foi sagrado Bispo em

R0111:a .qó dia 31 de maio de 1914, pelo Emi

pentíssimo Calrdeal Basílio Pompili. No dia
7 de 'seterrihro de 1914 o· Sr. Arcebispo tG

inou posse da Diocese de Santa Catarina que

naquéle tempo, àbrangia t'odo o nosso Estado.
-- E quando ficou Arcebispo?
Em' 1927 foram criadas as Dioceses de

Lages €'·Joip.vÍlle, COInl,isto Dom Joaquim
passou a ser Arcebispo.

.

, ..

-- 'Qu�ritos padres já ordenou?
O Sr. Arcebispo já �rdenou 77 sacer··

dotes.
-- Quantos Bispos já sagrou?:

'O Sr. Areéfiispo já sagrou 5 Bispos; ,en
tre êles o Exmo. Sr. Cardeal D. Jaime de Bar
ros Câmara, Cardeal Arcebispo <}o Rio de·
Janeiro.

_o. O Sr. ArcebiSpo' gbsta dos meninos?

Muito mesmo. Ele tem um' carinho ,es-,

pecial para com os meni:pos bo·ns. Sabem

por. que? É porque êsses meninos·
. depois

vão para o Seminário. E vocês sabiam que
foi p Sr. Arcebispo quem construiu o grande
Seminário de"Azambuja?
-- Quase que esquecia de dizer que o Sr.

ATcebispo r':eza muitas vezes ao dia o Rosá

rio. É cham�do o -"A1;cebisp_o Mariano".
,Vamos terminar rezando uma Ave Ma

ria: nás intenções do Sr. Arcebispo. •

E hoje à noit.e dizer: "Minha Mãe do

Céu, dai-me a graça de um coração .puro e

a graça ,da vocação sacerdotal" ..
P,c.C.

000
000
0'00
000

(Transcrito
Brusque)

do Jornal "Município" de

1'1;20 Kcs'.
2YJ-7/'
ZYT-�'i.

..

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

ACABAIAO AS DUVIDAS
O ENDEIÊÇO PARA COMPRAR

1111'"10
----------- -- --".- .._,,__ .-----_

VENDE � SE
U�a Geladeh�a marca WESTINGHOU

SE em, perfeito ;estado de copservacão e uma.

máquina de BO,rdar Alemã SHIRMER BLAU

Preço de ocasião ver e tratar à Rua Saldanha

Marinho, 37 _ Oficina York.

VEND E- SE

no.

Uma casa de Madeira à rua Ararangua
35 fundos (morro 'do Ceu).
Tratqr;,com o I;io�E�etário na mesma .
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,

CONSTA.N'1'h:g
.

�ROl.

OE SANTA CATARINA
MAORY BORGES - GILE:SERTO N4HAS '

GILBERTO PAIVA
./

�OLABORADORES
"",L'� c.UHO - lVIIL'rO.N F. A'VILA _. ORILDO LlSBOJ'

VIARIO' lNACrO COELHO L DECIO BORTOLUZZI
ABELARDO.ABRAEUrnd
/

Np S,ETOR nos ESPORTE:-·"

i :

.

.' ',.-.,S"
. .

"t
..
i.

,.�I
�\:�
.,�'.J',�'

.Corn o. sorteio' para o 10: jôgo Metropol
x Atlético Mineiro favorável aos catarinen
ses que .atuarào fora de seus domínios, d'o:
mingo próximo começará a disputa da últi-:
ma rodada do returno do /certam� da Primei
.ra Zona. Vários encontros constam da m':;;s

. ma, sendo �U.ê, para o estádio da "ruà Bocaí-

úva, nestaCapital, serão adversários os clás
sicos rivais dopebol florianopolitano Avaí e

Figueirense - ·que poderão proporcionar ao

público o maior espetáculo futebolístico dOI

ano, dada .à rivalidade existente eà disposi
ção.do alvinegro de obter'a classificação pa
ra as lutas da etapa final do Estadual. No

.

turno, corno é sabido, o Figueirense levou a

melhor pelo' escore de 3:::;:2 .

O Metropol novament.e estará fora da

yü-dada, p0is está ocupado com a ·Taça Bre.sil.
,

,e assim folgará na rodada seu advers�río,
Barr�so, com o qual, no turno,: empatou par

Ixl em Criciúma.
.

Os demais jogos da rodada: Atlético

Operári6 x Her�ílio �uz, em Criciúma; Gua

tá. x Postal em Guatá; Çomerc:iário x Ferro

viário, em Criciúma, e Márcílio I?i�s x Urus·
sanga, e� Itajaí.

_ __.,.----_.

'I'
i\

..\ .

'

,
.

.

,"
.

.I'
.

'PRESIDENTE'CELSO RAMOS FILHO· ,EM ATIVIBA:QE::'

C�B,. Ri�cbpelG e O', programo d:1' s'�u
A.. díretoría do Clube �áu- .ê

J"
.

b ·'1'"
.

d'" o
»,

-

" '.' " GAÇAO _:. Antunes, Sev.ero

A prova cíclístíca Volta" O .sr. :�W�ânfor Antero da t�có.:,:'.
Riàchuél0

vi.�aridO ,i.n.�.- :'.. ': .·,U· 'I" if'·"0"
�

e' ,:' 'U··rO····'·':;:
<Rozendó:Vascon'celos ·I.i'M

C' I t· su .

.

.

. , '. CIar,OS .trabalhos com gran- " '. '. : . ,;
. '

.

I'"
'ma

ao ireu ar, con mua coei ,��, suçesspr .do :sr:., .A·�el de; antecedeneia;: com ao _E-: ... :,.
'

t
: 'I' .

", �
. Maury Bprges y.:

., ,

sua data marcada pará. a �vIl,a dos,:s.a.ntos; está em""",nàlidadedeàP:resentar.um�.:,.·.,'. • >\ .' ..

'

"::. ." � '_". .:'.... EQUIPAMENTOS ',EMA-
manhã do próximo dia 27. ,gra�dé �tlV1d�de, procuran- . organização .prímorosa

'

por; 'q_\l'f�, que traJ1s�()rrera�' em : passo : organi,za�d0:.a, S,119..<, 'r.ERIAL � ·JQão.Leonel de
As inscrições continuam d� dar ao Palmr�ras coma- Oéfislão .de seu ,.' .rubíteu .é. ,'r96�,)já Ce'l '. o- -prímeíro 'Corillssão Organizadora 1p ",,'p�ula.'· .... .,'.

-' ,

abertas ;no Departamento çao .para .contínuar roa
- - . . . !._-'_'.--.--: - ·.C.in.·quenten6rio', .' cuia·.,'_' .mai.0.:'r '.'., -v, .

.-

, . " .�'. . '....', �". .. J Rairiõld.o."Uesseler" ":_":' �. ,'Esportivo da RádiQ Guaru- ,grande juta: '��lo' esporte, ',,'B" 'I�' 'h'c 'd" S'
" -H' ..�.

.

t
.,' '.'

.

"S' "atencão é:a Prova,-':tiltern.a:·: H-ami'ltori'Cordeiro:"
Já, no horário comercial, ,'apesar .de 'estar arastaco '. >0 ln a a ore.: .;�.ap'on O.H, para, e· :ción�l de Renlo::�a 'de�. !i��-' � CONBTRuólio, DA"�;�DE

x x x das 1 seÍlli:"fiIiai·s;.. do Estado.
' ,

"'';' .;
'.. .

