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FI..ORIJlNÓPOLIS. (QUINTA.FEntA)., 3 DE ,SETItMBaO OI!: 1JU ..,.. EDIÇ&O DE SOJE

(a,stelo afasta todas }as possi
decretação do e st a'd o' d e

lhôes. o aumento de uma

carta aérea simples.' foi de
,

10 para 40 cruzeiros. ° te- '

legrama comum ínteresta- L' B
.'.

dual, passou de /3 para 20 ,IVrO ranco
cruzeiros ,a palavra, e. as , RIO, 2 (OEI _.- Será' pu-
comunicações do Telex para· .' .

j>licado brevemente 'livro Estão sendo tornadas Cí:1 E M' 't 'd M'
.

�:r�O���i�ri���� �in�� sõbre a revolução de Sj Cf> CltriUha. providéncías ':)(�- X' lOIS ro a erinha Depõe
.

A ti d 1 d j
. março. O trabalho ele' 40 la Policia Civil c tropas co RIO, 2 (OE) - (·)'-,�\njr

to. .par ar e o e. anel' págínas, foi elaborado .(,do III E ircít latí
"<. v era um fraco nào rianrJo'

roo • ha'verá um 'novo aumon-
. xerci o, re attvas a mande. I Aragào ni Sindira' - 11 15""

'"

.

ita'maraty, com colabO"? _

•

·t·
ne co ortura de açáo ener-

\
...." VISI a .que o Pre-Idcnte eh to dos metalurgLo.5·:t -m-

.

�üo dos demais ministérios. República fara ··d Pau"ia tc de março roí paru ad-
gica que preicndta'.p��;�;J

0,,> origínaís, já Iorarn en- a partir de scxt s -r,)l\'u.'.<1
; lou que Darcy

'Está sendo aguardada to tempo não 'é apresenta-
vertír ao" marínheírcs rl- -transmitiru-Ihc , a ordem Ie

,
.

OtIn'nu
·

3010
camínhados a" aprectacão chegada do Marechal C:1S-. motinados e 1)['0 necocíar

com' grande. expectatíva o da em ,Ponoiis. Na foto Lo�
.
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.
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1 t ;1 R , .. '

bl t·'
., ' �v - .Jal1go de não rcsístãr a

.
...,1-' ,.. "" ,(,0 reSlcen:c .,.a. '€I-'u!t clo Branco. a Caplt:ll j)1l- "disse o almiran'," Sl'l,"-l"O

6llaw d�· Estrelàs, com 'a.:� Três 'd,o" Chilt\ 'detentores
�

pressãO dq.;vnmotinados.

ti13tas dç l'enO:llle. lnter.ntt'- elo Disco de Ouró co Chile, UltRB SIV. 0001-3 J1V
'

..•,', :_,a.
'

ranacnse, está pt('vl.�tf:l )1,,- 1_-1otta,' depo�lÜ0 'pe�antt!' o
----------

clonaI., que ,-amanhã scrúo- que fazem pàrt.,' .. y'"
�, , -' rn. as 10 l'l91'as. O el1Me tl::t tItular co trJbUnHI Ih ,fu�-

�---

ap�senj;adQ� no Cl�be Dn-
.

que amar.hã s·e.ria ap�:1u- W891 .
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' ',NaçíW' receberá ')s t,tuiflS tiça 1l1i�itar. 0: eX-íiüni::p'o p'.' .-" .

'\2e (l�' At�1lp).em. �om.e.n:n;-,.v �id� 'P�l::il- �Qti.Gdi,Un: . 'fi,:"
.

t..1:uatls.\1em,.
. .:, .[�raga. .

' de cldadi.j,(:) �lWm't't� dt> Qft .,/uul·m111l...,Q,isS':: --,\j.l��..wlÜq;. :orhtano ,-com
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�r:n����:���� d��.OJ�.��;�n.s����

.
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'tro ela via�ú(j recebeu ro-.

, ,

• " • ,1111I):Iao 'de. l'ortuarios C€,[� ..

