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,",49 l3ol�� Qooi:ne�O:folõglco; t!p
�"TO válida até às 2:�.t!il bs.•ln

. �. . dia: 26 d!: �l.;�Ú!'>b:l'fJf L/01

I...,í...;HI�.:e.rte Flia.: Em curso; 'fempcratm3 �Uédill: 22.0< C,.
Pressão Atmosf!5riea lli.édia: 1022,2 milíbares; Umlda
de pelatim lUédia: �:l.7c,'D; Pl'inriosidade: :JS mms. N&·
gatívo =r 12,5 mms, Iustavel - oumuíus - Stratus

Chuvas esparsas - Tempo Médio: Instável.
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LONDRES, 25' (ÓE)';_ o ",.
Conselho Militar' Rt.w�i�b�; ..:=,
nárío do Viet�llm; , do . SW,
reuníu-se ,hojc,,� em, Salgo,O:,., "

llfl'a .toIJlar �s seguil1tês :�5,>,:
soluções: Reiio'gat re" Carta' .',
Oonstítucíonal de

.

16; , d� _',
'

agôsto, preparar urgehJé,;-' ':;

mente urna' sessão do Cori- c ': "

solh6 MilitÚ
.'

Revolucioná- ,

-

rio para el�gfrr ,tiw <'tlO:,"O,'
enete de estado, dissolver
se a' si mesmo -9.pÓS, a' elei.
ção do novo chefe de está

do
-

e consagrar-se à: hirefás
'pnramense , 'milit�res; ê . fi

Ílf.,llniqn�9 ?ohfia.T' ao ,G?-vêr-', .

no- atual, 3-' correntes impor
ta'ntés. :; A ilf�ormação. fo�
anunciid� pé·;"!. rádio de

Sáigon, apç)s o gOlI)e 'de es-
'

tado
. 'q_LÍ� dorr\ü>o\l o presi

dente' Ngo Khan:'
.

."

, Fôrças paraqucdistas- ccn- ,

se�lirai:ri dissolver hOjé
uma nianítestação de '200

o�'tttdantes' .qus" tinham ocu- _"
:r�Ldo, os est.údios';· da riidio'·,l ':
di(.tjsol'a víatnamitá. Ao:

mesmo tempo.j fi, 15a,rtido.
nacíonsEsta, c1j,,,'ulg0ú ,.i1vmJ,· ..

,
'

..f' ,',- h

festo, pedindo : F;nL)'e ·(�).ttras '
;

'coisas' qW3 os Esb�.d()3; 11;'11· i
dos' revisem .sua pol�h_c.;�' .no

• V,ietnam do 'Sttl.,: .;. ,-: '.' .

SAlOON, 25, (OE) . _: o-

G'uetra" Fria,
.

�'
"

, -,

."
)
...·o!C:cou '25 (OE;)' .l.: A

� � I.\'� .._. J
� ,

ui;J�6 '�oviétic!1J 'd0timiciou
:;. int,eryen(;ão; .al�ad� do�
Eshidos ; Unido�' e der Bélgi
ca' n� .Congo. Segundej �aL:tui_1�._
cioJ,l. a agêllci:d. ,TASS, o's s�"
viético8' 'ihslnuararn ,. q�lê",
taniÍ>éni l1odeI1anl . �nt.er:\7f'.

CGI·devolv'e
Influédtos,
RIO, 25 (OE) � A,-Comis�

7°

Que determina
demissão slunária.

C�ise Ci,priof.a,
Co'ntirlua
ATHENAS, 25 '(OE) - A

," .
I'

, I

q::réc\a, através de seu� Mi- ,

ntstro de Rebções Exterio-,

r�s; ind\>gar:;j. iÍoje ao Pr�si-

;FuraCª<f vai áfingi'r:o México
" 'G:{DÁDE 00 MéXICo; '25 tUhas pcidel1tais. ,Q cié.o,

.

I.(OE) .,.;.. ,o· S�rVlc,)o :Meteoró-' segundo ó' sei-viçó 46 Úle-'
lógiê6 : do p@tto ; do 'Vera t(j)orolbgia 'do PottQ\ de Vec

. ,ctu.z,: &llufl-ciou 'qlJ;e' ,6 ',fill·i.'· ).3, Cl:):IZ, est� a 11- �Wgu1a, 4
..� ....'

.
'.

'cá.é . Cl�o. se élirige: para a" gráU8 ao norte .. de Porto.
-- �.___.:..",;" ; (l6stit, ,<ia YiJ.éatal1� atida: se. ,Pl'iÍl�ipe, e 78: gráos a sueS-

.

. ·A'te··n' f'a'd'o Te.rtorisfa,";" no 'J�ex.,.ito.. "·;.· ,:""�' ci��cVia:;· deverá' chel$aJ: na.' to;, Sua' mà:rÓl'l..a;des�livolvü.
,'. ...,. " �lciite.': d� hoje; a l11e}lQS, que se�' rflzãO ::tie:'í2' milhas p01;

p�t.a�, 11,h�Xitçp.ba." .0,6ás,lon�1�d� ", "�-�;,,<,,.\,I-erlm,·ente 'UU1 d�svio ; de., l'
. _,

. ... '....
,
10}·,��. ,:',

a_.�1jgr�e u,e 35,:pe:Jl!oa�,· Ir: 'l'ótal;pa,S�ando' pl:l.rà a� 'An...
lindo m.ais :dê 40: A �,ol[eii ,,·:;.,t,.;.'.;.;.;.·...·!-l'"...

•

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

coíàcou-se 'Ílnediatal�e�;te 'lla�
.

'

pista- 'dO. autor: dó, -\.I,�nb;dúJ
\ :, '::

_...----.;_------...,.'�.,.
\' 1. ; �,; �';.-\.' .• :,"I\ ..... .'�.

CIDADE DO MEXICO, 25

iúlti) Uma ex-plOBão
<XlOrreu a nOite passada. ·:na
fábrica de ladrilhos da C'l-

.tdango' C�Jmo asilu.do: 'Dão
",ipad,e : promover ," agitação

Ci����.ci���?��vorB'� �;.��� �����'f�O-'-�l"C-IU"':_""','d� -a-:--Pa'·'v�m··enfa-'c--a-o--'A"s--fa�l-tl'c-a---d�ab\lí:i}. aínda esta. fade, o téx,,> .
'k t, l a I j .

- ,', -

.

tB:".dÓ. :Pronu'l1eiun{khto pi·Io>-'
.

�' r t d ":"I 'A' t'si_�i'j�i�('na cllé.üa'po' EiS" lSJa a,tlO' e'ropor O
.

. ta�o' Maior do Ii:xé'rcito, '

'Ehq,I'1[�lÜ() is��, 1ont()�, auto- .

I

/

.

Ú���t1s.:-re;;eja'rum que. à Pre·.,
std'ifu!X)' '.poq,ü.ni ,a:r,ntnciar
aif'rf��":hOje a 'solução 'p�ra o

p�"'lm1:� '·dn. _"avia.ção em

brlil.ood<1.'.O Pl:esjdenle, não
',' 'fl1��,mei;'?ii:o' ao �·t'anjfesto
(irj,;sí:.; Joãc: GLlUt3'i'1', Udo

OL\\f.iélU '�: J,1�l,,, c::: ,,:i; ,.;. Pc'-le;:rtl.
· CQ'7"_"f"ntl"�l1:dl"' ô': .�,!\' "":-11 t '�.rQ{ f)

, :;"f.-'. .'''' I
'- ..) ". -

•

I"
.' j

-:':
" ,

9.'1f'\?tlhu;lo fUmar d{_),
.

Pt,.l:'
;"'j.(:;, u�j.rl1iÇli.i que o Gtl'vémc,
'1)'r',i,,;'lc{ro' ,P.!it�l·· no direito

de'- é:;.,'.i�Ji-.' dó, Govú 1'110 Ú\'U· ,

.,

.' ,
·,g-n'L',i,O,-J·íJ· ("\ll11.lH'hneút,o i ,(�fJ.·S

., rG�t}:i.i ô,;,� IllipÚ�tas' aos. 8S},
.

; 1I.1r1o·�· \.'_}ril'jU�Oq :D;�t';' f)·:\i�,}�""''''.'A ,t ;.�••. _."
.

í I.,,!- ',""
o

'i\nnanclq 'Y'üdj;(!, (p'w como.

,; :�i'Su'a(l_o; �. Sr. .J,.of,il) (hm!arL.
': .-urro ,tem. o dtreilo t(l) pro,

.,. ,
. � .. . ;

n'ó.·;(;!; àgitação Ç01Y1 \. jJi'Ll--
,-, ,'1 •

.
n�J{):í;!.}�rnentQ5

.

��1l9 '. eC�l vu,;�

"",
,'�

�r. �" '

cE; �"l;,a ])t1Jra .. êuCe lHe;:;

pelo _Sdi''Pl'Jll.'!-dOf 'dO }l�8ta
,do: ' ,

No fla�j:[llJtr. �rCC!.J(I ,h
11l0vim�ntac1a roduvia, b:)

l'l�[jc;jacJa. por este gmnds
1?10ilrenülietroo,

,
"

---"'--,--

co--

\ .. ,1'���9fÚ·��rÍ'!r�1
- i�iV�'+ÓÚ.

,

;J

• o}. t.,..:...Ol1J�q.... dó �(�;i-de�]uÜ>\clo,
iy__',x;cdjbta .. W,allÍi,l". 'I'enÓl'iu

.(ji";ilt}anti, ·elo �";r,: Oriclm- ,
. amerioollH conta é01J.'t 3 b& 'de. i.ooo. n.C'l��éI1S.· No d18, 1"

(IÓ C�1étrtlío ',ô'[1 'Si1-va:;.' bresi· 'SALVADOR' 'Z5· (@])) __

..
-_',' lbllà:"'es·'e 3 tlvirlf"S lirl�80.dos' unidád'es navais c!;, Arg9Il'

dento .dó :.I)(·nit0riÓ :'(19 ��;�D,
'

. ,,' \.'
2

êin .tpl'l:a.' el)(f11<J1]t�).:;-\': br:;Jsi· 'ti�1a' 6�Úri.ig\lai vão se !m;or-

'dei:'�r, : 'Bi':ino' Hakij,_�al1n, S-Q,rli . il1t.tladp;
.

aínàn11ã�., '�11') "leim conta 9 m'.'ljos e cih·Qà· )Jo}'!11: 'hr 01)�rriçft?,
)r!3SÍ<iente

.-

çl� .
A3Jbêúi��o 'litúral da .�3l!11il1;. ,a: O.ljf.'!,u'- _......:...:.:... .,� .. 'r'-"--�-"�-"-'

COluérdàl ;
e j)'lilu5tdal ':de ç:iio Ul1itl�" $, ,

..

com 'a,' \ltl.r�i,
'

, , .: '
.

cti.ritilJanos,> dós 1)�dú";tl'ia.ls CíP!iÇãO' dG 4ni.dádes·. Ha,':a,i-s tlORvnU 'llOI'O
"ivÍols6s SoÍlt.i1' é 'G<�l;_til Bu- nói'te-amel'lcnllH5. e" b'ra:li· .

: •.
,

" '. ':.' .�'
·

éll-Ofe'.'� do"adVogudo Hulse' 1eüas.:A fôrea, tarefa noi·t�. iOY�3110 OS '14ft
9�__ . �.���_.:.,"- ���� ;. i(tlR3WVSH3�d'.')S: Wtl,,,1I3A'VH·
'Papa Jarà:hoje apªIO�'pêta.·::paz

., "

.. _- ôt�,UVi .li·'1Jc�'W'�� YIV.
,

... '.. � � o • �,
• I

, .. � ):' ..,' .� 'o'
c, ,DO VATICcÓ NO, 2,) .

"

.

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

�Oj1;) ;._ b Pal'Ja I-\\llÍG 'aT[a' ,Roberto -C.am.p"os vai ao Senado'fm:á 41)'1: a}?É;lp a .lavor.
. !.

• ,
-

• ,

pa� llD'.,rnupdo, .1Tüma :a10· ,'HIÓ, 23 (OE)
'

...... ,0 tvIillíf:l' c;'''j'J0Jl o 'l)i'ogl'�l;mi do

cução .q�le ,�r9"D,u'}ci,arú aíl1a' tio' <).0 Pianejill'líento en··· vérno Castelo <BrUJ1Go.' Como' ..

nhã, (qurante
'

,y i'!-1.1�iênci.a VlOU cai'ta ,.ao Senac).Q, sQ:lÍ-' se sar/e, hC!je 0 sr: Roberto
geral. sfilniima1 em' Castei citando màrcaç�o 'de data' Campos falani em São Paúo

Ga.r:dq1fo; pm:a com,paNcer àqu�la .ça· 16' sôbre q, Plar'lq Naciona'j
......---...-·-------

.�
'� "

sa; do çqngresso. ,áfim de ele H:\'bitação, "

.
. , , ,';,

'

, '": ,"A Covardia dà 'Herói'!
. ���t:��tí���i,_:tf�(l�e,d��cári;�<Ê;;-

•
'

o ., �
"

• (��Yarde .... t 'Co�""d.rdc '0 h�.t·ói da {iuc.,or3

�a Indcpendellc:ia;' Wi. Cisplatina,
.

de. rto<
l'orõ, de l\v�i, de LO'l:llas YalclÍUnas ,e tau'
tos', outros combates renhidos em que se

; "Góma-pus, ilustl'l� ,ç�cí·itOl', .. tlue" quall' cmptÍnJl!)u, conw :iJJ;U' ,hravo. , .' '.
'

do. no Paraguai, 'CAXIAS éscrevcndo à Eg· {;u�'arde, ., o guel'reiro 'que se atiral'a
i;�sa.,: ceda feita, assim sc éXlll'�SSOn -'- contra todos os' 1lei'Jgos '.' dos ()m�n;08 de
"E!! 1�llbo o �oração maior' que o mtÁml0. ba�atJJa, sem, temôr; ntloro::'ll,lllent-e. c!'tm.

t ,'f� .�e?;i ,? ,s�b�_ Onde_. ,t� l11��ma cabe:;;!" dt�mlo·s�, 119 clltallto,' ]�t;lO cor�çã�, 'por.

j. ; ',�, fa,�ll, ,���ao� q�:�Je ml��ar. a il��, .fJ�le .

continuam !l.!llalldo•. ·meslll';' lia au.
déssc .coraçao malOr q�e o nl111�do, scncltl', a sua' que:rida::f\NlCA, aquela tlue

I
quando

I

sua Duqqcza 'veJo a.' falocer, a �3 cl!�bt dentro do se'u :'coi'açào imüor qU� (I
dc lll<tl'go de 1874, 4elxalido-o" na :;;olídão.. lmmdo". , .

'

Lugo (fUI ;se�.,tlda( sangrando : de dôr, ,'CEi' , ';\Jj}ag,rosa, ç ,llhina' co\ardla li- do lJC1'ói
creve: lÍ Sq.,'1JÍ11Ü), �;ll'�, �igida ..

� '�m!;t, �tl.": atJ'Out�Í1' l\' mudo c' desafiou o iJCrigo
D�m,a do Paço, D. �V.na Jose de SHjlJeira.:' t�nta5 ."en'>j: (,ue. nào cXilerinleutou der.

_,.. "l\1itüUl, e[oJt1tna�a cOlnadl'c � SCll.bo· I'Otas.· .q;lC l�ãQ fugiu aos

_

risco!; nem éo.
.

ta_ E�tfll\. os p�péis da lltinllf!l � Mlorada nh_e�:cu tibi,czas; tlue não, hC5it9u, lll!.�!ca
��lGA" el:contr�l

. U1111fi nota em 9IJC �la "acUo�, (jlllmdu 110 pum:primeuto de seus
t1Jl!la. escrIto, Jwr sw� letra, q-ue.pretcililiu deveres 'chicos e l��1litares ... ,

dci.x�r, COJ:lH) sln:i! de Jf�111hmllta á �na lll'i· c'O\'uí;(Ua que sõ· o s�Pl'ce!l!!e!! pela
ln:;!. e COlUU(!xtl j'r!l1ria José, os seus brllIcos um/elida. 'só 'o abalou Pela saudade, só (I
qe esmeraldas e' b�iUlIl-lltcS. 1lli:riha coma,. VClwml, pelo coração,.,'
tire Il�be q�e a vo��qe diss�,Anjo de bOll< A�nçoados os homem,' capazes de tais
"-ade t!(ll1 fôl'ça Qe Decretu para n1;in!, flUe cownd:U!s.,.

-

tq,n�, � �L�ya, e po:r is�Q ai ,-âo os brin< Ql!e alJÓS fima.Vida d� conquistas <e vi.
COSI c �11� ��ço que �� a�eite como l!rescnte tõrias, ac deisam pren.dér· ,por tais senti..
de SUJ!. mt!:rna, .an:�l1;. que DEUS levou 'mel1tos hmmUl0S... mw tendo '·encido
va1'q; '9 Cê!!,' dei)\illnd:u-mt� só �esre.,.inu�Hl0 "st'i'!'p!'e, se 'd.'

-

,
1w,m 1Hloni-111. Ni'O OS VOU ,El'i!T.HltGAlt ,Abel!ce2dG

Castelo !'ESSO,U,.:'IENIE COLHO' DEVIt\ liúii.
" .