.'
,. "
.' -.

,.

'dobarda na baía.". S",�l .. ::1e.. ..•.. ... .. "..".'

Duas bícíclétás Monark ..' x. X x' l<fH,orizonle O primeiro jQ:go 'Metro-' 'Florianópolis, en1 meàdos. �R��t: ��:��à��: ;

estarão sendo ofertadas aos A.' cidade dé Blumenau .' . . . . de)mdo do próxnno 'àno., . ,

��i�p::��e�l�� cla�:if�����: ������: sep�;=p:ia��sop:t��
, .

pol X AHét ico :Mi,ne iro. ··pe!a
...

'p�:r.TOga:�.éam,dejá r'edgeallt·naesou. q<.loe·· PROGRAMA' OFICIAL
Programa Internacional:

prêmios entre Taças e Me- dos próximos Jogos Abertos será observado durante as
.,.. .

T B 'I - 1° páreo - Quatro Com
aalhas qüé serão oferecidas de Sant.a Oatartna, a se de- ata raSJ . ,d,isputas da' Ína Prova' In- 20 páreo _ Dois ,Semaos dez primeiros coI9Cãâ0s, senvolvér na cIdade de Pór- _' '. '. . ternacional' de Remo . deve-

I d 3° páreo - Skiff
/

x X x 'to,'UniãQ, nopréximo.mês ,ContandocomasO'rteaseu a o,aeG.U1�'�i·á contar com a pàrticip8,- 40 páreo-Dois.Com'As duas biciclétas Mo-: de outubro..
pe ,.do Esnorte Clubs Metrorol, TriCampeã\) .ção de catarinenses, paulIs,- 50 páreo- _ Quatro semnark, estarão séndo expos- .

.

x X. x ,�
, tas, cariocas, argentinos e

.

tas numa das vitrinas de Se� h01.ícias· proce:- catarinense, ·estará saldando .mais um .com..;. uruguaios. te�OO l?áreo - Oito Gigan-

nossas princípais.casas co- den�es de') Itajaí a cl.ireto": promisso' pela Taça Brasil,. na tárdé de doriiin Em' absoluta pr!.meita Programa Estad'!,al:merciais, provàvelmente na' ria do Almirante Baroso �j .

I' B 1 mio, a reportagem pode di-
íÇasa Ho�peck, para que os', mente concordará jogar go, diante 'dó Atlético Mineir'J, a em .e fi

vulgar o que fico� estabe-
desportistas possam

.

ven- ,contra o Mêtro:pol; pélol cêr- Horizonte conforme sorteio efetua�o na Con lecido mi reunião do clube.
:ficar a� .linhas

.

modernas
. t�pp.e ro: Estado. zona lÚ11, , .'

1 d D'" f' azul e· branéo .relativamen··
com qu� ,Í0ram confeccio-. depois do. clubê' .salda os federação Brasi erra e· espor os. .

.

'

te a organização da Comis-
nadas pela Monark.' compromissos c.dnt�a Mine_' .

: A delegaçãà do clube catarinense deye- são- Organizadora -dos feste-
x X x r.a.sil.' I> Figu'eI·refise'.

.

l' h�
, ., ,

. '" .

d' 'd'd
.

's ''_'.,
,..

rá viajar .sábado .
pe a man . a1 por Via "a�re<:. JOs; !'VIla' em uu-LlO

MaracaÀã' terá seu' :"'Mus,'eu "I
provàveline,nte êin aviã� particular .�o Gr!-

missões:

'. .

VemO do Paraná; pois para iEso a dIretorm COMISSãO ORGANIZA-
. dós Es!portes" _do Metrapol jª ihiciou dia� �h�ás áS,Ptiméiras" ���6�rlqS ��::N'ÇAS

.. -

RIO '16 (VA)'"
..... coriversaçõe.s. '\ Adilsen Àmaro Alves'

. '. ,...., ,:.._: O",mtfs�u' do/. 'esporte ." PROGRAMA E RECEP-

que,mostrar�'aos câriocas"a' histÓrja:,do fu'-
o

• o s,egundo comprhnisso '-entre, o�TJ"i- ÇA:O - Celso Ramos FUho
.

. tebol brasileiro, v:ai;)3er i.nsta.laCloAifLEstádi9'- .. Campeão. Catarinense,-e o· �i-GaII1pe�o lVll::'�" '�Q'S���à�$�-Thlagô_"
'�.

. ... .. . ,.,
.

" ,,'. .' -'\r ' , •

d ' .

'f t'd t':d" 'Ad lf' Osm DamlanI
dQ' Maracanã, no. loca!\ocüpéidQ dúrante 12 neIro.. evera s,er e e ua o no es a 10

.

o o The�cloro 'Rogério Vahl

anos por uma' companhüf dê,.tr�n�PQrtes, .e' Konder, em F]ori?nópoli�� "

.

PROMOÇÕES E· DIVUL-

agora liberado pela ,Justiça 'carioéà;·Nesse 10-'
,- .- , ,- _. ').. '.'

_"
. ._.

cal, cêrca ,de 1+ mil.:metros' quaqrados, .loc�-
lizados. sob a arquibanc,�da'·. do ':ÊstádiJ, a

ADEq projêtou a construção �dê dt:tco ,novas'
atrações para o·1VIaracarrã� '. c'"

•

., Il .

....._._ ..._----_.:.

60 páreo - Yole ;Estrean
tes a 4 remos

7°' páreo - Escaler ..

'

80 páreo - Yole Princi

priantes
90 páreo -" D_uble Novís:

simos

!

....

d M d·
.

que conquistaram urri títu-
por Wi'son L e e euos ,

\, . lo de campeao estadual,

sendo, que ja foram dispu-

CAMPEONATO' }!;�TAnUAL tados gêz campeon�tos, a-

E SEUS' CAMPEÕES presentanao o QUA..?RO pT!:
HONRA DA F.C.X., a .3B-

guinte composição:Atendendo numerosos Pê-
10 campeonltto, realizado

didos de' aficcionac:l.os· do

nobre jõgo, çl8,mo's' a seguir
em 1954, • nesta' Capital,
campeão DE M É T'R I O

a' relação dos enxa-:"ristas
,.

. __ .._.__
SCHEAD, qu� também o�-

"

A'"
/

h
teve o título nos dois cam-

.',

r�enfino� viajarão amtn� á.' peonatos seguintes; ..isto é,
em' 1955 . e 1956, disputad;..s

B.1JENOS AIRES, 16 (DP!) Foid(� fespectivamente nas cid?,-
• '] 1 1 - 'd I d 1; t'

.

des de JOàçaba e Blumenau:
.'

sIgnaCta? oe eraçao o n er-enc.�"'n,e par'.
, Q 4° Campeonato, dispü-,'

. ,a vjag�1 .à Há1ia� tom vistas ao E:.?gundo jô- tado. na «idade de Rio ;lo

go com o Internazionale; pelo título mundia1 Sul em 1957 apop.tou como

. C a 111 p e ã O' enxadrista
dos ·dubes caQ1peões marcado para o dia 22, ADJ-HJCTO . WANDERLEY

.

em Milão. Com a equipe, deverão viajar oe, DA NóBREGA;
.