(,'011' à Fortfll!�za., para dinH' '·OYO'3110 OS' VW'fi .

t t
_ I

'
renses ,ra ,llndo elos 111'6'-

,", .,

lnl··';'ç;iío .ri:'!. drag'a, c;:!ãO' pe,' . .

,
.. ..

_

'" .... ", blcmas ela classl'. A cómh-

.
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d ·
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d'
dro, que-se encorttra há- vá iOlM3'lrYSNlI:fd OS··f�'n VU�AUH são eheIia.cln 'l>or l'aulrJ

'1.),.9 ,r. I"" e ti" O· S· g'
'

.

rios ImOS na bacia de evo- '.iinVI iI,:
- ft �� .

�
Ferreira, acompanlw do

.

g a .. O
..

· overna. or luçãodonnc�ro "

IdW03 Vil.!' ".lOer Me"""
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Am�:'�:"'�' (�:,r1t6rlO F�O pelo GpvenuWor em em· JU,stinn., .Ç."I,Ulf,nC Iama' a,' '8fic ia)idade 'J'flvem: ;,

·Irregularidàde� ria� �r6� pessoa itS .�a�;o·�,�éOA�mi��pteári,a.ls��ri.r�R·�oTboeerrt�oi�R,;io� r��L�;���'�B�e�E\;:,:Lufa" p'eJ"c-- "C'o ns··o ,.daca�o'

.. '

dos Deputa'd'os'
. '" v:a na. Guanabara, regres·, ,. , I
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.

.
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'. .' '.; ,.... una Souza. o.s ,
tiros foram 5UU apressadamente àque- ...

,
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SAO PAULO, 2 (OE) � A ouviClo o deputacio GUl"gel da4Os. pelo Major �I}shill. la unidade federatlnl, 11Jim ' •

��:::�� ��:rt�:�:: .�: ��n���ral'����d�::S. �� �Oo�i�ac�����i' ��:�ti�� �:bf��:ar as llrovidênciús moV·!men t(011,
l-to' Il��O'5'"O'

ir�egUlà.rldades sôbre as meslllO tempo; .�s' investiga- - �.�----------------- «

verQas pessoais dos> depu- çóçs nas entidades benefi,
-

Fali' "d 't'
PORTO ALEGRE, 2 (OEl

O· d'
.

t d
-

' C'ceu O ex-pr'esl 'en' ,e Na ord-em do Dll (lU" I
.

a R O"
- du S"1HHlo, Vi�e·presidente e Presl·den·te da

��s�::rc��la!��U Ai�d: ':a��f1S •. por ventura envolvi· ". ·;;z ler par[1 o 3. E�erCito� Ia . nC ilf· ..
!lo f'!l �.:, I{CjHíhlit'a.

esta semana, deverá ser.. Craveiro Looes cuja. cOll,allclo, assumiu o a ii lJ II iiU :1 rntdigl\jlt'ia 1'1llg'lIrante, 1-iua capacidade

_----------...
' " . . ._,,, geNeral JustIno Al'rt';:; Bas·· J/\llES ("'\I�CI:\ �c trabalho era extraordinária. li ponto de

RIO, 2 (OE) -, ,Ct':!SOll ,morte do eXjPresidente,. de tos conc1n111ou a ofir;ifi.1i::Ja-
C<1u�'ar aclmiraçã,o aos parlamentares, co-

profunpo .p�s,ar '"na .;colô.nia . Portugal sr. Craveiro Lopes. de jovem clévar até· a') úl-
.
O dill de hojü l'ccord"o<, ',,; o n;lsdmen.

mo aconteceu, por exemplo, com o projp.
portuguêsa

I 'raà�cta na .
No Govêrno Kubitschek, 'o tim2\;s consequ,encias <la lu� to de Um dos mais ilush'cs brasileiros a

to constitucional de 1946.
.

Guanabara,' ,a
.