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

1�" " ,_.�

�--��:. j!'QlJE �OD UM COYA,um,;, l!� 'NAO TEN!-!O: ';;: 't.�!1ilità·
16 '

A��I� .. ��:-r::A. I�s�����_:����pa��e��"A��__���!.!I�l_f�I

SlBtlROSO�
8,0" C'A f 13" Z,I Ta

Mi n�stélrié ,da
'. " ," �:

''Preyjdência, :

.' ,: ,o ANDltÉ NU-,O TADAsCO·
lHUSfLlA, .25' (OE)

Fqi 'Pl'Opost!1 a ctiaç�o . do

,:n"Unistér.io ; de ·pJ·evidência
Social. A in.iciativlJ,

.

pártiU ci,à
comissão CSl)ccia.1. désign!1da
1:)010 'Mil1ist,rõ d.o Ti'abal11ó,
·para 're'estruturar o ,.sistema
pl'evidenciário no
�__��'__, __

<

�,d_"__'�__ •

-Cost'a,.' e 'Silva.�'
/IC1idadãà
J

Gua'nabarino
.{

'.
,

'

, RlO· 25 (OE) _._ O Mini$-·
,tro d� à�e:rra ,Glll. Mtur
da dost� e Silva recebeu n:,
Assembléia Legislativa' da
GumaÍ::iara o tüúlo .de "Cicj_n.-
dão HOl1:or6 rio _çla Guana,
0'.11'3,'1. A -solenidade teve

ilúcio as 15 horas. e 30 nu
!!útos, tontan:do, C0111 � j'Ji·&
sellçà 'de- t__l?clo'S, os nlfnis-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IRiA TrNIS CLUBE - Dia 29/8 - Sábado - às 22 hc ias -, Traje Passeio -c BAILE 9A UNIVERSIDADE - ElEIÇÃ,D DA MISS UNIVER�ITÁRIA- . '.0

.. �

Aplaudido o parecer Juridico
�

de» prof. Plinio
Corrêa de Oliveira: ·INQUILINATO

ANTÔNIO ,CARLO� FONctCA� VelY

por meio dêst�" '.�!?darecer ao :po\r�J1.9 }�,""�lJ?:i_:� __

" "',
'

"_
�
-.

_cipio ,de LAGES,;<n�ste estadó/ q.ue'Jd��t( f--G1ffl* i" 'D'e' 01 té:f·· t"o pen?:!o em qU2 trabalhou na .D:.E.R e'teil-
tNTAo rEel\ �UÉ Z.1� ,do deIxado seu cargo por sua hvre e. espon-' '" _:_:�

tânea vontade,:"nada tem a recJairiar'contl'c "

a pessoa dQ Engenheiro Dr.' Cleol1é' Ve111::
Bastos, tornando se efeito o boat� que,alguêrr
pretende lançar contra o citado' Engenheirc
sendo o l1lesmo digno do cargo, que exerce,l1<:

3a Residência de Lages.'

O Prof. PÜnio Corrêa de cíação Mineira de Proprie
tários de Imóveis e da con

gênere do Rio, de Janeíro.;
uma carta aplaudindo o pa
recer jurídico a propósito

Oliveira, Presidente da So- ,

ciedade Brasileira de Defesa
da Tradição, Família e Pro�
priedade, recebeu da Asso-

JORNALISTA MÁRIO
FERNANDES DIAS

Transcorre no dia de ho-
je o aniversário natalieio
do nosso prezado e diStinto
patrício, jornalista, Mário
Fernandes Dias, diretor da
REVISTA LUSO-E,ÜtASILEI
RA que se edita 'nesta ca
pital, e pessoa muito' es�

tímada 'em nossos meios
sociais e culturais.' Jorna
lista brilhante, o o distinto
"aniversariante terá ensejo
de, na data de hoje de re

ceber muitos cumprímentos
, .do vasto circulo, de suas

amizades, a que prazerosa
mente nos associamos, com

"votOs sinceros' de muitos'.,

anos na direção 'da pre�Ú
giosa revista Luso-Brasilei-
ra, que leva Florianópo!ts
a todo o mundo.

DR, AGOSTDfHO SIELSI(I

Comunica a seus amigos e clienfes a Irus

fe�ência de seu consultório para'a_BlIa lu
nes Machado n.o 21, onde cón�biút�: �!e:r."
dendo, no ltarário rte !t:,lI'r ',S :::;út,.-horas,.
diàriamenle.

',ESCLARECIMENTO'
, .. \

Federacão dos Trabalhadores
,.

..

-,

Indústrias do Estado de
Santa Ca'tarina

nas'

,.

EDITAL, DE CONVOCAÇAO
----�

Pelo presente êclital de convocação, fica o Conselho de

Representantes da Federação dos Trab.alhadores nas In'

dústrias do Estado de Santa C'1,tarina,' em pleno gôzo de

seus direitos sindicais, convocados para a ,Assembléia Geral

Extraordinária, à realizar-se no próxÍli;io dia 6 de setembro,
ell,l sua séde social, sita à ru'1, Tenente Silveira, 15, 2.0 an

dar - sala 201 - em Florianópolis, às 14,00 horas em pri
meira convocação por unârümidade dos- membros conse

lheiros, e, não havendo unânimidade- legal de representan
tes, fár-se-á a segunda convocaçãO' duas (2) hDrlls após, fun
cionando com 2/3 dos mell,lbros conselheiros, afim de de

liberarem sôbre, a seguinte,

ORDEM DO Dli\.:

1.0) - Emenda do art, 16,0 da Secção II do Capítulo.
- "DA DIRETbRI�".

Florianópolis, 25 de agôsto de 196�

Pascoal Ferreira da Costa - Presidente

A EXEMPLO DAS,

GRANDES

CAPITAIS

DEDt:TIZAGÁO
EM,

fU')R'ANOPOlIS

ESTERMINAÇAO� DEI BARATAS, PULGAS�
TRA:ÇAS, MOSCIlS, FOJIMIGAS� E CUPIM
Processo Moderno com Garantia de 6 <Meses'
DEDETIZADORA CATARlNENSE LIMITADA

Gne 2681

do anteprojeto de lei do in- em ca.rater peJimanente- pelo troo V. S., que' grande' mai:o
quílínato, que aquele ilustre ante-projeto, signífícam e- ria dos proprietários de pré
pensador e lider católico en- ternizar preceitos legais já dias de aluguel não é cons-.
caminhou ao Presidente da agora indiscutivelmente in- tituida por ricaços e quê,
República, Mal. Humberto 'justos. Estas disposições, co principalmente, "as leis de
Castelo Branco, menta V. Sa., "aberram da emergência durante lesaram,
Eis, a íntegra ,�a carta" noção de propriedade priva- e p.el" vezes reduzíram à pe

que vem assinada pejo en- \''1, existente' desde os prí- nlirÍá, pelo congelamento
genheíro Alfredo De' Paoli, mórdios do direito brasíteí- ,dos aluguéis imposto duran-
presidente da A.. M. P, 1.: 1'0', noção, essa que lhe vem te o desenvolvimento' de um
"Exmo. Sr, da tradição romana enobre- processo inflacionário deli-
Prof. Plínio Corrêa ele óu cída e suavizada pela influ- rante, a numerosas catego-

veira ência cristã, e se coadunam rias de pessoas, com patrí-
DD. Presidente da Socíe- coq a concepção socialista, mônio habituaknente médio

dade Brasileira de Defesa" .segundo a qual a propriede- ou pequeno",
da Tradição, Família e Pro- de é lama. instituição fadada Como consequência, "Ia-
príedade _

, a ,désapfu.eaÉll''', zendo fugir dos ínvestímen-
:mm ",nOlne '�a. Associação poi' isto" tem- razão v, Sa. tos ímobüíarros para' ioda-

Mineira ct� Proprie��rios de
-

,en� concluir que. "aprovado ção boa massa de capitais,'
Im6.vsis ,e .da congênere do o ante-projeto,' o instituto e restríngíndo assim. ó nú-'
Rio de' Janeiro, quero cum- da propriedade urbana fica- mero de novas 'construçõ-es,
prímenta-lo. , '�lo brilhante', ra rnutrlado e moribundo no '''tais leis deixaram 'd� a:t�n�
estudo . juríài:co de v, Sa:- .Brasil". dé,r ao bem comum,": tanto

'

Sõbre. a propriedade prívas. ,Somos gratos a V. S. por dos locadores, 'quaI!:W dos
da no anteprojeto de Jei do, .ter. .alertado a. nação deste Iocatários, pois que, PI!J,r:a' es
inqu.flinato.' Nossas' entída- 'Pe;i,go:;,Obje�l,vO nobre e pa- tes últimos, o- beI:r comum.
des dão ,pleno' '1,PQio à sua� triõtíóo teve também' V, Sa. 'consiste priricipa1mente: em
diretiva, de que Ó Poder Pú':' '

ao 'desfazer;'em' seu traba- que haja casas pata. ail:lgar,
blíéo, 'Que agora se apresta" thO,·-�.'á! .rroção prímária de numerosos; boas, e a. .preços
a leglslat de rnodo estável' ,gúe':o 'Senl'�0,ri0, é, um rícaço 'tdrrÍados módicos' pel'a> p'ro.:

""

t í\'F.;t:Z t N li, 0.' J
'

l\ 3,- " ,em matéria "de Imlltilinat,o: e 'o -ínquilíno' um infé1iz à, ill1\a aburidâ�CÍà, :'cte :,'Ç�fll§'"
'

deve voltar a aplicar, na no, beú'á d<t Il!isé'tia".
:

Achamos pois 'muite acerta- '" f� f.' E ?, i '!' D ! .."

va lei; "os prin�pios dt'll jus- De modo educativo, mos- dç)' o ponto d,e vista:. dê 'v, (, -�
tiça.-,segmJ.do 'con-espondem
àS' situações está/veis €i nor

msrlif Entretanto, mostra

muitp' �m V. sa,," através
de- acurada análise do ante

proj,eto que' o governo en

ca.rnliÍlhará ao Iegfslativo,' se
gundo, p' ,texto pUblicado,-em
�'O -ilstado de Sã'V' Paulo" de
4 dtl' Junho p.p,. que, Pelo
contrãrio" êle. éóntém mui,

tas disp:OiSições .que. "se ti
verem Uma tal ou qual C'l,

bUla nas, Ú�is de. inquilinato
canhestras, imponderadas e

m� ,rroígidas que se suce

dera,m de, 1942 a 100-4, certa
mente, boje, 'eras já não se

jnstijic2m".
'

,

Tais (lii5;'\osições, acolhid"ls

CINEMAS
f\ROGRA1UA DO OlA

Cine SÃO JOSE',
às ,3, e S hs,

(
Terry " Th'Om�s

Péggy N.ount ' erJ

A AUDAcIA, DE UM

""- CANALHA
Censura até 10 anos

Cine R.JTZ
às 5 e'oS hs.

'

Fone: 3'
. Libertad Lamarque

Pedro Geraldo
� en1: -

MEU' FILHO, MINHA VIDA

Censura: até 10 anos,

Cine ROXY
Fone: 3435

ÁS 4 e S horas

Stanley Baker
John, Crowford

A MANCH!\. VERDE

HammerScope
Ce-nsura: '1,r.é 18 anos

Cine GLORIA
(Estreito)

Fone:' 6252
às 5 e 8 11s.

Roberto Taylor
A-va Gárdner

-en'l-

OS CAVALElHOS DA
'TÁVOLA REDONDA
� CinemaSeOpe -

Tecnicolor. -

Censura: - até 10 anos

Cine IMPERIO
(Estreito)

Fone 6295
às g hs.

Anthonyn Quinn
Silvam Mangano

BARRABA'S
Cinemascope-Tecnicolor
Censura: até 14 a11C5

Cine RAJA�
(São José)

às a nc;.
R<:t.ymond Loyer
Lourdes d� Oliveira

- e111,,-

OS' BANDEmANTES

'Jwtp.� 'r[e
.

DESCONTOS MENSAIS do em'presUmo compulsório, de 'aé�cio, co;m a 'Jegislaçj�
SÔfÜtE "RENDIMENTOS pô},' esse meio; COl��spon0e 'em ',Vig,0'l',,' cordgf'ndo-,tt;,
DE TRABALHO < 'a' uma antecipaGua da ar,re-' 'posteriormente, quálquBT.

'./ caâae,-ão e, representa iine- cÍiferep,ça ,que venha a s;;r
Transcrevemos ,para' (;j-' i;iiato esfõrç9, ;tl�, jecein àpurada:;, ' '

nhec�l11énto dos 'ifiter.e.s�" - pública:
"

;:' ,

]}J' ,aue" reC61hatn aO&- \00-

dos o'texto da seguinte cit�
.

ConsIderando,' fhialmen- ,{res "pÚ.blicos" rigcirOS!lmenr,e
cular do Gabinete Ci;il n'l te, que a jnobsenância, ;por dent'l�6 dos �!.Í,zqs frxadc�:

,

•

d . 'n,'.a 16.,'. o' ptoduw' do, des.,,""'Presidêl:icia da Repúblic::", parte dos func�om'mos, . os ' .

'. '

contE) sofrioo',por s� sér:-CIRCULAR. N° ,15� de :16. <,preceitos legais que a, e,s-

de :julho de 1964
'

pé�ie, constitui f.alta ,diy:i- vidores�
,

-

II. -, a"· ,'r-.,rt.içães, ,rl.',"O Ministro Extraordi..ná- plibar ,punível: na form� ,.,. "'V�

rio pará os assuntos, dei Ga- dá .legisla(}ão em ,vigor, dq- 'impÔst&, de: renda, que ";:-{'7
,

,

. presfmtem 'às, autoridaC\f!Bbinete Civil, ,de ordem' do ,termina: " ,

Excelentíssimo Senhor' pi"�- I � aos ,órgãos da a(:- competelltes nos casos ,cl,:�
side.nte da' Rep(?bli,'ca, ,

.,

-

}�.istração fede!,l, civil:- iÍlobse'Í'vânc'la' da !present!2
, � � � 1,ita; � '?Çj;r��ar, p�ra ,efefto, de '; ...i COnsid��f<kl" ��e, o. '�e.�. 11' ;I�ta.�,. ,à :

a,', ': . �s' ,�','[1'
" 'p',T::...;;:ft;;.-.. "

d,a$t;. nAl<I"'''' "cU.Sl.:,',l-i\.'conto na fonte elo !n1p0.o;tO ,ocledades' Me' é(�m�m::i\ ....._".""" �� '''-

de renda que incide, 30b!'c I mista;
, i

,

,:plinar�S cabíveis, '(Diá.l:b
os rendimentos, do, tra.l:mlho a) que procedam ao de,3-' OfIciaI da União de 17-7�641

é um il1'1p�rativo lega,l (jUQ, cpnto na fonte, a partir ,:1,0

obriga, ,inclusive, 'os orgô03 corrente mês, do impôsto
da -ádministração púb1ka; de rema e .do empréstim':>
Cónsiderando .. q'le () re-; compulsóri:o a que estão, Su-

colh.imentO, do, ÍÍ'npõsto e jeitos os seus servidorc3,

,
,

Em Grandes Atividades o (oral da
, Universidade de Santa Catarina
Considerando as grandes

atividades que' o Coral da

Universidáde dE1 Santa CR,

tarina vem desenvolvendo,
a reportagem do Jornal 'O

ESTADO", procurou se,l

preSidente, o acadê�nicQ
Hamilton Platt, que tem

imprimida uma administra
ção realmente eficiente.

em Setemoro,

JORNADA

M'
!'f."

�1
A respeito do's convites qua';'
o Coral da Usc, tein rece

'bidb ,o presidente Harnilto"'1

Platt, assim se expressou:'
"Muitos são os convites,
inclusive de cidades dô Rio

Grande do Sul, assim como

Ijui e Monten-egro. Entre

ta-nto, diante do problema.
teltlpo, e aulas. ,não pede,.
:tn!)S aceitá-los",

CONVITE

Antes de solicitar decIa'"
rações, a 'reportagem foi
informada. que Q 39.. Jotlla
da artístic:a, referente ao

2° Semestre de 1964, ini
ciará compreendendo· La

ges '(28; 29, 30 de agôst.,).
Cr� e_I I Jlp (19 ao

20 de setemJbs'G'. respecti
vamente. Segundo informa
cões Rio do Strl e 1"tl FIii
também �e encôntram vin
culadas ao roteiro, fal:tanão
entretanto' marcar a d�ta.,
tudo indicando porem ser

APRESENTAÇãO
NA CAPIT:I\L

.comunicou-nos ainda,
()., universitário Hamitlton

i'latt, que tão logo sej,a
encerrada a 3a. jornaIs.,
o Coral pretende se 9.�
sentar nesta capital; paSsi
velmente fins de outubro
em noite de gala, no Tea-

.

tro Álvaro de 'Carvalru>.
\

<

ATENÇÃO
'Continuam em pkno funcionamento v%

, I

serviços de Restaurante � Bar no "RESTAU-
RANTE GRANDE TSINGTAO"" anexo a{

LUX H@�, sempr:e ás ordens povo FIo-
rianopolitano.