1 d d' No 5° Campeonato S;l-
I

,ases Na.varro e Ro án, mesmo con1tun. i os ("
do, Antenor poderá r��,(�r- grau-se campeão o 88)'1:'1,):'

nar ao futebol do Faral1á: 'que não têm condições de int.sgrar o quad:;o-� FREDDY' PEDROTTl: GUI-

MARCíLIO DIAS QUER i\' .

t' d .�. "'t' f�' , , MARAES, erú torneio reaJi-

,R,ONALDO
",J. VIagem es a marc:�a a p,�ra SP ..., 2-_elr8.. CtJTIj zado e�n Joinville, no àno

A diretoria r:!o MarcU:io Santoro, Tariani, Trucchia,
.

Guzman, FéT" de 1958; _

Dias preocupa(l.a com a de- ro' Decaria, Acevedo, Mori, Paflick, Maldo-
ficiência de. sua vanguar- Em 1959, em campeonat'J
da estã tentando conLm- nado, De La Mata}, Bernao, Mura, Suarez disputado. nesta bapital, ;)

tar o ponteiro esquerdo Prospitti; /Mário Rodriguez; Savoy, D'As?en título máximo foi cohqui3-
RanaTa, vinculado ao Co- - . tado pelo Dr. JOãQ BATIS-

ritiba. Os prfrneiros eni;��n- zo�· S�ntiago, com o técnico Manuel Judiei TA RIBEIRO NETTO.

dimentop foram {Ilantidos. -

e o preparador fisico, Gonza1ez Garcia. Na sétima disputa, reali- MATE EM DOIS

GlTARANY ENVIA PASS!i- _-,-_______ zad� em 1�60, ta�bém em-J'-'·��-.-�·.·'-·.UEM PARA GILBERTO D' r'" ·
. FlorIan6polIs, o tItulo val-' �, .8. �

. ,ISpe,nSas �O )LOmerC�ano ': -

tou às mãos de _FR�DDY F �
.

p � i
A diretoria do Comerciá-

.

estadual, etapa. semi-final: PEDROTI ,

GUIMAAES,
.

I .& � ..A. �,
. . '. .

d O 8° Campeonato realI-f. W/ �. Q'" '1rio de CriclUma ven1 de O prImeIrO Joga or a ser "

-! •

'

"�r _.
�
�

.'

_
'

se manifestar favorável- dispensado será (1) gaucno_ zado. nesta CapItal, em 19�,· � I. �: 8•
mente a dispensa de diver- Mauro, que por .coin('idên- aptesentou como. campea�

«

R " �. 'l.�Ú �
r

_
sos jôgarore's uma. vez que cia terá seu contrato tel'mi-· o Dr. SYLVIO DOBRO � � � W' �
o clube está dêfinitivamen- nado no fim dêste mês.

. WOLKI1_ . �.�.'.
te afastado do �ampeonato

'

. No' ano segumte, em�' � � f r'
Joaçaba, o Dr. JOÃO BA- _ IW r r __
TISTA .RmEIR? NETT? �.� ., _ = �I
reconqUIStou o" tltulo perdI� � •• ��
do. em 1960; J

•

.

No décimo Ca�peonat'o, POSI�O: 1 ."... bb2B3;
O último disputado, em 2 -- d,3p2p; 3 \...,. pt2P2r;

A diretoria do Clube Náu- nidade em que serão discu- torneio realizadó em abril 4 -.- 1p3P2; 5 - lp3P2;
tico Riachu.elo determinou tidos o :nôvo estatuto. do ão corrente' ano, sagrou-s::l 5 -'- 4DP2;,6 - 403;, ,7 _

clube, elaborado pelo se- r>QVamel1te campeão o Dr. 6T1;' 8 - 6R1.
cretário João Leonel <lé SYLVIO DOBROWOLSKI. A solução. do problema
Paula. .

l Dev.e-se ainda observar a. 'acima será publieada. ,na.

não realização -de. campeo... nossa próxima ediçao.

..

,41x Viajantes O
" ,

Jogando m-ais uma· V0�� ta de ea1l1peão do To'rneia mente ao Grêm.iá:. "Rocha,
no· gramado do. 'Ipi:ralll��l, organizado' por aquela Ney, A-lípio. e Aroldo fOl�an1

sabado último, ó G rên:lio agremiação. A'partida,
'

.. en1 Os goleadores,· tendo o qua-.
Getúlio val'gaS; do' SAPS 'si,' transcorreü-se num cH-

.

dto. assim formaC'o: Mário

venceu de, maneira. espe- ma normal e disciplinadO
tacular.a equipe áos Viajan- não ,tendo sido. notada qual
tes E.C.· pelo 'marcadór de . ,quer i.rregularidade; "'porém
4 x O. O·' acontechnento no que l,dca a parte t��ni-
marcante al1' par���a foi ca, sômerite nos primeiros

. .
.

.

a entreg;a. 'de urri rico' tri)� 'mÚ::mtos iniciais é q�e o jô-
.

(Pôrto Alegre, 16 (V.A) �- 'Cumprida' féú,pelo Presidente dos Via-' go àgradóu, porquanto, na

a· sexta rodada do' ;returIl0.do�carn.p�onato, ,da' jantes ao quadro do SAPE sêgímda fase, o domínio das

Divisão Espeeial, a classificação das clubes. _p_e__la_;_,s�.��n_te_c_.o_nq�U_i_s-__a_.ç_õe_.s_p_ez:_en_.c_el_l. __ 'iÍlt�ira..,

concorrentes fi�oul sendó a:�égt;iin.te:
."

Grêmio .•....•••• • • .'•• � ••. o' • • ','. 2 pp.
Internacional �.: 4 p. p .

!3rasil ••••• ,; .•

'

� � •••. � � � .••,' '.. 10 p. p,�
Juventude ••

••

•• ; ••••• � •• :"'.12; P'. p."
Pelotas �

�

� ...•.... ·I.�17i 'p.p.
Farroupilha ••••• ,; ••••••.••••c.� 18 p • p.
Floriano •• o • ;. •••

'

•• � •••••••••• 20 p. p •

Guarani ••• o·· o •••

'

•••• ., .••••••

'

. 20 p.'. p�.
Aimoré ..• ;. () •... o

o ••••••• te. 21 p ... p .

Cruzeiro . . . • � : . 22 p. p .
.

\
-

Flamengo ....••• ! •• o 22 p. p.
Rio Grande .••.� o • o o • • • • • • • • • 24 '

p � p .

Grêmio Getúlio Va:rgas

.____".-.- .....,. �__...__ . I
..

Grêmio, ·I·ider do certame' gaúêho .0.
Pires, . Dário,' Cànuto' e Es

tanisllj,u; 'Ney e José; Arol-'
do,.·Rpcha; Alípio e Zin'lmer..

'_". ,

U,LTIt:fAS DO ESPOR'TE

LEOPOLDO INTERESSA
AO GUARANY

! '
. '

O jogador Leopoldo ori-
undo do interior paulists,
encontra-se realizando pe·
ríodo de testes no Bugre de

Itoupava Norte.
Caso confirme o seu atual

estado atlético nas próxI
mas exibições, deverá ser I
contratado pois. agradou em

'cheio ao treinador José Pe
ra.

