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Assembléia
. ,

,

aprovando
: BRASíLIA, 12 (OE) _ O

Presidente da Revúbllca en

viou hoje à Manaus' o CeI.
Moraís Rêgo, que Iará . �m
relatôrío da situação na. ca

pital amazonense . ..:� decísâo
foi tomada na madrugada
de hoje, depois qe demora
da reunião entre o Presi

dente e o' .chefe da Casa' Mi

litar. Gal. Ernesto Geisel.

Participou ainda da reunião,
o Secretário do Interior do

Amazonas. O CeI. Morais

'Rêgo, que chegou 8,' Ma:-
, naus por volta elas 10 ho

ras e 30 minutos, já se co

municou com o Palácio do

Planalto, dando conta do

emezonense
\

o
"

.veto
.' '"

do
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dia- 13 ue a:�-iVfi,j;tt· dt' i�LÍ: '

FTen� Fria: NngaflYV. : ,p.l'e.ssa.':-'o
.

At.lUO:'fé.rica
iHédia: II024.3. rnílíbaros: Temperatura Média: 20.20 oentígra-

.

s; Umldaue- Relativa' Média: 95.3%; Pluvíusldadet
2 1111S. Negativo _ 12,5 mms. Esparsas - Nímbus

'ull1ulus -'- Stratus _ ::rempo Médio: Estável,

volta atrás
Governador

São Paulo:
de

cugrrIBA, 12. rOI!::)'

SÉlglJJlc10 .1l,atidas procl.Jclt'n·
jps de Cu ri t:i)_'<1. a Pol!(;ia..

patauannsc .(1 tropaR da. iÍ"
Hf'gi[LQ i\1.iHtrli-,. F" ro(:al'[!i11.
inleimnlr?nLe a l'C'�)['liüü ele

. lavradores ele 3 DarJ"ls, no

rá uma definição para o •••••••IIII••••Ii,•••••r••••••�••IIII••••!!IIIIiI .

�:�l����:��.On��IOp����;:: �:. 'eaS5a'ça
....

o ta'mbe' rnjustiça e do bom senso,

Adiantou i que hoje a . tarde, '

.

o c11el"e-.da Naç-ão receberá O RIO, 12 (OE) _ O COl1S!:\-
informe do CeI. Morais Rê- lho Nacional da Ordem do
go, que esteve· em Manaus, Cruzeiro do Sul; estará reu
fazendo um levantamento nído na próxima segunda

,Repercute no

rbrnpim�ntc) corri
------------------�........,-_.--.

zonas salientou que aquela,
.casa vinha promovendo ver

dadeiros atos de subversão.
e do revide à revolução.

. Enquanto isso, em Brasília,
o Presidente da

. República
'cotinua examinando J3. situa-'

ção reinante no Amazonas,
com vários de seus asses-

sores. O Ministro
..
da GUC!TU da situação. feira ern Brusília, sob a pre-

distríbuíu
.

comunicado, arír- '

RIO, . 12 (OE) - O Presi- sidêncía do Chanceler Lej�

G
.

mando ser de calma a si- dente Castelo Branco, den- tão da' Cunha.. O Conselho' A.
tuação

.

no PJlÍs;
.

acrescen-
.
tro elas' próximas 48 horas, deverá sug�j-�� ao .Pl'esic1�.n-

'.

Overno'tando aínda não ter havido deverá dar solução ao' pro- te ela Repul)l1ca' a cassaeao,' .

interferência . militar nas blema do Amazoznas. basca- ele diversas condcôorações;'
.

medidas tomadas pele' Go- do no relatório que lhe será inclusive a que foi concedi- SÃO PAULO, 12 tOE) cípar" do govêrno de coalí- .bas" -relacíonadas com os Menu: Barreto em tõrno das,'vernador amazonense. Frisa apresentado pelo CeI. Mo- da. ao ?,1:i.nistro cubano Er. ',0 sr, Adhemar de Barros são: D� outra parte. scgun- inquéritos policiais milita- ·jnvestiga.çõés que têm Se:
o 'comunicado que o Exér- raís Rêgo. A informação, nesta "Che"., Guevara, ao estará reunido hoje com re- do a imprensa paulistu, no quôncia na Prefeitura .de
cito acompanha o desenvol- partiu 'do Ministro da Jus- tempo elo Govêrno Jãnio presentantes de todos os decorrer do dia ds hoje, po- res, Aguarda-se com. expec-' São Paulo.

início de sua míssão. Por vimento' dos ncontecírnen- tíça,
. Quadros. partidos, que deverão partj- derâo surgir algumas "1)om- tatíva, declarncões do Gal.

outro lado, fontes do Pla- tos, afim de manter-se "in- - - ------ ---"-'-- - -

.

:E',�:�::�p�2:�E: �{7t�;�i���:a::Rigorosó-invélno-plejudica safraPOhgUOlsomente será tomada, de- sembleía" Legislativa de Mar , .. - '.'
1"

.

:��t�:[��::�d���:,��.· :�::,:� �í;�;��I:��� S"u'·s'·- p'e'n' :S··lO·�, �.� ·u",s' '::'�Vr_-OÁ.. ·o·s de'
"

r'·e"-c0-• ��&�;:��:�:��:�:��� §;���:�:��;�°fc�f�,naquele Estado, esta abzan- .

o .veto do Oovernador .

ao J . .

E d' .

prejuízos ao _,sta 0_. A� en- necessita urgentemente do
gerá os 3 poderes. F.::.nrrc- projeto de aumento de ven-

chentcs dos. rios Aracaí e .verba 'federal para reeups-mentes, notícias de Manaus cimentos, decidiu nas últi- C
.,,' r. . . ..u v

o..r11'1, toram as prmcipais rar .em apenas 50oú. a l'fll)'H
.

�ª�;·����rrÊ ª�:��;t�oi�!?��: o·he',"1-m_oD'lo· 5'OAbre. íl.,JI!,bl·,.Pre �;�����Rli.'e�d� ·Ul�"'�,.�a�'Go'r�n�(Ol..:afp��e.faiCgrl"t,.o"·d�'1.aP"'-Cr,el.oic1sfl,t·eifa' .
de anular todos 05_ atos ti,nua tensa a situs.ção,· se- IJ ti tJ F'�
considerados indecorosos gundo .informaf,'F,es. que ohe-

pelo "Uov, 'Ai't11ur Reis. O ga+a�n esta n'l'lnhã 'ao ii.io DAl'tilASCO, 12 (OE) l.anio expvslqs :1.;, balcriu.' -,

til � U· UI �",", 1:,'180" t' PO'UeO? RIO, 12 (OE) _ Q ,.Minr�· sc'1id� posta ,.cm j):·ü!cleil. CI.-
I.egislativ.o arnaZ011ense, 'vnL de ]:':nc;ro.

•...
.'.

_ .

J'il1t.i-aén)llS ,�iriü..>. Por u�jtrú, V""t; J"�11iI
" _ _

" .. ' tro '.cl(:f
. .Yiti,(;ffü: j'lanj'lQ;ltm.l, �Q.lLO' (l,XCl1ll')lO da .Qo�jteira.

ta a,se reunir nOl'l11alm·:;:nte .. Fun\.m· PTOlb!du5'� ps ,vqós la:qo, "purl:;1-v(j;J d6 GOVi.Ú'HÇ,ll : �Y"--D.i"B"':Jl: UU1llFO U.iJ'It'vr"",.'P"
.

so otJ!l,-i1;ta fl\J>Intô' f\')S- ro:" :1)<,- .af�ü.nci�'cpm'("q "1 )jl'1j;'ir"t -._-esta t�rde,' reinandrJ dr.del11 Aincla esta ta,r,de-a J.\�setÚ� s�)Jl'e a ,frunü3��,\' "t�_�cü-sl- ".- de' An�ar;, in,Ê0fl,l'lOU: qt!� .,.,�.:._ '�-�' •.,"" _
.•�\.'j�, �",. 8�?J-.-���.AM__".,

.

-l::!,H ,., I 1-', :tiCítíil'dt' ,'�� 'I.;k_... - _""_=- .:.,i 1'fi.- -:' .

.

'b}(,.ia I.c!2·iE'láU,'o...' do Ams'z'':; d db 1 1'1"
_ -,

'm1ft �� .- ... ".'<;-'_:",..�flf.l�: a.a 80.;;·:_' (�- 1!'t"'-'1tl:B'võTIJ"lct 'uo .1111'>. tClá fi

em todo o E8tado EI.expeCr • �, ,
U"' na, segl.l1: Q)ll BugC�n. ..lo, _lr(ltlll1._ �,#,Pf·l}!lf;.ª,��.�

,

.;:,,, ....:�': ..��:"�
- ,

'-""vDuif'
-,',-' .'

duç-·fto dos d8tIciLs das eil1- seu· .déficIt reclt'lzl0.o em'tat.i'Ui. ®"pais. .pelo rela.tório· h� aptq ar[i I)' v:et'Ü"db Gó· aeroporto de Dr:tnrasco., câ]J- - de ré'Coiiliec;;imcnto s?Jbk' , , ',.., ,
•

, prcsa" C'statais. \'8111 cerca, de
. bil'llii:::>dó enviado especial do P.re- ven1ador Mt;m: Reis, . �io tada no àCl'oporto do Ca<tro_ Chipre,. a p�rtil' ele l}oj'(), �__ que um de C1'l

sidente da lWpúb.l'k.n, projeto de aumento, aos De s,cõrclo com.' o mesmo· atendendo, solicita<;ão elo R'ebc- t;_'a-o' dp... lavr�adO·f·eS ·S·,ufocada __ . � -,-..,;_·_!.....e_ir_o_s._. ....:__�=�

Fálamdo esta.�)_hã. prlo' su.bsfdios dos c1r.}putados_ A
. comunicac,J,Q, os aviões que GonReJ!lo de SegurU)1ça -das .>-

�telefone interestadtíal, o GQ.. infol'tWl.ção é da Ptocura- des6bedecerern' a' otdein; cs- Nações Unidas.
'

ve�ador do 'Al"n'1zonas de,'3- daria do Estaito·. dtJ km,aZo-' .

. .'.

'.. .,

.

.

.

" '.

méiltiu qUe':" tive�se feCh.aclo n:;;s, informa.nrÍo qlÍe lista OUTUBRO. 'fOCE VE'HÁ UMA' COUSA'
o Palácio. da Justiça, e eoo- decl';:.o .fol a,ce�·t'��da entre . .'.

.

.

,

firl:;;ot� o cêrco feito à As- os �'Put!'1d6s,' elurante. Ia L.OutA DE BA:RATD!' .,

sembléia LegiSlativa por' l'f'uuião extraordinária- (Jue • p'OI'OUE" ONDE?soldados da Polícia Miljt1"-. tiveram esta manhã. Intor"
.

.

•
.

•

mirante 24 horas. FrL<:Óu' o inou também o· Tl'ibwl�iI de

:;1'. Jl,rthur Heis que está ha- Jusiiç.'1' do Amawllas, eOll

vElll(iO -muito exagêro no no··
;
cedeu habeas cÇlrpus im:&x�

t1ciári<r sôbte a situ,ação nO trado a favor do' ox-Govel'-
E'StjJ.do_ Acrescentou que tal nador 'PÜ;lio GQelhó.

.

sensacionalismo, parte' da- Pouco nn"cs de viajar. pa:
queles qüe )Jreténdepl tu- ru' Brasi1i.a, o ·'Ministro. (la

.

muÍtjlar a açfÍo 'do Govérno. Justiça dec+al'oq' que ó -Gó

.Explicando o cêrco à Assem- vêrÍlp Federal' está át'iÍntci à
bléia,_ o governador do Ama- situação no Al11azoi!a.':l, e da-

Taurino Pod.eria ser Preso·,
"

RIO, 12 (OE) _. Círculos
militares admitiram esta

manhã a possibilid8.de cio

Matechal Taurino ele Re

sende, ex-presidente da 'Co
fnissão Getal ele Investiga
ções, vir a ser prêso em vir

tude das declarações pres
tadas ontem

.

a impretlsa,
éríl entre�ista cofetiva, C011-

sider!:l.do por elementos ela
chamada "linha dura", co-

mo muito esquerdisJa. Mili
tares mais chegados ao' Pa

,lácio das Laranjeiras, 110

entanto, dizem não acredi�

tar quo o Presidente C'lste- ..
10 Branco, venha a toniar
qualquer atitude contm o

Marechal Taurino, apesar

dêle ter dito que se sentia"

enxotádo cpmo servente re

lapso_

--------------_.� '--- ----

Castelo Recebe Ho j� Meneguetti
BRASíLIA, 12 (OE) _ O . nados }iroblemas políticos,

Presidente Castelo Branco bem corno. aSSlHltos admi

recebcrá al11'1l1hã €Ou: a11- nistnltivos do Rio Citande

diéncia especial o Governa- do �\l]. D,:'pois de ax\)anbii,
dor iIndo Meneguetti. Na o l\.'!:are('hnl Castelo Br8.nco

oporttÚlieladé, sel-ãõ exami- viajará para a GUanabara.

Aprovado o Salário Educação
BRASíLIA, 12 (OE) _ A

comissão especial da Càl'i1a

ta dÓS DeputadOS, que. 'es

tuda o projeto do Govêtnos
.

instituindo '0 S'11ário-edu-

cação, ap��'vou a matéria.

Devúl'á prosseguir á uprc
c!açflJo de' emendas a,p�en·

. tudas, devendo o projeto
subir amanhã à apreciaçrto
do plenário..

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

Aragão aguarda salvo conduto
RÍO, 12 (OE) - O Almi

rante Cândido Aragão' ,aguar
da apenas o fornecimento
de salvo-conduto pelo Ita

maraty, para deixar o país,

següindo para o UruguaL A

iniormação foi prestacJ,..� �e
lo encacregado -de ne�6cios
do . Uruguai sr. Manoel
Arlossa.

.. _-'--_.,_--,.-------=

TODOS CORBERÃO P'ARA
COMPRAR DA.RATO

.. ...ONPE? . rOIOUE?
,-l_,,���.....i�-_� t.·· .,'

;�'i

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

SANTIAGO 'DO :Cii.fLE; <l:Z· óimnento na capital chilena,
(Oi:) � n Gov�mo chileno foi reforçado, tendo a Cen
pteparl1-se para fàzer face· traI Úi}ica de Tra)nlhaclo
às manifestaçÕes esquerdis
tas, contrá o rompimento
de relações com Ó regime
comunista de Cuba_ O 1Joli:

Redúcão de
. .

Impostos
mo, 12 (ÚE) - Falando

a imprensa, o Ministro ela
Fazenda declarou. que o GD
vêrnü vai propor a- redtição
dos imposLos em 1965. Afir
mou o sr Otávio' Gouvêia
de 'Bulhões, que as finanças
nuei0nais en'l 65, já: est8.l'âo
nu.m áva.nçado estágio'; de

regulalização.

Polícia
Sem Pista
RIO, 12 (àE) Os 13

milhões de cruzeiros da Cuj

x� d� Amortização, r-ouba

qos do interior de um avm.o

procedente de Nova YO'rk,
possivelmente no ael'opOl'to
do Galeã,o, já' podem eircu

la� no país, . sem prejuízo
dos que sem §::J.berelll que

.

se trf!.ta da dinheiro filr

'tado, veIlham ao receber as

cédulas de cinco mil cru

zeiros, da' série 86(1, estalll.

pá IA. A determinação foi

toniada pelâ , Direção' da

,Caixa de An'10rti'i�'1ção, após
veríficat. que são remotas
as posl$ibilielades de recupe-

r�gão dO qinheiro, pois a

iP.@lfcüi não dispóe de 'Pist::t

�.dilff;a conduza-aos !a.cirões,
1'·"","

. NICOSIA, 12 (OE) _� Um

avião militar turco, efetuou

hoje vôo de reconhecimen

viagem ao Brasii. A ,viagem . to .sóbxe território cipriota,
foi adiada, afim ele permi- vioI&ndo a resolução elo

til' que Joana gr2.ve uma en- Conselho ele Segurança da

ü:evista que será difundida ONU, que proibiu ésses

nos Estados Unidos. vôos. A notíciJ3. divulgacla
el11 Nicósia, no entanto, não
'foi ainda cO�1firmada, pelo

Estado ,;de Ernergência na" Polônia.
, ., ' "

se" ;:..ção oficial foi divulgada: pe-V,ARSÓVIA, ,12 (OE) '. lentos
.

temporais que
Foi decretado o estado, d� abateram' sóbJ'e a regwo.

lo sub-Secretário (kml elo
.