/

Urdideiras Cocker Usadas . I

Rolos 78,5"
Temos disponíveis" :com gaiola, magazi

ne ventiladores e motores, em perfeito estad,
de funcionamento.
FÁBRICA DE TECIJ?OS TATUAPÊ SlA

,Rua Boa Vista, 314.._ 40 andar - Sec--'
cão de Compras ,i$'
� _

.

,. 'li' •

SAQ PAULQ _,.- CAPITAL
,

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

88. de que a JllOütÍca de 'e

mergêncía até aqui adotada,
em material de Inquilinato
foi ininteligente, foi· injusta
e durou demais, tendo antes
agravado do que atendido a

solução do problema habí
tacíonal, Dada a clareza e

.objetividade das razões que
desenvolve em seu trabalho,
estamos certos de que as

mesmas serão acolhidas pe
'los legisladores, para uma

completa Ji'ElVÍsão do ante..

'prC)je.to da: Leí, do !IilquHina-
'

to.
,

.'

E' esta, sem dúvida, mai.S
uma éi:Jnfribuição que V. Sia,
fàz em seu próprio, nome e

como presidente nacional
.da Sociedade' BrasUeira de

Defesa- de 'Tradição.' _Fami- -

úà e propriecti.:tde, para sal

'vaguarda,r os -princíPios q.�e
são os -,fundamentos ,da eí-

� ,.-:'.::, '

'

;vHização ,cristã ,em no1'!�
Pâtr:ia."

P O' N T ()

DE

ENCONTRO
COM

ANT�S
SEVERO

PONTO
DE

ENCONTRO

�S 1!,30
(HORARIO
HABITUAL)

RÁD10
. ,

GUARUJA
000
000
000
0·00

'1�Z.O Kcs.
2YJ-7
Z�� ...4't

; 1 '- BINGO:' Promovido pela Diretoria do Clube 15
de Outubro, realizar-se-á dia 1.0 próximo em seus sa

lões, movimentado '''Bingo'' pró Asilo São Vicente de
Patdo.

'

+ -

Z - Dumali"a Pinto, el'.eiía :Rainha do Lira Tenis Clube,
recebe,tá II iaixa de' Verinha, Goulart, no dia 10 do
iT.lle5 de outn:b-r,a prõxímo:
't,; I.,

-+-

3 - .. 'oofiria fllIe div1IIgamos anteríermenêe sôbre o

n.n-adO do acadimiee de Direito Cyro Batteto, com
a lIii1a. Eey.Damiani Lima, já estão de Casamento
maftlllCht para o niês de março do prõxímo ano.

�'+-

4 ---, De viagem mareeda para o Rio de Janeiro na

lP':r� semana, o dr. 'Vánio de Oliveira, onde par
tiripallr:át do H.o' Congresso "Pan AIÍlericano", de- Ato
logi� do Cancer Gineroiogico. O comentado curso In

lI�al\, te1l'ái lugar no éopacabana Palace.

- -:-

",'

s ....;.. �IN:ttt DA PRIMAVERA: - Beatriz Alves Ro·
�, áina, das' "Debutantes" do baile oficial de
19&1. ,ftee.bea 'i&- faixa de "RairilJa di Primavera", sá·
baltD riJ�, J1O. 'eJube DOze de Agosto.� . - ...

-+",_'

6 :.__ Movimenta:-se a sociedade, p�a a tard� de ele
gância e ca�dade, que acontecerá no próxinio dia 2,
as t� hom,: com o "Chá d':l.s Asaléias". As "Debutan
,tes

o
do ,baile, ,oficial de 1964, estarão na passarela do

Clube Doze de Agôsto. em: mais uma promoçí5,o do
"CLube Soroptimista",' qUe tem como Presidente a

I
clinamic.a Ziida. Goulart.

,

'

7 ...... EM
. JQINVILL: - L6go mais as 20 ho

ns, a Diret;ã& da "Rádio' Cultura" recepcionará as

"f)ebUtàn,tes" do "Clube Jt:linville"; para um elegante
e .,m&vimrntado �f)qnitel.

'

-+.-

'8 - Pela' VASP, vi�jOu onterri para Brasília, o Sena
dor Renato Ramos da Silva.

.

� ....... 'AK mesas }Íara (J ';cna das' Asaléias" com desfile
,

dà$ "Debl�tantes", estão a ,renda, na ','Chez Moi" bon-
tique.

,;_+-

10 - O 'sr. 'e sra. Layre Gomes (Tereza, na noite de
sábadD' na cidade 'de Jotnville, p'lrticiparam do ele,
gante jantar na bonita 'residência do Industrial e sra.

'Harry Lindner (Vera. '

-+-

11 -- A Cronista Social de Chapecó, Solange Maria, a
, caba de nos :iufoonar que foi eleita "Miss Brotinho"
daqQela cidade. Loinha Fávero.

'

...... +-

12 - Fomos informados que, a sra. dr. percy Borba'
(Virginia, está em preparativos para em sua bonita
residência recepcionar senlToras da sociedade para
um el�'Ulte chá.

-+-

13 _' Também já podemos afirmar, flue será em no

vembro. pró�mo, o ca�amento da beni.ta Heloisa Go-

mes, com o Engenheiro Acy Campes.
'

-+-

14 - O decorador" Nezinho", está de viagem marca

da para o Rio de Janeiro, onde participará de um

curso de decorações.
+ _.

15' _ Na sociedade de .Joip.vilIe, comentam o breve
noivado' do sr. Adir da Gama Costa, C6l11 'á srta. Ro-
si Keller.

•- +-- /

16 - Na. Iista de "Patronesses" do "Chá das Asaléias",
consta. também, o nome da 'srta. Elenita Miranda Ra

mos, Rainha do C�ube Doze de Agôsto.

Sala de Janfar - Vende-se
.-.

EllQ t?timo' estado de conservação, ven-
de-se tuna. sala de jantar.

Tratar no edifício do Banco Naciona
d.o CJll:êrcio - Apt. 9Q1.

VENDE-SE CARROS 'USADOS
1- AeroWilIys -, 1962
1 -. Volkswagem - 1962
1 - Volkswagem - 1963
Todos os veiculas encontram-se .elr

perfeito estado dE( conservação. Ver e trataI
à 1"'1.1a F;elipe Schlnic1,,�i60 com o sr, LALAU

�':1,
-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



89.800 operários estrangei-
- suplementares, o total das

ros, isto é 30% a mais' do fôrças armadas é de 420.000
que no prímeíro semestre homens, com 10. (jivisões
de 1963. de montanhas e 1 divisão
Em . todo 'trabalàm na A- de paraquedístas.

lemanha heije mais de' 1 mi- As fôrças aéreas' díspôem
lhão de trabalhadores estran de 17· unidades' -de caça e

geiros, entre italianos,' aus- bombardeiros aéreos é de 16

tríacos, espanhois, gregos, regimentos anrí- aéreos.

turcos, africanos e portugue A marinha mantem .sob
ses. cr seu comando 2 esquadrões
Forças militares de destroíers, .

1. esquadrão
O nõvo exército

'

alemão de submarínos e mais HI es
conta com 266.000. homens, quadrões 'de unidade meno
a força aérea com' 93.400, e res.

a marinha com 28.800. Está em organlzação o

Consid�rando 'as entídades chamado "exército para. a
---------------_...----......- defesa territorial".

E' a única. unidade' militar
sob comando nacional. Co
mo

.

único pais
.

dentro da
OTAN, a. Repúblíca . Federal
da Alem$ha· subordinou to
'(ias -as "�u� '!Ôrcis;,á�dáS
.,.... ,..... fi" . .'( '_"- ,-;-

aQ ..supremo :, . comando da
OTAN.',.' ';,' .. .-c,' . �,�" .>

,! , ries��ol$n�n:to,,' '�f)ll1ilácio�'
.... SAGR.ÁD(}CORÀÇ·AO·ÓE-·M.,,' .i" naI',:·.:·,..:··-.:·, ..... -c

.. .: '.;,'.
'

, . ,,<�, ·'�éõido.: é�ril �s' e';tima�
. :kOGAI POR NÓS ';."'.", <, tiv�s:' d�··serviç0:Estatíst'i��.

� I' ,
'

,r . Federál" AIem:ão; a: �op�a
cão. da República"FedéraJ da
AleÍn&pha;

.

�aum�Í).ta;rá' '
. d�

lsoio" 'de"; 1963' ào<:ano
.

2000
: '...

'
: '. �'. .�.. ..', '

isto:';·qller..dizer.vem ,'Z'.POO· a
, RePÚ.bÜc�·· Feder�i da: Âí�
, txiàrili,� !ci>nt��a,)i'9lft.·�.:.'� .'.� ..
63.QOO.OOO'· (j.e,habitante's, con
trá.5S.(:l7{3· ín.Úhões eio '1' de

janeIro de 1��3� ..',
.

.'

E':
-

��pressi6nante
.

a" díre
rençà:

. entre' Q' :cie�'cím'ento,
populaci0I:i�I; .� , da', 'ÀleinilÍlha'
e' di). Ameríca 'Latina, haveh
do' p.aísés ' ': que, ciÓbratri·. a
su�' :PQPlÚaçãó ':eiu "25 .:�. ,só

.
.. aiiôs:Q,Brnsil, P. ex .. 'a,lÜl�n-

o doce Coração da I�acÚlada·.
'

. �<;�. .... .. .

tà# "slia: popuiáçãQ" d� '.'1964,'
a údó: em 20%,: àlcançandoMaria, sempre virgem, sempre puro, "'," . �:..: n��(íêi� �rio; 'dê:�6rqo com,

Fonte de luz' e amor, paz e ventura,··· ':' ó\.Servlço NàçiÓnál:'··.d'e·:��.
I· d"

.
.. censeamento. '9. :n..tímer.Ó d,e

ns, '. esta existência tribulada].: '.'�,".: -Ó 100'. mílhões
.

de Í<i�bitarites ..

· .-
..

'

'
.. ," ClêltÍista�, rógeín' .;

" .: '.', ']
.

Minha alma neste.mundo, está cer��d� :.;.
.

'ô. ipi�qÍó·.',gie� jnf�fin'ii"
De tantos ve,ndavais, tanta negr��a �"'" ..,."" qúe: ap�s,ár ;,p6 :�.JT,Iuto, ,de

.
. neilihi 'e:, das� medidàs drásti-

.

Que pode sOçó�rar, �e não' segura·
.

'c; caso tl�stiilâcI�i" a·' itpl?�dir a
Teú braço valedor, Ó. Mãe AmaQa \

'
.

",'

. : '(' .

f,ugÍ1 "de "habitatlt�� . da!, AJ�
..
'.'. ' '. . xp.ãJih�,., ',conlÍllJistt,t-, 'par,a' a

. ". . , "'�: .ocid,entál, 34 .éiElIitista�Bem vês que em' meio destas' incerteias'; ;"'" f�girani ;ew 196�' para fi Ré-
Meu pobre coração em ti confia, . - pÚbl1cà; Federal. b' total. dos "

.. "'. '.

.... , . "'. .' ... ",'� i "

'.' " '.' '. c .','
.

'
.'

! '.
.

'

Em ti ,consoladora.de trísrezas. ���=�/��:l��::==, E.V1E�SUt.Cfltltil18Jn�lt ,.�:A<·JI*PAQAtP;R'Ó�IUAIÇA, JJEf[nOast·�'t;lIIJIABE�,·fJlIABA ·nE� .-CI.DADE�.
1958 pira pára' 1.710: O pá- 'AsS:�iaçã� de.Assi:tên�Üt à CrÚ�çà·DefCi�ds.a;��::A4;D:.�·-4�.pi�f.·

".
.

Associação : Pe�ambucana.· de'.' As�ist�llci� ii
.

Criança Ddeltuosa -
mero. de ··profess.ór.éS, incl�- ÀS�lldino ,Reis; esq. Pedro de Toledo, - São·Pàu1O. ";. 'c ." .. '�' Ru� doEspt.Q�etro, 730 - Recife. .., '.' .' '"

.sive ··os doc.éntés e. ·régént� , ,
.

1 ,,;_ .r ,.1 A T d' llV,'f S- P I.l� •._ C· d'E . R "'_ ._. 'To';:- dl'di';" '·ft.' S;. � AssciciaçãoSanat6rioInfariti 'I..nIlIó,vei'",�·- v. an Ira. vv........ ao aUo
deca�eiras pei'fáz..51Q.,Ü$ �SOCl.açao ,asa. a, sperança- uauupe,?""Ul"Op na,·�..,., "�"Ys. .

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

.
. . . .', .

:
' .'.,

'

,," "
,. ',,' _ Assoclaçaci Santa Catarina deP..c.ab!Jitas_ao� R.�lI: Gal. Bmc:ocoUl't, 102 -ciept.,iStas refqg�dos' ,x:epr� Associação Nossa Senhora de Lourdes. anexa à,:Stà��Il « ·Misêri- Flo.rian6polis.

'
,

,

' .. '.' � ,

"

se.ti�atii ,:�s,,;s��tés',�iSCiP�-. 56rdl� -: AJ.' :.CI.áudlo Ruis �sta: 50 ...,. �t�s� ..
'

:'
:',.: /.,. , '"';' 'I In$t.ituto ,BailPlo dc,Fisióterapia C �colQgia - Av. GetúliO Vargas,MSi \ .. ': .

51 . .
-� , ._ !ssoc�çao MIneIra de.Reablh�çao - Â. M..],\. ':"'" A���MQQIO ': 544 - Salvador•." "

,.
.

.

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

\

IzriediCirla., ..

1, ':. \,
" Pena, 2.698 - Belo Homunte., �

.
.

, <

.,"
'.
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eStadtÍ.a:iS, : niurucipals e d9S
InStitutOs . da PrevidênCia '

S9êi.al petfaieni'em '19&\1' n:;_L
Al� wh ',totàl ':tÍe"l43,,3'
bilhões' de ·ma:íico's.;: . 42,l'o/��'
desta sema são�désl>esas a ti
tulo ·da. 'prév�Çt�ncÍil �Ocia:l,
tendO' B-wnentâàõ .

a percen�
tagem d�"�O%' em 1963; �ra
42�1 , em 1964. '.

. As despesas socíais ·em ...
1964 são 5· vêzes il,laiores de

qlle em 1950; quandq atin

glrám U�7% . bilhões .te ma,r-

coso
.

Tomando por bJ3.se o va

lor do produtó social, os

gastos SOCIalS participam
com. 13.,6% em 1964

13,3% em 1963

11,6% no ano 1950 no va

lor do produto social. 26%

das despesas do orçamento
federal são de' ordem. social.
Comércio com o bloco.
soviético
Em 1937 a Alemanha re

gistrou 16,4% de sua impor
wção proveniente dos paí
ses da órbita soviética. A ci

fra mais aita alcançada no

'apÓs guerra foi registrada
em 1960, quando 4,7% do to

tal da' importação alemão
proveio do bloco soviético,
tendo éaido até 4% até se

tembro 1963.
Mais significativo ainda

são as cifras da exportação:
Em f937 a Alemanha éx-,

portou 15,13% dos seus pro- .

dutos para' os p'1í�ses do

bloêo soviético. A· percenta- .

gem mais alta de após-guer
ra foi alcaçada em 1958 com

5%, tendo caido ng período
de j�eiro até setembtp de

1963 a 3,2%. A diminuição a

triblli:se especialmente ao

eofuérclo Com a China Ver

melha. As compras �a. Chi

nas diminuj,r-am de' 1958 a

setembro de 1963 de 682 mi

lh
. "':�e .marcos a 47 mi·

.

" .1�1l! e n'láreoo.

Números e Fatos
Professor Dr. Hermann M.

Georgen

Vagas
Em junho de 1964 o núme

ro de vagas no mercado de
trabalho da República Fede
ral da Alemanha. atingia ..

662.000, o que representa o

maior número desde a re

forma monetária em 1948.
Só em jUnho foram contra
tados 18.795 operarios es

trangeiros,
.

tendo
-

alcançado
no primeiro semestre de ..

1964 o número total de

..

�, """.

COLU"'A
CATÓL ICj,:":

" ;";-:" ....

_,O

j-

.. ;

, .'

_,' i'· �

,

-r »
•

�

-

; ,-

.-' ....
,,0':" ,'.,

.
", ,'"

-

',I ,', ,"_

, ,

� .

AO S. éORAGÃO DE MARli( � .. .�.
.>. -. .

'. .•

I �, �,

Ampara-me, ·conforta-me; ó Maria?
Re�gata-me das culpas e torpez�? '

-.'.

Sê minha salvação' no extremo dia'.

� - i

,

.. ,

Am�v-el Coraçâo' de meu Salvador,'.sojs ;

a s.ede de tôdas as'virtudes, fonte de' ,'.

tôdas as graças, Jornalha ardente, 'onde.
'se abrasam de divino amor aS almas santas.
(S. AfOl1so), : '\

. 1
.

--.----

Não sabe� que nunca

serVos à pora da m6rte?
João de Deus.

abandono llreU�

(A Yii�em SS'áf

--'-- �',
"

Ó mexeriqueiro E\ o homem de'd�� c'
•.

.
que viviam em paz' . (EcI 28,15. )

.

linguas é maldito,. porque perturba 'müito�
.