PROXIMOS JOGOS IPIRANGA AGU{umA
. CONFIRMAÇÃO

Depois.� ma!1J.;er os pri
meiros ent�ndImentos a d�
retoria do Ipiranga de Sa
co dos Limões está agu3.'.'
dando comunicaçaQ do Vas

to Verde, 'Tisanao a realiz9,

ção tle dois comprl)mls�os,
um em: Blumenau �: ou�ro
nesta capital.
ANTENOR ESTÁ SEM
-

SEM CONTRATO
O loiro zagueIro do Almi

rante Sarroso, Antenor es

tá com .seu contrato t;)iPi
rado com o' clube,

-

tendu
feito certas exigências pa
ra renová-lo. Em vish de
não ter chegado a Um acôr-

para o ,próximo dia 20, na.

sede própria' do clube, uma
reunião de assembléia G�
ral Extraordinária, oportu-

A diretoria do Guara!1Y
após .acert.ar práticamente a

.

vinda do. atacante Gilberto,
pertencente ao Flamengo,
enviou passagem para que
o jog'ador venhá até Blll
menau 'sé subIneter. a tes-,
tes, antés de firmar con

trato com o clube campeão
da ciq:l.de.
PEREIRINHA. MAIS UM

'ANO NO BAltROSO'
O �tacante' Bereiriiiba,

do -Barroso àpós tef ra

pidos en"tenüimentos CQm
os mentores do clu� bar
rosista renOV0U seu com

promisso por maIs uma

temporada.
.

!

A volta, de m!meros sete marcará o rea�
parecímento do Qrê,mio p.ôrto Alegrense,
afastado, :lá da disputa da "Taça BrãsiF'. O
r:der jogará em casa, tendo como adversário'
o Farroupilha, 60. colocado" no certame.

Outro encontro, de importância da roda..

da será jogando em :Cilxias do.Sul, onde o Ju

ventude estará recepeionando ao Internacio.
nal. Completam .

a jornada o Bra-Pel, na

"princesa.do Sul"', Floriano x Flamengo, no
Santa'Rosa, e Rio Grande x Cruzeiro, na

"Noivà do Mar".

Domingo a Asse'mbléia do.
C, N. Riachuelo

�ato no ano de 1961, pois
foi de ciÍses 'e dificuldade!'

para a F.C.X., o referIdo
ano.

--xXx--

DEMtTRIO SCHbAD
PROBLEMISTA

O pai do xadrez catari

hese, DEMÉTRIO SCHEAD,
além de grande jo,gador
era um exírÍlio problemista,
tendo compôsto mais de

uma centena de bons pr�-·_
blemas, todos de grande va
lar' e já plJblicados nos maio

/ res jornais do país, Como,
umà amostra do talentà do

i1:õssô saudoso DEMÉTRIO

cujo segundo' aniversário Je

falecimento ocorreu ontem,
oferecemos aos nossos lei

tores
/

um dos problemas
publl-cados no liVl'�) "XA

D_EEZ INTUITIVO", de au-
,

tõria de nosso conterrâneo
e reprOduzido no DiáriO le
Notícias do Rio ãe Janeiro,
em 1932.

PROBLEMA N° 1

ASSISTA; DIA '27, A PROVA. CICLlSTICA "'NAZA�ENO
.

COElHO", A MA,IS FAMO.SA-ÚE OI "ANTAS S'F ·EFETU.AM' EM SANTA CATA'RINA E (UJE PROMOVfTO
DOS OS ANOS A RADIO GÜARUJA. DEVERÃO, A EXEWLO DOS ANOS ANTERIORES, j CONCORRER A PROVAVA OS MAIS DESTAC�.Dds ASES� DO PEDALlSMO
ACtONAL

\. '. -
..

.'
.

.' " .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



C�oi-tpe notid.ltmos o '

Seçn'et�rio �os N��10S "do
Qest�, que se encoiitm'·· em.

" • I}"
.

Florianópólis, prestou dI}-
clarações; ao 'Serviço "d�
T�.-��,.,<,.", ,�1r;\ r.;oyõrno,· só-
bre o andamento de' obras

atacàdas

Texaco �rasil S,A. -' Pí:oél4tos de' Petróleo; Gorr.
,
e,S�ritório

. a rua Jerêairpo' ICoe�ho, n� "13, 1'; anpar, nes-

'a c.àpital, precisa de um empteg'ado, para serviços
\e contapilidade; cOin idade �e 2.3 _2, .29, anos;' que 'te;

. nlui boa redaçãO em:português e expe�iêneià e!TI eál
'�ul'os em geral. Os candidatos deverão· possuir CWt\so
T�cnicó: Contabiúdade bü Âdminist'r�<?ã(l. : corópieto
ou qt�e' esteja completando. Salário) inichÚ: Cr$

.

100.0ÕO,OO mensais. Os interéssados deverão' dingir-se.

ao encÍerêço ':
acima, no horário comeréial. Indispensa·

vel possuir' os . l'ecluisitos citados.

20.9.64
-
.

,

, SUbscriçãQ,Parficular. de Ações
( (SO.IiEl'>Il',E· t'AJ.1A o� QÚE JA i'}AO At:IU1"4i,s,tAS)'.,

I,'
"

PETRóLEO BRASILEIRO ��..
- "PE�OBRA�';':'_ ;

avi� que, � partir do dia 14 de setemh��, efetttará, nes. 1
1 ta cidade, p�!' ititermt:'iiio do: Banco IluÍústria e Comér.

'

I, cio ue Sánta Catarina S/A., � sub�crição' partiÚUlar' de
suas ações prefere�ciaiB para integ'l'alizaç�' dó aumen· .

to de capital aprt?y"tdo peia Assembléia 'Geral Extraor· '

dillária de Acionistl<S, realizáda em 10,-12.63 e Z:s.I-6'1. I
O v�lor stib�rito deverão ��tintegralmente realizado'

no ato, em dinheiro e/ ou· ém obrigarÃ>es ao portador,
de m-clssão da Em,présa, aceitas pelo respectivo valor:
nomiDal e com os cupiies d� juros nrs. 20 e seguÍntes. '

I É imprescint;iível que o aclo$t,a apl'escnte, no atO,
'

! da sub�criçã(), 11 c&utéla representativa d�s açõoo ,de 'sua.

I' propriedade. . I. A' subscrição lJOderá ser feita até o dIa 2 de Ootu- ,

bro, l1il f01"111a estabeJecida na I..ei n° 2,6�, de 26-940, óu
;

I seja, na propo�ão de 2 &_pões por 5 ações .já possuida.�. I'. ..
22.9.64 ,

PERI8CÓPIO

"A p�cip,al 'reivindica�
çãQ

;

�o l1leu n�lUúcípio é no

setor de energia elétrIca".

.

A. declaração feita . pelo
PrefeitC?, 'de pÓha Emma,
sr. Aléssio Gadotti, dá. Urna
idéia dé como sua :terra vê,
o encaminhamento (ia qu�S
tão', en,ergétic� junto à
CELESC: onge, ,acompanha
do ,do, deputado ;João Bér·

tolJ, tratou do ir!lpbrta9te
aS\5�nto.
- ,_.�__o____"

Para 'gozar beneftci.o,' o
. interessado deverá requerer
à autor�d;l.de competentE:',
através da Associação elos

Ex-Co111batentes com' sede

mais,'próxima à localidade
em ,que' se ache fixada a

sua fil'lWt.

De
.

outra parte, foI sauda
da como fato auspicioso' a
consignação no 01"çamento
Federal de uma verba Ele

cinquenta �ilhões' de
.zeiros, ,para obras específi
cas, nos .municípios; de
Witmarsum e Dona 'E'mma,
por inicitiva' do deputado
Qrlanfio ,Eértoli.;

.
'

\ O sr. Aléssio Gadotti v8io
a Florianópoljs' em' com))".
nhla do faqnacêutico Jo�ge
Zago.