. .. .
.

Gmrerno, Patrício Siva. Pou-
ema,'rgênc�'1 p.o s.'udeste ela ,Cêrca de' 100 mil pessoas já .

có dep.ois, o Ministro' elas
Polo,'nia! em vI,·.rtudc dos vio- foram ret.iradas ela região .

_____________________ .....;_ Relações Exteriores Júlio
Fdipe, eonvocanL o cneul"

régado de ne;;ócios de CU1)ll..

parq, uma bn:,Tt) cl'it!'0Ybta,
na qUJ:tl lhe 'anunciou a de

cisão do Gàvêrnó chilen(,):

Chile o

ctiba
�'es, prógramado ato publi
co de protesto para a

.

pró
�;ima scxta-feira_

Irmã de Fidel' chega no
,

,

fim' de semana
MÉXICO; 12 (OE) _ No

ticias proéedentes dq Méxi
co, confiril1sm que a Sra_

.
Joana Castro Ruiz, irmã elo

pre'mier Fidel Cãstro, adiou

para o fLrn d'l semana, sua

Asilàdos "Comeram Tôda a'

", .' Verba" da E'mbàixada
'( :. " ='.{

.

,) o,, '".. .,
.•

_ •

RIO, 12 (OE). - Semtnçlp forl'nar �eus planos a últi-
fonte diplomática não iden- A1a hora! cOlltentando-se em

:tificada, wna -emlJaixada oferecer apenas um(! taça
. sul-americana que pretendia i:ID �hampaglle. Moti\-o: Os

comemQranfestivamente sua, asil'lqos políticos, comeram

data; IJflciopal, teve. qll� Te- toelri a .sua verba para 1964_

.......

Prontos os Dip�omas dó-Cursá
Sôbre Shak1espeare

Ja estão prontos 110'. be-.
partmtlGl�to 6.1'1 Educação e

Cultura da Reitoria os di·

plomas referentes aos cur-'

sos de Dicção e Estilo e

Dramaturgia de Wllli>lll

Shakespeare" 111inistrados
duin.nte o Ciclo de 1'1'01110-

Universidade de Santa Ca
tarina.
O D.E.C. da Heltol'Íl1 esta

solicitando f1 tôd'1s as' pe�
soas que pa.:ticiparam dos
referidos cúrsos com dois
terços de frequência' qUe
urocurem seus certificados
;10 horári6" das 14 às 17 110-

ras, .diáriamellte,
ção Técnico

. Culturais da

oO,,[C elo Papni, dnpois ele

ccrmdo tlruteio com ctren
dI) 400 homen�", (iU�� 'se (m

COJ;1tnH'a11l. em ;l,rW.H.S ck(;de
.'

te1�ça-fcii�a. cl_u s(Jn1D.ll�1 :XUj·
sad�l, quando' aprisionnnllll
como refens, tIlH cngeJIlhei
ro e 14. outnts ))CSS03..5. O

cx-elCputã,d0;, P0tç�ll.i�.1a Wal�
t.cr Pecôhc; 'itclls:l.(18 'de ,. li
clerar os sublevados. foi

pl'éso juntamente eom ou

tros 50 camporiêse:o<.

Violada
Deferminacão

,

da ONU

Governo turco_

.'ChHe Rompeu
Co.m Cuba'
SANTIAGO . DO CHILE,

12 (OE) O Ch.i1e rom

peu SUâ& rclações diplomtí
tieas e COmerCIaIS C0111 o

Govêrtl0 CUb'}llO. A inform[).-

condecoracães
.

t
.

coalizão
I '

• •

sairvai

"Listão" Iria Atingir 200 militares
RIO. 1:;: (OE) "":-,� ,FOJlfeb

,

ma eompuh,;ória, dcmi�llào (;

outros '.1Lus. O "listllo" ft>i
preparado pelo Ministro da
Guerra, sendo que o. PreM·

.

dente cl_!l República exami
Dará cada caso sCpal'aclll'
mente, pata prol1\.1lwiamell
to posterior.

elo 1'>:il.1:i.cio das Laranjeiras
.

ill[uúllaralll tjllC o Marecliríl
Castelo Branco ao ,embarcar
ontcm pura Brasília, ' levou
um "listão" com nomes de
cérca de 200 militares, que
seHi.o atingidcs' pela refor-.

.,

Ferroviários' vão' Reivindicar
.1" Aum\ent�O'

SAO, PAULO, 12 (OE)
Dirigentes sinclienis (Le 24.0
mil ferroviários, enVlal'ao

.

ofício aos l"Iinistro� do Tra-.
balbo. e Viação e. ainda ao

Prcsidente da República, so

licitnndo reajustUInonto 8'1-

'. larial de 110°0, calculad',
soore os níveis salatiais de
1963, No 'ofiCio, reivindicam
ainda a libertação de seus

colesas prêsos após os a�on
tecimentos de abril.

PORGUE TERÁ F'oaçA NOVA
A PALAVRA .BA.RATO?

,

- ONDE? POROUE?
.

�

Údio Racista Explode Nqvame,nfe
ÉLIZ.A.BETH • ('Nova Jcr- No�a calumidl1de raCIsta.

sey) EKUU:, 12 (OE) nos Estados Unidos. Desta
feita o ódio �egrcgacioüis.
ta, explodiu na cidade de
Elizabetl1, em N?va Jersey.
Grllpos ele branros e negrO:i,
sustehtaram vio1c!1ta� lutaf,
ao lllE"n.110 tC1l1l)0 em qm�
e:.plodimn lJ0111h'1� "Molr_J
tow". Quase que UJ mesmo

tempo, e1':1111 provoràdos in·
cêndios na localidade ele

Aumento de"
Imp'ostos
DRASíLIA, 12 fO:E) - O

Congresso N'lcional eonclui
rá hoje a noite a votação
do projeto, aumentancÍo os

impost0S odo conSU1110' (;) . do
'MIo. }\manllfL, o 11inistro
do PÚmejatpento, sr. Rober
to Campos, comparecerá
antp as., d�!1s. casas do Con
g1'(�',�''.), '.a'Ciln de fl17.er U!lla

dec1al'ução- §.OPl'6 a situação
econôl11ico-financeiru da Na·

ção.
'

Pettm'son·,

Remessa de
Lucros
BRASfLIA, 12 COE) _ A

Cãrharl'J. dos Deputados 'ds
vepí. iniciar hoje a discussão
dei projeto C011, emendas'
gp�'esel1tadas pelo Senado,
de ,r�l1\es.sa de lucros. Logo
mais u.....roite, o COllgresso
Nacional cOl:.cluiza il vota
ção- do projeto de aumento
de - inmôsto de e .

. '�lte�a -;a lei do

PJ8 M'ineiro vai procéder',�re1PUrgo
....... ,..-.. . .__ .

!hista; C011.l 'O niil de elimi· '

na1" de' seus I quâdros, '03

elemeIltos
.

comprometidos
cali1 suhvel'sfto, (3 com

idéias extremadas., incompâ
tiveis ,CO!ll a doutrina par
tidária,

BELO HORIZONTE, 12
(OE) ._ -A bancada: mineil'a
do PTB está'-realizándo 611'
t.e)1dim€mto� ·para cónvoc:!!.
ção fio dh'etório tegiol1a.1 elo
�'1·rtido_ .Em pauta a revisão
total d� a€rc�i��o t.-abe·
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SANTIAGO, - Quando
aqui chegar a 1. de outu
bro próximo, o presidente
da França, gen. 'Charles

.de Gaulle! enfrentará a

oposição chilena, às provas
nucleares no Pacifico. Há
duas preocupações adicio
nais com relacâo . à .vísíta

do presidente: 1. -

de tratar com dois chefes
de Efecuttvo; 2. - não

,existe cama disponível su-

ficientemente comprida
para 'bem acomodá-lo, P01S
o visitante' mede, mais de

1,95m. O govêrno determí

nau, que seja instalado no

ALGO DE BOM:ESTÁ POR,lCONTECt:R
:. . .. .

'

AOS QUE ,NAO;PDD�M, GASTAR:
,M'uiro!

. POROUEr 'ONDE'?
�.

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

.

,.�

•

..r Osvaldo Moritz

.. � '. .
..�.,�_."

terá Palácio Cousino uma ca

ma reforçada de aço de

2,25m. de comprlrnenro,
Este palácio é uma rest
dência com' 50 salas des
tinada

'

a 'receber �l')SP�ç!:"s
ilustres. Fica perto do cen

tro desta capital.
O vencedor da �leie2_Cl

assumirá o poder a 5 de

.
,novembro: \Quando. nqui

'

chegar De :Gatllle> o' l�:'e�,
-stdente Jprg'e" ;A�çss,al1clri
terá somente 1]11'\ mês :'l;a":
ra encerrar . seu mandato
de 6 anos. Mas''- do )ín-:
porta com quem irá Iíçlu
De Gaulle, Achar« quo. os
chilenos estão, P!'()fllnda-

'.� .

mente preocupados core pois de, ter .vlsltado c' Pe-

as provas nucleares qpE", ru, onde tamcém.' é cspe-

os franceses preten Ism rada alguma reacâo com,

realizar: no Pacifico. 'o relação às provas nuclea-

Chile já protestou perante res. O Peru, que têm ex-

a França, há vários a",os" tenso litoral no Pacitlco e

contra 'as, experíôncías, florescente indústria W�3-

alegando", que .poderlam s 'queira, também ,'l'1:otestou
representar 'um, perigo pa- 'contra as experiência3.'
ra os �hilenos, cuo vivem

\
, À parte .o . problema das ,sem grandes oportunída

nas ilhas do pa�i.fi(; l, 3 S;. -, 'provas mucleares;: 0 -vís:<' eles. Em contraste com as

.sim corno pára 'sua pesca. ' tante terá" uma amistosa. 'tendêncías para M0S,C(lU e

o govêru6 Ar;,ncês 'ru.j'1ón- ! �.,àcolhida aqui. Qs ':!hil�hos; ,"da' extrema esquerda de

deu que: estão .sendo io'-' "d� mesnra. foruú;"'n!w ',u' .Allende, o esquerdismo
rnadas 'as; 'adeuuadas 'l'le-

'

-maíoría -dos látin;:;",l.lTIé-' smoderado-de Frei i:\ restrí-
,didas de; segl!-;:a!1(_�:t. "ricanos, têm cd:rtÚats I-3l;n;,' .' to ::� reformas SOCi-::U3

-

e,
O assunto não será, JiÔ- . tímentos .para 'coro. tudo' econômicas. Pohtícs.mente

.' vo nesta: viagem 10 !!;erH'--,.: � que é francês. A, xe\lte de, e', favorável a Qí_tr: o Chile

ral. Chegará a e,' Chlle. cle- : posses faz frequentes via- "contínue no CaD!]:,,,> ocí-
,

<:gens a B;arfs. No c',-3.J11PO :po .dental. Seu partl:lo' c ris-
----'------'",,",.;.'_"";-�-;-'..,..:..;;,.�,...,-,,_,'_'--------'--- " irtico, extste urna,' lIj,�jj�l ,�tão-democrata, o maror do

. /.'_'.1' ':.,
J •

"i('llnira�ff(Q ��"por' ::pa.r�7,e . .do >'CllUe, segue a' pau��.:l <)0",'

SAIGÃO, 11 (VA) C

Vietna'me do Sul rompeu
virtualmente suas relações
diplomáticas com a Ind::>
,nésia. O governo sulviei,
namita informou ao ind()
nésio que, a partir de bo

je, cessava de funcion;',l' o

seu cOl'lsulado-geral cm

Jacarta, pedindo que a In

donésia fizesse o mesi�'Io

com a sua agência consu

lar desta capital, den�,ro

do menor prazo possíVI>lo

A decisão do govêrn') ia
Vietname do Sul de re�,i:t;ar
seu cônsul-geral de Ja(l�i.l'-

,ta equivale práticament'e
ao rompimento de relaçõ('s
entre êsse país e 'a Inc;(l

nésia, e é consequência da

notícia dada pelo Vietl1a
rne do Norte da elevaç�ln,
,à categoria de embaixada

dos consulados gerai" da.

Indonésia em HanóI e do

Vietname do Norte em Já

carta, que foi 'coÍlfirmada
pelo cônsul-geral da Indn-:
nésia em Saigão, hoje �,011-

vacada ao Ministério dJ.s
'

Relações Exteriores, do

Vietname.
O comunicado publicado

a respeito, em Saigão de

clara: "O govêrno da Re

púhlica do Vietname �)r'.)-o
testa energicamente con

tra esta decisão toma,da

pelo govêrno da RepúblicJ.
da Indonésia, com menos

prêzo dos' principias que
!presidiram a intercàmbiD
de cônsules-gerais entre
os dois países. Considera 'o.
govêrno indonésio como,

totalmente responsável pe
las consequências' clt!st:}
medida lamentável, Que
,constitui um grave �;ten-
"tado à amizade entre '3m

b'0S OS novos".
.

.. _'_;_.Jf,

lende, indicado pela Fren
.te de Ação Popular (F'RAlJ)
. dominada pelos COll1un:s

'ta�. Frei e Allende sáo os

candidatos de primeira li-

"nha para vencer. Existe

um terceiro, Júlio .J)lJCDn,
do Partido Radical (cen-

•

I •
•

,trista) mas é considerado

;;ovên'lO ,.�,chllen() 'úe�ao ma- 'ltaliano. Os' três fortes j.ar
neíra GOl)lO De pa,l:!lie i ea-. tidos dírertistas; qu= ('SCO-

lízou à" recuperacãn da, .lheranr- .Alessandrí ern
.,' França" após OS desastres ,1958, apoiam agora a Frei.

da II, Guerra Mundia! e a Temerosos do marxismo

'tornou potência mundiàl de Allende, os direitistas

de primeira fila, se decidiram em ravor doE'
De Gaull� dever':� "d��r-se ,cristãos-democn�ai), Al-

bem com Alessandri, dt'; lende é'um psiq!JLl�::"-!. que
63 .anos" solteirão' :wstef:::J tem simpatias e aJmin

e retraído, cujas maneiras ção por Fidel Ca8,,1'o, [(In

têm muito de comum co:n tando, com o ê.lYI',n do�

, .

as do visitante.

Fazem anos Hoje
Dr. João Luiz Neves
Sr.Jaime Furtado.
Sr. Luiz Amilton.

Par d b t d bl 'Sr. Arturó Buzzia e a � e pro emas que interes-
sam ao intercâmbio comercial dentro da Sr. Luiz Fernandes Guimarães

ALALC, será i'ealizado na cidade do 1'.1,':x1- Sr. João Mansur Elias
co, de 24 a 29 do corren'::: L'.2.3, a Conferen- Sr. Bráulio Dias
Cla de Empresários Latino-Americanos. S�'. Frankilin Ganzo

A âelegaçãQ ,brasileira, formada nOI
sr. Silvino Rw;;si

ccmerciantes e inqustriais, e�tá disposb é
sr. Altair Rosa Botelho

'conduzir ao tern�no prático, as recomendn-, sra. T,Taria de Lourdes Bott

, ções do Governo brasileiro no sentido do au.
sra .. Niv-erth J. Debossi '

mento das exportações, através da celebl'êl- sra. Maria Helena Todescato

çp,o de, nq,vos contratos, utiliz,ando-se do me-
sra. Adelaide Lôbb Amaral

canismo dá 4LALC. srta, Cléia Barbosa Marçal
srta. Ilsa Damíani -

A Instrução nO 275 da SUMOC .fixa ,el� __�

���b!� �:r:Si�O i�����ç��O�ed;,,:�i����i:�' -v -I e't'----:--nam doSu I romp'eEsse depositos serão devolvidos no fim '

de 30 dias, ·em letras emitidas pelo Banco
"

..
- '._ .

.

do Brasil, sem juros e a 180 dias de prazo.
Estabeleçe a instrução' 275, um encal'-

R I
'

..'

I' d
,.

go financeiro de 20r;/� sôbre o valor do CO;l- e ,ao, (oe�'" com, n'""

'.' 'Ones'.latrato de�câmbio para as mercadorias Impor-
tadas.

J
..

O beneficiamentô do carvão naciunal
resulta em dois tipos de carvão, além -do� re-

fugos pi'I'itosos e xistosos: '

- o primeiro tipo é empregado na siderurgia
e é denominado carvão metalúrgico.

c

-, o segundo, cuja- produção é, decorrência da
produção ,do primeiro" é o carvão-vapor
utilizado nas usinas termeletricas.