. \

'1846 - É declarada a heroicidade das virtu-
de$ da serva de Dehs Margarida Maria Ala·
coque.

Reflexões do dia:
DEUS E O MUNDO

São dois-senhores. Deve decidir�te pOl
um dêles. Os partidários do mundo só que
rem agradar ao mundo. E fazem questão dE
gozar perfeitamente o·mundo. Comer, bebé!
vestir segundo os últimos modelos, divertir·
se: tais são os polos em tôrno dos quais tuãe
nossos dias. Por conseguinte, procura de go·
zos, cobiça e procura de honras. É êste ó sel

fim? Que diz S. Agostinho? "CriaSte-nm
, ,

D "E t b
.

d" f I'para vos, o eus. no a em:.lSSO a e 1·

cidade? Não manifestam os suicíéU'JS .sensa

Cionais de tantos "bons viveurs" e homem
ricos que só o trabalho e o sacrif:1cio dão félf·
cidade e tem d� ser o conteúdo principal df
,vida, e que o prazer só' deve ser um suple
mento e coisa secundária? Vacilm.ás aindr
entre Deus e o mundo? Não te deve ser fá·
cil agora, ou antes razoáv.el, decidir-:-te pOl
Deus? Nunca esqueças que a amizade dêstE
mundo é inimiga de D.e'-!s. Diz! aS: Escritu·
ra "Refopmai-:._vos com o renovamento dt
vosso espírito para que reconheçais qual I

.

a vcntade de Deu�. .

,

Fr. Atanásio Bierbaum, O. F:,· ,.1,'v1 •

-

N� T t
.

t "Ed '1.,.:.... '''\,'"Lela em· ovo es amen o :.J. v,-;.02;es '. _

"t- ''':''''i" iMr...

e

! '.'

'm-' ,\

• \ .1
i "

'
..

Não peço caridade,' queeo ... apenas ser
.

como você. Desejo estudar, trabalha, ser ."'
..

útil,
'Com a ajuda que me deram,.....já 'sei dar alguns passos.raprendi a ler C escrever, Mas a_ind'4
posso melhorar n:ui1o, eu

.

e �i�ir�s de outrás crianças defe�tu?sas que queremos ape-,
nas uma'oporrunídade de / teabllitaçao. Colabore.' com a gente, aJude

.

a nossa Campanha.
- ' ..., \ .

.... ...: ....
.

J fi •
,

Campanha Pr6-Criança Defeithosa_.Associação Brasileira ' .Direto:��..cutivo ••••• , •••....

'

.••.•. '.' ....Jayme T?rres
da Criansa Defeituosa - A.RC.t>. COMISSÃO EXECUTIVA. NAClcmAL

.

Secretário ••.••••••••••.••..Luiz Philipe "Rezende Cintra
. •

.

Tesoureiros ••..•.••.Alberto Figueredo e Cunillo.Ansaran
Presidente de Honra .••••••••••••••P" .A:mà.dor Aguiar Presidente da A.A.C.D Renato da Costa. Bomfirn
Pre�idente da Campanha .•••.� •• '

•••••• : .• ! ••Laudo Natel Coordenador••••••.. � .•.•.....••Ulysses Martins Ferreira .

, ..

ji'"

.'
\

,
. ,

tistas cóntrata.do�,i; /, todos
'

�'pai;db Anó" d�\ESCOla Nor·
pais .de alunQs.:·... waÍctehrat' ;mal $ã:o José, .cuja .. ,eséolha' -'�.-""'-"'---""""'---

Siebert, solo: de.:flaUta/'dr:, I:ecaiu na, pessoa do S:r. Kid
BOl11enàgem ,aos 'Pais na Es·' • Rénato Genovéz,. solo'de,:vi,o� Meirelies,' por ter o maiOr' .'
cola· N<tr.pI;1! São

..
Jose

.

Ião; ,e dr: Fi:ancis�ó' Carlos' I'lümero de filhos. (cinco,) es-

'Régi�,' presidente ',da ·�ntida.: tudanq_o lÍó.-? estabelecirnen.
.Ná

\ impO$Sibilid�de. de de, sólo d� ocarm'ct:' �m no: .

to. PelJ3.s mãos do presiden-'
realizar·se no· Dia dos Pais, me das mães � pr�sentêS,' J1 'te dá.-.A. P: M. dá E. C, São
a festaj)'rogranuida pelá. As- sr.a:. \ Zoraide'· Ho��rIpa� JO$e".foí lhe entregue um

sociação de' Pais é. Mestres· Guimarães homéfiàg!'ldU (iS' honroso diploma, sob.' vi-
rios.

d'1 Escola Normal, Sãe José . pais .. declaman,do :,be.l,ís,Sima.·, .' �b'ran,t:e.'s· aplausos.
. .,.

,
, .

. PUERIcut,TP.J;tA;, '

aconteceu'
d

sabado. último poesIa. de sUa a,iitq1;ijI. 1,: pro,. "
',Á: {1�raçi:í-Q máxima'.' foi,

com' inicio às �9 horas, no fessora Irmã There:,;ia, ,'c9m : sem dúvida, a exibição de
salão ,nóbre' do educàndário, sua voz m�lod�ósa:, _in�:l'J)re" 11� '�filme .

colori�o de �r�-'notando-se a· Presença de tou a cançao 'La. Mer . priedade do SÓClO dr. Lmo
crescido n'úmero de paiS de Homenagem'das in<lis. sig- Búrigo,. com encántadoras
alunos, que sé fizeram. acom- nificativas foi prestada' ,ao paisagens e cenas alegres e

punhar de suas esposas. divertid'3.s de seus familia-
A reportagem,.·gentilmente res nos Estados tr.."lidos.

convidada, t<:imbém partici· 'Encerrado o program'1, os

POu das festividades em ho" presentes forãm obsequia-
menagem aos pais, cujo pro- dos .. pela Diretora do edu-
grama agradou cem' por cen-

'

dá' Irmã Neves com
,

to aos que" la; c"om,pareceram.
'.

can rflo,,, '

.

(O�Fl(ÇONf.Sf'OU&lI)UÉA )!Pt um dejcioso chocolate acom
Desfilaram pela palco, Df (�.AVi panhado de doces e biscoiti-

com interessantes números· P,"". frllldlu ' •.•AI,r.Q.... '.J nhos, verificando-se um amo

musicais, Os se'guintes "'ilr- biente de franca cordialid!1··
de e confraternização entre

J!\BJi.:S GARCIA

"Comirnicacão do SESI
< •

�
-'. .., •

','
.! '.� �', ,,'

.

Terão início. a p,artir de Setemb:ro Cursos . de: Enfer·

magem no Lar, P1i�rleultura' e.. Socorros' de Urgência, patro·
cinados pélo NÍí.cl.eo' J.têglonal do Sesi pa·r.l sl_.us Beneficiá-
.'.

.�

Namoro
Noivado.

.

"r'

l' •
I

,
"GaSllmento '

Higiêhé Pr€-Natal
Cuiclados. com :9' Rescém-Nascido

Alimentaçãe·dó Bebé
.

/

Buni10s-Mamadeiras:ye'stuário
Doênças-Vaelnas,. Ete...

.
(

. (PARA MOÇAS E SENHORAS)

ENFERMAGEM, NO' .iuut:
Cuidados com .'1f)' .

DOentes em Cása.
Farmácia Caseirll.

Pulso, T�mpera:tura, Curativos
'Injeções, Esterilização
Higiene· Individual e. dO Ambiente

Doenças Venéi'asMISSA PELO PE. BRAUN pais e mestres.
"

Como homenagem póstuma dos rura·

listas de Santa Catarina, aó Pe. Braun, qU(
foi em nossa terra um grande incentivadOl
dos agriCu1tore�, l�vradores, criadores; � ru

ralistas em geral, e que ",inha seqdo ultima·
mente Vie,é-Presidente da FARESC, a refe
rida Federação está convidando. pOr noss{

intermédio, a todos os amigos e admiradorer
do' falecido Pe. Braun, e ,aos moradores d(
Rio Tavares, pára missa de·30o. diá que serl
rezada na' Capela levantada pelo própric
Pe.' Braun naquela localidade.

A missa por alma' do Pe. Braun, ser{
hdras, pelo Pe. Alberto, irmão'do extinto.
rezada no próximo domin14o, dia 30, às lf

.
.

A Diretoria da· FARESC
• 7�. ' �

, .

29�8.64
".", .

Dr. Timótheo Braz ALIMENTAÇAO, ETC ...
,Moreira .\

SN.;(\RROS DEURG1!:NCIA):
CurativoS: ; '_

Queima�ui'as ..
Fraturas
Respiração Artüicial'
Torções e LUx�ções, "

, Hemorragias, Etc ... ;

"
Por ter sido transferido, a

pec1.ido para a comarca de

'Joaçab"., o' dr.. Tim(itheo
Braz Horeir"l, que vinha de

sempenhando, com brilhan

tismo,. as funções de Juiz de

Direito da 2.a Vara desta

Co:nar',a, . foi homenageado,
hi panca, com um jat;ltar,
no Re� '.:,aurante Canta Nápo·
li dest.ll cidade, ao qual
c�mpa-eceram serventuários
da Justiça, promotores pú
blicos. advogados, bem co·

mo os drs: Waldir Pedernei
ras Tr·,lois, Juiz da 1.0 Va

ra. 1q 0ornpr�e de Tub:l.rão, .

e Wil,.:m Eder Graff, Juiz

"

�TENÇÃO
IdadeMínima,-'l$ anos ..

'

,

Horário 'Provável das Aulas - Terças e Quintas das 17

às 19 hàrns.:
.

,

.

Ou Segund!1� e' S� das 17 ?>" 19 lloras
Ou Sábadós k, 'tardf ·dal 15 às ''I hOM

Serão mi�traCÍ8s 20 a�las ap: :1xirnadamente

" M'liores informações no PI nt�., .ÇIo SESI. rua' Felipe
Schmidt ]i no .hoJ."ário das l4,Oe à.. '9,00 horas di.ària'{n�,n,'"

'.
I'

ta.

SubSW.1J.to. em função atual

�.ente W3. ComarQQ de .�gu-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dia'1 de Setembro - ,Cerimônia de Abertura da Expõsiçã, rl:JPY no Pa,lá(io'
das Industrias em Homenagem a Semana da Pátria
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NOSSO COMENTARIO
Escreve - Deodoro Lopes

yielra

Carlos Renaux \vai promo�e'r ! Baile
das Debutantes ô de setembro

ANTONIO GRILLO, m\I

PRESIDENTE A ALTURA

AI":"

Merece' os nossos aplau
sos a, atuação do compa
nheiro Antônio Grillo i

frente da Câmara Júnior
de Florianópolis, nesse prí
meíro semestre do exereí
cio .de 1964.
sé junlorlsmo é ação, c

fuillo' nos deu provas ca �

baís disso, pois em aper.us
seis' meses de gestão' rea.t
zou a;quilo que muitos (.:�-;

pítulos em um ano não rea

li2iaram. '

'

.

oomo sabemos, alais co
:

'q'tJ.c .nínguém, o Presidente
pode construir ou destruir

l;iJn 'çapltulo. Se o �rC5:
dente é indeciso, vacilante

,

foge ,\à' -responsaoíüdadc,
então :;t,Câmara Júnior, ror

çosamente, terá que sucum-

bil;.
'

'Mas se o Presidente é

acessível, imparcial. dedi

cado} prática a arte das r·:)-

,
' Íações . humanas - como o

" nOsso Presidente ':_ ,i'lCl'i-
_ t�v�lnlent'e,',. tell).Os' um 'Ce,-'
pít,uld em construcãó, É G'

quc.':s;contet\n com' � CÔ,ll'P
ra- Júnior de Florlanópl)ij:�·
mM 'eficiente estrutura (:'"

er:ganlzaçE.o,
Ninguém de bom :;1,,0°50

pode .negar que o !Ui8'J

Presídente . é um hon-m

de' finallda.]r·s bel)l ele> .'·�f.

adas, motívo pelo. ouat 8.

Caju\10 não (.� úm bar'0 iJ:'
, : deí'iva� !;GJ1\

..

rumo Cf'crt,.', �\

nossa' Entidade tem de8t;�1,_l
cel't�:' l'ldêrài.'l.ça atravós '�b'

...

� ).. :;:_;" \I;_Ji,.W.ifl l.J\ ,,'

'�VtOéí',.,' .'
.l"..i:A,s..: sú;';a��s .�»ÇlJJ,l;'�:}'j.a,,-,
pelo' c0p:1panlrejrq An r.\'�l\O
OriUo, ,"Doa praça' .que 0,
s.lo mottvcs inGo.1tes';;'''c;s
elas,' vitórias e realízaco s

de .nossa EJ1I,idQ.cle.
,

l\ 'i)liov� 'aí. esta:
'

, 1_: ,No':lJ)es de fe'\'feJ:':'t'(,
real ízou a' J a. 80SSftO ':Jl"�

narta, ,de lh5tala�ão.
-

da
Cajuflo. 'eOl\l a . prese -;é';L

do coli'tl'Í':lnl�ciro Ismael G'(",
111PS !..J:15ani.o, ex-Presídeti
te da, Caiubra c membro da

\
Câinara Junior de Belo E:.J-

,'A D�E�ORIA' �o Servlço Nael�mai de :Tea,tro". ·Sra.,
Barbara ,:aehodoro. l1d���ll verbas para. obras. em vários '

teatros ,É',�açluais;: Q' T�a.tro "A,iYiHÕ. de ��arV'aiho" des-'
ta Capital, rec,eberá, Ul!f tl1Úb,ãó Q.(l' :e�uZefr��, ' <.,.

!.
I

I

, ' l'
� , , , .:. ,1

+VnSS ,tro�VER�O,': a pela (greg� )�;rÚlk 'Í's;'pei,:' no
Rio.' de Jan�ro, 'foi recel;Ma' êorn '''tlôres. Qnte�, 3:pre
sentou-se na Cidade de .campos, recebendo como prê-
mio ,mil dolares.,,' ,(,

� :: "

convidadcs rli!,untE'; 2: No l�H:S de :rua:'

<:0, mandou "bi'asa", � "11

a palestra do Pl:ofessor L;
dío .l',�artil1,ho Culládo," 1:>Ó
bre o tema "TV-Rúdio-:"h

násío"; 3. No nH�:3 dé 'r.b::iJ

FíQrial1ópüli.s dizia ")1'e
só.ite'' a 3a: COllVe!lç:io "';',

tadual de oàmaras Júnlor'
de ISanta Catarina, realí
i,:1C)U.· C'11 JOill'íillo; 4 e 11

llW'O, ou.tra palestra,

paraná; vaI ser conv.ldada peJo Go�'crno' Fraucês, para.

Ull�3. boisa de estilrlos em Paris. Celina, é uma ótlli.l(;

interprete, do 'icUorl'la frances.
" '" '

C. A. CARLOS RENAUX, dia seis de sétc,mbro Li',

Pr0U10Ver o seu tradiciotlq,1 Baile de Oa'a,' com as dê!),;

tantes de 1964., No programa _consta a ('scolha '(la garô(' �
.

Radar "loira e morena de BrUsque" para o a:ao '.63.; ,U;st.,

c.olunista estara prese.lte naquele ,elegante aCQJltel�l-

mento da sociedade bl'l!squense. , ,

PELA õuarla nz foi reeleito Presidente da F·C'dcra·

çj(J &r;'Q.Lll(;l�",t.fius do J'orll.r,;l. o' :::Ir. Llclw PUlj.lo n�tte:{ü"

ta vez com o Viee-Co.l'iL"
da Itália em Santa C·.1�.:l:·;

na, Dr. Arno:<1o _ SU;li".:6
C 111.1eo. que falou sóbre J l/o"

lliU, "It::íiin:' Gov�rnQ. tO) Tu 't
r:lúno"; 5. Em junho, '1\.3;-;
la do Jorl;aii";a e E,-;c .. l'{J�·

Silveira ',JÚl1lOr' .que falou
sóh;'e a sua

.

'.-is;t�). aos·
,

tados Unidos. Tema: "'J;11-

gl:l,rjclades e Coisas S�C�i.l:l

soore os EEUU"
Dal:; realizaço<õs fl1,':-1 r�!-"

da. � C-aj ufIo, f3�b a 2", -.1� .. \

dencia do cOlll1Janhciro 11i"

tÓl;Jlo Grillo, dl'�:tacamos a

C;'Xl1<?f)ição "Ilu(�ttnJções de

rsises Amigos", Gom a p;\:'
tleirac:ão da ,Helio" US 1\ "

H-f'lwhlica
.

}!'eeleral da Al'.�

mente e a ,já tradicion,ü
"Feira do' Livro de Flof',a,-
núi?olis", ,

Ao GrUlo, 0,8 cumprL,�1E',,
los destes IHforll1a�ivo

-- ........�.._--...,..._-.---

.

Temos' dísp01iivei�' liara ,

venda:
gúintes máquinas:r� _

j.

i \

"

.',

ás se-
,

� , ,

1 llocacLeira cilíndrica VOlgt; ] 20 fusos'
.1 'Finisseut Aisacienne, ,r?,O bobinas
1 Avnnt J3"ini�beur Bits',-Íller; <'lO lJobinas
1 :Finis'E!eur Santa -Andréa, 50 bobinas ,

J Roto cot1�e:r f .€250n2, 'D'lod. 60 GF c/6E
fuso::,

.