VOCÊ SABE O QUE SERÁ,
O'ENDEREÇÓ' I, .. ,

.

CtUf�ELHEIRO MAFRA, .4?
..

oi

Jantar,Dancando Ho'ie· no "Ú'SCiU.·
, �. > ".' •

I
•

'Numa promoção do 'dés- ' Segunçlo .

se espera', mais
Em seu discurso, Tito 'de- tacada colunista Sociai CeI· �ssa promo��'o de 'Cel�o

nU,nciou �o�amenJe os e1li-
..

"'� 'n': .....�l�n<._.. i1e "A GAZE· PamuIona estii fadada ao
neses. comunistas., Disse' que TA", Será �eaÚz3;da hoj� no sucesso obtido por tantas

·

estâvRri1 levando·.à ef�ito Oséar ,Palace RrrteI:
I

JAN. outras que o' conhecido co.

uma, políti:c� d�sttutivá é 'WAlt ,·DANÇA!'fDO.· P�rtici- lunista tení ,e1'lcE)tad@ em

adotando uma' política aven· JíaÚ� c;lá promoçâo a canto-
.

nossa Capit!).t,
t��eira' com rfiÍSpeito 'à: gt�i· ra" Neide· M,aria.
ra ,termonuclear.,

,

.

.' � '., ��
Prossegue desse moqo' o

P CIClp 'DE. PROi\1QçÓES'
'li'ÉCNICO ,CULTURAIS DA
REITORiA

.

DA USC;' que
tem tfaz�d:ó a FIorianépolis
professores de renome, per-

·
tencentes as maiores .yriiver'
sidades cio país e, a destaca·
dos. institutos de cultura.

Corno . �e sáQe, o Q1lfSO
de, Adriütiistração dé Pes

s'Oa� fài -co'roado. de �lepo
êxito,. tendo /

� renom!).cja
p,rofessõra, merecidó os

'maiores elogfos pela manei- -..,....------------

1'a objetiva:'e clara com qüé
ri:ünistn'l'll as auras.
, r Revista

/

'Revelacão'
,

RecebemQs ontem o

mero referente .a0S ineses
de ,julho li) agôsto da I'evis�a

REVELAÇÃO, brião' éspírí-
·

ta de oooperação social.
.

A,presentancto ótima pa:
gitlação, e beIíssim:os traqa
lhos de fundo

.

científico e,

espírita ,a, publica<ta0: que é

dirigida pelO professor A. S.,
Thia!!o. merece oil m8riores
enCÓmi6s. -

I /
•• J..

Uma certa ôposiÇão, rebelã=se por'urna' eúússôl'a 1õ·

cal, pélas inúmeras' placas de obras do govêmo' Celso Ra-

mos, em todo o Estado. ' ,
'

, Nl!<tur�1 a rebeldia, porque, nos u_denistas tempos; obras·
, .

.

,\. I

de wlto como as que agora se constrói, não ha·viam; nem G C' �I' I
'

em pIànos. Nos qdenistas' telpPos� repetinlOs, . não haviani � uerra IVI' no 'e'men, .�
óbras" portaQ..�o, inca'Qf;.ds as, placas.'

..

( ,
.

Mas (, cúmulo da' am,biguid,ade dos "raivinbas", é . que Con'�inua Pre'ocupan'do'�êles elogiam as placas do' govêrno guanabarino, e quéreúl ' .
! t,

.

.

•

'

, f , .

borrar as do nosso' gQvêrne, comó delinqÜénfes ;uve.nfs, s<$ 'ALEXÀ�RIA, Egito,. 15 puta 'patifiCajllente. Nasser

por pr.ier e inadaptação.
.

�VA) _- O prjncipe F.ei�al, _ apgio.u pª reinibliea.nós' ie-.
x x x da Arábia Sauolta, e o pre- menitas. e esUJ.c�onoU; !:j.té

:� ,

Outro Gallo 'típicó dos "ràívinhas"•.é a manen-a comQ si�enttr Gam�l ftbdel �as .. ,40.000 sóldados �gípciós nó

s� referiam, pejorativamen,te; contra ;0 'progq-amã de cons· ser da" RepÚblica, 'Arabe ·país do:Màr -Vei"me�hó. 'A

t�uçã;b de escolas. � "mais uma das mil", se �omaram duas' 'uplda" �e. ,comprOlneteram. Arábia �audita ,apoióll ·)S

_ mil, mesmo, e.o govêrno �tarinense, vem cumpriitdo a rê- a -tentar fazer tudo para. monarqUistas' :elo Iêl1'len

de dé 'escolarização, qUádrupÜçando"a, e, nó final, chegará. que termine, a. guerra civil com anuas e dinheiro. 'No
à,' mef.a. "nenhúma �riança 'sem escola"';

..

Í1o' Iênlén. Depbis de .três enta'nto, os dois dirigehtes
Os \,pejôrativos, ficilram pejorativados; . porque não. ti·

. dias de, conv�rsações, .

os nãó' chegartl.lll -á um ácôt
veram o elementar' raciocínio de procurar à vel1dadeo Fa·

. .doi.� dirigentes expediram do, s?bre a

.

r�Ji���a ,aas
zem 'pe;wratiV'os por. fazer oposição, querem .

bOrrar reaÍi., um comuniêado
.

conji.rntó, tropas' egípcias� O? sôbre o

zações por lfelinquêneia. Borr�d(fs ficarão. no qúa.:i Pfometerám trat�r reconhecimento' do govêt-
.

x x x
,

" de, evitar novos choques -repuolieáno:t por' pafte
,� m:,:;c;, ê';�:: "r(·1J·J"a� fllndamf'nt"i!;" e tre os realistas

.

Sáudità. Q
depois. blicanos do

funo,

�r a�u Ir��' � I�[ a[�[imfntn� �Ô re �I� fi miDll.ra[io
4�� os irtnta ê. 'doi$ mu. tGnA91de� de 29 tan e e.cmi �s ���� d.o at\w" __.-.,.......,._.,.....;;...,............._-__..;... ;.;.;..,;..:.;;,;;.�....................,;",o.i,--...........,"!'"i"--..........�-.......�-.....-.......-..

::f=,�m��Po=: :ae:s:��ê:;: �� ���� '�oyQrn'ád.rir' $ando-na:lmportanfe Projefo',de [e'i;
.ção ap;roXim�da :'de 10��OQQ

.

de, 'empreendimento 'dísse o. 'cl1>nstruidaS sete�ta (> �

I
'

I d Y d
'

.:;I���=�=J.�:'�% �;:��r;�:. sluçãu do mpo,sto
'.

e ", eH a5.·..·.·' ie� çà" do Esper�,: com .os. ra-: rança Pública 'há 'a . rea1iza.; ,
'

��i€��qu�: ����E�;�LE�: �;.·Q.�"o.J:WA.:�.;.I[.'�e.;.r,= ,n;.C.�i�C�f·�pdi:os:.:.·:q�ue·.�.�.,.jna:_�··o·;.·'�o·�': c,D.Dsignações aos, ex-combaten,tes.,·Inicial-qJ�nta disse Q Sr, :p):inch)al meba de sua. ad- "'...... .... __,
,