�;tf�iá l?róçe:' sr. Craveiro Lopez fez uma ta. vela . consolidação do qucmç a I'átr,ia, agradecida, de\'e lassin�lft. 9uando da crise que a Nação atnl\'cs,

dente de Lispõa, sõbre a yisita ao Brasil. 11-1�vin{ento rev.:lluc;, ..nário dos serviços,.llclo muito que realizou em
SOU,' em ag'ôsi<? de 1955,. e -que culminou

.. _.-'--_ .._ - ----;--'- vltb�tos� de ao::11. Ao. mes- benefício ela causa pública. cpm o suicíd�o do Presidente Getúlio Varo

Perseguido pela Polícia 1110 tcmP9. C1,uc' res.Nltou Nascido a 3 de setembro de 1888 na
r<�s. �pi êle chamado a (lirig'il' os ticstinos

.' importancia estratégica na Cidade de Lajes, dedieou.se, desde 'a i�fâli. (lo Pâís. ,justtlmentc Iluma iHlnl df' iJwl'rte·

c, S"d
área territorial sou ::lua cia, ao estudo com insaciável desejo de

ZilS (' apreensões. ;\-Ja<;. c(lm <tqlle!n �lIlst!'·

anoca LiICI 'ou ...se 'chefia militar par'l. a co",- aprender" s('gu�ndo, sl'mpre, os conselhns
I'idade c fit·me.za nas �lIas decisões. \'oHot�

secução clesse oOjcí.ln.. Em de- :'!t'1I venerável pai, que tamb{�llr te,;� a }'('inar a paz, a tranqiHlillade entre 'o 1)0'
,

d
. \'0 1)r,asil"ij·0.

,sua m,cnsa.gc:11 !) 'JOV(I (:0- estacada atuação na' vida públi�a ','a
'e

mandante' fez U.l:-l 8.ml�j- ·terra "barriga·verde". ,.
O último (;:.J·g'o que ocupou foi o' fie

se . ela i,lituação no N or ,leste FormOlI·se cm nircito, em 1909, . IleJa Ministro, da .Justiça, nu (�o"êl'UO do Pre·

que afirmou 'que e']l1st.\tllÍw t.radi.ciunal' l'acuIdade de Direito' de São siIJ("11<' Ju�c{'lil1o ]{ullitschel" onde preso

rá a base para seu com-:" Paul.o.
I

tou ·os m.ais l'eIevantes seniços i't Naç,ão.

portamento no novo p;·!;to. Ingressou na llolitica em 191,1, quando' !\tendendo a 1.Ull chamado (h' seu Par-.,
Jo;f:' ('kgcu Deputado Estadual. Daí 'em diall' filio, II ·P.S.D" ,':cio a Santa Catarina presi·
tc começou sua atividade política; .

creg· lU)' os trabalhos da eOJlVeJH;ão r!'�onal.
- cendo, ('alla YCZ mais, �10 conceito de seus realizada em 15,6-58, a crual se consUtuiu

e�esta(�lIallos. qUl' o elegeram. mais taro numa n'rdadeil'a consagraçãu llarliIJã-ri.a,
d�. Jlp.nnt,".lo Federal· e. (l"i)o;'�' Senador _o!'llsião '('.111 que pl'ul'l:'l'iu tnl'll1orÍ1Yf'! di:;·

.

da República, (�lIrso. )!:m sua.viagcm dtO "l'!;l'CSStl à Ca·
pitat Federal. no dia seglJillÜ'-, o destino
crue� c .inexorável l·oubo�l.Ihc .a vida num

dellast.re aviatõrio, ocorrido nas .proxilni.
dadl-'s do Ac'i-oV9rto de. Curitiba. O Brasil
inteIro sofreu o impacto da tl'ágic� notí.
cia. (',om rcpel'cl'tssãu até no Exterior.

O seu exemplo de homem público ja·
mais sel'á esquecido 'l)elo� bons brasilei.

I

N.o

,

1
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•

Show de Estrê�as Amanhã'

) Ministros vão ao Senado
BRASILIA, ,2 '(OE) -. 0:-3 .

ministro� da Fazenda e �).
Indústria e Comércio com

parecerão UQ Senàdo en

�ia e horas a serem ainda

marcados. ,'V;ão prestar es-

.c)areéimentos à .comissão
de Econoinl(l daquola: ci�'a,
do Congressp, sôbre proje
tos orig':'narios de <;;'.8.3 t('8-

péctivas . pastas.