1 Máquina de' aço' inoxidável pata'tingir te�

ciclos Mezzera.
3 FÚldeiras BitsWiller cf4ÓO fusos ·cáda

PAE.A o SEU

CONHECIMENTO

,. Os Dire�ore8' Nacionais
das ;Comissão JCI penna·

os seguintes
compal'l1eihos:
Comjss:1o de' Premios

Ovídio l\1:arinho elo Capítu,-
lu de Sauto1:>:

. .;

S/A. MOINHO SANTISTA - INDÚSTRI,
AS GERAIS

'

nua Boa. Visia. 314 - 40 andar - Secçác

COJljjRSão 'ue l':duc;içilo t

Atli'idades Jli-vonis - Ma

rio Delgatto, da C�l11ata
Júnior de São Palllo;
Comissão"de Treinam,ento

rle r iderarf'.''J'''- José Aguir- '

i'" (-jtrrarlo, do Caplt,ulo d('

Rio de Janeiro;

JúoiQr de fJoridoópni,is
Capítulo _�e

.

exercido. Não h...avendo encerrada :a' reuníâo CtO:3
.

maís ' assunto a tratar, foi Díretonés de .Ç;�znisSáO.
" ' " - - - - .,,- -�-'-----�_..._.;;.�---

Câmara Júnior de Belo Ho� Mend.es�··do '

rízonte; \ Bélém;
Comissão de' Relaçóetl COÍllissão de Estatutos e

Pública - Altair Capparel- FilÍa9iio -..1 Fúlvio Araújo
li, do Capítulo de São Vil. &into�, :...da Câmara· J�.t'I,lor
cente (SP); 1 � I q.e· Põrto Alegre.
Comissão de Éxpansáo "7"

. , :

Deodoro Lopes Viéita, di
Câmara Júnior' de Flori�-
nópolís;

'

'

":� -:
. � �

Comíssão de Rela�ões ln''
ternacionais '_ Jader tft'y
Veras Carneíro, do capihi:
lo de Recife;' 1 ' , 'i

Comissão de SerViços , à
Comunidade

-

� Reginatu
de Souza, (Ia oâraara": J1í:
níor de Curitiba;'

:

.

de

"

. ,.

":
,

•
1

�

Lançamento' da,· P.êdrã ','-fU'nda'ment�l'
da 'Sede Própii7a�', . _,o "

,',
Por est<2 lneio,' �ã�,. convl41dQs todos Q;"

sócios e benf�itori�:,do�.QENTRO ESPIRITA ... �',lhíeai:' ,1:ai' COlstrll;ír já. �abe!.'
"CA1\HNHO' DA :REDENÇ.ÃP;.'," Q.� : Barrei.' .

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

' ,

, ,-
'ros. c.s�im �omó o p:O\70jhll geral,',a'a�:�isÚre�: JAR·ELAS DE COIIIER';E,:BAS.CULAI'n:S.
2. cerimonia de ia�çâlnJnto ·d&'·ped:ra,fund�.

'

,mental da sede prqpria, a r,�alj:z�7se no 'di�
2'9 do cqrrente, � sábado �'·ás: IS :hol·áS.

' �

O Sigriificativõ a�Q ser4�'pre�Úlido p�lc
Presidente, da ·Ifederaçã:ci Jl!spíri�a: CatarineÍl' ,

::;e� Sr. Osvaldo Me-lo, ali::m 'de" ]�iÍ��letOs�s 'di. '

rig€ntes e représeÍltal1tes.. d�>putros" CetÍtl:�i '

Espíritas. .'::' '. '

,

: '\'," ,,,'
' "

;;
� ;, ,'. " "

.
'., .

De antemão agradf-i:ce,: sínc;eràmellte (

eompateeirilento 'de:,todos.
-

..

I,

. , I' ..

>

'

,'li,

'. -t " I

'1C�mpenssados de: Pinho'
Imeadóbli"
L�ro
Cabreava,
Ee4ro'

"

Faal'asia

Imbuía.
"Pau-Marfim
Gon'Ca'lo-Alves

.., f r_

Mogno
Carvalho
Pau-Oleo

t;m,pôsfo de 'R�nda:" '.

Re'gu1am·ento dâ< dorreçao dos 'ativos
,

BRASILIA, 21
'

. .,....:._ o Ptesident€' Castel·
lo El"'anc.o assinou decreto, t�l.liamentand(
0S artigos 30" 5�.' � 60;: da Lei no. 4.357
dé 16. de JUiJl<;! últImo qu� altet,,' a. legisla.

. ção do lnipósto 'de'Renda.. 'o
' ,

"
,

Entr� <?utrà� coi�as, �Q d�c�eto di�poe SÔo
bre a COl"reção 'dos: ativos imobilizados da:

rebUS:, b,enl como sôbre a. incidência, nele�

"

e' os fllllo_os

'LIM8RIS, I;�GO[DEPLACu�
l

MADEIRAS IOBRES,,�:;PA.J REVESTiMENTOS
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plVarl.
Precisamente �s '19,10 ho

ras o Pr€sid�nte da Coope
rativa de Eletri-iic!içãO :

,Ru"
Tal de Turvo, sr. Sebasti,áo
M. Matos, fez a ligação dá
chave à, ponte' de tampadas
instaladas ng frente da igr�'

/

létria para que a -chsve Ios"'
J
se 1ii�ija. Disse ainda\ "nãcl .

.»
rõsse a: dedicação qe todos'
êles não teria a óbJ."ll sido
terminada em tão curto pra
ZO. Falou também o sr, ;X:e
lindo Sav�, que disse do' s,�h
,c��tamento /e da' popular
'çao em geral ,�Ia ooertuní-
dade lembrando que anenas

10 m'êses havia decorrido'do
,

.
.

,
�..

.

,\'

.f
f �

/,'.
\

\ '-

PORQUE' NAO, TEN1QS O 14 :BIS��'
I

•
"

•• 1 ,'. '.' �
"

"

,
,

I, '

.' l

Não mantêmos' ne�huni museu de \:eliquíOs aéreas":' um D!lCti \'d
, I

,
••

"

Fazemos questão cibsol�to de, oiére6er" raptdez e, Óort�rt6: 'Qutt'o.
.

""

O 14 bis nóo oferec\q .. :hóQ.Q d.i·st?'e nunca veio a' Flohan6polís.
A tac.Cruzéir6 verb todos o� Qicl9, (Cbis� '�� 'outr�s' não, f02;errD,

'

�os mel;101:es, horáJ;"loS, 'O: ,dviã,�? CO�Vl?ií" 'podrõ(); de' 'Cbnf�rto' e
'

'.
. \', ,

,

rapidez, .conttIlUe prefedndÇ) a 'Tac.Gruzeiro.
','

'_ � .'

, . , ,I

OFERTAS D,A
,OFERTAS DA
OrE R TAS ,O'.
OFE"R lAS DA
OFERT,A S DA
o F,E,R,J'À $',,' 9 A
o F E ,R T ,4 S, O A
'0 FE RT AS', o A S'E M'A N'A
o F,'e R r À,s,' "o A -s E MA N A
O F E R T ,-"5 OAS, E "M A NA'

.....
.

O ,F f:R T A:S '

O A SEM A N A

" ,

,SEMANA
'$ EMAN A
S!M AN A
SEMANA
"S E M' A NA"
se � ANA,

, \

S,.EMANA

-� ""';: -':f. ;' j'" '

':()'n�fl.'jt',c '�
� (�,"" i.

_"
...

corl,forme. o' Caso, 'em todo:
ós"'pÚusos,,,pát:a ser,' vísada
� r!jS�jtUi-Ia- a. autoridade

'.,'
.

, ;j, � A eoosttuç,ãp, a ma
'tlu,tençª,o' e, a franquia. ao

,���,fegl>�aérE!Q, de' éampos 'qe
:p,ousO"':aeródrol;.Ilp e outr.is

llistâ1a.çoos: �ae�otiártits. de
,�{i�Úí'cie), em, ',qúálqueE' '.�a
:5'@; depeil4ein"de' prévia�lau-:
-t.ó�oo., Gl.,o:I;Mi�rio ,da

\.A.;�ro�á:utica, "oobendo' r.ó
Coma:ndo da; 5�� Zona Aereti. a�lma; ,

",', .

I' "

a., :' f�lizà.ç'ão·" na área, ,de J:h . �,'No ,caso' q,€ ',it�ro�a
�a .resp�n8�b�1lcia4e, das vi ':procedente' 'de fora da

41s�iÇOOs, do 'DeCl:eto Hl55 5à. 'Zo,xW,";- A\é�e,a,'"s;pós "seri
doe: 2S 'de,jun�o_ de 1962: priméiró:,1'*luSQ., epi' seu,':t;e'r-'
,�n. �:CoriSid�nd() a con- ri�riô;' !iça �ul�i�,'!t, ,�sta8
vêniência: de', niànter.,sp. o' instruçôes:, ,;

,

�tltrÔlé 'das:: itiv'iijadcf!:tê- �', ,�q�e ,'proCe�erelli i.i'e
ré8$

-

�iva nO' <território sob,' países vi8inhos -Ot,l "í;L êles. .se
�Ja" jUrlsdi'ção ,'é os: jhst )s' destinarefu',' de�erno,

'

obr.i�
i:csadios interesses dos ArJ- g�tQl'iám'el:l.te" UQUl'18;l', ,�m '

roclubes, Taxis-aéreos' e um dos ..�ntes ,áe)!ôpor. 'Portos toda a' cooperacao

J)ar�iculares, dentro dos n- tos: _r.ort6 "A!�grlt! ";"",.�a com' as autOridades rede

riiltes dá .Ieí 'o Oomandq da/: ':,!v1aria; UJ1�a�na, Bagé 'rals ',e' estad�Í!:is, na, efetiva-
53.:: .30n! ,Aérea, resolve'> �b; {Ftj� ao jglltfsú �:I";ç.u'!j,i'ra. Ç30 de�tas mêdidas.

$�gUinte:: "" "

'

, �'b :.>re�' â: aerl:>l�áy,�' sua; �i. (Ú:,., Toi'nar� sem '�f"lto

i - ÁutQ�ar os' aeroclubês tuação lt;g_ü,l :e. técnica de'vl� tôdàS 'as' it1�truções e or

i ' teajzàteln ' Vôos' 10ca�s,'� dâf:nentê 'í:egula$âda J C�t "dens- a,fl�riorel ' que eoü-

\1aiêruí ,: de insttuÇ'ào, '.)OlU -: tifléadô, ',dê ,,�ipplied,à,:1,�; dam ':'côm �tíis." �..
..

Pouso sóm:ente no- local' Ire APóuce dê :se�. :�egis- (B) .;. As àurorizações que

p�rtlda. até o límíte ,máxi� tro de. Táxi' e eertif,ioodo :�_�. não )otem �xpooidas, em

mo de 2,: ,(dl1as)' .horas Je návegabilidaae em ordem 'Pôrto Alegre; F:orianópoHs
�ÔO ,'�ntr,ê a partida '2 O' e em dia). :, '<; e Ouritiba, deverão ser re

regr�sso;
,

,

c - ,Ter a tripúlaçã:o sua ,Si; -metidas pelas autori�ildes
� ,- Lfoerar de' autorizaç10 t�� regJ;llaerizada �,C(1.r- que as concederam, ,de b

prévia 'a õpé'raçáó de fiero- telra -de pi'ôto 'eom!3rcial (quinze) dias, ao QQ.G. da

nave particular, satlsfeitas ou de taxi em ordem' � 'em' 5a. Zora Aérea.
dia)

,

(9)' - Estas instruções en

d) '- Provar' sua identidade trarão em vigo� a partir do

todo o� ocupante da :aero�u.' dia 25 de agõsto de 19!)4.
ve, em tôdas, � escalas, ,10' (a) BRIGADEIRO DO

itEmerá:rio. AR - DOORO'AL BORGES
, Comandante 'da 5a. Zo
na Aérea.,

x ,Xx ..... ,

'TERRENQ'" "

: VEN�f�SE'
.

J.J�R: ' ,da lAPa:',;', E ti
'satisfação "que anuciaiüc

aos, nO$O& leii:.o:i-Eis' á" total
de ,de�páchos 'proferidos pe-

, la JJR do' Instituto dós"C&.
merciârioS; t� 'digllamen-'
te cdmandada 'pelo ,dinanÚs� ............._,.._,...._--...----

mo' do sr: Guarter PereIra n,BA DAI'et'
-

ZARIBàlxo,
'

seu' I;>elegado. Du:,,' ", �

rante 'o'mês' de julhO, foram CI�r'urg'l·a�O De'a'lista':''desp�cnad�':, um.' tqt3.1 de
", "" , ,

906 pro.ccssóS de' oonefiClbs
estando indUid�, nesse, to
tal: débitos, Ú\Scrit;ões de
beneficiários, rec'ijÍ'�()'s d.()
SAM e' do, SMP., r�ambpl-,
�O de despesas médicaS, te-:
forma de, benefícios' etc. )

'�, de se, re�sal�ar �ue, �m,
nenhuma' "lltra admi�is.,.•

, \ '
, •• J

tração contou, a' peleg!1cla
d() 'IA.Pé col]1. tlJ,tit'.9_,d�na,:,,' '\
misino

'

e' cooperáÇã.o, haja,
vistO ó 'que Cost�Ií1al;lloB pu":

'

blicàr, diàriarrtente Ms jor:', '

nais,' rei�çõés Ue p,rQCéssós'
despachados' pela JJR, sem

contar 'conl OS, be�eiicios
'impla.ntados l'la 'D.I:i

abaixo!
(1) - Nr} easo da áetóna

've' sair de Pôrt;ó Alegre, Cu
ritlbâ e"Florianópolis a au

torização' deve ser dada.

pelos respectivos éoman
dos da Aeronãutica ou 'po�

el�mento credenciado pelos
:mesmO&.

(2') - 'No caSo da aerona.

, ve ,sm do intetiór a'auto";
dzaÇão deve ser dada" por
uma d3.6' seguin�, autQri-
'daêles: "

',,,>. '. "

,- Oomando da Guarmçaa
FederrtÍ, se houve,];: ou

� Alo.

mento pDr éle
.,'

dO'i

, 'AtENDE 'DIMtIAMEN'TE
P:�S' ,13 AS 1'6 ,H<;mAS.
"�NE:' 3m - RUA' co�"
,SELHElOO:�' 5�" '�,

:CAD.ERNETA� "

"

. .

.

�
.

\ ( -,

:'EXlRAVIAOAj
( �:

' ,
I • ! " ,

i ::.

Pe-rqeu-�e ' ,a. ,éa,d�meta
h·� 61531 2' 'Série' da Oai1!;a
Eco�6�ica, ll'ede,ra}-' Pe,de;-se
a quem acl,la·ta•• entre�af 11
P'l\7Sm� C' ';',"

Óo Comandante' "dó Dês:.
tllCa�e,dto da FM; se riio
houvér 0, D:nterior; "

,:- .A,dnúnistl1!,�ox:, tle Ae'.,
por
�ío

, ' 'FogãO Vende-se
Vende...se um fogão a' lenha pata Bar €

Restàltrant'e: ín�c� B�RTA co� 2 bocas d€
fogo. 3, estufas. Ver 'tratar BAR, MARGA.
RETH ESTREITO.

'

1.9.64'

l ' LAMBRETA'
.'

,"
'

,
,

Vende-se .

Ullia �m' perfeitó' estado tta
tà1" pelo forte: 2605 'ou 3'�)'i8.

"

,27.8.,

CASA ,- 'VENDE�SE
, ,Sita·ã Rua.' 'Duarte Sehutfel, NO 66.
'Tratar nó local. .

"

'Ac�it�7Sé 'p�1e tin�l1d.adli ou apaI'�a"
mento como entrada.

Grande tertp�O para construção.
<

"':�.,'
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, C ��It:.J:�A
-----

REDATOR
Pedro Paulo Machado

COLABORADORES ESPECIAISCONSTAN'fl EM: PROl,

I
I

r .

'. /":",,-= \ \b,_;__:��,,���;,�':::-':"� ire•••_.. ........ ,

� j--------�------------------------------

Ç�,f�da-·G·i9-;n:t�s- no:�A-do�9 !$.o-·_.n:de:_r-"
-----

---------�
..-----

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

AV Ji « Dl Disposiçà.

.. .:

. o público metropolitann,: qv.�\ ai�H� ':. .

"

",. , '--I--
domingo vibrou com a vitória do:figqeiré',lls( .' ,,- ",' Uruguaios
q�e afastou, o Marcílio Dias da vi�e'�Ii�e�Mçf·.. -:, (' -, : I"" ,

e colocou o 'alvinegro em excepcíonal-sítua-.' ",quere..
m ver o

ção para a obtenção de uma das c.!nco�,Yag��-,· <HercíPo'luzda la. Zona para concorrerjr fàse final a.::
., ,

. Begunde noticias de Tu-
Estadual em disputa, poderá e:x;periment�l -barão-a diretoria do Herci-

as mesmas emoçôss na noite' de hÓje tluan:': l�o, f?i "con;.ida�a para re�- Mantendo' a ponta da

d
'

.
. ". '-'1., lízar-um giro-com sua equi- tabbft' xo .ca.upeonato. ele

, 0_ a eqUIpe do Avaí, campeã da,"cidade 'e c,0.· "
p=, .... D.,O.':t", g-r'amarlos do Uru- ' �..