S�"p.ft:n 'B��taso' i 'que 1)�- minj_st�ç1j.o, . Í1gadali 'aos sé- :.. Sôbre 't"OdoviÍls afirmou:o de comarcas.' EXistem; atiída :, Import�te proíeto de lei anuais, reajustável sempre
tende tornar a sua Pasta t6res de energia ielêtri�; e Secretário' que 'diversas .es- cPlilvênios '·.c�m" h�ítâis, :sanc�ona:do pelo ��tnador que houver alteração do

�a1s conhec'ida' em' Santa rodovia,�" pl"Qblemas ·'funda· t:(à:$s estão 'sendo, cons- par� a aquisit;ãQ de' ��a., '. c:;e�. �ntos. dete,mma.a salário mínímo da região
Catarina a,t:ravés de um tre, mentais c!ql ·�f6t�.' o ;plàno trnídas.. outras melhoradas, mentes: com o D.A.ES '.�pç,� do ilJlpósto SÔlJre, em' q\1H o beneücíade . ,sti
balho . operoso e dinâmico. enérgético,:' idi;)a:lizado .. peÍa ou ,'em vias' de serem' ;taca. afiin d�' fomeeer.� abà� �das e, eqrislgnáÇ?e8, � ta- ver e$tab�lecido., O reajas
Salientou que com a críu- Secretaria,' ..

em cclaboração das, o que propicíarã a per. tee'imen:to de, áglÜl ,�deq�do 'Jqs .�uele, ímpôsto , vine�a. \
te ser:á. p1'o�e_dido da mes

ção da Secretaría, .a -úniqa com '. técilic?s' dá 'CEE" e' feita Integração da' região, à' regíão: CO!!} 'à -Secretari� q��l '�� ex;-com.batente�, .m- ma: pro�orçao.' �� mudança
,nor, Brn_sil desmembrada da CELESC. pr�vê a oonstru- que' poderá exPamUr' suas dw.AgriCultu�à; pa,ta ,a cons- ��rar,tt�s .

da .f�rça IpXP� ..

do sá1áliQ-mfnínW.'
sede do, Q{wf::,mo .e 'que 'llá' ção, a�é�ma�6 'db:pmxin\o riduesas a õutras partes .do truoão de nostos d�' suino' C�,oIll1ria Brasíleíra, que .. re-

pouco tempo comemorou '.0 ano. de urna "linha de trans- Estado.
. .

cultuI1�: e �ursQ�,,'por téchi� �idem' h,á c�co. -;l0u mais
seu primeiro antversárío, 'o r!iis�ão que ligue ii. Usina \ 'OUTROS PROGRAMAS cos especíalízados, (i� plan. �IlO�"nQ ·.ter�1:6no do Esta,

Cl!e$te, cor:, êste pOnto de do' E$perinha. '.em Faxínql Alçm çlo programa b�sico, tio de oliveiras;: �;:iÍlten�tf�. '�o, estabeleclUos ou que ve

cm,r·n-to en�re á8 i:hl2S re· dos Guedes ao erlremo'·oes· est3belecido pela' Secre�a- cilliGlo a pro'ducáo de 'az.ei. tlham, a se t!!:-;tabelecer' com

giões . cataríne�"e9.. 'fjr:'lU "t'�: reaíiZg,da
.

em convênio ria,.' cQm relaçã(!) a elefrifi· te.'
:;< ..

". '" fjnna 'comerdal indivigual:
mais perto. da capital. Citou com a CéLESC, numa ex- cacão �e, rodoy:ias, exish:im Fi.nalPando 'suas decla:ra� A ,isençãp é fixada I no tetÇl
� ........;.._.,..,.----_._----"-�-'--...,....... o·u'�ros prograrr.las,. tam"b'ó'm d" "á S n:iáx.imo de um milhão e

"_ y ções lsse o Secrst rio: 'e- .

, imhortantes, o,ue' CO�ta:ril f
.

13 t
.

Oe t' ,dúz'entos nrll . crtlZ6iros,
""

.
.

. l'a..irn' er aso 9J11:J, o· _'.s· e
com todo:'o apóio dCl Gc:ver, passa por uma granôé .f.a,. "_-.

mtdoÍ" qelso ,Ramos e a co· se. de prog:r:esso e 'deS,ett:vo�. "Declaracão do Prefeito
lahoraçij,o àos ór,gã,OG :.com· 'vimento, o' ,.que contribui ' '

p�tentés. S.en�lo assim a S; para a sua 'ex.i;>ánsão e' to- d O '[. I

�rl'!ta,ria' G.J peste reali,Za 4i· tàI integração no' Esta.dó de e ona ['m'ma
�er$as obras e� con,Vênio Santa, Ca'tal'ina:

'

Por. 'outro ladél, pros
segue' o curso de Antropolo
gia, mInistrado pela profes
sôra Carmem Junquei.ra, da

P0ntificia Universidq_de Ca
tólica de São 'p,>,ulÇ!.
Às a41as, que estão sendo

ministrad\ls na Faculdàde
de Filosofia, tem despertado
grande int'ei:-e�e. I

,

SegÚrilo "O ESTAOO" p,o

c,le . adiantar, já estão abàr

tas 'no Departaruento 'de
Educação e CUltura da Rei·

tOrlà,: as' inscrições para -6.
,

Do "MatroDol 'á
.

"

. A �ir�çfio .

ao ,Esl:iorte
S::lube, Metropô! er.tkre,eOll
a :esté jórnàl te�é,graim.·
'que:, aoaix_o. tr�nscrevemos,
p�ll:a .

IlOSSOS ·leitores. '8" etn,
'especlál :a to:t:'cida floria

'nóJ>olíta,na que . domingo
úÍtimo', urestigr01J b ,�lube
dê.'.: Cri�iu'�a, 1ncentlvan
dó;-'O: "lj. irande ,·vitôí:-h
contra, o Gr�inió FlJ.ti�bol

, PoI"toàl'egrer>Se.
"JotT>al . "0 ES1ÀDO"
Floi-�anópoiis se.

"O ESTADO�'
Ét�ivamente �gradéCt"i'

do� ílpn)Sentamos CÚ�íqvi:
do .reconhecimento .\colhi
dá p. ,incentivos recebidos

,

-

" .)

atravês' .imprensa esc-rÍta

vg. -falada. et 'torcedo:.-és
entusia�taS.,�»e rios ,1e�:l
Í'$m 6ólÍsg_��ãití.ór.a vitoHã
sôbré ',lf-rttebéi') Gaucho 'ij:;t
Contamos. icom est� inàis
pEmsávei .apõio novaS . jor
lladás futebol catarinensa
pt.
sa�dações

nú-

Wilson vai 'faz·er falta
'A equipe llaciónal dQs

téc_ntcos que fazem e'trapa·
. lham' em Informação Agrí
cola, acàba de .perder um

dos seus -membros, o 'médio
có·véteÍ'inário Wil:son Cardo
sÓ Alves. Trabalhava na Di·�
visãÓ de Iiúormaçãó da

ABCAR,
.

e era um dos' vete

llano,s da comunicaçãó� para
educação extra·escolar. Era

da elite do Ministé:rfio da
AgriCUltura:
'Com tôdas as qualidades

de um 'bom camUIúcador, o

médiéo-veterinário. Wílson
Cardoso Alve�; aiém de ter

,prElparado: nlUi�os outros

ooqlUnicadores rurais, fói '

t.a�bém quein dinamizou
às semanas ruralistas 'pró·
m�vjdas �io Serviço de Í1'l
formaçií.o Agrícola do Mi
nistério ela Agricultura,

. S�:u tempOI .