Há um sensível desequilíbri,o entre (;1

produção de carvão metàlúrgico e éarv30-
vapor. À medida que as siderúrgicas exigem
maiores quantidades de carvão metalurgiccs
maiores são os estoques de carvão-vapor. A
solução parcial para o problema, será a 50-
TELCA, que deverá colocar sua usina em

funcionamento ainda '.este ano.

A agricultura brasileira caracteriza-s(
por um deslocamento constante de sua fron
teira de investimentos, de tal sorte que, pc'
lo alongamnto das linhas de suprimento. h6
tendência para que � oferta de produtos �grf
colas se faça a custo crescente p�ra o consu

midor urbano.
Para compensar a queda de fertilidadE

do solo nas áreas tradicionais', o invesf,idor
agrícola ocupa novas terras' afastandO-SE
cada veZ mais dos centros consumidores.

Ámedida que o centro de produção SE

afasta do centro ele consumo, aumenta.o pre
'ço do transporte, e o custo de armaze�agem

O Ministro da Fazenda decidiu 'fIxar a
\

taxa do datar fiscal em Cr$ 1.0'1S�40, tende
em vista as informações constantes ao pro
cesso ela Carteira de Câmbio do Banco de'
'- '

Brasil. O dolar fiscal serve de base para c

calculo elo imposto aduaneiro devido ne1a�'
':FT,cadorías iniportadas.

'

clri ni;io ,zosta dp )Jolit.lcJ�
nem ele jornalist.as, 1_"e,:cU:

sua cleir� o em 1951].
lT!O Í"'lclepE'l1etcnte, .cUJt]: LI

apoio dQs (lireitis7él.:-_;, (,

presidente do Chile UGei :se

imiscuiu em, políti�::... l'f'$-

tringinclo-se
trai com um regim,� C'2U

trista ,e progressista. Pela

Constituicão, 'não J",lflr:c

ser reeleito.

O presidente ele} t.:) :::2r{·_

esq \l"erdista; mas, n9,o exis

te �orma de saber 3e "e:'i

o' l�Oderado Eduard')IF 'ei,Uhl� �t1stãb-democrai". 0'.1

o -marxista, Salvador Al-

seus próprios SOCiF,!il�X,S e

do poderoso Parl;i,l) C;;j"

munista, legal n.:) t;hile,
C( -

De Gaulle chegará
Aries, via aérea, ,e 'pou(,üs
horas depois embarcará
numa unidade da Marinha

francesa, lá atracada. N:l

vegará dos dias ao lol!.�'o
da costa chilena para re

pausar. No 'dia 1. de ,11',

tubro, chegará a Valpa
raiso, a 144 km de Santia,

go, e no, mesmo dia :':W'a,

levado em auto para esta

ca:pital. De Santiago "!D'

barca.Ji,á, com destin:) a

Buencl's Aires.
'

O rompimento c.',tr.°e

Saigão e' Jacarta n:1.o sur

preende os obs.�rlí,"/ic:·· :3,
pois em numerosas t)'l)ar

tunidades o govêrnQ inúú-

neslO já inanifestou :l�1tes

sua sililpatia' por Hanói.
Recorda-se que o presi
dente Sukarno deClarGu há'

alguns meses que vi"itg,ria

oficialmente Saig,ão ele-,

pois da vitória da "Frertle

Nacional ele LiberLaçâ:)"
em sua luta contra o gQ

·vêrDo '.w-Vietnamita.

AUIBnta a prodovãfl
de autolóveis nos
Estados Dnidos

Washington, As c0mpa�
'llhias norte-americanas
prOduziram um número

récorde de automóveis du-'

rante o ano automobi.UsLi
co de 1964, terminado 3,' 31

de julho último.

também cairia em 1964,
se as disputas trabalh.stas
não interrompessem a pro�
dução.

A produção dos modelos
de 1964 foi de 7.90r..,Q9,0
carros, um aumento de 3

por' cento sôbre o récorrle

anterior, estabelecido em

1963.
A ,produção no ano úe

1964 ig,ualou o récorde de

todos os tempos, registra
do em 1955. Êsse réco�'de

Um f�bricante la sus

pendeu a produção dos
modelos de 1964 e inicia�
rá, na próXima semana, a

produção dos modelos d"!'
1965. A maioria dós outros
fabricantes iniciará a pro

dução de 1965 na última
semana do' corrente mês,
após uma paralisaçi'i;) de

semanas, para se prcp:->,rólr
para as modificações a. I!e

rem, introduzidas em seus

novos modelos.

Os .inventários inflic,,"-
vam a existência de ....
1.300.000 carros de mode
los de 1964 a 21 de julho,
cifra récorde para aquele
período qo ano. Os COllJ,cr
ciantes esperam "endel' a

PJJ.t: f(ltld!U 10';0Ii'0, 1\.' J maiol'ia daqueles carr,'·;)
��__.....-�......- . :_ 0�te� �� imtJ <l.i� G�'�err,b�'oj)

quando começarão a <l.lJa,
recer os primeiros mode

los de 1965.

DRA;
.

TELMA C. PEREIRA
Clínica Odontóló, ;ica de Cri

anças e Adu]t.as
Consultório: Rua Tenente
Silveira 28 - 1.0 AJld�r

At
Fone 3798

diàriamente das 15
às 18 horas

Exclusivamente
marcada .

com

)contecimentos Sociais.

�I·ue�---�
1 � Já estão. circulando os convites l�ra o. casamen

to de Irene Lacerda e dr. Aderbal Ro,�a - A cerímô
nia religiosa, está marcada para o. próximo dia 5, .as

'

17,30 horas, na Catedral Metropolítana,
i

x +- X

2 - Com um delicioso jantar em sua residência o

casal Sr. e sra Acelon Souza, recepcicmou o ilustre

professor Renato Barbosa .

X X

3 - Está de parabéns, o. casal sr, e sra.' dr. Ernaní
Bayer (Eliane), pelo . nascimento de Lucíane,

oX +- X

4 - Salete Maria Chiradía, Miss Santa Catarina", se

ra recepcionada amanhã no aeroporto Hezcílio Luz

pela srta, Marisa Ramos "Miss Florianópolis.

X +- X

5 -, Não. será surpresa, para esta coluna, se neste

ano acontecer a movimentada e elegante reunião das

"Debutantes".

X +- X

6 _:_ 'Logo mais no Querência Palace: acontecerá El jan
tal' dos Engenheiros, do "curso de Especialização de

Pavímentação Rodoviária.
'

, X +-.X

7 - Terá o alto patrocinio do "Lions Clube" de Cri

ciuma, o desfile Bilngít, a se realizar naquela cidade;
em outubro próximo..

X +- X

8 - O conce\tuado locutor <Tosé Valério, está com a

responsabilidade da apresentação das "Debutantes"

do baile oficial de 1964, a se realizar, sábado próximo;'
nos' sa.lões do Clube Doze de Agôsto.

X +- X

9 - Circulando pela Eu.ropa; os casais: Dr. Adercio

H.,Ferro (Beatriz, e o Dr., Roldão. Consoni (Sô.nia).

,X +-"X,

10 - Dez srtas d'l sociedade 'de São José, participa-,
rão do desfile de modas Bangú, marcado para o pró,
ximo dia 12. nos .salões do Clube "1.0 de Junho!'.,

X+'X

11 - Fomos informados pela .'imprensa carioca , que,

m'üto breve acontecerá o noivatlo de AngeIa Vascon-
, r-,

celos "Miss Brasil '1964, com o milionário Ronald
Stress.

,X +- X

/I 12 - Neide Maria com sua bonita voz, movimentou

,o "American Bar" do Querência Palace, na noite de

terça-feira - A maquiagem "Miss Brasil 64", melhor

realçou a beleza da cantora em fóco.

X +,X

13 - Foram os seguintes' Engtlnheiros civis que con·

cluiram o Curso de Especialiillção de Pavimentação. ,

,Rodoviária: Aldair Graro,s., Almir Rosak Fiates, Au·
rélio CarloS Remor, Cesar- AnÍim Ghanem, Emy Alves

Neves, Halley Walther Dias, Hebert Nilson, João AI·

berto, Nicollazzi, José Bortolletto, Jovaniro Ruiz, Ma
rio' Bressan, Nil� Buchele, Nilton Cunha, Roberto

Barzan, Wellington da' Rocha, Yacopo Teixeira Tasso

e Zen'on Carlos Garcia. • �. " : . , , ,. .' .. ' ... o , . , ..

X +- X

14 - Está sendo assunto em �ociedade o custoso e

lindo, casaco em "pele de onça", usado pela elegante
srta Silvia Ho'epcke da Silva, em recente reunião.

,
X-1:,X

15 - Marcílio Medeiros Filho, recepcionou em sua

residência- um grupo de amigos, para um delicioso

almoço, que segundo fomos informados, foi \-egado
a vinbo françês.

x +- X

DEDETIZACÃO
; EM '

FLORIANÓPOLIS
•

tn..":fER..::::-,::" i'ULMINANTE DE BAfti'lTAS, PULGAS,
TRAÇAS, MôSCAS, FORM;IGAS E ,ÇUPIM

'

.....,.-.......

,,'-·J?"".r""o.,..,'cesso Moderno com Garantia de 6 Meses
.

":WADORA, CA'l'.�RINENSE LIMITADA
""�;$,, '.' . -' ..

•
.

,
B'Ç'á, informações pelo, telefone 2681 ,v���'
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Fiscaliza.,.

Rio,' I? Falando, do "programa gera..

de fiscalização do 'pagamento do impôsto de
renda, a ser cumprido O sr, Otlando Travan
cas afirmou, que os' fiscais, realizarão o con
trôle direto,' dos tributos 's�j'}�tbs 'à arrecada
ção, nas 'fontes pagadoras.Jtendo prioridade
as sociedades anônimas e ,filiais de, emprêsa
estrangeiras. ' "

,
'

,

Esclareceu o diretor dá Divisão do 'Im
pôsto de' Renda que as firmas". ;rso·�iedadeE:
que dei�arem de fazer O recolhimento, a QUE

estão obrigadas, 'serão tributadas "ex ofício"
perdendo o direito de·optar pela aquisiçac
de títulosde Tesouro eni' lugar' do pagamentc
do impôsto 'e ficarão, ainda, -sujeitas a multa

igqatao valor devido ....
f�

FINALIDADE e
,

CRIME'
,

"

,
.

Nos casos de falta de recolhimento

fr4;�u _'_ quando,� f�mte de�conta o impôs,tá
mas não o recolher ·à repartição arrecadado
ra competente, será: pr.omovida a apuraç5.c
de responsahihdade criminal pela aprobnu·
ção indébita.;

, '

' ,

" ,
'

Determinou: aillda o diretor do Impôstc
de Renda que :as reparti{!ões do serviço façam
o contpôie 'dos aumentos de capital mediantE
o reajustamerito dos valoTes' do seu ative

imobilizado, 'que ,é obrigatóirÍo', aentr,o' de
prazo .de 3 meses.

'

Na mesma O�ol'em ,de Serviço foi 1'cco-
mendado aos chef�s das repartições lançado
ras do impôsto de r.enda, subo:rdinadas àque
la,Divisão que designem agentes ficais para.
reaHzar exames de escrita das emprêsas "co

H-lercias � industriais, as quais serão. re'lado

nad.as, para sorteio, com. essa finalidade ..

SECRETARIA

EXPEDIENTE A Secreta
ria vem sendo dirigida pe
lo Jornalista Hernani Na

.

talino Põrto, tendo, nêsse

ano, expedido 415 ofícios,
e recebido 365; circulares

,
baixadas, ,3; telegramas re-

cebidos 53 e expedidos 28

e resolucões baIxadas 22.

QUADRO SOCIAL - Só
cios fundadores, 43.; CO�1-

tribuintes, 140 total - 183;
readimitidos,
ções novas,
ATUAL 203.

COMISSãO DE ,SINDI
CÂNCIA E, SlELEÇÃO -

Criada pela Res. nr. 13, de
'28-1-63, está sob a respon-
sabilidade _ 'do j,ornalista
Doralécio Soares, seu. pre
sidente e, com a dispensa
d�s jornalistas Eurfdes�An
ttmes Severo.e Ney Ne:ves,
que a pediram conta com

a eficiente colaboração dos

'Jornalistas Waldir Grisard

lO, e insc::-i-
10 - 'Total

'o

, ,,/

s t f' d

secretaria e tesoJWr�rJ.a; .es

tão .a ,dispos.ição de todos

<os j,cllrnalls.t!l,s 's_iAdicaliza--

")

l;w'�?r�
'-4

A. autal Díretorta do Sin- 'e José Nazareno CoelhO.
dicato dos Jornalistas Pro- O movimento, nêsse se-

físsíonaís de Santa CaJ!I;ari,-
-

tor, foi o seguinte:
na completa" a 26 de agôs
to corrente,' o seu prímeí-"
ro ano de administração à

, frente dos destinos dessa
entidade que' congrega os,

jornalistas profissionais.
.

A data é apenas' assina
lada -com a prestação-õe
contas tornada púalica a-'

través dêste noticiário, a

E prossegue: fim' de que, todos os: jor-
" , nalístas sindicalizados e a·

Os serviços de fiscalização externa serâc própria opinião. públíca.

executados.' com. -a finalidade principal de', .conheçam, os resultados :1.0

ar.aexatíd I'h' osd
,trab'alho que vem' sendo

.apurar.aexatic ão dos reco imentos . os im-
,

executado desde o dia '

�8'

postos descontados sôbre 'os. rendimentos ,de agõsto q_e 1963, data em -

, pagos ou .éreditados, alcançando' o peciodc.' que, os atuais diretores' as- ,

, " sumi�i:nr,t as.iresponsabílida-
«lesde ;. 19:59 até 196,4, inelusivé.

' ,

des- em que foram ínvestí
dos', após eleíção .processa-.
da .em [unho aaqU�le ano.

Primeiro Ano dei Ge:dãn da
..

. tu 11'Diretoria do SEijicalo
de . Jorn:!listal .

Quadro Social Atual: 203 - Fjnanç�: Superavit: ú$: 10U94,<lO Sem Oé bito o Exerclcio Financeir�
'� ., I <

'

26-8a63 a 26�8�64
'

'

,I
"

rinhas em São Paulo, para
dístrtbuícão, em 1965, es

tão liquidadas.
'

Êsr.es os -pontos prínci
pais que merecem divulga
ção e os documentos de,

"

dos muito embora já apro

va(�os pe}.� Conselho Fiscal \

'da e" rtídade. .

. si:::::�ç�� 7 Turquia adota atitude (oncilia-
b - rejeitados 1

" '. "

.

c

��=C:l::;::
.

� 1; d· r a 'Ci',' r,e'·.(ia n a q.. ue:' r� ã.o de
.

RECURSOS
(Om

.

')

Ch-..•..• ·1
a,- aprovado�.".. 5
b - rejeitados ' 3
c __,:: em dllígêncía ,. (j

14
TOTAL' ; 2ti
Dêsses (26) apenas 12 ti

veram' Inclusão no- quadro
'social sendo 7 de inscrições'
novas 'e, 5 foram' readmiti
dos, pelá- Comissão. 'Em dí-

, ligência ,lO processos, sendo
4 de sindicalização e

_

6 ÇJ.€
recurso. �ejeitados 1 de

sindicalização e 6 de re,

cursos readimissão)

O quadro social, atual

mente, é de 203, com con

trato de trabalho em vigôr
el)1 todo ,o territórid catari
nense.

TESOURARIA

A' cargo do jornalista
Acy Cabral Teive, a tesou
raria apresenta o seguint0.
movimento:

Receita - Cr$ 124.204,00
Despesa ' 633.010,00
Total 101.194,00

O saldo está assim :",

tribuido.: em CAIXA, CrS

7,278,00; no Banco do Bra-'

sil, Cr$- 21.383,00 e no, Ban-
d ....'., -,.,."!': ..... '

co a Lavoura, Vr,? .,",,'

72,5B?i(i)0. A entidade nào

apresenta débito algum ,�

tôdas as c0l1tas, mtjsmo 8.';

çom a aquisi.çao de' cartei.-

.

.

-

'.

IMPR-ESSOR,A

.'

A IMPRESSORA MODÊLO possui todo,:: os recursos

e o necessário ex,periencio poro garantir sempre o

máximo em QU91QUer serviço do ramo_
,

Tr.obolho idõ"eo -e perfeito, em qut V. pode confioc.

desenhos
( cliches

folhetos - catálogos
cartazes e carimbos
impressos em oerol

papelaria

�' .