.
� . pronasíonaís da .' .: :jade,

locada em 50. lug-r '10 certame, tey,itar�'der, ,,'guíl:í','r�céber:do a cota fi- Paula. Ramos � SãS ::;'au-:

rotar o conjunto elo Hercílio L�z, �� provei-
.

�:esd�'6;0�������uzeiros, \i,. ��n����:ra: :l�S�:�I�� �:.
to do Metro'...cl, com o qual o conjunto de 'q convit.e a principio foi F.C.F. como nrelimínar do

-

Tuba -

divid 1 d l'd
-c- aceíto J encontro Fi:4lll'ir'�l.l<� xrao lVl e as conras a 1 eranéa ,

."

� Marcillo Dias, 11e:::> C?l11peC-.

.'O jôgo deverá caracterizar-se pela téc- -'

nica e combatividade das duas esquadras, es.
'

perando-se que o "onze" da Capital ; venha "o.

a repetir sua atuação do jôgo com Ó· :çQ_.
1ll-4-P1!P--+"

merci'ário, quando levou' a melhor mesme
atuando no reduto adversário. �iá' .difí'ci'.· "���
litano suplantar ° pelotão do "Léãó 'do S�l' _,

. .

.' HOje,:a' eqtÚpe do Avaí
filas não impossível ao ca�j'}eão floriá,nopo·, vai <'VOlt�� a"se apresentar
que dispõe de craques de primeira linha. to': paJ,"a, o ,Público. florianopo.i-
d d

. \ . ,", tano qu�ndo dat.:á comb'3.;:e
os ar orosos e cerebraIs. Para tanto d�ven ',ao elep,co ,.dó Hercíl10 Luz.

o "onze" dirigido por José Amorim formaL V!tnios tor�ei- !para· que o

A
'

1 • B' h N \ '1"· .' .

'

...
clube 'qa í�ha se apresente

co� cac;o., In a,. ery, Raml toq, e Mu'1- bem,� que.con,si'ga trav?,r
nho; Rogeno e Vadmho; 'Renê, CavaJlaz�' ull;l .tn;np?lgante

.

dué�o 'com

Reginaldo e Viana.

MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA·

COLABORADORES
stn LOBO,- MILTON F. A'VIU _. ORILDO LISBOA

WBIO INAPIO COELHO - ·DÉCIO BORTGLUZZI

4BELARDO ABRAHAM ,

DE Si\NTA CAT�R.NA
.

�O .,ETOR, OOS ESPORTFJt� I
--�-_ .._-� ��..__.. -

Derru:bar 0, Lider
1

o ·.·para
.' '.' ".- .... ,"', ", " ,

.

m· .: �<n .: ,,' ,I 4:� r"· .. e·· ,.',

<, I. c�: ,;' �'f�, ' :"
", , '.'!j

·

...pre Inllnar
t taduai .'

t· d "'""L1n os dOI'S' pa-te na fase .. ttnal i\:;:oi,tra- com 2na o ,ltS . ua: • ,con !nua):\' o u"',�. .: , "

_

'

O' cotejo transcorreu -conjuntos jrnrictv'>' p. .

-em- .

gem dê' Ahtõhio -Silveira. '. 30 lugar � Tatnandr.té' e

equtlíbrado. com o cr:r,junto' 'pareÜladbs'�' na. Iíderanca. Após a' rea.ízacão- 'c,lóste.,' Atlético. �om 4 '

samp;'ulino ,dlsperçliça:r:Lip, � 'Rogério ' llla)."eQll: 'o ponto cotejo eis corno se apresen-,. A ,próxima rodada deter

maio:r1 núme,to di:! i:.bp,l�es
.

�paulaíilo" na jmni�:rl rase taro OS clubes m{'tàt;qfl. �je .' mina 'para a 'noite de hoje.

para aumentar a. cori,ta:15�;11.'
.

enquanto que '�Acari,; em b6": colocação:' como
� prelíminar- de A.vaí

1,x 1, foi o l'es�lt,',dl) ::inal,' níto estil? de�retou- o .em-' '1° lugar":'" -Paula Ramos e Hercílio Luz, o. match
e �ão Paulo �J.m.1 J�p; que reunirá Atlético e Ta-

.� lugar;·- Gu�rit:1.Y mandare.
--- . ------------

(
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NO'rICIAS . DIVERSAS
do através' de Almeríndo,
porém, o'Metropol' foi cres
cendo gradativamente até

ilnpõt:_'sé' pelo . pla,card' 18
3' x 1, com gols' cónqúista;..
dos ppr Idé�i,o, Silv�o' e Ga:"

lego ..
' ..

(Cont. na 7.' ,p�g:)

A, representação do Me

tropel derrotou a cio'. Co

mercíárío, " pelo marcador

de 3 x 1, em [ôgo- -vá'lido
.

p�lo certame catarinense,
zona. um.
O Comerciário' vencia por

-1 x· O, cOlll; gol
. conquista,-

Agrédido em Iuberão o árbitro'
.

. ,

Gerson Demaria.,n.

..

o apitador Gel'Slrl �e

maria, do quadro ;te árbi":
tt� da F.O.r., foi ag':f.did()
e' chutado na' tartie .d� do

mingo, :

em Tubarão,' pelo
arqueiro do Minera.t;il, 83-

qi;, segundo ,a. impce.ü;� tu-
baronense:

.

Apesar dêste inci,ler.te,
Gerson' Démaria teve uma

boa atuação, devendo' in�

Clusive ser 'indica:lo p'2'10
rubro-negro de .Tubarã·)
para a partida 'de domingo
contra o Atlético Operár;:),
em Criciuma.

y
o Hercílio Luz, um dos lí
deres da zona um. O Avai
contra o Postal Teleg:'áfico,
foi )contagiado pela rlJnda
de do Postal e se ap_'esen
tou bisonhamente,' el'nbor!-l.
naquela oportunidade tives
se vencido por 2 x O.

(Cont. na -, .. pág.),
. �.

:::, ue. set� .

�;3J..,,:�... ��

FUTEBOL DE BA:úAO - O

'c�mpeonató de futebol de.
salão, ating',rá sua rodada

fÍnal, na � npite da próxima.
sexta"f�ir�" qu�p.do,: ci;tarão
-Prellanao , aIS . principais
eqúlpes do campeo· \1;0. Na

:Pieli�
.

joga.r� Tndus
tríal' x Caravan�, do Ar e

no cot�o de· ·fupdo· tere-
.

mos � o clássico Doze x Pau

Iii Ramos. .

".

. CAÇA '" SUEM I\RINA -

", ,

Apr:oxirna,:se a
.
�e"lpvraCla

de caça" submarina e a Fe

de�ação' c�taàuense de Ca

ç� Submarin�: sob s. pre
sidência do �r: L:lUdarfs

Cap·eUa,. vem tomn�ldQ as
• nece8S.árlas provIdências
pal;"� ?-. r�lizaç;10 10 ' pri
meiro campeonato estnC:ual
de', Qaça B�bílladn;l.

____..o.-__
. _.----'----

,

A 'classificação nas quatro zonas
• Eis como se apresenta a tábua de elas·

'sificação . dos '.�lubes
�

que lutam para
.

conse-

.8uitem o' "passap�rte" para a ,fase semi-fi
:naI 40 certame barriga-verde em suas respe(

CICLISMO ..... A Fedeta

ção' Atlétic� C ...,tannen.sé
deverá realizar' UtfU1

'

prova
de

.

ciclismo ,aia:! 1. no tim
dêste mêS, que .será desen
rolada em Barreitos.
,A �prOVa ,foi' JenÇ»nl�9.de

JARDIM ATLANTIOO, de

vendo . partté1par apenas

máquipas de paS3tÜo.

�efr�PQI. f�nfará antecipar seu
"'. contra com o Marcílio

aR.
_
VIAJARA A TARDE

"Segundo no)-Ícias de Tub�ã�, �. pen.
sament? da dir�tcria do Rercílio �uz viajru' ,Com a. flrtalidade de per- porte Clu�

I

Metropol vai

para a ca;ütal dó Es:-ado, somente as nrimei;;'
mltir" aos seus jogadares um entrar em contato telefô-'

. ,. . " niaÍ0r repouso com 'vi3ta� nico com o Px:esidemd Joséras horas da tarde de hoje quando,' à noite.' a? comproIÍlisso pela 'l'áça CoIlares, do MarcFio DWs,
saldará mais um compromisso pelo,' ça.m.:peo. Brasll,�. a,' .

ser .desdobJ."ada tentando a antectparii() ela
r'! n� .. estadIO Qhl-llPlG1, em' partida entre, as d' 1.S es-nato estau.ual de futehol, contra' o Aval; '. Porto. Alegre, no, pro;nli10 '

quadras para a r,are'e ou
A única dúvida na. equipe é' o zagueir< dia 2,. a, diretQria do' Es- noite qe sábado. '"

Pedrinho. Caso s,e confirme a ausência d(" .Im_·_.p,re.·n··sa' g'a'u'cha da' =»5 novas' d,at�.stitular o treim�dor Tião vai proceder o aproo 1.,;. l'

veitamento de Evaldo na esquerdà com ( " 'da Taça�BrasiL ·mêS a f.C.f,lançamento de Badico para qtiarto·zagueir(
passan.do Walm.ir para a zaga centraL 'EV

,
'

,
ainda desconhece'

então a provável constituição, do Leao' dQ'Su ' 'Por .jniciatt'va ::10 Esporte

para a partida contra o Ava�t Clube., �etr���, foi rep.li-
,
'.

.

..'
, zada' ;,um,a re\Jmão e111 Põr-

vVanaerley; Elemar, Walmir, ·Badico ", >: to Alegre cíije' �ontou I
('om

Evaldo, Negrão e Triunfo' l\farcio' ,:; Sàia.i·,{ dir:geri�s de Metropol e
.

"
,

,

. Greinio Porto Alegrense.Rudlmar e Gonzaga. "

." ..
'

.O�objetivo·d,l. reunião foi
,.,; '�;: � a trailiferência da.s datas

'Íivas.zonas:
�ONA UM: 10. lugar- Metropol e

. Hercílic

'Luz, com 12 p.p.
'

. '

20. lugar - Almirante Barroso, com '15 p.p

,30.·lügar _'_. Figueirense, Ferroviário e Mar, I

cílio Dias, com 16 p. p .

4-9.. 'lugar - ComerCiário, com 20 p.p.
50. ·lugár -. Avaí, com 21 p. p .

6.0. lugar-Atlético Operário, com 23.p. p.
70. lugar -,' Guatá, com 26 p. p .

. 80. 'lugar - Miilerasil e Urussanga, con

29 p-.p. .

_
9.0. lugar'- Imbituba, co� 30 p. p.

..

:tOo. lúgar -. 'P,pstal T�legráf�co, ,com 33 p.p

ZONA DOIS: 10�lugar - Olímpico com t
p.p.
20. lugar _'

.

Caxias com 10 p. p.
?o. lugar _'-. América com 12 p. p .

40. lugar _ Guaràily com 13 .p. p .

50. lugar -, Tupr com 18 p. p. ,

.

60. lugar - Palmeiras com 20 p. p.
70 lugar - Atlético com 21 p. p.
&0. lugar -. Carlos-Rtmaux com 22 p. p .

90. lugar - �aysandú com 24 p. p.
'16°. lugar - Usaty e Baependi com 2� p.p
110. lugar - Ipiranga com 31 p. p. ,

120. lugar - Esírêla com 35 p. p .

ZONA TRES -. ,1o. �ugar'- Internaciona'
com 5 p.p'.
20. lugar - Santa Cruz com 8 p. p ..
30. lugar - Olinkraft· com 9 p. p .

40. lugar - Pery com 12 p._p �

50. lugar - Guarany com 14 p. p .

60. lugar Operário - com 17 p. p .

7o. lugar._ Botafogo com 18 p. p .

8.0. lugar - Juventus �om 21 p. p .

ZONA QUATRO � 10. lugar - Atlétic(
com 10p.p. "

20 � lugar - CaÇadorense com 11 p. p .

30. lugar -:::7 C�eiros: cpm 12 p. p •

4ó. lugar - Sadia' e Comercial com 13 p, r
501ugar - Vasco da Gama com 14 p. p .

60. lugar - HervaIense com 19 p. p.
7°. lugar - Videirense com 2.2, p.p.
90: lugar - Torino com 28 p. p '.

8°. lugar - 14 de Junho com 24 p.p.
lÓô. lugar _.

.

Alvorada �om 29 p. p.
1197lirut,� -, .Imru;iho co'm 31 p.p.

'. �", �

j

VELA - Os propr'etários
de barcos _estilo 'r\Ofljrmnn
do suas embarcj1.ções visan-

'

do a temporada. que está.
breve a se,\lniciar' ..Enquan
to, a enti4ade não progra-
ma a regata ie abertura,
os iatistas vão se dedican:"
do' a ajustar I')S �eus, �.ar.cOB

para a grande maratoha

'sharpista de 64/65.
,---_. __._

TOln�ió "Ivo Vare!la" empoJlg�:
�.O sefor satanisfa'

determinadas pela· ·,.):Ofe
deração BrásileirR de Des
portos' para 30-H e.6 ,9.
Ficou então t\33en tado de

comum acôrdo. que as, no
vas, datas seriam 2 ie se
tembro e 13' .le setnmbro,
com a ·pl1meira partida a
ser desdobrada no e�,tádio
Olímpico e a segu:'1(l.1. no

estádio dr. AdoLí'o Kor..der.
Porém, a Fed�ração Ca

tarinense de !<'td:ebol ainda
não ,recebeu qualquer ('0.

municação oficÍvJ nêste
sentido, estando

.

pOl'tanto'
ainda vigorando. aI> rlatas
pré determinada" pela
C.�.D:.

,

menaú, a, seleção'loca) véri- .

ceu,a.de Brtisque pela'CQh-
tagem de ,5 x 2.

.

No· segundo 'mathc desen

volVido em Brusque, a: se

leção' blumenauense.· voltou
a confirmar

.

sua
' vitória,

marcando 3 x '0.
,

Assim sendo, a�' seleção de
Blti.m�Iiau· foi clássifica;cla
para às 'fiI).ais ..
Enqua.nto isso, all sele

ções de ' Itajaí e de São

Francisco do Sul, estivêlam
empenhadas em grande
luta.

.

'

o· "'''ry:ieip ,'ÍVo V3.t"�la,
que reui:J,e'· as melhores se

leções ,do' Estado barriga
verde; seri. desenvolvino em

joinvíle, nos próxlmC8 di�
,29 e 30.

Porém, anteriorroeIite às

disputas, a 'Federação .' Ga-'
tarinense" ,de -. 'Fl.1tebal ,de
SaJ.ão, determinou !l,na sé

rie de jogos
. elimin'l.t6rjos'

de onde sairiam duas sele

ções ' para às disputas fi

nais.
Assim é que no jôgr:> pú

mero um realizado em Biu-

Na . primeira. pattida,' o
selecio!'ado itajaiense ven

ceu lá _ ,'Babitonga pelo
iplacarde de 3. x 1.,
Na partida' dec;isiva, de.

seiÍrotada em- Itajaí, o ,se

lecionado portuária mar,..
'

. cou nova vitória arora pelo
alto marcador· de' 6 x 1.

Fiçou assim l�lasslficado'-
o escrete itajainse.
Agora, está faltando tão

somente
-

a designação do

clube que representará FIo';
rianópolis; uma vez q\1.e
não haverá t<::nlPo sufi('�er�·
te por pact·p. 'da entidade
máXima salonis�,9., p�r<l, c.r-

ganizàr . uma seleção.�=--\
AssÚn . sendo, caberá ao

Clube Doze de Agõsco, ·'e

presentllor . Florianópolis' na
,

quelas ,dIsputas que terão
. " .egu1nt� por local O .Pa.lácio dos Es-

portes na ·'Ma.l1ehest'3�; con
e tando com a, pa't'tic1pa�ão

dos selec.ionados de Joitlvi

le, Blumenau e :na iaí.
O Oongrec;so la 0\ "lertura.

do Torneio Ivo ,Vare!a es

tá fixado para o aia 29

pr�o, com hor!Ír!���t:-'
'vistõ pá_ i.s 1.7 n6t�§;"�

, ... ,.... "
. �'(ij,:·.

.

Atenção, Cronistas Esportivos
Imobiliárias Continuam abertas' as inscrlçoes ac

concurso de report�gens instituido pela As�
sociação dos Cronistas Esportivos de Sant"
Catarina, "A EVOl1UÇÃO DO ESPORTE
BRASILEIRO". - Viagem ao Rio de Janeir.c
com passagem e' estada por conta da C.B.D .

eis ° prêmio a ser conferido ao vencedor. O:
'sócios da'ACESC çlevem remeter seus tra:.

bàlho8;,A_ sede provisór�a da 'entidade, altm
do Edifl'c'o "Chiquinho", em cinco vias,. as
sinatura constando em fôlha à parte

{ASAS A VENDA
•• '" iQ; Li .to;. Çilj!i!\ fJIj"t.�* Residência de 2 pavimentos com 125 m2. cada. 3 quartos demais depeno

dências podendo fazer outra residência no� - Rua Tobias, Barreto _ F......
·,eito.