Viajava êsse técnico, 'sem
pre incansável, em coop�rar
nos treinarilentos de' infor·
l;1lação, n0 avião que caiú
em Friburgo. ,O Ministério .

da Agr�ciiltqni o perdeú;
n6s o perdemos, e êle, falta·
rá naS atividades para' o de

Sellyolvirnento rural.

lv.l'uita viagem fez; t'reinoú
muitos tééniGós;' forn'tou
muitas equipes para fazer
infoI'tnação agr.cóla: c O co

mimicador Wilson Cardoso

Alves, era' um técniéo às aI·
turas das nécessidades . do
Brae iI que· precisl;t , d� técro-,
cos, faleceu quando, via.iava
em 'objeto· de tréipar ll1!li� ,

tééhicos parl-). aumentar a

eqUipe que tra1Ja1l1a contrti.
o atraso rural. Lel,l1bra·lo,
emos senipre, pOl'6J11, êle

fa2:{;! ta!t�, '

o ESTA 0-·.

•o JIlAI5 IU'HGO illAlltO DE SMI1A CUA}l{IH

Florianópolis, (Quillta·}'eira), 17 de Setembro de 196i "

'"

Preficernenle Assegura�a � a Escolha
do 'Prefeito'de taió

Festa da Prim'a'vera.:'da
, ,

'Paroquia de' S. Lúiz: .

� "
{ .

didata" ,da C1lsa ·,Borba ,com
1.4?0 votos.

.

Cassia Carla Merlin,; 'filha
do casal Dr. Eros Cl'Óyis r
-Merlin . com 1.4Ú v..otos.

.

\
. I", "

.

Ro�ernar, Ooutiooo" cam'li-
data do Grupp Escolar Pe.
Anchieta comj.351; ";j
Cabe a.qui 1im esclareci

ll1ento aos" 8rs:. Pais das
candidatas. coriio a. todos

. q\.ie gentilmente, cbláoora .

ram 'nessa', eleição
.

q'ue .. tan
to 'brilho trouxe' '3I1105sa
Festa da Primavera. ';.

cru·

'Taió, munieipio da regmo
dó Altó Vale do Itajai, »1'e
para-se para ter novo Pre·
feito.f Sua escolha: vai se ve

rificar at-ravés ela Câmara,
de Vereadores, nos ter.moÍ;
da emenda consW\wi0n;JI
aprbvada pela AS!Eil11bléia
Legislàtiva: estabelecendo a

coincidência dó 'mandato
dos governantes m�nicipais
coril.o do chefê do" executivo
estadual.

.'

Sob intell,sa; villiração,' o'

psné refqrendoú 'a\ CHIl,(Uda.'
'tur� 'do sr. Muacir BéhoH
à PrefEdtura 'de 'r�m: 'Um
, ' '. '\'

,

cortej0 de au�omõveis cqn·
du,ziu

.

aqt�eie 'jQvmn· pqÍíti
co '<ltfi () local de. Cpnvel1ção,
aplaudindO-ó' e" consagr,an·'
do' séu nome entu;;,iastÍcá,
meqte:
Está assaguratia a vitÓt:hl,

'saguridó bs, ,repetidps 'infa1-'
flhebid()s. .. ,';'
.

,

" ,

.

Na \apur;tçáo, final d7' <;10-
ming'o ft no�te não, constâv-a

entre, a,s princesas' � 'Í:nI3[\i
na � Isaõela:- 'Salu1'l1, gue 'ago
ra incluímos' comd r.ecO-

"
. '"

nhecim,ento ao zêlo "e .� ,�'!�
dicação' à Igreja ,dá",Sl!ta.
Janetê _Balum; tia :dà '(;aIi�i.
datjt . � que �. abhâVÀ' hp:spi
talizada .'na ck&siâ.o. ({ s6
poude,' ent.r��t" os :v:Qiós
apuY",rJ,f:ls' de)1s �s; ���' l
A ;FesÚt dâ.Oo;roaÇíUl réa·

lizarzse-á' . eUl' ,: dâta,.a ',sér
oportuname.nte: fixada" oca
sião :em que, será, oferepida
a: tôdás as candidatas ' Uiha
valio'Sa 'e fÜlIÚeoordaçã;(t·'·,

AolO ,ers. Pais :das c�h�
datas será: ofertad� 'e1i\ re

conhecimento, {uiú!. aSsiha.
tura grattúità :parI),' Ó ,aJ\d"<ife
1965 cU),.ReviSta "Nossó. Sé
culo". ;

..

,

.

, � Luta ld.eol6gica {onl;npa J�, '
•
.' j.. ..

'.
•

BT,IDAPFSTE. Hllngría.. 16 Num' 'discurso que K�4ar
('VA) ...1. O 'miineir�.nijn:is. prónuDc10u, por' motivo'; rui
tr'o 'húri�aro j'LnbS K!lda; e reumao,' húngar(j-iugos�ava,

.

,"o .nl'�sident� Tito;'_da Iugos- pre';ia a necéssi(iade de re

'Úl,via·. afie se' el"l�()nttà: 'em
.

ferida c0nferên:�ia. � 'com-.
"

, <'�

vi�ita; ne�ta Capital, inrI�C8' perisa'çã:o, ojTÜó� .não.' a �ép-
,ram. ontem,' fillP "r ��:""'. ciouou. O dirigehte hi.tUf"flrO
mente não flstão de acçrdo rl.eéla.r.ou 'aue "as pJ;áticas
'en,t::re si," com

.

respeito "à, divísionistas': de Pequim
convocação de uma' confe- "oeasi,onam grande daao �o
r�ncja cQmUnista ,para cap· movtn1�n��.éom';�ista' .ii:tter.
siderar' P

•

(i,i""nta sinn-s""'ié- naCional e exis,te uma ,g'ran
";,�a 'P'ioposta .. por N,ikita ,de' necessfdade de ·co,nna·

:Kttlschev: ' '�
"".

,..

.rar.' Pont�s.de-Vista 'e �s��1;Je-
--------�--�,---

.,t} ":; m"
.

�:!S" -d
...

'..,.'.."l,_,,·-·-('
...

:-I·
..·

"'1-V--J--'-!l-'-1'8 ��:���;�;d:?ef���:��f!:
fj f.\ �.,.1$ li' "iJ ,,: ,J', -'muncti:ais ofe,rederá ,uma ex·

.cel(mt,e ,oportunidade,:' 1'l'ú-a
.

àna lisar '.

os novos- proble- .

mas de no'ssa era:':, '

.

St IrS[:or Reoªio
.... 1" ' ',.

sôbre a, trise.da fécula da'man1i6ca
. , '

Ocupan,do' '.

a
.

tribuna da que despertou 'o ass.ünto. se dermos o val,or do trj.go
,Cámar:a' Alta. o senador ·Re· Diz i certa altura o tius- �Ubstituido, represeQbarão
Jl;8.to liamQs 'da' Silva, abOr· tre �atarinenf;lé: urna economia de 16..401 'bi·

ao!.! ;0�n pJ;opriedade () :p'ro-' -

"Se adic1o:miri:n6s-5�/�' dI'! -lhõe�, de '.cl:uze�ros' em, diyi-
blema ,da,' fécula da mandio- fecula de' mandioca na,mIs- sas!"· >,
ca e seus profundos

"

refle- ' tura com' a fa,rirLh.a de' td· '. Na sexta p'ágiXia ,0 ·leítor

xos rio, panora:rpa sócio' eco- go, pode:r�mQs c�nsumir Emco.ritrà�á a integra do i!Í1-- ,

nômico de Santa Catarina, 88.65:8. v>ueladas, �s' quais PÓl't��l'lte- disc�t�S9' '

.