IMPRE'SSORA MODÊLO
DE

O'RIVALDO STUART. elA.
,RI:IA .o,EODORO N'33-A 'to

FO�f: 251,7� F.LORIA'NÓPOL1S

O, embaixador turco, Er, em Àncara disse que. % si' ta noroeste, .que foi alvo' dos
han Eralp. declarou que ��' ,tuação, pe�dÇl por iJí1} _fia", ataques aéreos turcos, en

gora existem indícíes aní- A "Turquia envie\!: dGis a- 'qUf.l::1,tD ,:a, conturbada ilha se

madores de que a paz possa
: -víões de "reyoriheç�ênto a, manrínha em psrrgosa ten

ser restabelecída em Chipre:' .jato sôbre, ,à zona' .norôeste sã'): Tropas suecas ,da ONU,
MaD1festou' que o úri;m�iÍ'6' ' 'de, Chipre. -Barcaça-p � de de- em carors 'blindados, patru
ministro 'ot�mab6:::. Ismet ' �emp<J:rqtle;; e uni4�des: mi", lhavarn 'i'l:ll�de part? da zo-

Inonu, acabava de, despa-' vaís tqpC%s!"'�,s;ta.'va:iii 'élft alei--'r na ent:'l'6 ,-Pül'is, a�· oeste, até

char "ul11a mensagem calo- ta, no gránd�' pôrt'q,': :de -Ic- : Zeros; a leste.
'.

,-'
rQsa e conciliatória" ao pri- kend�ium,' segunçt6 se'infor·,"

'

A Tm'(jttl.a' c;ie�eja .que os

meiro'ministro grego' Geor- mou.· gre?'o·cipÍ'Íotas ,se retirarem

'ge Papaudr8ou, • expressan- .

O govêrmo grego·cipriotr; de ·tr3S aldeias turcas de 48

do-lhe ser possível chegar ,a se, esquivou, da demanda tUl- a 10'1 km ao oeste de Nicó-

,
um acôrdo dentro., de um c� (18 que ;Sl.laS fôrças recro· sia. Em fontes informadas

mês. c�q.essem pata as posições na capital turca, : se 'disse
que ocupavam antes dê CQ· ,que a 'iI'u:rqu.ia prosseguirar
méçàr seus '�taques da S8- com os seus preparativos
mana 'passada, contra '(!JS' ci- militares como medida de

priotas-turcos, _ no noroeste precaução Indicaram que e

da ,ilha., .
: xistem un.idades navais ,de

Makários ,:o.eclàro�, numa des�mbarq1lle ,en{ Iskende

trgn!?l'11i,ssão,,r.adiofônica,' que run. a J.i;l(j) kc.rn ao nordeste

que a, cessação de fogo po-, a Turqüja lançará sêus ata- do Chipre.. ,e que está pronta
derá desaparecer como uma queS aéreos para ,aterrori- uma divisão de assalto.

explo,�çio ·a 011,l'l.]QÚer momen zar os 'gregos.cipriotàs,; a

t{). Um diplomata ocidental fim de, que ,êstes aceitem u, Informantes fipedignos de'

ma 'solução imposta_ no c.on- clararmn que: além de avi

frito entrEi as comunidades ões, e ba'Sés, a 'Turquia reti

turcas e gr�ga:s. "Já pedimos rou algumas unidades de

ajuda a óutros Estados e SUliS diversas divisões, sob

tem(,)s gralJdes· esperanças a.s '1I'dens da Al'iança. do A-'

,'" _ de, que a ajuda ,solicitada tràn:qc:o, '('OTAN), para for-

-

, ' chegará", uisse- ·Makáfiós. - "tE?"" '1"lovi't':'anid'a'ITe� I.Q.:t::.r.'w"-

Negou que houvess.e Clsao C0,':,'-1'le 'da Q�'g::-nização.
em seu gabinete' 'sôbre sua ,!'a1 ,,'i.visão poderá consti-.,

solicl�ação de ajuda soviéti- tui. 83 de uns 20,000 hon:ens,
cif"'l, lJràt.icamente ii�r:.al no

ca: ' " , ,

Âs Naçõ�s ,Unidas aumen- tol,pl de fôrças' disponiveis
taram suas, pàtrulhas na cos pnT'� Maká't'io i .

NA"''SFS ,UNIDAS, '-:-' An
te uma sessão- de emergên
cía G. C .nselho de Seguran
ça Ch'.pre, acusou hoje a

Turquía , de. haver violado a

trégua.« Por' sua .vez, a rur
quía disse que,Chipre 'sp'men
te procura entorpecer.. com
sua acusação, 'os'

'

'erforços
para restabelecer .·a paz,' na'

, I
'

turbulenta ilha do MedIte):'-
râneo orientil,

A violenta troca de. pala-
, vras ocorreu na, sessão do

COnseiho de, �eg�.lrança con

v.ocada, a pedido de Zenon
Rossides, embi:tixador grego
cipriota nas Nações Unidas
Rossides pediú ao 'Conselho
de Segurança que apro:vásse
uma resolüção "diplomando
a conduta" da Turquia, por
que, disse, ameaça'a tr.égua
estabelecida por motivo ,da

exortação do Consél'ho.·

O presidente lVlàkario decla-"
rou esta' noite' que seus gre
gos-cipriotas estão dispostos
'a lutar "sós .ou acompanha
dos",. E os peritos m�!itares
das 1'Jr.ções Unidas disseram

Obrigatoriedàde da idedaração
,

, .
.

de, rerrdl��n'�O's
RIO, 12 A DelegaCIa te sobre rendimentos men-

Regional do IIl1.,Posto, de daIs, �',e acordo' C0111 a Lei
'Renda do- Estado da Gua- nO 4 :57, de 16 do corrente
nabara; a fim de esclaré- l.ês, não isentará" os con

.cer a' qti.estã\) télativi à ,l'ib;;htes atingidds d,e
obrigatoriedade da .apre- ·3.13rf ];mtar a c;l�claração'de
sentação de dedaração de

I
c renc'lmentos, ao contrário

rendimentos' .dos contribü- do !1.ile acortece aos qile
intes que tiverem o referi- já v:nham tributados all
.do imposto descontado na tes com rendimentos meD,

fOl).te distribuiu a, seguin- sais inferiores áquela qllan-,
te rlota: "O desconto. do tia":
imposto de renda na fon- '

,�--�------------�-------------�-----------

Academ�a Nacion�1 de Medic;na
Eleito o Professor Ne"'ton Bethlem'

para a vaga de .Nilton Campos

F'oi eleito recentemente Membro Titu
lar da· Academia Nacional de Medicina é
Professor Newton Beth!em. O novo imorta'
da Medicina Brasileira passou a ocupar é'

C2deira �N° ·59, deixada por Nilton Campos'
e c�ue tem como pat�onQ. NAna. Rodrigues.

Embora não marcada a dé).ta exata 'dE
sua posse, esta ve:rificar-se':'á em AgC6tc
qu.'1rdo será 'recebido pelo Acadêmico l\Iá-'
,rio Taveira.

,

Vaga a Cadeira N. 13
Da,Academia Nacionà' de �1edk7na'

Com o falecimento do Prof. Roberto

Segadas, está vaga a Cadeira Noi3, e qUE
\ ,

tem como patrono o grande' ·Rocha Faia, na
Secção de Medicina. \ Sendo em número dt:
vinte os acadêrriiços que ... integram a referida

secção, 'a essa vaga podem .concorrer, con�.

f E" "harme os s�atutos que re1�m a maIS ve ,a

instituição médica d0 Paes, médicos, cllj-c
renome e obra se enqu�drem nesse sectm

,

(

da Medidraa Ciell1tífiea.
'Abertas, :r.egularmente, as inscrlçoes p.

10 ,espaço de noVenta dias, ehcerram-se .

a�

mesJ?1as no díÇl' 2 de Seten _bro vindouro, po
dendo á cadeira vaga concorrer qualquel

,. h '1'
. � t 1 LIr':, dICO wrasL,élro reSIC.en ,"-:: em qual,quer '50

tado da Uhião.

Instituto,de A.pqsent�dcria e Pensões
d{)s IndustritJ�os

'Avjso,às Emprêsas
(lei n. 4.357, de 16-7--64)

1,' -

.,

O Instituto de Aposenta
doria e Pensões dós lndus
triários (lAPD avisa às

Emprêsas . Industriais, seus

administradores e sócios

ou quotistas, que" nos ter-

, mos da Lei' nO 4.357, de

.16 de julho ,p.p.:
•

'a) poderão ser pagos, até

o dia 15 de outubro próxi
mo futuro, 'com redução de

•

50% (cinquenta por cento)

do valor das mult,as apli
cadas, os débitos dessas
emprêsas, anteriores à vi

gêpcia dessa lei;
13) s�á feita a, correção

, monetária detenninada no
art. 7° da citada Lei, de

todos os débitos, inclusi

ve juros e multas, que não
foram Uquidados nos pra
zos seguintes:
I - até o dia 14' de' no

verrtbro próximo' 'futuro,
os de v_�lor inferior a Cr$
500.000,00;
II - em duas prestações

mersais e iguais até +5 de

outubro 'a 15 de novembro

próximo futuros, os de va

lor ent.re, Cr$ 500,000,00, e

Cr$ �OO.OOO,OO;
III - em, no máximo, 20

prestações mensais e" suces

sivas, de valor não infe
rior a Cr$ 300.000,00, cada
uma, a primeira' até 15' de
outubro pró:ximo futuro e

as demais até 'igual data
dos messes subsequentes
nos casos, de débit6s 'de

valor superior a 'Cr$ ....

600.000,00;
c) o não 'recblhimento,

nas epocaS própri� ,tIas

contribuições a que estão
obri!5adas, SUjeitará as Em- ,

pri'sas, além das, penalida
des em que ipemere:m, à,

"

cO'áecão mon�t'ãl'ia dos res-

pectivos déb�tas, .lna',!femIía

determinada naquela dis

po,,;�ão legal (Art. 7°).
- --""�"'<; "jurídicas,

énquanto.estiverem em dé-

.. _ U _.d.i:'l, por falta

de recolhimento de suas

contribuições no prazo le

gal, não poderão, sob as

penas ·da lei:
� I - distribuir quaisquer
bo ;ficações a seus acio

ni�1·>ts;
II - dar ou atribuír par

tic).pacão de lucros a SBÚS

srrc;os", ou quotistas, be�_"".;
como a seus diretores e t
r'��"is membros de órgã'os J
dirigentes, fiscais,' ou con

�u t5�·os;.
}) as Delegacis.s e órgãos

arrecadadores do IAPI es

Üío ein condições de' execu
tar as medidas necessárias
a facilitar a abteção da

va�tagem mencionada na

letra ,a;-
.

f) as modalidades de pa- (
P:f.' 1'V'pnto nr""';stas nos

itol1S I, II e II da lp... ·

se"",o atendidas direta
monte pela' Fiscalização
jU'1to aos estabelecimentos
das emprêsas que, para
isso, 'deverão desde logo
reunir ,e preparar seus e..""

lementos fiscais, discrimi
nan.do o débito que reco

nhecem e:xistente perante
êste Instituto. Outrossim,
as emprêsas que já tive
rem seus débitos devida
m!>nte discriminados pode
rão antecipar-se à visita

,fiscal, procurando, a Dele
gacia ou Agência para ins
trÍlcão a respeito:
Rio 'de Janeiro, 4 d

agAsto de 1964,
a) JOSÉ DIAS CORRll:A

S""'P�IN1IQ -:- Presidente
-la .lurttà !-b.tEirvei1E

"(,\-' ," .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



" '\
. NO AMERICAN Bar, do

Querência'� .Palace Hotel, ' ,Q ';DlRWrOR' 'Social'" do
Neide Maria, na noite de 'Clube Doze' de Ag6sto' Pe
terça-feira,' foi aplaudlda dro. 'Guillfoll "péréira,'

.

de
por inúmeras pessôa,s. qu� ,Mello; cm. atividades, para
estavam presentes. Néide�' o, baile' dé' ,al1iversár,i� do
'cantou as'mel�las q�e fez pró�mo sá!xLdo;

.

Sl{cesso na GuanQiQara,'" ,"

'

SERA' pl\ograa,,,õ:io P1-
I quando g·ravou na Odeo11.,' 0a;E<;tQU 'de 'Lages,' Ó, 1'a o ,prl.mei,rü SJ,Lll!'-'O tle

acádênlice
'

Valdo :Ãvila deZelll,bl'o pi·úximu. Ulll

O "NIVER'''' da 'Senhora: '\.lm"qos'· b�ns partidos.., da jantt,r para 1)8 (e� p,'j ..

Dr, Alcides (Sara) Abreu; ,iPrlncésa' da"Serra". ' lneil'os J:nunicip�uJ que
11\1 comemorado no P...es- mais conLl'ibuiram l:Ull1, o

tàurante N�no's em Copn,.· 'DOMÍNGO p.róximo', es- ''Í:'CSOUl'O do Estudo. St:rf.Q
oo.batlA, com um jantar. 'tarei apresentántio o 'meu eonviâados (18 Prefel'CL13 e

Destacavam-se os Srs: Dr. programa social na Rá'tUO ;'

repre'sentantcs ::lu (']c.sses
c ·S1'3.; pi;. - : Q-uat1J,j'á,'- <làs�

,

1�,35" lúi'."· i�S' '� úodutoras. Proll "lÇ;l,) àes-
Vieira ,e - 14 ',11s>.

'

ta Coluna"

)

NA Inauguração da Ex

posição, do Pintor eatarí

nense ,Hugo Mund. que &,11-
r4s� o ,peparta�ent(i)" de

Desenho da Uníversídade,
de \B1'a�ília. Muito� ,cata
rínenses 'Presentes: o Pro
tessor .

Francisco 'Bruno

,Lobo, acompanhado de'

sua. esposa' dona .Beatríz,
a�e .estava eíegantíssíma:
Pro'fe�s_ó' r " Nelsou �r..utz
Teixeirtt -Nunes; Sra. Sam,:'
pato: Sr. 'B'€wa.ndo Fa.r�a,
do .mundo politico c 30-'

cíal oaríoca ; o Ministro 'o

Sra. Hardock Lóbo; o Pin

l.u1' Bandeira; o Sr. R'J,-'

bens 'Braga; o Pintor Da
reI,,' () Gravador Marcelo
Grasmann; a Escritora

Eneida; os criticas de a1'

,te Jayme Mru.rício e Har
ry Klaus.

� COl\! via.gem marcJ.

da amanhã, para o Rio

do Janeiro, o Almirante
Murillo Vásco do Valle

Silva, que na Escoia Nn.

v�l, ,assistirá no sáuado a

Cerimônia' de Entrega de

ESpadas aos novos,Guar
das '_!. Márinha. O Alto'

Murillo, é Padrinho do

Gu'ard��Marinha Jorge
Gonçálves do Valle Si�a.
Após às Solenidades 1'0-

,gressará no mesmo '\, dia

para para esta Capital:,

Sra; .Proressor Nelson

Luís Teixeira ,Nunes; .Dr,
Celso Ramos 'Filho e Sra." '

CIRCULANDO .na . "I!liá':' '

cap"; "Q, casal Paulo da'

Costa. . Ramos.
,

.s�GUlR4M, ontem" pa
ra Salva(lor�" o Dr. Ruy'Ra-,
mos: So�r�s e' Sr. ; Jalme
couto:,qq� à 'convite par':":'
tícíparâo do II, Simpósio
N:icionál 'q.e Turismo, que
iniciará amanhã e encer

rará no dia desessete 1;mJ
xímo,

Ct, DiplOluatas Norte-

Americanos" ofereceram
um almo(io ar;> Governador
C0::30 ,Ramos, no Restau
rante do Museu de Arte
Moderna, na Guanabara.

, ESTEVE na "Ilhacap". o

casal Dr. Rudi Renaux

A Th.fOBILIARIA

o 'PROFESSOR Jorna
lista - Carlos, �izzim, vai

e�,ceITar o Curso' de Jor-
"nsüsmo, amanhã, no Pa

lácío das rnduetrías, que
vem mínístrando com SCl;
cesso,

�LENIT4\ �I[iràn.d�. R'l.

mos, a nova Boberana da

Clube Doze de Agôsto, que
próximo sábado recebera
a faixa símbólíca n.o BaI
le de f\+liv�rsário,., vaí ex

trear um bonito "rnodêlo
de gala confeccionado pe
la modista sra. N�ir Car
neiro.