.

'" Sobrado na Rua João Pinto com esnUório e fundos para o mar com gran_
df depósito. Bom para renda ou edificação - Grande investimento imobiliário.

*. Residência tôda de nedrg com vista para a baia nà' Rua Maria Julia Fran·
1::0 - 3 quartos, Quintal grande.

... Residência vazia a rua Tenente Silveira, oportunidade pªra bom negócio.
* Por motivo de ser transferidó ,desta Cidade, vende·se fina residência com

!'Impla chacára, jardim e horta bem cuidada;. Rua Santa LuzIa junto a' Cidade
Universitária - Trindade. Financiado em 40.meses. .

.

... Verdadeira pechincha, uma grande càsa - vasta -:- bem divididà. com ga
rRirem po Bom Abrigo - Rua Theoruo de Almeida junto a praia. PÍ'eço à vista Cr$
·2 500.000,00. \

.. Ampla residência com 185 m2 de 'rea utD - amplo llving � 3 quartos e

dprnais dependências - armários embutid()s à Rua Garcia, esquma da' Rua São
José np Estreito, pl1rte financiada.

'

..

AVAí rUTEBOl CLUBE
De ácOrdo com o art. 31 va .•In, .P!lrlJ,

letra (a) dos Estatutos do ordem, do fila:
Avai F.C., convoco' os 5e- Pf�çio ele contas
nhores membros do 'Con· eleIção d" Dfretori&.
selho Deliberativo, pára Pi.orfanÓ:ÍlQl�. lQ de agôs-
uma reunião ordinâria no to . de ,1964.
dia 30 do corrente .'nês, Dr.. JosP de Miranda Ra
com· início às nove (9) tto- mos - Presidente do COJ;l-
Ja�

,

'\.'::i>:!�.;I�O� ',! :

V�NDA. T E R R EN O.S A

* Lote no Ja:r.dim Atlântico. FaclH�o. 1!em loeálllÍado.
• Lote!' nos Bal'reiros e no Aeropnrto _ Il'lnancla(ffJS.

.

* Oportuniqaàe l1nica: Lotef,l nós B�rr'3fr�s, proxfJTI')s à rua Max Snh�mm
- Px:_estaçães mensais de Cr$ 15.000;00, Mé:didas'24 m x 29m. Terreno' firme.

"�:,::_
'" T�R�{ÉN?S NA k (i()A:"E�I�lJijls lQmtl na me�J� .. ,�ª'�

""gQ&,,)opal trll!)quilo e pr, s�� ª. �,aq.tOO;ooi ". .

, ,

:-..

,"',;{' ,.:-.!t,' .

.

. ,.; ... , ';
.

." ,,,
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Congregação FlorianóQolis das
"Testemunhas de Jeová"
Esta semana, partirão mais 'de 30 Tes

temunhas de, Geová pata a eídade de Brusque
para se reunirem com outros cristãos de mais
de 15 cidades do Leste do Estado onde du-

, , ,

rante mais de dois dias, receberão mais ades
tramento cristãos. C) resultado deste treina
mento, foi que, foram gastas 151. 251.24�
horas, no mundo todo, onde 1.040.836 mi

nistros visitaram .as pessoas nos seus lare.
anunciando as Boas Novas do Reino, de
Deus.

o Orfanato "Lar da' Menina
Désampuada" Preeil!la do
/

ApoÍo dQ POYO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ENDE
MIAS ·�URAIS

ATENÇÃO
Chama· se a atenção, . dos ' interessadm

para o E&tal de Concorrência Administra�i
va que êste Departamento ,está faZendo pu
blicar nos dias 21 e 27 do correllÍe mês, ne
Diário .oficial do Estado" para venda de 4
jeens WILLYS e uma camioneta DODGE
PERUA.

I
i �V

Florianópolis, Agôsto de 1964
A COMISSÃO.

26/8/64

\

SALAS DE FORMICA
Belíssimos conjuntos
com hufel de 1,80 -
ou mensal
com hufel de 1.95,
ou mensal
COD fufel de 2,80-
ou meDsal

á sua escolha
CR$
.CR$
CR$
CR$
,CD
CRS

2&lº69,OO
24NO()8,OO

280�OOO,OO
26.008,00
295J16f.t90
28.600.00

Sómelle daranle o mês'de' Agoslo
em

MOVEIS CiMO
laa JeroailDo Coelho, 5

Ei UMA CERTEZl.t

Exmo. Sr. Governador Celso
Ramos bem como autorida
des civis, milit2.11'es· e eclesi
ásticas e membros do co-

\
'.

'.- .. ;".
'----�._� .._,,_.

Peíter, dt., Arwino Walter
Gaerttier' e Ascar Rikli.
Inegãvélmente que foi u

ma supresa agradabilíssíma
constatarmos, pessoalmente,

,

que a �éde própria de nosso

Clube de Xadrez estã quas],
, quasí tpda, P170nta graças em

'

Irandé'- parte às contribui
ções r*cebidas através de
llons vp.lores do nosso co

Desde j á convidamos o' po- mércío ;e de nossa industria
vo em gera! pára as come-

" �emr COiJ.1lo, de ,inúmer�s mumor�çõe� dó próximo '15 d6.
'\ I;licípfóe{ , dó. Vale do Itajaí,

novembro em Rio do Sul mormente de Blurnenau,

:Brasil em.ponsffuç'ãó nesta
cidfÍde, à Séde' do Chtbe 'Rio
sulérrse de X�drez veíU con
tríbuír não apenas para o

i?ro�resso como também pa
ta ó embelezamento da séde
do 'município encravado no

coração de Santa Catarina.
Somos gratos aos bons a

migos dr. Arvino Walter Ca
ertner e Arnoldo Peiter pe-
1<1<; 'l"eferências elogiosos que
fizeram aos üornaís "A Na

çao' e' "O Estado" pelo a

pôío que temos dado no Clu
be RioJUlense de Xadrez:

.

Do Correspondente:

mércio e, índustría não ape
nas de Rio do Sul ocomo
.também de todos os muni

Cípi,QS que ,c�nosco,' fo7ma
rem ao nosso lado para. tor
nar -

reà1idade
"

tão belo so

nho.' - :" l ,

Nada de
. 'REB}lL�

"

!:x1j:a enl' S�;U 'carr.()

Lona dI' freiófl 00LADltl"
- 60% maís ['c. "pr�"l'lt<j
mente das Louas

9.U8 Santor �arli!,v�
R'.S'fRFT'T'f"

Jog-ando . amistosamente
na tarde de cjomingo ��11

Laguna, no cf;tádio Ner�m

Ramos a equipe mista' '.:0

Rereílio Luz venceu cem

relativa facilidade ao elen-'
co loêal do Earriga-Vei'de,
pela contagem de 2 x O,

.

,

O ponteiro canhoto Gi:·,

son marcou os dois pontos
do Leão do E:ul,. cujo pré
lio aprf:sentoll a arrecada
cio de 180.000,00, com arbi

tragem de Luiz Gonzaga
Martins.

x X x

Embora sem jogar bem, ,

a representação do Ferro·

viário conseguiu vencer', '5

Minerasil pelo placard ,"i"

3 x 1. Lazinho, Pedrinho (
Bóca marcaram· para o ru

bro-negro tubaronense" A

renda somou Cr$ 130.000 Gil,

x �_: x

Tendo em vista a d"S,,}l

cada conduta de Ge.:s·:n

Demiuia, na partida 'Ferro

viário x Minerasil, a dire

toria do rubro negro ;;u1[no
�stá disposta a fazer a iE-

, dicacão do apitador, para o

préli� de domingo em Cri

ciuma quando enfrentará.
ao elenco do Atl�tico Ope
rário,

x X x

A mais nova contratação
do Hercílio Luz, Rudimar,
deverá se apresentar :1a

noite de hoje para o púó:i
co da capital quando:t
equipe do Leão do Sul es

tará' enfrentando ao Leão
da

.

ilha, num prélio difícil
_para o co-líder da zona

um.

x X X'

Pela vitória colhida dian
te do Barriga-verde, na

tarde de domingo, a diretl....

ria do Hercilio Luz resol
veu premiar seus 'Jogarlore3

Com sua construção ja
em sua fase, final, mais do
que nunca é preciso a -uníâo
do pov.o em

I

geral no ap(lio,
jamais desmentido, em hV01"
do maior empreendimento
assistencial até hoje levado
avante neste rincão sagra
do e.abençoado por Deus.

Imprensa e rádio da Capi
tal do Alto Vale do Itajaí,
representados por "Nova E- quando, �com uma pequena
ra" e Rádio Mirador estão parcela, .ao

'

par das dístra
redobrando esforços no sen- ções das mais' variadas em
tido de alertar o nosso po-' local maravílhoso, estare

vo para uma. colaboração-". mos ajudando meninas ór-
, .aínda maior para que o "Lar fãs e desamparadas.
Da Menina. Desamparada"
seja 'uma realidade j.a, 'a' Contrução do Clube Riosu-

partir do próximo dia 15 de, lense de Xadrz

Novembro vindouro.
"

As constríbuições podem, Mais uma. vez estivemos

ser enviadas diretamente ao: vísítando as obras de' cons

endereço do "Clube, das, truçãp do Clube Riosulense
Mães", entidade filantrópí- ,., de Xadrez" em companhia
pica muito, bem presídído .

dos incansáveis membros de

por dona Líndornar Rebelo, sua diretoria srs. Arnoldo
Fornerollí, a' Primeira Dama'

------

de nosso Município e que
tem a seu cargo tão espínho-,
s� quão nobÜi�te mis�ão.

'

Todas juntas, colocaram mais de .,.
1!6.645.92S revistas a "Despertai", e· a "Ser'
tinela", as quais foram publicadas em cen
tenas de idiomas em mais de 190 países (

ilhas dos mares
• As Testemunhas de Geová tem sido a Re
ligião que' mais cresce no mundoç-pois as Tes..
temunhas, 'não, contam como adeptos os re

cém-nascidos, mas somente quando esta.
tornam-se ministros, depois de completo es·

tudo,
-

e na hora de sua dedicação .pelo batis
mo em águas. Havia em 1938, 47.143 Tes
temunhas de Jeová em S'i paises.. O nume
ro aumentou em 1. 943, para 109.794, en

Sempre que visitamos o54 países. Depois alcançou em 1.953, maravilhoso ,empreendimen-.
468.106 em 92 países. Hoje, elas são ;. to, ouvimos da abnegada
1 040 83'6

.

Ih dosem Tê Presidente palavras de ca-.
. . ,espa a os' em 194 países. rinho e agradecimentos não

Durante o Congresso, em que'as Teste· apenas aos colaboradores

munhas de Geová assistirão será'apresentadt de Rio do Sul e de todq o

Alto Vale do Itajaí como
um excelente programa, planejado pela So� também sua alegri� inenar.,

cif'cbde dí:� Tôrre de Vigia, Instrumento Legé ravel, pelo ,�pôio que conti·
. nua, recebendo por grande,usado pela0;; Testemunhas d:e:Jeová: o- Pró-' parte do comérCio e da in. .)

grama srá c,'}mpocto ele experlencias, discur- d(istria de Blumenau, de

Thpl"cOS' d'o' DRa' '

Brusque-, de Joinville, de Ja· I\J
.

E.sos e demonstrações, ql\te edificarão os ouvin·
ragua do Sul, de Indaial, de. BRITO (éont. da 6.' pág.) rá com o concurso de Pa-�les. Será exibido na ndite do,dia 29 de agos·, Florianópolis e de Itajaí. -000--' droca que se recuper,''t � Cio

to, um novo filme; de duração de duas hora: As meninas desamparad'ls
A LFAIATE grave acidente' que sofreu.

A f " , desta: r,egi�o, após o 15 de, il·'
O Rercílio Luz para �8ta Porém, o lateral Badico que

'

ita mostrara uma' serie de conirressos err Novembro que celere se a·
partl·d.a somente não conta- esteve com o pé .gessado,.xi RU,A NI1NF.S, MACHADO .

,volta do mundo onde milhares de pessoaf
pro ma, terão no nosso Or� tem sua presença garanti-

.

I I
fanato um lar verdadeira-

da, o mesmo acontecendoassistiram. A pe ícu a apresentará os reCém mente condigno, anele apre:
com o extrema MarClO quetos e os lugares mais belos.do mundo, e re- derão ('órte e CQS1�ura, arte'·,
já vem atuando em j')g03

' cUlinárI,'a , etc., alem' de rece-" .

tosos Assl'rn o 1'1")6-cantos da terra onde viver,am J,esus e seu. aIDlS. ,"

M'" d F"!
berem instrução por parte

vel conjunto do ,Hercílio Luz '\ 'úslcas e umesdiscípulos. '

'.

;.;; f1.;.".�
, de' Irmãs d::1.' Divina Provi·

será êste: Vanderley; Ele-
.

.O Congresso que se iniciara',no dia 28 (j,ii���:lizado em mar, Ewaldo, wal1p.i�i}n,�iltu;�, Ouça às segundas, quartas e sexta�
,d

'

...1�"
'

'fi ,.
magnifico,'

-, .', ,dico; Triu?fo e �egr�o; feitas ás 20'h 30m pela Rádio Anita Gatj.terrrliJ)ª�ª, t�to<�O, \W �me.s.:,�Q!-,��:"",��d; .�'-,i;!������ V���à''}(!�(- ':-'N-O 'f(l.cn-oa·�l'i:otáaT''''r·'ir.l.�c·a'llmagp:era-'o� �;rn�o Q(ttern�tordbo''ream vistFa�earJ.""3'V:dI'S'·p?io"·��·=:r.g,:�rá;�U�l-F.tal'
e

-b�idi:'MEiopfAs' DÂ, 'TELÂ, 'pr�prama dE.com o clIma de um mOII)entoso; dISCurso ql e di� casal' sr. Willy-don�'é intitulado:: "ENFRENTANDo A UR- Alida Schleumer, o ,Orfana- catarinense fêz a bola ro_, sição d?s. jogarlores no A, �elegaç'io h:rdmst� Orivaldo dos Santos e da "Livraria Educa-,
lar' de pe' em pe', dando,' u.m match contra::> 1Y.tú1era,ül, chegara a nossa capItal .po�

_),G·ENCIA DE NO.SSOS ',,�,,''H'n,OS' 'J,." O temer' to "Lar Da Menina Des':lm'
1700 h '''; çao .�.l!.rJ.V.u:-

.

"ole'" ante. os aplausós' de. resolveu conceqer-, I.llc �,bi- 'volta das : oras. rparada" vem preencher a
deixará muitas peSSo.as' esclàreddas sôbre maior lacuna que tinhamos' sua torcida. cho de 1:000,00 cru ;;tÚOS.

"porque ?" de nossas 'difi.cUldadês hoje err.
até então em Rio do Sul.
Através dos jornais "A Na

'

'x. 'X x x :x x
dia. ! '�I ção", de Blumeriau; "O Esta.

JC. João: Cardos( do", de Florianóp�lis e "A

Edição de Itaj�í,. dontro de
nossas possibilidades nun�a

vacilamos em' emprestrar a
maior colaboração passiveI
ao "Clube das Mães" na mo:
numental campanha Pró 01'-,
fanato Para Menin?.s,
A sem:ente plantE" ::<:t em ter

reno fértil trará frutos boe-.
néficos e Deus que nunca'

,

deixou de' afirmar que "fo-·
ra da caridade não haverá
salvação", em sua infinita
bondade, há de abenço�r to
dos os colaboradores na

construção do "Lar Da Me
nina Ílesamnarada",
Dia: 15 d� novembro vin·

douro, quando da inaugura
ção festiva da m'lior obra as

sistencial até hoje levada a

vante no Alto Vale o Itajaí,
teremos a presença do

: AÓ :t::«.fo do novo e rnagní
:Uco 'prédio do Banco da

1.',

Vai Construir ou Reíorma?
r

Consulte Nossos Preços

Ind

" 1{UéJ" De0L101lJ .f.\

�'ihal f'luI'léinopotlb
----- ----------..,..-------,-_.--

VENDE-SE P�EDiO COM'ERCIAl PARA
DEPOSITO

.,
"

Vende-se muno prédio, com três pavi
mentes situado à rua Conselheiro r'/.[afra n

, "'1

33, fundos com o cais Frederico Rôlla.
.

'1 ratar com sr. dr. Paulo, à rua Deoelo-
10 nO 13 - Apto. nO 1, fone 2230.'