Na Guanabara:
Açougueiros Quere,m novo· aumen:! r

Diúmclo-se insat.!sfe'.tos

com os novos prer;os da

�carne, os açougueiros 1';:1'-:

riocas protestaram j u�lb à

SUNAB. pedindo imfdiat�
revisão da 'tabela re('ent(.�

·nwnte elaborada. O ótgão.
estara reunido est,j, tarde

'�om dirigente') .Jo 3indie:t-

,tO da Carne pard, :::,pl·er!iar
ri assunto:

-

.. :: -: '

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

Reformas verp ai: -Castelo vai
.

.

"',
envia.r novas m,ensagens

BRASILIA, 2 (Om) - O
_

Presidente da Repúblieq.
enviará nOs 'próximos dias.

ao Congresso, várias . pró
posições de acentu-àda im

portância. Serão • encami

nhadas mensagens sôbre

colncidencia de man1utos

de governador.es de esta

dos. reforllias à lei eleito·
'

ralo da legislação tributá
ria, reforma' agrária. " al

t�rações de vári.os códigos.
A informação partia óe

vários círculos l:gadüs ao

Govêrno.

lOOHVOO i3dNO
iQIygya IIVRcDlOa 'IVd

OHHI.V:) OS "" "".831· SOGOI
.

/ HVHOH
V WYA31 SOHHINV:J SO soaOJ.1I
,. . ',' .' ;",

o �IS AlfTIGO DIlIIO PE ,�AJfTA CATABUfA"

stuo
de

..

-

BRASILI!, Z (OE) - Nolícias �a Ca-

':'01 • .'

pilai F�deral informamque',oPresidenle,
:

801e'l F!I'ra"o se
r e

',- ,

Caslelo Branco a�aslou Iodas 'as p�s�ibUi.,'· U U'· ral ln e·rpe-dades de decretaç"o .de eslado de S1l101 ou <:
.

de qualqu�r eulra medida. que luja 'à Dor- ,)a O...,o h ]..
.

J C
A

r

.

malidade democrática. É seu desejo, segua-
. O e Pn a am !I r !Ido fonles" da Presidência da' República; " �

, ,li J' U, U
c"Jnprir ale' o fim o 2J.t I '"I .. '

1
.

{ BRASILIA, 2 (OE) -- o rá do títu.ar da pasta ela da de volume de nossas ex-

óIII. ....•. .
til, O BSd U,CIOllél ,mas "�t'.putado Jcào

.

Pacheco Industria' e Co·111,ir·C)·.Q ex-- portações, e sôbre: a baixa

não deseja revilalizá.,lo. -.:�hav:s: devera
'. �llterpelar cíarecímentos sôbre :1 ·,11.1e- cotação que 110SS0 pr+ncí- nal,

.

'
' o Mimstro Daniel Faraco, ---------�----�----__---�--

/

que comparecerá à Câma-

C
.

.

I-ra dos Deputados amanhã
.

.

t
.

I .

a tarde, sôbre a ')()litica' .

as e o
cateeíra do Govêrno. o par . -

.

lamentar paulista, precisa-

feira

pal produto vêm alcançan
elo no Mercado Internaeío-

chega
Par6ná

'sexta-,'Em vigor as novas tarifas do D'CT
RIO. 2 (OE) � A 'partir

de ontem, as tarlfas
.

poso
tais e telegráficas do Depar
tarnento dós Correios e Te

tégraros, foram
'

.. majoradas
em 'percentngel!s que va

riam de 100 a 1.000010 vísan
do a reduzir o déficit ele

repartição em todo o pais,
que no -aO,Ç> passado foi de

40 milhões•..e que êste, ano

estava' preyJsto I para 100 bí-

ao,
Q�RrTI:BA, 2 (OEl_

to.

do

.RIO. 2 (OE) - Atirando· J Gráficos. O ·sr. NU,tlon
so do 6", andar de um edifí- Eduardo de Oliveira, vinha

cio, do hui I"ro -, de Botafogo
' sendo perseguido pela.' Po·

ná Guanâbara,
.

morreu o .lida carioca, desde ,o d.l'ií.cio i

sr. Nnton Ecj.uardo de Oli· cio movimento de 31 de mar
veira, presidente _d0põsto da ço.