O SR. WALTER Luz, Ge,·
rente do Qi).erência' fala,
ce Hotel, ,organizando o

coqultel que será, ofereci
do em homenagem ,fi.' Miss
Santa Catarina -' :::;q_lete
Chiaradia.

A.
. ,

A MODISTA Sra. l)ione
Balbau Silva cOÍlfecG"J
nando o q,ónito vesLido da

debutante Noen�a; Roclu,

.Qonzaga� ,convidando a

imprensa para o caquitel,
que fará realizár amanhã
às 17 hotas" no" Condomí
nio Solar "Dona Concei

ção"•.na rua -Presidente'
coutinho":n. 120.

'

.
O,' BA;ILE da Univ:ersida

de será. realizado dia 29

próximo, no Lirà T.C., com

a esco1h;a de Miss Univer
sitária de 1964."
I'

A Associaçào Coral ,el(,
Florianópolis; ensaiando

pata o, Recital, ele Gaja,
que pr0mover'li, no Te1.tro
"A'lvaro ele Car'valho", .10

dia 25 de Novembro
Dia de Santa Catarina.

A"seNHORA JUREivIA

,Gon�aga,
.

tko:i'uqda eo-

nhecida da [Lrt,e' d.:: 'lJúl'da
dos est:i la,;cudo ",l4,�C::',:,,)

nos �vestido:; (te '('tl'.a,�, LlC

butanLes 0.0 Cll4lJe Cu;,;8.

',Mais de um TrHhão,:e ce'ln ',bilhões e' me'io circulante
" '1 • • �

RIO, -,- As 'emissões de para �,tenciime,n'tó das ri'eQ�'" ele uma q�cdJ; ;e�nÚ'lHda 'na
'julho' '_ quarenta bilhões sid�dés', do ,Tcsoúro, A 1»1]" sO;;t1nda C!t;iil?:ena, dl'ntTo do
de cruzeiros _ eievarJ:J,m PQ.- Ui', dó dÚI, i.5. "H: ,C}},::��r do (�oll1portamcnto l1.a;)ltual"
rà 1 trilhão e 104, bilhões o Banco 'do, Bi'asil _' passou a

Mo-ticj da Praia .de Cam

meio circulante; segundo es·

tudo publIcado na revista
"Análise e Perp!3(:tiva Econô'
lllica". Muito embora te
,nham sido emmi:lús 40 bi�
Ihões om ju'j}O, ncreseenta,
() saldo do' papel-l1loeda em

circulação manteve'se acima
rIo ninit de fins de junho,
ten!-l,Q em ".isrt,'l que a -Caixa
do' Bancou do ByusJJ :)O)-0Ron
t 'm,. 'ln c D0ríodo" r,1l,'109P:to ,de
30 bilhões de crtlze:ros.

'

Na primeira quinzena, 1'0"
rum crniUdos trinta lliJbõe<;,
ju�tamento na f:l:"e 0)lJ que
foi m:).Ís intupsa a pressão

rancada sensacíonal os Tu: des competentes r{a ,Ct;I>{t.al
barões transtormaram urna elo Estado, visando a ínsta-"

'derf�ta. ímínente num espe- -Iação de repartições, púbÍi-
l\llimadissimo o' Futebol de tácula.t trlWlfo por 7 a '�. cas em nosso Mtú1icípió: ,

Salão' 110 Municillio
.

Caçulá �oil1�e "foi 0 públíco pre- Segundo c0nseg\Jámó$ ��
'de S. -Catarina "

se�t��ao embate acima entre purar, 0� sr, Olavo ·êafdos,O
>

e
, atlétãs da Praia e o, conjun- está vivamente interessado;

Atravé$:,'Qe UA Nação", Ecl,i�',' to itajaiense dó Tipson, corri também; num' monumentat
,

Çã�", d
N ", ,

'a, "O' Esta,d� ,'atua'�ão destacada de João progra.�1a· que visa, lncenti·,
de7�)}' , i�� est.antQ,S:';- Jd:rge no arco, Adernar, AI- var o turismo Il<i. ;.�,

jni�ari' à's ", 'atividade�: \'aro' e Rubínho.
' '

,Fraia Balnéáría
, qu," , ::'U':l�í.\-

jO;p:;llr; as tambéín", do . 'Num� 'prova Ido org""m.za.' cemos 110 Brasil.
,1

,

.

mais novo munícípío de San- 'çãQ' :perfeUa, da equipe de '

,

Conhecendo como .oonhe-
tal Catarina.

. Tubaróes, basta que se, di-

t�mbora contrariando' de- 'ga' �qu�' aO 'lado da can- cemos tão ílustre. cídadão, te

'te" aç,�o médica, não pu. ebr-t ntiminaqa inauguraram, mos plena .certeza 'q,le ,1'::0:,
" - , , "

SHS afirmativas, i;d:l' fGril' ,d 'lutar eontra a venta- também.' um bem montado
d <endv�l de escrever 'b�rzinhó e restaurante deno

-i,a,}neontida de ain �'m:lnado':'J;Jutéeo dp:,: TLll:m·

târlP0l' com uma barões', '

'

I',

rcela que sejji ..:
'

QUJ3,ndo ",da � ínauguracão
divulgação .de 'h�u,t;e' no' ];).:rLl 'ui'1a .sucuíen
Balneiárío de- "ta c'hnnusca4a 'nulna' prova.,

"

cíe gr,8)bdf,;o ao�" 'bo!l� 'valo

r,;" 'dél p";lj.a (�',;,D enlabc'''a'

ra�lI n�' doação de la:�lll",dns

'P;6 , llmuÚlr(ção ela referida
,J. ()l:l\'ü, Card',s:>. Sr]"_1..p,l'r' aten-eaD:..'llu.

Do Correspondente ,

(;YZAMA
:pr.o�e(3so do Balneario

.,

de
C�mbbriú

.. ! - - � -� • _.
-,-----_. - _ .. _-- _:_-:--- -_ .. _-- --_._'-----"---�._-_ •.

..

proverbial n1ódcntlQ '('tua, {;
•

urn apanágio' .do "'r:. Cl)n�\�p
Cardoso, Acontece. pçl'om,
que aconstumados ,0starlO�
semp-re' a "dar -a Cé1Sar o qUE'
,é de oesar", motivo porque
aCMmos de jU3tiqa,"re;l1r;fll'-
mO's em nüss:ÍJ j,Jl,ünçüro t:m'
lt:1lh,) jo:nal,iísticu, �\ C3.p::,
ci.df'''lp rcó.l!z,,",don ;

do sr,.

rn �'!O ')t·O'_J'>·(.,!��f'I e .'la .... le-sen-
\

' -

v"h:in18nto - di) mU!1lClj)lO

que cleposJ.ta fumhc1u;; espe
,ranças no preclaro, d,6ver·'
n;,c\br, Celso RB;il1Os., >

1)0\1� 1':'-, 6:-,�. Y)I:!·I':i·��l.>S -�(U.D? '. "

O· sr. Oh1ro C�;fr,dr�>�,. n,'; ,r,11{,l
'

Bit D�ll,êi ZAIJ:
.

C:rmr�i��,' ,D',nli�hi'

.

_'_ ----- �-...___.,�--....

ATENDE ' DI ;\R,IAM,l�NTE
DAS 13 À$ 16 HORAS..

,

l;i'ONE: 31.:78 ."'- RUA C0N·.','
S'RT:R''F,T'RO MAFRA, ,��,

,
,

,
"

Não peç.o, ,élri(!,.ade�, qt"ero' apenâs
Com a ajuda que,me' dêram" já, 'sei

e'

ser· como
, ,""

voce.

nas
,_

Presidente ele
Pre1>ldente da
..

recupe,tar,�c de .tal SOr10 que'
já no en0errmllCnto ero d.ia.,

'

orá registrado 11IU re[']�.),;{I')' lí
qUido de oit()' �;'úl1ões,. Esse
tl1.m;imento d,e' tc;,ôn�cí tFe
prõ�seiui11lento '

l10s dl;E. i

mediatós. ,s�n;eT'ando i,ud11S'
siva :J:s 'çx,;6,�ta1;lv:'IS, ri P0Llto
dú, 'ho dÜl 2'3.' 3nontal" o 'saJ
do 'favGl"(i'\'et ti;, 97 bilhões,
ou' ;�e.iú \,].11-;:a niullloriH dti 40
hUh.Ô28 enr C')ri'!'1"on�·�·; C0!11
o elo (tia 30 de ,j'unho.
lt 1\PEC di;;; tan:_bjHl as

oper::l';ô,;S ele redescontos

n�� ))1111';08 ririv:3.dos ex;xU1'
clil'úrn-f-;8 iutcrls�)Jl'!entc. '"i1ü,o

Na ÚTClf Eio-Sfto PunIa, por
oxcrnplo, o saldo - que era

de' 61- billlõe'; no di;, 30 de

jUl;lho -- e�'olui.ll para !l7 e

se manten" ei(','lido até o dia

3� d,e julho, Pojas estimati·
vas "'ríreHminal'cs, se�;undo'
,3. p,ublicaçáo, o aul1:1entrj do
Cl1",1;0 de virl:J na Guanabara
será do, folP1'OX111.-lf,:darnollte,
5.6' por conto, "alJai:m, pJr
do. 'inecl ia do 1Jrimei1�o se

'1j16Stl:C", CoMirmados, pO]'·
tU'lto. êsscs prognos�icos, o

il(;\lmul�\do des ti':3<; primei.
ros ll'éscs s(�r.ia ck 50 01{ 51

,j):;:' '('en:.o, contra ,3H,�l por
í:�!1t {) !'\"" período c8rrosp.0n

<::'Q (:C:lr'i�';-�"8nd() 'as. preyisôe� _, rl�Elle 3 1963

Fpr. pti�ÇOS mais eCf!�êmir;os, já
c' à sua (Jhp�,3)i�i6J. em:

. ,

C
.

I • {� .

: , .,� �

:' umDeu�ad �S
I' .', . 'RUA DR. FúLVIO

de aHa qnalidade

estãe prontos,

faraná LIda.
� D'lr�c� II' 7�8'l�, Uile Ll!, 11.0 ,ej,

Télefone 6211
ESTB'€ITO <,

y
r\ I ,r

•

tomJ��m�sªdo3 (la: P:nho
Amendoim
toro'
Cabrenvár
CedJ::Q
Fantasia'

,
.

e os famosos

Imbuia
'aú�Mnr�im

.

Goncalo·'Alves
.,

Mogno
Carvalho
Pau-Oleo

i,

- \
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A sesâo de primeiro ao

corrente da Federação das

Academias de' Letras . do

Brasü, 'na qual foi presta
da homenagem à memória

de. GOllça.lves Dias, em. re
memoração ao centenária
Ç1c' 1)8U faleciment.o, pode
se dizêr que assinalou : n0S

anais' da literatura brasí

leir� uma nova época de

Investigação séria e pro
funda' do valor

.

da perso
nalidade humana ,em seu

. desenvolvimento íntelec-
tual e moral, não se lí-ní
tando mais a critica a ee

rebri nas intromissões na

vida' íntima 'dos que tra-

",
.

PROGR�lYiA DO DIA

Cine SÃO JOSE'.

às 3 e 8 horas

Laurence Harvey.
Shirley MacLaine

DOIS AMORES

Cinemaôcope - Tecnicolor

Censura até 18 anos

Chie I�ITZ·
Fone: 2

às 5 e 8 horas

Dean Martin

Geraldine Page
Yvette Mimleux

- em-;-

N� VORAGEM'DAB
PAI�ÕES\,

PanaVisiun

Censura: até 18 anos.
i:"

Cinê ROXY
Fone: 3435

o
.'

às 4 .e 8 horas
Gwen Watford

.

:
NaIr Ma:cGiIU?-fs .

o E�T.GMA DA INFANMIA

Cine GLORIA

(Estreito) .

Fôiie: 6252
àS 5 e 8 'horaS

AgUdo �ibeiro .

Al''1Ssary de Oliveira
TOCAIA N()�I\SFAL1iO'

·çensura até 18 anos
. "." . (

Cine ��MP'ÉRIO
(Eslreito) ,

.,'
:Fone. •

{/295
i.s 8' horas.

Chubby Checker·

DANÇ�Dd O TW1ST
Censura: até 14 .11108.

Cine RAJA'

(Sã:o 'José)
às 8 horás.

Albert'o Sordi'
Sllva_na Man:gano

em

TTú ,,'o-tl\�ll) EM

MONTE CARLO

o das
Hon.en

zem à hwnanidade alguma
contribuição valiosa, mas es

tudando-ihea a escese pes
soal no esfôrço da eterna
evoluçâc

.

a .. que destlna
Deus Os sêres que crtou,

1(018 . eram os oradores
inscritos: acadêmicos Ar

na.do
.

S. Thiago e' Astério
de. Campos, delegados das
Academías de Letras t1 e'
Santa catarína é da Bahía;
mas, tendo C:) prímeíro se

demorado na tribuna um

pouco mais, do que lhe es

tava prescrito, pois que h.S

sim se tornou necessárío

para completa eluc'dacao
da tese a que se propôs,
foi' marcada a sesão de 8
do corrente para a conte

rõncia ao professor Asté
rio de Campos, que a essa

resolução aquiesceu cava

Iheirescamente, em atenção'
ao. seu confrade catarínen
se, a cujo trabalho orígí
nal teceu comentários éb

gíosos.
Realmente, discrepando

inteiramente dos proces-

.ern

Moça � AuxfHar de EscrJório
.

Precisa-se que tenha pratica de escritr
rio e seja datilografa.

. Cartas de próprio punho com referên
cias e idade paracaixa Postal, 507.,.

• Expresso Iresciumense S� A.
Irensportes, P�g3ncias é

R'epresenfaçõ,ss'
Assembléia geral ordinária

Aviso
Oonvidamos os srs

.. acío-
nistas a se reunire-n em as- Acham-se .'3, disnosicão dos
sembléía. geral ordinária; no senhores acionistas, no es

dia 10 de' àgôsto do corren, critório da Companhia, . os

te. ano', às 14 horas, na séde documentos a que' se refe
soci�l à rua Coronel M�uoos 1'e o arti'!() 99. do decréto·
Rovaris, n.o 560, em Criciú··-- lei n.o 2.627, de 26-9-40.,

'

ma, a fim de deliberarem' só-
bre -o relatório, o balanç(l Criciúm�, 29 �,e_�)�lhO. degeral e conta de lucros e' '1964.

.

perdas', referentes ao exer-

cióio, de 1963; apresentados ... Cl.éUo 1\T;w�ldo Orlppo
. pela. diretoria e, sobre o rés.. diretor-preside�te.
peetivo parecer do conselho
fiscai e fixação de sellS ho
norários.

'João Alfredo' ,Campos
diretor-comercial

w__� ' _

. \

·'P.DUT�'
ções,honros�s no concurso
de piano Eldorádo,' ititerpÍ"&
tando Bach, '.'

;Beethovem;
BrahmS e outros grand,es
nomes da música de concer

to; Luii Chaves, contraba
xista de renome 'e, arranja
dor; Rubinho, be.terista que
-já atuou com os melhores

conjuntos bras_'Jiros. Do re-,
pertório do Lp.' Zimbo Trip,
farão parte, entre outros 'nu

meros "Menina FlÓr", Garo
ta Ipanema, Consolação, e

Diz que fui po; . aí. Aguar
demos 'este novo l:;mçamen
to da RGE que, certamente

será sucesso.

. ,

�ZIMBO. 'tRIO"
,
..
,'

A· gravadora RGE, pr.epara
.

um novo lançamento, t�ata
;e desta vez de um conjunto
.paulista que adotou o nome

de ZIMBO TRIO. Emborca o

lançamento não esteja mar

cado, sabemos que o mesmo

terá sucesso no mundo diS

cófilo, visto que,
. julgando

suas recentesl.' atu!lções'
eth prógramas de TV ou ani
l1iando as casas hotu\-na da

capital industrial sulameri
cana, deu com o "fino de

bossa". Dos componentes do

Zimbo Trio, lembramos que
fazem parte Hamilton N0-

gueíra, conhecido pianista
que conquistou' duas men-

Ternura e Alegria - E'

um Lp, da Copaoabana cIp
11371, apresentando mais u

ma vez o cantor'. Moacyr
Franco, com boas músicas

inclusive "DepoiS de Tudo"
de autoJ!ia do já 'nosso

..
co

nhecido
.

Mirandinha.
.

A etiqueta Oopacabana
acaba 'de lançar também os

seguintes e bons long-plays,
Samba Comme II Faut, c<;>m
os Copa Vips - a Meiga E

lizete n.a 5, apresentando E
lizete Cardqso e o conjunto
de MQaéyr Silva.