,O Palmeira,s que esta 'Ia

de ·fora da rodada de, do

mingo, aproveitando a,
.

oportunidade preliou amis·

tosamente contra o Vasto

Verde,
A primeira etapa tern:i

nou com o placard· de

6 x O. O Vasto Verde ré::t-
"

�

giu bem na segunda euapn.

e 'marcou quatro gols ('0n··

tra
.

apenas um dos :1,(1 \:,�,r

sários, 7 x 4, foi o resv.1.tn

do fiua!' favórável au Pal-

meiras.
x !, x

Temos
\
ciência

\
de que

caso a diretoria do Riachu-
,

elo desista. • patrocinar a.
O quarto 'zagueiro Ge:si- TercelraJ:l...ta lntenv,ei�

'DO, do Ava.í Futebol Clube. nal pr�da �r� ma)()

nãO' ablará contra o He.r- de 1965, na baia aul de
dllo Luz, segundo suas pró- Florianópolis, ó Clube Náu
mias palavr�,w, devendo re- Uco Francisco Me-=!inenli,
torna à eqmf'': pl}nripai arcará Com a respomlilªhili-'�:.t· • - ....;r.,:'t�\" i:

com a importância de ;.r$ s,jmerite CQ'ltl"'l 0,lfr7!'lgU21- dade, poiS corri?> se"f;�?:b�,
5.0�0,OO que foi paga. aind�;, ,rense, quandO esp'e-r�\. f'S- também completàrá 'o seu

;; .. r!l. ,,,�
no ;vestiárl0 do estádi')' Ne;�v tal, ,totâlmet'lt.a recupe ,9rt9uen�en..lÍ-rio' de ·'ii'fún'9U'.;

I��::!!!;!'::�I;I��II�••�..�..- 'iêU"Ramos, em Lag��a. ,/ tia,. e.� â�.':'1""O,-:����-=--,

A seleção t'h� futeboi dos

radi:alistas de JJlU':nemu:,

preliando contra o _Oos�ai

TelegráfiCO, da cidaje In-'

dustrial, conseguiu um em

pate pela contagem rie lxl.

Alvaro Corrêa, nosso com

panheiro da Rádio· Nert\u

Ramos, marcou o ponto dos

r!:!:dialistas.
x X x

O arqueiro reserva aa'..ll,
do Rercílio Luz, reapareceu

após o acidente de que foi'

vítima com a caminhonete

que conduzia a delega�ão
hercilista para Tubarao.

Raul atuou na partida
contra o Barriga-Verde e

demonstrou estar em boa:;

condições físicas,

A diretoria do rler::ilio

Luz foi convidada" para

'excursionar ao Ul·LlgU'Ú,
mediante a taxa fixa 'de

900 mil cruzeiros. livres. de

despesa. A diret�ria nerci

lista recebeu com simpar,ia
o convite, tendo acelto a

principio,. para logo após .0
término do certa.m� barn

ga-veYde.
x X x

Em paléstra com o .'1:,,:-'

nortista João Leonel (e
"

.

d
.

Pal,ll�, e}.ernerto ng'ar o a -----------_---, _

diretoria do Clnbe Náutico

Riachuelo, ficamcs sabenc.10
c,e que a Comissão do Cin

qUEmtenário aindã não f'Ji

escolhida, Disse áquele ria-

• chuelino de ("ue bOl1ve U'11

bom movimer.to lá no '�lu

be da Rita l\'!aria Para a

escolha do Comissão, � po

rém, foi "fogo de palha".

---OUQ--

Segundo notícias de Tu

barã.o a diretoria do Rcr�',7,
lio Luz foi convidada, pane
que sua' equipe se eAiba no

Uruguai, mediante, a com

pensaçãõ financeira de 300

mil cruzeJros por jÔgo; li-

'vre de despesa.
Adiretória, do tei'io f'�

Sul, a ,princípio aceitou :)

convite para excurcionl'!,r" ,)

que deverá acorte::er 10Jo

após o certame estadu8,L

--000--"- ,

--000---

o sr. Orildo Lisbôn, pes

soa' altamente credenciada

nos meios rem.j,sFcos ([3,

ilha em palestra corh, a re

portagem informou que te

ve conhecimento d'3 que o

ex presidente da Fedf'ração
.

Aquática de Santa -Catari

ra e at.ualmente eXI}recen

do o cargo de Presl.deritê. do
Conselho Regional de Des

portos, está tratando �&
vinda do treinador alemoo

Rudo!f Keller, para o renl�

catarinense.

-000-

----� .._--'-----,----,---�, .._--

I'

L da .
. ,

•

:

Rua. t.ioaséuteno Malr-", !tilJ - 1:el. .-su�� - uuxa .l"'ossall:5
- Endereço Telegráfico "O ESTADO'"

D1KETUR
Rubens de Arruda Ra.mos

GERENTE'
Domingos Fernandes de Aquino

REDATOR-CHEFE
Antônio Fernando do Amaral e Silva
DEPARTA.c'VIENTO DE EDITORIAL

João Francisco Vaz Sepetiba - Pedro Paulo Machad4
- Osvaldo Melo
PU:BLICIDADE

Osmar Antônio Scl1lmdwein
DEl'AK'l'AMENTO COMERCIAL

Divino Mariot
CULABORADORES

Piof, Barreiros Fílho, 'Prof. Osvaldo ROdrigues Cabral
Tito Carvalho, Prof, Alcides Abreu, Prof, Othon 'Gam:r
Lobo E'Eça, Ministro Milton Leite da Costa, Dr. Ruben&
Costa: Coronel Cid Gonzaga, Major Ildefonso Juvenal
Walter Lange, Dr. Arnaldo Santiago, Doraléeio Soares,
Osmar Pizani, Dr. Francisco Escobar Filho, Zury Ma
chado, Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas Filho, Marcilio
Medeiros FIlho, Luiz'Henrique da Silveira, A. Carlos Brí
to, Glswaldo Moritz, Jacob �ugusto Nácul, Major F.d
mundo Bastos Jlmior, C. Jamundá, Jabes Garcia, Nelson
Brascher, José Ferreira da Silva, Clemenceau do Am�
ral e Silva, Jaime Mendes,

� Cyzarna, José Roberto Bue-
cheler.

'

\

REPRESENTANTES
Representações A,S, Lara Ltda, R�o �GB) - Rua Sena.
dor Dantas, 40 - 5° andar - São Paulo - Rl,la Vitória,
657 _:_ conjunto 32 - Brio I,tori,,\r-nte - SlP - Rua dos
Cariiós, 'S5'S ::__ 2< andar .s: 'Prl�ta Ale.gr€ - PROPAL -

Rua'CeI. Vicente, 456 - 2° ando r.
-

Anuncíos mediante contrato de acôrdo com a tabela
em vtgor,
ASSINATURA ANUAL cd 6,000,00 - VE:l'tDA AVULf:\4
Cr$ �O.OO:,

'

.

(A DTREQ,�O NAO �'P. D'RRPO�TPI\BIT,:rZA PELe,s OON
CEITOS EMITIDOS NOÇ? ARTIGOS ASSINADOS).

'----_._-

- __ ....,vrii'�
J
-

Sábada - dia 29/8
Bai1� da Universidade

às 22 horas _'

E�eição elE
Miss UnIversitária

Domingo - dia 30/8
Dançando na Colina

ás 20- horas '_'

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

REX-MARCA5 E PATENTES'

Age�te Oficial da Propriedade
Industrial'

Registro de marcas patentes de invençãt
nomes cúmercléllS; títulos de estabelecimen'
to, insígnias frases de prop,:;l.gánda e marcas

de exportação
nua Tenente Silveira, 29 - 10 andar _"

Sala '8 -- Altos da �asa Nair - Florianó. ,

polis Caixa Postal 97 - Fone 3912

ESCRJTOR�O DE 'ADVOCAC!A
lJ tL Nu)rcN PEllEIRA

Adv;)gndn
ABELARDO. H. BLUMENBERG

A.HARN
e PERP(

SoliCE4dqres
,

AÇÕES: CfVEIS, TRABALHISTAS. CO
MERCIAIS, PREVID1tNCIA SOCIAL, "ETC

Rua Conselheiro Mafra, 48 - Sala 2.
--

-"__.�

I
OLHOS

use óculos
bem od,?ptodos

atendemos com exotidõo
suo receita de óculos

'ÓTICA ESPECIALIZADA

MODERNO lABORATÓRiO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cümemorado ontem com .brilha' tismó o Dia do 8oldadoY'
fronteira Sudeste:' Governadores

FlorianópolisI, reunem em

Quatro repartições do

Estado vêÍll' de adotar o

horário industrial, de 8 ho

ras, nos têrmos da Ieí n.

3.485; de 24 de, julho últí

m�. São as seguintes: De':'

C) desenvolvimento eco

,nômlco da área, que; mais
do, que um processo eco

·,nõmlco, é processo Imínen
temente, politico-social, es
'tá na dependêncía direta
dO poder público, que run-
'clona como elemento con
dicionador.

sías, '

.:Luiz De�f�no versejou
por as fónnulas' e escstas.

, Dotado de' rica ímagínã
.ção, 'estílo: brilhante e,' co:'
latido', foi '';:tai.vez 'o tU�is
fértil 'poeta: q,i�� jaliJ1a!S te
ve :1' língua.' ,..

"

Erá, filho de Thomaz àhs
sintos 'e 'de, Da .' De�Únn.
VitQrifia" de .. Oliveira... ,

:
"

.

"

, Fàleceu 'em 1910.'
Cítaremos aqui um de

seus célebres 'l)oemaS em

que, tocaltea a, personalída
de de SElU �à1.

;Meu pai foi 'se':Íl�r1" :a,
honra enl forma: .p�uha'"

, ,

'

(ria
"Tinha ;i�túde 111ás:cula"
,

' Ü' '!'otriÚiá,;
': tfãó, :em ' austéro: 'só, era

rferoz
Trabalhava 'incessantf',

(noite e d!à,
'pomo um leão, seu an-

" Itro defendia,
E era uma pomba para:

.Itodos. nós.

partamento Autônomo de'
Engenharia Sanitária, De

partamento de Estradas
de Rodagem, Diretoria' de
Obras Públicas e oomtsaão
de Energlà Elétrica:

'

SENADOR tiNO,DE 'M'ATOS: '

(afé brasilefro fai�cencorrên-
�'

'

ORA. EVA - CUNICA INFANTIL"
ComuOica._ a reabertura de seu consul·

torio no cdnj�,mto 207, do Edifício JULIETA
Rua Jeronimo Coelho nO.' 325. - ,Horáric.
15,30 - 18,00.

Hio candidatbs estão
inscritos ao concurso públi
co de 'provimento 90S car

got de .l�nt� catedrátij),
do QUàdi'o Gênl do Esta.

dó, nos estabel'ecilnentas
estaduais 'de ensino mériio
As inscriQ0es já: t�rarn

aprovadas, :pel� Chefe. do
, ... ", �

POder llLxecutlYo, í .1':,) s,o

'atia pe1,o Conselho

'de Edú"e'

;,,�C1��,nn ;�(lM�
iO�J.'tr1lva OI+IS�l� VHd�JOa ll,11V

,O VU

I- *, ,', .,

Qla a SI proprlo
SAO PAULO, 25 (OI!:)

cÍ'itici.. �o asserbamenté o

Ministro na EducaçãG, se

gUiu na manhã de hoje pa
ra: 'Brasilia, o' deputado
Evaldo de Almeiáa Pin'to. O
sr. Flávio de- Lacetd'1, foi

responsal;lilizado pelo: :Inalô
gro a que:' eStá fà�acla a

Universidade de Brasilia, e

pelo abánd.ono 'do tllétodo
educacion,al Paulo Pratre. O'
pàrl!l.meritar l'rO�eteU rea.

lizar campanha uaei.oil1J,i· -pe. ,

la utilização' dêste mêtOdo.
O seria:ctór Lina' de

'

Matos,
q).:e ta!!lQeni viajou' par,a
,Brasílib. 'reiterou preocupa.

,

perda de mercados
,

,d� CUlç{por
'�/

"

I
r

parte dó' Brasil: ,b pada
mentar do rT� paulista,
lembrou q�e a ,fiúta de, éXi
gêrtcia '<;le cej.'tific�o <la
'origem pôr parte dos i,m
portadores. ensêja a reex-

portação ,do caf�. "Ca,fé bra
sileiro expbrtado para. a Ar·

gélia". d�larou;,"� reexpor-

tado para á Európa, como

sendo
,

irricano e gosanq,o
de isençõe$ fisoaisn• "COm

isso. finalW(!)U", 'café bhisi-,
leiro faZ col'lcorrêneia cóm

café br&sile*ro, em .detri
mentu da economia nacio

nal.,

:fnrciativa' do De�utado
BerJoU bem recebidaj

Pélo interêsse 60in'quê' se
'houve no' ,easo ç1a autoriza,.
,

ção goverllamentat' para' 'o
erg-uin1ento de UH! g'ru'po
é,§.colar em R.,0deio, o deptt-

r:"":do" João 13é;'�oli' l"ecebÇ!j O

::�Y� / .

seguitl�, despacho' 't61egtá.:
fico, dáqúela d!dade: / "No

me Diretório e Povo São

Virgílio, agradeço e1-npenho
favor constmt:ií,Q "grupo na·

queia loc'1lidade. SaudaçõeS
Celso

/

Berri" '

.. ',J: ,

. -,-,,�, 'f
, ,

',,'

se

iOONVniJ i.:faliU
iO.l.VIVI BfJldNO:J YUVti

QHIIWY:I OSWR 011131 soaOl'
"VNOI

,Y .V'3" ,SnHtIINY!l STJ soaO-t"

" � "Dramatnrgía' de, wu-: Cinema, História' do Tea
Iíam Shakespeare", encon- tro Brasíleíro.: Ron ti
t

'
'

,
""

v lan 5-
ram-se à dtsposiç,ão. Os' mo e .1ornalismo, serão et,-
relativos aos, cursos, sôbre ,tregues' a partar ela

.,

,/, . " PNXl-
ma semana.

.'

" lOO,!IVnU'13QNO
':'iqJ.VIIY,i SfVN 31i1ll3S 311Y'
_.::._!.Z��!!l' :;__�31H�:l,

'

.: ." Rea'briü O' Restáurante C�hj-nê-s'__
\ ',Desde ontem ,encontra-se
,r ea b e r t 0, -o restaurante
"GRANDE 'TSINGTAO" ane
xá ao Lux Hotel,
Como se 'sabe, o, corih�i.

do' restaurante.' espeoíalísta
em cozinha chinesa '

esteve

fechado por alguns dias.
Spa volta a atlvídade reper-'
cutíu .. eUl Flortanopolís, pois'

o Tsi):1gtao em poucos dias
havia se tornado em ponto
de' reunião da sóciedade no-,
,rianopolHaua.

. o reinicio das atívídades
do 'conhecido restaurante
faz com que o TSING'l'AO
volte a ser o 'ponto de en

contro da melhor sociedade
locai.

cpr,etori-a ',Estadu�'1 para
_

,

.

': tampos Novos
À Cidade '&� Campos' No:, r se=+a ... te de Campos Novos

vos precisa" com urgencJ:a, esclareceu que ao Ooletorla
d,os serviços, .da Coletoria de su?1, terra funcionava há
federal. Ú aSsunteI' ,foi.: 1e': ffi,à1S de .0 aúos, antes de
yado "ao �ienátIQ "di'" 'As�' ',. lleF têhhàdà. ".o mesmo Ós�mb[tÚÍi. Le�siàtiva, Peló pár'amentar pediu íÜrida.
Depu,uJ.d'o" Augusto Brez )- a-

• remeSsa,
•

de expediente
Iii, qú_e 'tequéh,�ú ,o euvío

'

te
,

d,'e '+';"l'em:h�'a"s às. 'a;'�"'rl'-""
con endo 3;pêló, para a feri-

,
ue "'�"'W ",,,,",, bertura d� 'Agência .do

, dR'ci�s' - cOtri�teilte'�" '

soü
" , '

, '" D.e.T.,' '110 disti-ito' dé
, êitárido a' reabertura '( " :ç;eãos, também mmucÍtillo
quela . repartição, 'o rep�'e-:, oestíno.

"

'

,Ma.;,s Iscelas para õ Estado'
Nbvas: escolas -isoladas, barriga-�er?e. són:ent�, em

'estão com prazo de fun->
,
ooncordía , �o�m criadas

.
eíonamento p�í:lvtst(i) 'para lO, que sé distribuem por
'1965, no Est.ad.o de Santa suas diversas Iocaddades:
Catarina. Decorrem 90S de- em' Fraiburgo, mais três;
sejas do ,GOVernad�t: ,Celso em Cflritibanos, 6, final
Ramos de levar o énsínó a mente em Jaborá, .duas.
tódos os ríncões da terra

------------------------------------------�----------------------,'-----,---------

Deleg�ç,ijo de Siderópo�,is
com Góvernador,

avista-se

o Municipio de, Sidero-"

polis esteve presente na

Capital do �tado, através
de uma delegação de re

presentantes
: . seus. Com

efeito, para manter 'um

encontro com' o Governa
dor oelso Ramos,

' dírígt
ram-se a Florianópolis os

vereadores ;Alváro Luiz
Piacentini e David ConU,
�mpanPadOs do sr. Olí-

rio cesar, membro do di
retório . pessedista daquela IA
�,dade.
'Encaminhamos assuntos
de solução príorítáría; em

nossa terra, foi a decido "i.

ção à reportagem.

A C0mitiva s,ulina visitou

também a Assessol'ia; Par

lamentar.

Esla Casa, SUa no Jar�m Allântico,
Póde Ser Sua'

",
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