F�eração Nacional dos '"

-

Poucas personalidades, no 110SS0 c.ená-
J'io político - dizia o Senador Atílio Vivac.

q�Ja - l'epreseutam, como' éle, formação
tão completa da vida pública, tão eruiqu&
.(·itla l)cl:l" e:\:periência e pela cultura e tão
apr.imorada ,110 espírito p�trióiico.

TIe1"e.rcnciemos, pois, ne�te dia, tlua me

!)l!);-ia, como um llreito rh� tp"lltidão pelo
,multo que fez por Santa Catárina e

jJ1'a�il.
E"te -'hm lem e� ,,':crt:u 'lin.l1lütc

- - -

------------,�---� ..__._--

Lacerda Ameaca ,Renunciar
,

:RIO, 2 (OE) - O Gover- dor da.' Guanabara disse

IU}dor carioca ameaça re· também, que a 5 de dezém·

nunciar. se a' Justiça se ma- bro deixará o Governo, pa

l?�festfj,r r..optrár\a a aplica· ra se tomar m\,J1'd1dato' a

ç�o do -!\to .fnstitucional no sucessão presidençia:í, "

ou

E�tado da GUanabara. O sr.: paTa descansar, caSo o Mn·

C.arIos ,Lacerda, invocando rechal CasJ;elo Branco con

o. Ato Institucional, promul· tinue na Pr�sidência da Re·

gou leis que poderão vir fi. pública por mais tempo do

cair, na Justiça. O Governa- quo atuaJmente pretende.

Seixas' Dória

·Preso

1'o.s.

CO"'_o Interventu1' l'111 �anta Caiurilla,'
, de 1937 a ·1945. seu programà adm.Ílii�t1"a·
tIvo roi dos m.ais profícuos: cOlicretizundo,
aqui c ali',. realizações dignas até lloj(� da
nossa admiração. i\ Colônia Santa Tere:
�a, o .t\b'rigo de l\'lénO�('s, os Postos de

)�Jericultura f'�Jluínados 1)1'10 jllt(·cl't do
Estado, os grupos (·s(·olart>:-,. considéfados
até é:ntão os melpol'cS do Brasil, as c:\:ce�
lentes rodovias collstruídas. e outras inu.
meráveis obras estão a atcstar sua 0PCl'O-'
sidadej 8.eu· dillamisnlo, seu llO'ôjo.

, ,DeixapdQ a.. Ip*cl-l'entoria. elegeu-se Se
nador. eJl1' cujo eXerCl(lio tomou pl1rte nWI

trabalhos ela. Assembléia Constituinte tle

1946,. sendo escolhido para líder da maioria
e �esidente da COllússão de Constitnição.

:\a esfera federa! ocupou os m.ais altus

vo:stô.s: PrCSitt('ll!t�", Ia ,i nHn:�, Í'reúLcnt .

,,;t�.L....-.._ -::t:tz ____ oca_o" tÍ'

EECIFÉ, 2 tOE) O

Comando do Qua.rto 'Exér

cito
. telegrafou no S.T.M.

infórmundo quc Seixas Dó·

l'ia, solto da ilha de Fer·

nando de Noronha, encon·

trava.se .C.I1;l Salvador onde

foi novamente prt'So por 0"

dem do Sexto ]!jxCreito pa- I

ril. áveríguuçõos. Outro i.n

quérito apura atos ·.bubver·

sivos. Por outro lado em

Brasília, o general Geisel

declarou nada. existir na

C.8.N,l, cnquri<lrar o depu
tado B'Outel de Andrade 1 o

. l'll�qctadQ -dtl l:tl:lgUl'i.\:::Slê •

\
Co.ntinua Forag.r.do

los 'im-asores de terras. Pa·

:ra não morrer, pois fôra

atacado a foice, atirou eoIl·
tra õ agressor,' matando·o.
Diz'l"e, a.Íl1da., qt1G o cnnu-

11080 ,manifestara a várias

pessoas o desejo d(� s'1.ir do
Estado "por estaI' 8011(10

perseguido por anti'go.s in·

tegralltoo ctas�· ..tigas';,

Sôbre o crime ,('orre a se·

f;1Jinte versão: Severino Ca

bral �r�sfta. re�elado· con·

ti,a. a, direçã,o _das tigas. ·�m·
j'�s da R,�volU(:\ão de:'I1 no

m.art;o. chegan(jo fi, Itlo1;)i1!·
z�t cem h01;ne1)s para des·
truir a 8tOdc da organizr!�[i,)
e as. casaS' cónstruida:s pe·

..