"..

PR,OGR,AMA D'O MES'

0,

José Tostes - que come

çou na gravadora Lord com

uni . 78 rpm, passando mais
tarde para a Chantecler com
dois 78 rpm, e atualmente
na Continental com um 45

rpm e' preparando
.

um Lp.
esteve em nossa capital den
do chow na Guarujá, aliás
Tostes apezar .de ser pouco

dlvulgàdo, é um "pam cantor
'e tem em nosso Estado boa
aceita�ão com os seus dis-
cos. Música fórte do seu.

cOl1macto duplo para' a

Continental é a Canção da
.oi :�S!1' '.' ,

".';-; .' ,'. �
. , ,;_ .,

.
.

'

-i��'--

e

t', '

···�uto .�orSu,mi;.'n.. Ifi··�eto:
, ...... ., .' '.

i�â�a\:lt�:6J: aruânta�J'JtJr, ,.

.

o 'Prof. �Ünio Corrêa ,dê ..1�E:imlO. ,:Sr: Dt:. ClüldÍdo . mentes, necessidade/) . pes-
Oliveira, presidente da SG- ' Mota Filho' soais. Atenciosos cumpri�.

eiedade Brasileira de Defe- .

"

DD. ,Presidente do 'l'ribu-· mentos.

.

sa da Tradição,�Familia e nal Superior �_�itor\l.l
Propriedade, telegrafou 9,i) Tnbuüa! Superior Eleito- Plínio Corrêa' de OUveira
Ministro Cândido .Mota J'f.- ral,.- .

.Brashla. tDF) - Presidente".
lho, presidente do T�E, . 'A Socieaa(j.e BràsHei de
manifestando' sua: viva a- Defesa da Tradição, Famí- -----------._.;..-......-------------------�--------------

preensão ante QS resulta- lia. e Propriedade, ap;:esen
dos que terá a !lprovação tando à v. Excia. as ex

da. propost.a do. Mini.�tro presslles de sincero, respai
Antônio Martins . Villas to'.a que fazem 'jús os pre
Boas que concede o

.

jlreito clares componentes cto TSE,
de v�to aos semi analfabe- . .manifesta sua viva apreen
tos.

,
são J;l.nte os resultados que

Eis a íntegra do telpgl'a- terá a aprovaçao :ia pn-
ma: pQsta do Ministro António

Martins Villas Boas (iue
. con-cede o direito de valo
a quem. saiba simplesmen
te desenhar o· próprio �10-

me. Essa: medida, incorpo
rando ao e�eitorádo nado
nal ponderável. mass:Ol.· d�
vótantes senil analfabetos,
só'pode cl'Íar'condiçõelS pro
pícias à demagogia cuja
ação desenfreada quase a

tirou o país, . há' ?OilCOS

meses, no abismo da dita
dura

.

comuno-populisc.a. A

concessão çio direito de v')

to .ao semi analfabeto só

pode prejuçUcar o bf'ln co;'

mW.n, sujeitando ii. solução
'dos, transcendentais inte-

tesses do país ao parecer
de brasileiros apenas 'ca

pazes de desenhar seu pró
.

prio nome. A natural sim-

patia que por estes senti
mos deve levar-nos a lhes

. fazer .todo o. bem poss'vel�
no !'campo espiritual como

:p.o inte:ectu�l e, no mat'�

rja�, não pOl"Pln a lhes
coriceder um dÍrelto de que
não sabem usar adequada
lilente e que é aliás perfei
tamente inutil para aten

der. às suas· p,0r vezes pl'e ..

.

.. Residência de 2 pavhn�'nt�s com 125 m2 ca&. 3-quarto� demais depeno
liências podendO fazer outl'a residência 'no térreo �. Rua TobVis Bal1reto _ Es
'l"eito. '.

. .

I .��* Sobrado na R,� João Pinto com escritótio·e fundos para' o mar com gran
({l' ·depósito. Bom para renda ou edificaQãQ. - ,Grande investimento imobiliário.

* �esidência tqcIa. çle pedr;;J, com, vista 'para a caiá. na Rua Maria Julia Fran-
�J -'- 3 quartos. Quintal grandê.

.

.

.: Residênc� va�'a ma Tenente 'SUveira, ÓpO_�llade .para'fbolh negócio.
Por motl�o de ser tra_nsierido desta Cidade, vende-se fina residência corri

<impla chacára, jardim e hort,a bem,; cuIdada. Rua Santa Luzia jurito a Cidadí>
'Universitária - Trindade. Financiado em 20 meses. .

. * v_erdade�a ����ha, UIIlà grande casa bem dividida cOJU garagem no
Mo", � lt�l"'O - Rua Theofilo' de Almeida junto a praia. Preço à vista Cr$ .

2 500.000,00 •

�

Iasca e
I'

\"

PORQUE :NÃO TEMOS o 14 BIS...

. Não mantemos nenhum museu ·de' "relíquias aéreas": um motivo

Fazemos: questão- absoluta oe' oterecer rapidez e confôrto: outro.
O 14 bis. nco' oferecia - nada distoe nunca' veio c Florianópolis.
A -Toc-Cruzêiro, vem' todos os dias (coisa que outros não fazem)

nos meíhqre�: ·h�r�riOs..O "dv,iâo? .. Convcír, pcdrco de'coníôrto e

rapidez, . Conp�u� preie�'indo à .Tcc-Cruzeiro,
.

.

,

'"

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

Dia 12 -:- Quarta-Feira:
Banquete na .Seae ::locial. I�fC:)rmações 113 secretaria.
D.ia '1�' - Sábadm .

,

Baile' de Encerramento - Traje Gala

Dia '18 - Terça-Feira:
Cinema _ Assassinato em 45 RPM

Dia 25 - Terça·Feirá:
Cinema _:_ Anljl de Fogo.
Obs': _ Reservas' de rhesa� pal'll ,as festas de aniversá-

('� gem a�Gonça ves
sos de critica, vulgar.ae.' ·:e indicar a atual persona.i- paraçâo entre Gonç<:tJ. ,e que se reencarnera e cujas
seguidos, o delegado �_d dade em que se 'encontra- Dias, sua estatura, sua ,_- característícas são ídêntí-
Academia Catarínense de va, o que lhe roí. possível neíra pecunar uI: sei." ;',« cas do paetà. ���n�'Letras, reportando-se às demoustrar m�an� tra-

. produção' poétíea,
.

etc., ( se.
célebres experiências de bulho �ntere�al1tf: ge co�; essa, nova p�rsQnal1c;lade em J\. onglnldidade do tema
hipnotismo, realizadas na

Balpétríêre, pelo Dr. Char
cot, nas quais utí.ízava-se
dê A:c1na, mulher anaua
beta

. hístóríca e demente
I

que, em estado .de hipnose,
conversava em grego anti
go com o sábio ;Matias nc
val, fazendo-lhe a extraer
díriáría

. revelação de que
Alexandre, Cesar e Napo
leão, cula caracterís-Icas
antropológica.s,

. psícológfeas
e morais eram

'

ídêntícas
não passavam de uma só
individualidade espiritual,
pôde demonstrar, chaman
do a atenção aos seus con

frades para a completa au

sência de Gonçalves Dias
nas mensagens poéticas d€
Pernano de Alem T'í""'"
e Antologia dos 'Imortais,
que devia estar êle nova
mente encarnado, perecen
do-lhe

.

mesmo que podia

TAe C RU'Zél R O DO, SUL.

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

Nflrf� �1P

KEBIH:Y CASAS A

GlJa eru Mlu carrv

Lona de. frelOS uOL�lJ,
.
_. 6U% malS no tiproveita
.nent...' das Lena. .

CASA DO� tRElO'
P.q. SantiJv, iaraívlo

II!.Q·rREJ1"

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

Dias
desénvelvído pelo acadêmí
co catarínense impressio
nou vivamente a seleta as
sístêncía elogíadr, pelo pre-

sídente Othon costa e . or

outros acadêmícos presen
t�, pela sua originalidade
e clareza de .exposíção.

EDITAL
Ficam .convidados os senhores contri

buintes abaixo re.acionados a' comparece-.
rem a esta Prefei.ura, para Pagamento de
divida referente ao impôsto Predial e Ter
ritorial, e evitar a cobrança judicial:

NOME RUA

, Francisca F. da Silveira - Capitão Romual
do de Barros
Francisca G. Cardoso - .Francisco Goulatt
Francisca Luiza de Jesus - Morro do Antãc
Francisca Moellmann - Fe"ipe Schmidt
Francisca Rodrigues - Caminho da Costei
ra

Francisca Rosa M�lo' do Carmo -. Serrinha
Francisco. Andre Kowasl.i - Conselheirc

. Mafra
..-.----;,i·�co B. Bertagnoli Junior -.Joaquim
Costa
- - - ..sco Chagas Vasconce'os
Anacleto Damiani
Francisco Cunha: Si'veira -Formig'l .

Francisco Dias Costa -Av.· Hercilio Luz
Francisco Duarte Si'va _'_ General Vieira
da Rosa.
Francisco Fernandes Pe�éira� --- 'R"r;o T· 14
e 16

FranCi�cq fel:�eu:�, "".,_Angelo' La Por
Glads:one Pa�adino Filho - 'Anita Cal':
·di

Prolessôr

GooHieb-Boas' _ .' Bocaiuva
Gracinrla \, idal- João C r,.all:'Q
Crande Loja de Santa Catarina - ... Av. Mau-·
ro Ramós

.

Guall:.erio José O. Machado - S. Go lçalvci�
Gua�berto José Vilela- Maria Julia Frall:-'c
Guid'o Daros -' A:inrrante Lamego.
Guido Jôsé warkew -. Almirante Lamego.

Guilherme Avila Filho - General Vieira
da Rosa

OuÜherIflé Frédéricb'Busch � Pedro So::rm
.

lG'i�herme Chaplim '-. Ay. R:b Branco
. 'Gi�herme Souza' Soecas - Duarte Schute�.··

\ Florian0poüs, 24 de Junho de 1::)ti4

I Joao Silva - Diretor

Imobiliárias.

,

.,.

. " Ampla residência com 185 m2 de área util _. amplo living - 3 quartos e
d"ITÍ.a!f- dependencias - armários ;�mbutjdos. à 'Fua Garcia, esqu!na da Rua São
José no Estreito, p':\rte financiada .

,

TE�RENOSCONVITE
SABADO DIA .15, COM INÍCIO À�'

22,00 HORAS, GRANDE SORÉÉ NO CLU�
BE RECREATIVO LIMOENSE.

A DIRETORIA

A V E'N D A
- , ,

* Lotes nos Barreiros e no AerolÍorto - FinanciadtlS,
.. Oportunidade única� Lotes nos Barr�irós:-_r)!:6xjmos· à rua Max Schramm c

-- Prestacões mensais de Cr$ 15.UOO.00. Medidas· 24 m x 29m. '1'errenn firme. ..,

..

TE_RnF:�OS NA, I..JlGq�J:, EXéelcptes. lotes _ 'na, nlelhor lQooliz.a.ção da"1,
gôa, . local tranquilo.e prestações mensais de CrS SO.OÓO,OU.

.

. .:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONSTANTl El\t PRO)
t

DE SANTA CAT t\RIN1\

1\10 SETOR DOS ESPOR�

·-----------------···r-· ---........------......----

.

PELO' ESTADUAL

REDATOR
Pedro Paulo Machado

COJABORADORRS ESPECIAIS
MAmíY BORGES - GILBERTO NARAS ..

. GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
'RUI LOBO - MILTON' F. A'VILA _. ORILDO LtsBOi.\
MARIO lNACIO coELHO - DÉCIO B,ORTOWZZ1 .

ABELARDO ABRABAM- .
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' o', ::,.,.:.De ��nfcrm!.dade-ccm aT3he�a,(�.o:é�nl� -'

S'" ,'-" 'E
".� ,

R" d S 'I
' S' Viajantes '8 efuam seu, orneio; _' :, p�onat� ,da 1a Zon�, . paira 'domiíig�, �n�sh> .. . f)·�ã-o. .: . XCurSlono1lta '.

ro O'· u.�Interessanteo torneio de S,A:l:'S; ter�m,si�� t�cni- ';t�pithl,· está mareadeõ oontt1:Jnfu; c\vaLx·'
'

.,

::,:.
.

"l' 'd ..J·�"I'lh·-

futebol·que vem se. realt- camen!l;e.:mwto'm�lS.su;t)-' .�'p' c. ��1"'1" 'r' .. ü'- '. '

.JI ., � . ','
, O., .�n. OS ua., a· ".zando no gramado -do Ipí- riores"

'

". t-
. : osttu, ·Te egrallCO-, .próJ.:..110 sem gr;Utll. �s. &::�a- ", ; ", '_'. .�' � .: .. .;.i. .:'" ."

s,.'.� ."
'

... ,

,•... O",
.

•.

. �'. '
, '. '_ �. '. ' ," ,. Em" J'�trIb1-llca;o. a. vísísa '_ .Do trnídos da Ill),ct· So-ranga, no Saco dos Limões, �êste 'sábado .que passou;'

..

-tt\!;� 'ristO·:a, negativa �p2nha°,d9S lO1S dt- , 'feita' ',à; e� ..

' çid�d� , f>el.o
"

bré�saira:m:-se ,--=- TTAO com. no qual partíeípam qua- fOl -efet�da,a .2a.. .. l'Iodada. :,hes�Õ-\tertâme. No turno houveemprte: 1-&-
"

CAC� 'É' TIRO DIAS vs- '. f61.·ARI c�m,H!6; EV,RICOtro equipes de nossa vár- na qual: tanto no. pr�j,ro .

.

LHO de ,Rio do .soi. excur- 155 ALDO 149• zea, o referid@ torneio é como no seg.iWõ.o encontro,
. cc' A·melhor partida deverá, • ser

.

��V�dl sionou.:sábado'.Mu�la cída- '6�MAR'COn{14�e��LFRE�p,a!troci,msdo pela equipe o' placar: foi, :0, :�.,G::. 6 '

,��, 'Tu'i;<>�ao""', reunindo Hereí'io Luz '0 B.arre 'de a 'e9�oipe dó i UNID03 DO .cóm 142 pontos.
.

dós viajantes E. C., forma- x 2. Na Prelimina.r., <6S ''Vili- �... ....,cu.;
. .

,

. , --

'd . " "

I' d
.'

. t
.

,., DA TLHA, .nertencente ao Aos campeões por Eo:ui-da exelusívamente por ele- jantes não tíveram dif-iéu-Í- ....,n qu.e -des e Ja está po arlzan 0. as f. en';oe�, B
.
'n d .. dívídt I f arn

' '-', .
.

. - arnga'· v-,ex: . e. pe e ln lVI ua . or-m t d f' dade em. est.abeleêer. 1tWê-
.

.

.

.

h
. ,.

" >seenntaOtSl'vaSe doIrmas repre-. '.
, '.' ," .d.oos.esno.·..,',r.H,st�s. N,o.. Turno também .W.tFl7t·.·.' .Apó.s:o·,',g,·.ra.nde

·

.. ·r.ec,epção'" ofertadbs .li.·lJ.�os.. ·,ttof.·e.·u�, ,ecomércio. le marcador 'ámte'.o�êGn:(f,Un," K
�

"
.

'.'
.,
'. 't'."·:d·' :lxl.· ......,; i, teve· m�GlO .a no�tada / de medalhas,' Rao. de�aJ?aoto das lojas' A �ciutora. e-:mp� e . �. .

, ." BOLA0, nos cª,nchas rio tambem -de r€Cebereln.osIdêntica ;a:co�1;-ee,e�.·?-0 �Ô�o. ·O,u1ro. jogo ·de importâncja ser.ll·· dis·.. O�ça, e 'Til-o, e, após arre- seus' premios. os URSOSprincipal, qua-;loo' 'a 'eq!!.11- '. . .'.

1
.

d M
..

'1" n"
.

.

m s' d'
'

(20)'" 1 (p'tore
..

s ,ela molte) ..
' ..

pe do Qrê!riio' .G�túllo W�>l:.,.. prtad(j:'éin tajai, reunm o arCi 10
.

IAas' (,
.

e l?a as ��� .: .... .... o_as,
., .

, '
'.

'

.• ;. . .
'

" -- d'
r>'.

. d'
coube a· ,vItorIa ao Caca· egas, aPós '''Um :p��ro FL'r-.;o··v'.lar·10 estando este em CO.fi }I', Jes {

. .

'.' .