• O que se trad.uz numa ·gra,. ' --,--- ._;....,..- "

:=:S"�P�=,.':Provas De AdminÊstrBa
Em 'sua longa oraçao'o' ,

ª::�;���W:,��:cão Pú'bliêa rn�:' sá6ad'�:
. O seu discurso rflpercutiu t:

'

, .' .

'

,. ;
.

tio Senado e: em sainta'·éa, "

As ,provas dO' curso: dl'l ctir,SQ ,sóbre '. Evolução,,,,da.'
t4t:;ipâ, Pel� 'g�ande interêSse. Administração . de P�ssoal, 'Poesia Bra3i1eir�; . ministra·

ministrad� pflla 'iú'ôfessota do pelo, escrito,r Dominges
B@àtriz W:h·Uoh,. 'Diretora' Caivaiho'dá 'sÍlh.;. .

"',
-

,
<.,,-

da E�,eoJa' de Adrhinistnição
púqJ.lca. da Ful)d,ação Get�
íio. Vargas, se1''ão' realiza·

J
-

;J". �

das, às, 14. horas .de sábJ3,do,
na Faculdade de Direito.'

I
·"0 Al�OR" Aniversaria Hoje FALTAVÀ "ÀLGU_A.. COI·SA 'EM FLO�

Cot'l1pleta hoje seu sexa- Sem dúvida, o Jornalista IIA.'O·PO"IS' ". ; " _ . ,

_ gésimo, terceiro anivers{.!·lo Ántônio Bess� h�verá' de:' " lã.

d� fundação o jornal "O rece.ber hoje mu�t�: cu'n- EM BREVE 'SERA' iNSTAt.AD�· À ·RDA,ALBOR" de Laguna, um pnmentos fehcll,ando-o " . ' , , . . . , •. ,. • ", '

dos antigos Pfrió"'icos do! 'pelo 'jubiloso dia jo 'ani:" CONSELHEIRO MAFBlt 44•..Esta(�o de Santa, Catarina.' v{;lrsário de fundacão do'
. '. .

'_..
., < .,. • , •••

!
Atualmente t.eodo na tão agradável per16d,co. O ..OUE SElA? I

\ '" • 4.

sua direcão o dUiàn.i.co Aproveitamos' o ensejo ' "

""Jprnalista· Anti;>nio B�ssa, para enviarmos ,io<;sas
•• _..:..

.

.:;.-;..;......._......--

que telU envidado todos os mais calorosas felic:rtaç'o�s SESI:, Assist,êrída'M'éd'tca .

esfôrços para melho: aLe..1- f!.o ..TornaI "O ALBOR",1!l1' ....

der e servir- os lagunenses ' pessoa do seu di[�nn Dire- O Dépa,rtamEmto' négionàl" S6b're a pedlá'tilCa e gi,n",CO-
vem o ueriódico "0 AL- tor, JCíwaTista - Antônio do SESI em·. Santa ,Catari-- '.�ógice. .• - . , .. ' ,

BOR" s� conduziad3 c�m. Bessa, desejando qu� C:)D- na mantém consultórios' m&- ·Pelo ,Relatório do Depar.
acertO e imparcial!dad� jJe- , tinu� dedicando o' seu en- dicOs nas seguintes ciéIádes:�·' tàmêritp R�gionaí dCí SESI,
rante. seus inúmeros' ieito- tusiasmo à impre"1sa cata- Blumenau: Caçador,' .}I'lor)6� o e 'm()1/Milêntç> ;e /consuítas,
res. rinense. nópolis. Jaraguá do Sul, Joa· em ,1968 fói o segtiulté: : ,

çaba, Joln'ville, Lages, Lau- 1 Mulheres .. �.' . . . .. 12.286
ro lI4ul�er, .Mafra, Rio do

. HOl'll,eps ,. . . . l4.086
Sul, Ri0 Negrinho, São Bert· CtiafiQas _.. 8.672
to do Súl, Tangará, Urus· TOTAL .. , .. : 35.041-
�anga e Videilla. Junto aos cOriSú1t6n6�
E:sses consultórios aten·_ médicos gerltlmente o' S:J!;SI

dem 'Os, operários e su�s .ia- mantél� Um setvi�e de pe
míÜas - 'beneficiários do quená 'enfermagem pára ó;s
SESI. ,r c�sos de curati\l'õs, l3-pJ,1ea.
Em 1963, cerca de 35.044· çãQ de injeÇl1íes' � outros

consUltas foram ,atendidas, �etviços a�iliares. . Ne��es,
sendo O município de Látiro' o totál' q.e atendim,ento� J1(')
Muller que, com 5.500, máis" ano passado a:lcançOf.1. a �!
contribuiu. SegUem-se Join- fra de 26.991, de�a.ndó-$e
ville e Lages, ambos com '19:!)65 . a:tilliàaçôe� de '�je
mais 'de 4.000 c01.lsultas _ ções.e 4.4ui ctl.rativol:l. '

anuais. ' São'-, .atepqi�os fios 1;01'1-.
Em. lje�ação ao� anás,,\ o sult;órios médicos e seryi

número de' consultas
I
vefn ços 4e' e!1ferm!!,geÍl,l 'lUai�ti

se eleva�do em índi�es ex- dos pej.o SESI, " Ij.penas. ã

pressivos. Obst;lrva-se, tam· cl�[3se' obreir�: opeFá�tó� .

'e

béril que a clinicá de adulo suás, famíliàs, cón$ldetadÓs.
tos tem' enorme ,destaque' beneficiários do sEst.

"

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

Encerraram·se 'TI::> don;ün·
go' 'pp� .

as Barraq�iI1has da
Festa da Primavera da' pã,
ró�úra de Sáij Luiz. Na oca·

sião '.veri�ic9u-se'\ também fi
apuração . fi�al da eleição
da Ráinha das Bonecas Vi

vas d� Primavera, cujo re

stlltado apontou como Rhi
nha a ,gracíosa menina MA

RIA CRISTINA FER�ARI,
prendada fi�ha do casal 'Dr.
Heitor Ferrari com "0 'total
de 13.047 vàtos.

Corpo Princesas

eleitas as seguintes
foram
meni·

nas:

Leonor Marques de Sou

sa, filha do casal Dr. Rilde

b�andõ M. !de s'ouza / com
10.530 votos.
Anita MaI:ia Petry, í f�lhã

do· casal Dr. Arúto ,Zeno

Petcy �om 4.396 votos.

lSabela Salurh, . filh� do

ca�áJ Alexandre Salum, com
3.290 . votos.
Jáne Koerich: filha dq ca·

sal Antonio Koe:rich com

2.670 votos.
'Ana Lucla Bartolomeu,

filha do casal Lázaro 13a1'to-,

lÕrlleu cotn 1.709' votos;'
-

Ás";'otitrb;� 'canãidi:l;tas ob-'

tiveram � seguinte vota·

ção: .

�lmâ Linhares, :filha do

casal Dr. Làuro LiÍlhares
com 1.553 votos.
Elisabéth Fernandes "Can·

VAI DOB,RIlR O MOVIMENTO I·

DA RUA' CDNSEl;HElllO MA' ,Af
POBo'U,E S

.

�

"
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