" ,:t� .'

<,' ..•.�;,\. t�'f;j�ú;ú;�;,,,,;;'t{�i�ki_:� ,��; 'i. i;�:
�; , .

..::
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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José Guilherme de Souza No entanto,' êste impôs to, A despesa estimada para o

conforme opinião generalí- corrente ano é de 2.248 bí
A política tríbutária é um' zada, é considerado um íns- lhões, enquanto a receita é

instrumento de transforma- trumento promotor da jus- . de 1.250 bilhões, o que dá
ção social, que ajuda a pre- tiça social, pois que retira um deficit em potencial de

cipitar o desenvolvimento daS classes, mais abastadas' \ 998 bilhões; isto é, quase
econômico de uma socíeda- o que lhes 'sobeja para en- um trilhão de cruzeiros. Res
de. Nos países sub-desenvol- tregá-Io àqueles econômica-I salte-se que oêrea de meta
vidos mais acentuadamente mente menos favorecidos, de dêsse desequilíbrio pro
tal 'desenvolvimento I

deve atraves dos auxílios e bene- vém do custeio, pelo Tesou
marchar paralelo ao respeí- , Iícíos de instituições sociais. ro Nacional, de órgãos co

to à dignidade da pessoa hu No Brasil, no período. , , , mo a Rêde Ferroviária Na

É para entristecer:,· quando escrevemos mana e às liberdades civis 1948-"1960, os impostos índi- cional, os Coreíos e Telégra-
)
e VemOS' o nosso trabalho mutilado, empas- 'e políticas, entre out\as, Pa- retos. (sobretudo os irnpos- fos, emprêsas de energia e-

'1'" ra que tais objetivos pos- tos sôbre vendas e' consig- 'Iétríca, emprêsas privadas
telado, começando sem sentido com supr€s- sam ser alcançados, torna-se nações, de consumo, de sê- que executam serviços pú-
-

de nalavr ,

d f
' necessária uma' política trí- lo, isto é, tributos que .one- blicos. emprêsas de navega-

soe,s e pa avras, e ate e. rases' como acon
butária agressiva visando a ram as necessidades basí- ção, estaleiros e institutos

teceu com o registro da aposentadoria do .renda líquida e a riqueza, cas dos indivíduos), repre- de previdência, bem como

Prof. Othon d'Eça, q,ue cariri
..

· hosamente fize- A finalidade l?rincipal' dos sentaram, entre 65 e 80% do dos subsídios concedidos
tributos' é "atuar sôbre a' dis- . total arrecadado. Em países aos combustíveis e ao trio

mos inserir em nossa última crônica. tríbuição de renda de in- e regiões econômicamente a- go.

Nossas escusas .Professor e amigo. divíduos ou setores, para es trasados, à ênfase 'dada à Ora, está fora de oogíta-:
, timular a canalização de in- tributaçã-o das necessidades cão: a emissão de papel-moe-SINALEIRAS DO TRANSITO PUBLI - vestímentos em determina- primordiais só pode contri- da para cobrir tal defi�it,

CO _ Estão a m,erecer mais cuidados por das direções, a fim de dífi- buir para piorar ou pele pois isto apenas aumentaria
cultar o' consumo de bens menos manter o "status o processo inflacionário. A

parte da Inspetoria do Trânsito Público desta ostentaríos e promover uma 'quo", Daí a regressividade propósito, há quem diga q\18

Capital, varias sinaleiras automáticas, nota- estabilização. dos 'pr�çós, , do sistema tributário vígen- os governos não devem ir

damente as que estão colocadas na Praça 15 Nos ,-países subdesenvolvi- te. muito longe na tentativa de

dos a eficiência, dos progra- O irnpósto de consumo acabar com a inflação, devi-
.lado do edifício inacabado da Caixa Econô-' mas de desenvolvimento, de- deveria ser um instrumento do a ser a mesma um instru

mica, outra no fim da rua Feleppe 'Schmidt
\

pende da capacidade' econô- seletivo da renda consumi- menta aceitável para uma

mica e proficuidade na ad- da, atingindo sobremaneira política desenvolvin}entista"
outra <ainda na Avenida 'I'rompor'sky .