'-..1.. .. � Tiro; pela contagem. tiE'tempo de 2 X. 2, .�' .o : '.

.

.

"d
.

t d t·
.

'.' ,

FI'08 á 145.6 pontos:quad",o
:

s· Ca �.:lrn." .' o.;r
o
$

..

'

·.2'�,·',a o<
erro a o urno '.;' .,' ,

.

-
•. uu • """ ,...., do>=< �

ba bolorustas 'mais dE!<;-'canda ,lnais 4 �ent6,s T�O' ,.' . (}s' 'demais encontros da r.odada� l\'line·· tacadas
. do Caca c Tirosegundo ipepoclo... ., �

1:' "asil,K.'1Ji:..a,·ssaaga, em Lauro ·M.00.';er;,.'Imbi. rl'!;,:m: - WIM
.. ,

ERS' Gom 176,);Após'D .cumprLD:ieOto,. :dês.� '"
.

"
.
.".

"

"_.' I \"'1- Li, G' '·t/ E;AISERcom174,WERNER,tas duas Pfimeir�s:·. rotla::- .tuba :x·�ComercIano, em mAilL.llVa, { . u,a"
'com 173,"KTECHNER comdas, é;a .segWl'.té; �.�ia�-··

. X Atl,étioo.�. Operário (4a feira), em, Glla�.á. 173-.; HERP,ST com 172 esif�açàQ 'do' :tGr.neio .iÍiQS .

. '.

Viajantes:'
.

.

. ,.:, O .() D"Figueirense X Metropol,'marc �d(} pa·. 'RAIF com 172,po!ltos. .'. COLABqRADOR
.Em· 10 lugar. VjaJal'ites, I �a lC;��iíÍiná, ficará para outra opor\�nida(le: _''_i'-��-';"'_------___;---_;,..___

com O ponto perdÚló visto, �star O MeíropoI' ocupado coin' a Taçf '

Em 2° lugar, Grênli"'Qe
túlio Vargas e ��os Brasil.'
cam .2 1>.p� .

. ',�'
.. �'

�m 3G e Mttmu:t,ígar,,'.;�A �

Sedutpra,; com 4:'p,p. '.

PróXima '!'adada \ ,;_ � �
bado vhldauro, à.:.úItd_ do
turno., marca pano;àS J.;i)O
horas, Viajantes' x: .Qa.rtei�
roS; e à:s 11.5�3D hó.rá'S,· :ÓIr'ê
mio Ge�tüio:.. V�r.gaS x:�
Sedutor.l1. .

'
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Queremos enviar, por i.n
'termédio desta . nota, os
melhores cumprimentos a

toda a diretoria dos Via-
. jantes, por esta magnífica
realização e enaltecer o

trabalho que vêm desen
volvendo até aqui, para
que ao torneio nada falte.

, As outras equipes especial-

A.. Diretoria..· 10 � U�IDOS
DA'

.

ILHA; _ a'pro:velta .:, a

oportunidade. de ,exterj\ar'
os melhores . agr'3.de'�im�Jl
tos pela :'ótima acolhira' ,e
boa c]l;m�rad�gem dispen
sada 'pelos' RIOSULENSES.mente convidadas para par

,ticilpar, são: Grêmio Getú
lio , Vargas, agremlaç2.0
vinculada ao SAPS, Car
teiDos, ,do Correio e A Se
dutora, além' dos próprios
viajantes. Parfici.pa�ão

José Wadi-Cherem Elpidio J. da' 'Rosa
e Senhora .e Senhora

Teve seu início no sá
bado retrasado, dia 1°-8,
quando foi cumprida a la
rodada do turno, oferecen
do o seguinte: no

. cotêjo
preliminar jogaram Cartei

rQS-:K A, S�dutora, saindo
se" vencedor o quadro do

porreio pelo placard de
-6 .x: 4. No jôgo principa.!,
o Grêmio Getúlio Vargas
oocieu terreno aos patroci
nadores do certame pelo
marc!ldor de 3 x 1, embora
o tIme dos funcionário do

.

GTêm�o Gefú1io Vargas' Tem o. 'prazer ,de �articipar o conir2tc
." de casamento do seus filho.

Neusa20 Secretário
Maria Costa
Presidente '. do C'oJils. Fis

cal - Dárió Neves Cor
.,.

-lbéébeml!>S e agradece
mos o seguinte ofi«io:,
"Fiórlimóp.olis, _ 10 de

,

.

Agôsto de' 19�4
!lmo. Sr. DIretor Esporti-

.

vo ,de :"0 Estado"

OADI E ALICEOMARrêa
Membros· do Conselho ."

Fiscal - Evaldo Zimmer e

Mário Bazilio .

&.'.'

6 oe Agôsto de 1964
.

Ruà: Mal. Guilher, 1-- Fpolis.
Rua:' Santos Saraiva nO 324 _. Estreite

.:. I

,','.' '.--

Caso a equipe ..dqs: "Vi'a-
jantes ·ébtetUia' �,:eri;:pa-

-

, .. .
'

.. -

, Prez!tdo -Senhor:te no �ro �e�!ttr:o, .'. Em eleição . realizada no
será autom�ticaniehte _Ga,'i:n:. I.' .

r
.

.

- .". . dia., 1°;. do corrente ano,'. OI
peã do 'lo 1mTno,i'nvtetlí.: �.

.esçolhiCila a nova diretoria
-,': ,0;,.

que re§erá 'os destinos da

agrp.miaçáo, ífturaRte o pe
. Hoco • de tO-8-64 à 1°-8-65.

Os novos dirigentes foram

$l.pôs$a(l(i)S no .sábad.o pas-

5do,.' em .;reun4:ão
.

convoca

da de d,aráter extraordiná
ria;

o -Está assim constituída a
. nova dlretiOrYl, :do Gremio:

Presidente - Orlando
'Raupp ,

.20 Presidente :- Ney
,

Cassimiro :Santos .

10 Tesoureiro - Canuto

------�.'E. de Andra�e . . ., C A f E Z i � fi O, N A O ,
20 Tesourelro - NIlo J. .

Cr\�;" "i'10'.lde Aquino '1'_ t ,..' '. ,

10 s�cretãrio - Llliz Car-.... -__ ..

doso Récha,..,

Sem' mais para o momen-

to, 'elevamos os nossos.

protestos de estirr. a:e con

sideração, '. colocar :lo-nos a.

inteira disposição ie V. ·Sa.,
em tudo em que )lldermes
ser-lhe útil; com lue nos

subscrevemos; atenciosa
m.erite

;

. DRA. EVA - CUNICA INfA'NTfL
Comunica a reabertura de seu consul·

" tõrh;)';á�partiT" de 17/8, no conjunto -2:07, de
Edlf.ció JULIETA, Rua Jeronimo Coelho
'-o ...,'

. n ..�25..

,",

Universrdade de SaOfa:fil'õrlná>:'
REITORIA 'i.'.,

. Divisão de t�ate'ri'ár--':"
. '

.... ,' ,,"

'EDITAL N. 48/64.:0, :' ,:;h,,� :;: ::�}:, . .'

o Diretor da Divisão!:ao{Ma;fétiâl':fd�
•

',' • ,.'- ,,;J •.• :. ','.'�' ':,_ '.'. ''(�.,,:-::
Universidade de Santa Catarlha,;\drnêlameh-
te autorizado pelo Magnífieo. Reitor, fa1
ciente aQS interessados que·se.;a�ha· abertE
Concorrência Pública, apra�dâ paTa as 'l:�
hóras do dia 21 de ag-ôsto de ,1964 para: aqui-
sição de aparêlhos científicos, 'materiái ..dE.

.

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

consump, filmes' radiográficos e làm.paclas
para uso da Faculdade dé Od�}Utol<>&ia . des-
ta Universidade.

.

Maiores especificações poderão ,set

obtidas na Divisão de Material, da KeitrAia
da Universidade de Santa Catarina. nos cl.iáE
úteis, no horário das 13,00 ás 17,Oa h«tlU.

Divisão de'Material, em 6 de agôsto d(
1964.'

Orlando Fa,upp
Presidente

Luiz Cardoso Focha

Secre�ario

BIEVE:
·MMTA, MUITA COISA CUSTARÁ

MAIS BARATO!
POIU1UE? ONDE?

------

DIRETOR
Josoé Fortkamp

12- 8- 64

./í�4 TOYOTA DO ��Asn., S:A� IND. -E COM.
o�� ,

Venae-se um Escritório .

�co
"

Com uma máquina de esci'ever:1k""ln-
.

'.

. Produ,':. e Econômia· '.. '

'

, •

�

�aJmente projetado e constnüdo para tl'aballiar com pmla.;ante JIDOt()r DIesel "Mercedes Bens . de '78 BP,. o ,,-gton, 4 mesas, um ArmarlO, e 2 .�: Urio TOYOTA BANDEIRANTE é o veíc'ulo ideal para' a atualidad,:t !b��ileira'! De fato. super·refor91l;I;io, oferecendo
tudo de imbuia. um cofre de' ferro.., wn-Ãr· UlCeJente

. .desempenho e utilizando combustível de baixe! casto, o .ro�to .utilitário TOYOTA �andeirante apresel1ta..

.

d f Pr" d' . c,. lIÓmo importante elemento para o aumento da produtividade agrfo.ola. qom muito maIS eCOnOmll\!
.

.qUIVO e uma prensa e erro. eço e ocasl-
.....ã conhecer ainda hoje a famosa lin1u: df' veicull.s " 6leo m�l D31tevendedor Autorizado

.

-

,

"

a Fulvio Aduei, 597ao.

'Ru� F<>Upe Schmidt, 33

Telefones - 2576 e 63!fJ

florianópolis

Ver ..� tr�tar na loja· 'A �résíle1tiR;,Cllr
·frente \�o Ciue Glória, no $s�itG.·

·11

"1_:' -'I'
!/-,(

" ',.'
..'

'" "o

" �.'., r

� .', ",i .�•. ::.�;, :z;·,

- Rio �,'Agôsto ·�i,.(CORTE.��,�'r)A
CRUZEIRO 'DO SUL) � Face à' val�i��qãc_
de

.

nossos jbgàd()r�s apô�.à� t�ce���::;�p'�:
mundiais c0pquistadas pelo·

c

Brasil,: �flC� :.2 .

,cobiça do mereauo estrangeiro ·PQ! '�et�� ..
·

nados atletás nacionais, 1ll9tmente,.'�::Jll,e�f�"
do Espanb�l, Italiano e Portugu�?v�"S€
t()rnando um problema para as �U1P�rBr�..

sileira, profissionais na �xpressão, d.ª,'P.àI�� .

vra, manter sua�. equipes com 'seus
..��re�

mais PQsiti�os. ,
'.'

Muitas vêzes,; a culpa lhes cabe .. Rdn�E:i�
:ro vendem ao exterior por muito bom dip.hei
ro 'seus idolos, ;. depois, 'aeeit�n6 de �r.oltá,
e mesmo tem a coragem de- ,ir .cóntrata�io�
novamente.

,

Assim sendo, . nada ·mais restiJ_ aQ �tIê:...
:ta Brasileiro tão disputado e�alql'isàdo.; pbl
ni�reCimen.t6 e hom qU€, 'Se' 'dig�, .J)é�ír; ªós·
.c!ubes.·naCionais tanto quanto ganha\T�:n(_,
exterior.,

.

Pela -disiputa' :de um jogador �lóna:J
em qualquer -equipe estrangeira� os dir�gen.:'.
tes'gastam um punhado de,dolar�s� •..

" o':.
E não só o comercio .Italiano e Espáühoi

tentam nossos craques; já em Po�ugal;·. /r.r;..
gentina, Peru, Colombia e atê ·Austria .,cstãc .'

com jogac)iores brasileiros em sua::f:ilefr1:S. < ;,
,

I • .

E na verdade, que saudades'�o$':da7'
queles valores positivos que se forami'p�a
�lhorài :Sllas finanças e a dé�s du>be'� €

dos intermediarios '

.'

,...
' '.' ','

M�s o futebol :brasiledrQ, " para "�rden�:
dos'condizentes aos craqué�·luv:as�I«;p.téhQ�" .

astronômicos, vai cedo .�à falência; se ·não' ne-'
g�ciar mesmo, alguns de seus mélljoie·s,'.cré:l�
.ques, 'e se

.

não ficar fazendo . amistosos' 'em
dias d� semana.

Se os grand,es clubés passam mal, com
boas rendas. que tem, com grande quadro se

cial e com situação definida regular, �ue dj
zer dos· pequenos clubes? .

Como vão.manter suas -equipes,. embo
ra com salélrio de fome. se ,s.uas arr.ecaaaçõ�
são fracas, e seus quadros 'sociais men-6reS

amda?
Como estimular'em caso -de VÍ'tOCia. SE

.

o I famos'o "BICHO" não pope .ser paga 1iq_
renda? TaiJ. tem stleedido constantemente em

que a renda geral não da siquer para pagaI'
o "BICHO" e as �quipes tem prejuizo .

. E a .evolução do futeboL do futebol rl10-
demo, do futebol profissional, em que os ar
tistas tem que ser bem pagos, porque mal pa
gos, jogam mal ou então não jogam e s.imu�

, , Iam doenças e falta 4e prepam físico,Garriu-
cha que o 'diga! .'

! o::. >:f �. .

Justo tambem não seria pagar salario
minimo aos jog�dores de futehót .que (az�in
pro@fissi.onalis�o e .se su:jeita.m.a ;uma serie ,de')
impOSIções dos clubes, se 'bem que a maioria
nãG petoobe nem salario minimo, pOrque na

verdade eles são dono dQ espetaéul� .eles
mantem os duhes ,e eles .carregam pu.hlicc
aoS! estádios.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



liança para o Progresso colabora
com os Pescadores de"Sta. Catanna

.

- � ..
' ( ,

de Santos, ,E�t�do de �ão
.

Paulo. E&tal\_ bolsas de' (C-·
tudo se destinam à rorrna

Ipstituto [de Pesca Martti- ção de maquínístas ,� meto
ma "Na�imento Júnior", ristas de nossos barcos de:

-_",�--------- - ._ -

Jorn. Angelo Ribeiro Federacão das Colônias de

Pescadores, dêste Estado,
doze. bolsas de estudo no,

Como'é do conhecimento
.

'

público conseguimos,' na
, qualidade de Interventor da

CONVITE
O Grupo Teatral "�IO. XII", tem a

honra de convidar V.S. e exma familla, pa
ra assistirem sua 1a apresentação oficial
Dia 15 do corrente, às 20 hs, ;no salão'Pare
quial do Estreito. Entrada frdnca .i: música
- humorismo - artedramáíâca,

I

Edital de Convoc�cão·
-

f t .r

'. O Clube Doze de Setembro' de Capeei-
�as pede a. inestimável presença d9S seus as;';

.

sociadõs na Assembléia GeraÍ·
-

OrdlinKrin, [
realizar-se no dia 16:domingo próximo, -às t
'hora:� que tem por objetivo a: eleição da-'dire-'
toria para o ano 64/65.

CONVITE
.

S. R. Elite' do SiJmha' � �
,

Tem a honTR de _convidar V.S. e Exm2.,
'-'

familia .para o baile que fará reali�ar nos sa-

lões da S.R: 15 'de Novembro, no dia Vi àf

Agôsto no próximo sábado com in:lCio às 22'

_

horas, 'o qual será a brilh!lntado pela orques

tra, Vanderley e seu Conjunto.
A Diretoria agradece o comparecimento

,

"15 A

Dr. Júlio Doin Vieira
Comunicação'

Cómunica a' seus amigos e clientes t

mudança de seu cónsu]tório para a. rua FeU
pe Schmirlt n. 51 sala 50 -- Edifício Jaque7
line (ao lado do Hotel CaciQue).

Vai Construir ou Reforma?

Consulte Nossos Preços

Ind. e Comércio Metalúrgica· ATLAS S. \.

o

Rua: Deodol'o N,·23

Filial Florianópolis

VENDE-SE
Por motivo de mudança, moveis

'perfeito estado.
Tratar á Av. Rio Branco, 68.

em

bre a qual se assenta, in..!

discutivelmente, todo o pro
gresso material da huma-:
moace,
, À Alhiri'�a:· para �o Pro-'
gresso os

-

agradeeímentcst
dos Pescadores de Santa'

pesca e mestres de nesca.

A condição primeira de
seleção é aquela que t-'xige
que o candidato seja p\:s
cador com, pelo menos,
dois anos de prátíca de
pesca. Consequentemente
tais bolsas de' estudo' se

destinam .

aos
". pescadores

de nosso litoral.
Todas as despesas de es

tadia e estudo naquêle es

tabelecimento técnico do
Estado de São Paulo cor

rem por conta do Poder
Público do mesmo- Estado.
No entanto, para que os

jOV!'lBS .pescadores '

.' possam
se dedicar ínteírarnente ao

seu mister de estudar; e

Iíbertos da: preocupação de
estarem a esperar de casa,
durante p curso, os meios
necessários às suas . despe
sas p e s s o ais, encontra
mos na Aliança:' para o

Progresso a colaboração'
pronta e desinteressada

. para 'a resoluçãe,. dêsse pro-
blem9t.

'

li�
Tal cooperação, que mui-

to' bem demonstra o alto

espirita de compreensão ela

Aliança para o Progresr.o
no que tange à melhoria

do padrão de cultura ,H'�

uma classe, qual 'seja a do�
nossos pescadores, veio n50

apenas· suavisG.r os p8ssí
veis gastos com que teriam ....

de arcar as famílias dos

bolsistas como, principal.
mente, po�sibmtar que des
tinássemos para os curs')s

em questão muitos elemen-

tos Que, de fo'''�a, não te-,
riam as possibEiLlades ne:
cessárias.
A Aliança p:3l'.a o Pro

gresso ,está, desG'arte, cum
prindo' com as suas fina
lidades que outras não S10

se não' aq:lelas de contri
buir para a melhoria do

nível de vida das coletivi
dades. E' .ésta melhoria,
como não poderia deix-ar

de ser, sàmente será rJOs"í
vel quando fundamentaJa
no aprimoramento' 0"'1

'

nicas que possibiJita�11 Rir

qualqner setor de ativlda-
.

des humanas, mesmo '12

pesca como -. indústria

trativa primorClial, a 1+>-:
vaçio da produtividade sô-

Catarina que, estamos cer

tos, através -dos 'elemenfcs'
contemplados com:' bolsas'
de estudo, tudo farão par�\
corresponder ao auxílio' �

confiança que lhes são ern-'
prestados \

P O N T O

D/E

ENCONTRO
COM

ANTUNES
SEVERO

P O N T O

D·E

ENCON"tRQ'
ÀS -11,30
(HORÁRIO
HABITUAL)

R'ÁDIO'
, '.'

GUARUJA �

------------�------

,Compro Casa
Em zona residencial pr(

1'120 Kcs •.
ZYJ-7
ZYT-�"ximo ao centro.

Ofertas com do. :los com

pletos e prêço à J.RC.

Caixa' Postal, 255. Nesta.

SALAS DE FORi'v1ICA
.

,

���--------------�,---��

Conjunto com

Bufet de 1,80 10 pagamentos de Cr$ 34 OOO,OU -

Cr$ 280.000,00 ouConjunto com

Bufet de 1,90

, t__----..,...._-.........-
Cr$' 320.000,00· ou

10 pagamentos de Cr$ 40.000,00
Conjunto com

BufeI de 2,20

Diferentes Conjuntos
à sua Esçolha,
em Fórmica nas Côres
TECA ou Jacarandá
com I>ecoração eEQ

ltórmica Branca

MOVEIS CIMO
Rua Jeronlmo·Coelho, N. 5

.�

- ReJagiio dos Processos Jul
!Jad'OliI na Sessão da JJR do

. J..\PC em lO.g·fi4

\
\

- Carlos Heinz Claudy
Elia,s

.

Zattar Ltda.
Alcino Zanatta & Irmão
Bruno Dalmina
Fernando B. Frige.ri
Darei Mallmann
Aquiles Priori & Cía, Ltda.
Anselmo Zanin & Cia,
Ltda.
Delmí Lodi
Irmãos Baldissera & Cia
Ltda.

Lino -José Ody
OVídio Ricardo Neis
Irmãos .sorr Ltda.
Rosa Duarte do ' �asci·,;
menta

Leoni Borges de Mattos

Helmuth Peplan
D. Cunha & Cia Ltda,'
Henrique Cruz O<:trcia

.

..

Coelho, SaI!tcs Ltda.

Margenath, Souza §;: pia. -'

Jof'é Manoel da. Silya
.

Euclides Rachá
José Antônio BarboSa

.

L.uiz Angelo Cirimbelli'
Romeu Carlessi

'.f,

Antônio Valim

Otaviano Prange
. Paltllno M"TIoel da

João Canaco

Rosa'Raupp de Souza

Dutra & Bastos
F.l1'Tê11.ia Pante & Irmãos

Paulo Krohl

Cruz

.. Eltdio' Videira Ltda.
Irrr�ãos- Ãl::mo
Filri'l ne;<;er
Irmãos Glavam.
João Lope? do Nascimen

to

Cecília Smielevski
F"lrmácia Imperial Ltda.

Fornecedora Auto Peças
. Ltda.
Artêmio G. Demeneck
Ivo Dolbert Ferreira

Zegmonte. GrJes!:rl
Comercial Hoffmann Ltda.

Fiorindo Nicolotti'
�__JrDO Alfredo .Rochenbach

Boutique "A' Elegante"
Ltda.

Arnol4-o' H. Freymunth
Distr. -de Veículos Granzot·

.

to Ltda.
Nelço Fiorini

Ledy Motta

Maria Angela Borges Mot

ta

Lo]'ls 3 Amigos Ltda.
Maria Abélia Pereira Ki·

cher
OUvia Gavanholi Marcos

Jair Cardoso
Tavora Tigre
R0meu Cascaes & Irmão

Oliveira & Lummertez
Ltda.
José Aires Coelho
Giacomo Isoppo
Caet<mo C:mstar:.tino de

Oli'!eira
Antônio' Maragno
Miguel Perdoná

Miguel Saliba & Filhos

Bar e Chu:i�ra'scaria Sibo

ney
Marcolino 'Inácio
Tomaz: Back

GerônciQ José da Silva
Cia Industrial \ Schlosser
S. A.
Circulo· Operário Criciu-

/.

mense

Soe. Hotelelra
Ltcl8!. '

Ditaria Korn3r

Transportadora
se Ltda.

Videiren-

Querênci""

Adolar Linzmeyer
Lindolfo Souto & Cia.

Hercílio Salvador
Nilo Franzoi
Ginásio São José

Reginaldo Lindner.

Darci Lr,pes .

Jesé Amaro Filho

Conrado· Prcx Junior
Oscar Andrae Filho

Benedita Rubini Bo:rk
Emílio anoel da Silva

.

Augustinha Z. Loewn
Salvio Amado de Oliveira

Silvio José' Teixeira
Leoncio João de Souza

Leonildo . Calegari
José Fabre'
João José cl,a Si�va
Tereza de Oliveira Pierre
Waldemiro Lima Pereira
Carlos Souza
Bertolucci & Cia. Ltda.
Distr. Comercial Lajeana.
Ltda.
Casa Rádio Lages Ltda.
Jo�lheria e Otica Centená
no Ltda.
'Pedro AntôIÍio GQbbi
Hussein Ali Soler

"

SoU' lillssen .A.�i, ".:.�._":"'hfi

Alfredo ROdrigues
Abdo Ali Maclü

.

João :a. Dorígoní
Ferdonando Consclí & Cla.
Ltda.

.. Fernando Fíoríní
Alberto Ammon

o Ben]amín Spazzini
Schwanbaok .& Cia Ltda,

· Loja de Calçados São Cri,,-
· pim- Ltda, >

-

Marchesí & Filhos Ltda.
José -Crestaní ;Netto, Ltda.
Corri. -e Serviços Alvorada

Ltda.
·

. Arlindo & Irmãos
Policarpo. João ...Machado
Arlindo Ribeiro & I Cia
Ltda.

· Eugênio Rauline . Koerich
&. Cia Ltda,' I .,

Guilherme Joaquim
Distrfnuídora Auto Oeste
Ltda.

Osní Braz -;
"

Ir-mãos Cherobím Lttla.
, E-\ne�t.o·· AntÚlio, Nasci.

· menta.
'.

Zen"licte:
-

]j�"ol-� ,

" ,,' l'ancredo Magaribs' de' A-
l:Rorini ;'�

� r,"

· Jor\o� Cúboni .

EniÜio' Man<�el (b, Silva
Jovino Becker
Doutílio de Oliveira Couto

Max. Arthur Fiedler
'

Miguel Luiz Porfírio

Liben:,to Berri
Jeronimo da Cunha

Alais Ism'ael de Souza

Arnoldo Michels
Florênio Laudelino Macha·

do
Olíbio Silv-'1

Anatalício de Deus' Ribei
ro

Christos' Georges Kofirls
Orvalino Maziero

Kafirls & Boutris

Émprêsa!-Edifora "0 ESTADO" ltda.
Rua Conselheiro l't'lafra 160 - Tel. :�022 - Caixa Postal13

_ Endereço Telegráfico "O ESTADO"

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

GERENTE
Domingos Fernandes de Aquino

REDATOR�CHEFE r

Antônio Fernando do Amaral e Silva
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL

.João Franoisoo Vaz Sepetíba _. P�dro Paulo Machac!4"
- Osvaldo Melo
PUBLICIDADE

Osmar Antônio Schlindweln
DEPARTAMENTO COMERCIAL

Divino Ma ri-rt
COLABORADORES

Prof. .Barreíros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues Cabral,
.

Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gamlr,
Lobo E'EQa, Ministro Milton Leite da Costa, Dr. RubenS·
Costa, Coronel Cid Gonzaga, Major Ildefonso .Tnv8rml'
Walter Lange, Dr. Arnaldo Santi<c!!o. Doralécío Soam>"I'
Osmar Pízani. Dr. Francisco

'

Es�nbar Filho, Zury Mo-.
chado. Lázaro Bnrtol'rmeu. R�ml r;",lcl,,!, p;lhn, !Vil.reil Í!'-

. Medeiros Filho. Luiz Henrique dfl .Filveira. A Car'los Brt-
, to, Oswaldo Moritz, Jacob Aucusto Nãcul, Maior' F.d'
mundo Bastos Júnior, C. Jamundá. Jabes Garcia, Nelson'·
Brascher, José Ferreira da Silva. Clernenceau do 'Amli

ral e Silva, Jaime Mendes, Cvzama. José Roberto B4e:-
cheler,

,

REJ>RR�'EN'1'''N'1f'�� .._' .

Representacões. A:S. Lfl.-'" Ltr'h T";() (r;En - R.u'" �p,n&"
dor Dantas, 40 - 5° BJ"Irl'1r _:_ S?i", 1"nn10 - 'R,ua Vit6i'ia.,
11"7 _ conjunto, 32 - B"'ic Forizrmtt' - SIP - 'R'la' 'doa
Cári;r)�_ !'\�!l' _.:._ 2r sndar _ porto Alegre - PROPAL ,:,_

-RuR. Cf'l. ViC6T't,e, 4'i6 - W anelar. ,/
Anuncíos mediante contrato de acôrdo com a tapeIa
��� .. '

ASS_INATURA ANUAL o-s 6.0[)(),OO _ VENDA AVÓ'LSA
Cr$ 10_00
(A DIREGÃO N,ÃO SE PF.SP0NS",.BtT,T7.A Pl".:T.(,� CON
CEITOS. -E�ITIDOS NOS ARTIGOS ASSINADOS).

'

VENDE·Sr •• 'i

Uma casa com 2 pavimentos a rua Alvê�
de Brito, na 50 _ Tratar com o sr,

-

José
Amaral Filho. Fone: 3425

VENDE�SE
Vende-se ótimo-prédio, com três paVi ..

. mentos, situado à rua Con3elheiro Mafra �y. "

33, fundos com o cais Fnderi�o Rôlla.
,. ,

Tratar com sr. dr. Pauio, à rua DcodÇ>"
10 nO 13 - Apto. nO 1, fone 2230. .:'.
____ --c" • .., •

\ �. ,�.
.

M'
. I ['I

'uslcas oe ! trmes
'0 ,�

Angeles Spvridion Kouke-

ris Ouça às segundas, quartas e sexta�
Osmar Schmidt feiras, ás 20'h 30m, pela Rádio Anita Gari·

.

Arduino'Nunes da. Silva 'b ld MELODIAS 'A ELA "d
Atranase Charoloine Bou- a i, r . D T < ,proprama._ . €o

tris .

.
' Orivaldo�dos Santos E! da "Livraria Educá.

Erotides pucei' v�" >':_t Ui" L""'1.fiH �. ".

Ind. e- Comercial Cerealis- ��O __
o__ .> � , --0--' _' ���-

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

ta Ltda.
Dorval Cansiani & Irmãos

.

José Tibúrcia d"" Silva

Belarm.ino Annoni
Pedro Batistel
Trierweiler & Cia. Ltda.

Lojas Reunidas Ltda.

Olvarino Luiz Maritl

Huff & Fiarini Ltda.

Darival Huebes

Meyer S. A:

Antonio Golemba

Lino Baggio & Cia.

I rm.ãa s l\'[azzola
·

Grinalda Costa Furt'ldo

DomlI'.gos J-,::quim Veloso

Osny 1'.[0 i't;�r12.
Irmãos BJliioni
F�orislJelo Silva

I';rede��icü Nicolau M,artins
Lucinda. Alves Wildner

lVranoel J08.0 da Silva
Imobiliária Ressaca�a
Ltcla.
I'.'íflrtorrno & Ci'l.

.
Bechara & L'1ng Ltda.

P�ümira Rosa·

Brandina Archek
Manoel José Alves
Nair yieira de Souza
Guse & Cia.

Gráfica Sant<\ Crm, Vela .

r...íad8'ena Siewerdt
Martha Busch Ltda.
Delfina Luciano Tartari
José Screiner Filhos &

,Cla.
Alfredo We<;t.nhal
Leoni dos' R.eis
Beno Reinehr
Prasselino dos Santos

Livino Borges dos Santos

Martinho Alberto Ramos

R.oroliniot Freitas de Mo-

rais

Antônio Ascari
Joã� Romeu Anchau
Pedro Costa.

João Guilherme K10epell
Lindolfo :M:anoel re SOllto
Lessing, OavioU Lt�.·
Natalia Kletke
Elzi, Kindermann
Henrique Roselin· de Cor·

dava
Pedro Xavier & ·Cia.
Biff & Cia.

Moa,ir LindoUo Luz

Nadir Silva
João prudencio de AmOrllll
Feirl1 do Lar Ltda.
José Ribeiro

.

Marcolino João dos San-

tos •

Otganização Com. Paraná

Santa Catarina
Emir Bortoluzzi Souza
Emprêsa. Gráfica Caçador.
I,.tcla.
�tlrQ rr"çópio Koen1g'

g:. Jº�� M��gel- Albm® ;.,.;;

RE}tMARCAS E PATENTES
._', ,

Agente Oficia I da Propriedade ..

Industrial/'

Registro de marcas patentes de invenoãr
.

nomes comerciais; títulos de éstabelecimen·
to, insígnias frases de propaganda e marças

.

de exportação
reua Tenente Silveira. 29 - 10 andar. ,
Sala 8 '-. Altos da Casa Nair - Floriánp.

polis -- Caixa Post�l 97 - Fone 3912

Vende ..se um Aoartamento
, . ,

. Vende··se um apar"'amento com Hê$.
quartos, saJa cozinha banheiro e area de .�f.ft"
viç-o. Situado à rua Felipe Schmidt. Aceita��
cprro no negocio. Tratar com l\'[auro na Áv�
nida Hercílio Luz 66 das 13 as 18,30 hor��

'.:."-; ,

ESCRITORfO Df A,DVQCACIA
aR. MILTON PEREIRA

Advogado
H. BLUMENBERG

i!;,_, HAHN
ABELARDO e PERSl

Maravilhosos e novos conjuntos' com Bufe
Mesa Elástica e Cadeiras Estofadas con·

.

Revestimentos em Plástico

Cr$ 260,000,00 ou

10 pagamentos de Cr$ 36,000,00
�

SoHdtadores
Ar()F,S· CM;YS L"fl:;:.ABALHTS'T'AS. ,co,
Mi!;RCIAYS. PREVIDÊNCIA SOCIAL, ETC

Ht�2.:l t,rns",1]wiro TVf;:ifra. 4R ._ Sala 2,

IDO i 1 '/F (j
<.' _ t � -

' 'ú. ".

Ir��! ��40'-,,\ ç,�biJ I!J -/ "'='

\J) �:'/
\ O!5e 6tdc:; �
bem Oi�apt(jd_d�

atendemos com exatidõo
), sua receita

.

de óculos
.

,

,

'·.d
q"í

'! 1.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