,/ \

ministração do sistema fis- às classes mais �abastadas. e que porque tal fato ma

Há sinaleiras que marcam. por exemplo cal. Sabemos que tais pai- Contudo, não obstante os es- requerer tributos. por de

ses sofrem um círculo vício- forças feitos ultimamente mais elevados, O fato é que
O sinal vermelho. Apagam e voltam novamen so, formado de baixos níveis pelos legisladores; ainda a- qualquer política a�tinflacio
te ao meS1TIO sinal, provocando uma confusão de rendas,\ alta propensão. a presenta características de, nária obterá r-esultados in-

eonsumir, baixa poupança, regressívidade. frutíferós, coso não entre
tãl que já levoua dois carros esbarrarem COlll taxas mínimas de formação Prevê-se para 1964 que ês- em ação um programa de

perigo de vida para seus 'condutores. de-capital e rendas baixas, e se impôsto . participará da incorporação de' recursos a-

1\1
. 1 f "'d diriaid que' o meio efetivo de que- renda tributária com a ele- dícionais, de caráter' com· bens' esse,nciais que supremmtos t.e�e onemas tem &,1 o lrIgl ,

OS ,brar êste circulo, se111 pres- vada cifra de 48% (cerca .de pulsório; oonüomitant�men- as neces.sidades básicas 'dos
àquela, Repartição, mas, tudo continua como cindir do auxílio do capital, 565 bilhões), cabendo ao im- te, deverá ser ativado � pôs- indivíduos, atraves da exor-

estava. ' ,estrangeiro, é lançar mão de ,pôsto de renda apenas 18° 'o' to em prática uni. plano de bitante elevação do impôs-
, vigorosa tributação e �la- daquela receita (aprox. 255 combate à burla e' à sone- to de consumo, a políticaÉ melhor rrevinir 'do que lain�ntaJ ... - borar programas para o de- bilhões), Aos impôsto,> de gação dos tributos, ' tributária do govêrno deve

El\f VIGOR DESDE Ol'fTEM: TARI- senvolvimento econômico, sêlo e importação� 9 e 8%, Alguns dos requisitos in- ser orientaci.a no ,sentido' de
QuandO se sabe que as respectivamente. Além dis- dispen'sávels para uma .uti· drenar para rins de investi

FAS POSTAIS - Aumentadas em CEl\:1 fontes prünordiais de finan- ,so, apesar, das reformas tri- lização' profícUa do impôs,,' mentos em programas de

.

POR CENTO (sômente .' .. ) desde onte�n: as 'ciamento das programas de butárias realizadas no ano ,to de ren4_a são: economia desenvolvirm;nto a renda ex

.,.(, investimentos repousam na passado (especialmente ren, predominantemente mone- ceçiente das classes mais a·, tarifas postais ,e telet;ráficas em todo o país. 'arrecadação de impôstos, da e consumo, entre ol,ltros) tária, mentalidade favorá-
. bastadas. Pesadas taxas sô

O Ministro JU2.rSZ t'" .:vGI'a declarou que. coni.preende-se '

que as re- -a receita para o corrente ci,- vel a uma tributação pro- bre artigos de luxo sM tida,s
1'" - " , b" d f"t D giõe;; subdesenvolvidas cada no mal chegará pa,ra aten- gressiva; padrão de L'lstru- cO,mo capazes 'de efetuarta aumenta0' e p.'ara co rlr o e ICI no, e·· .

- vez üispõem de menos recur der metade das despesas em ção e grau de cpmpreensão uma política, fiscal. efetiv.a
partamento dos Correios e Telegráfos., sos 'para promover seu e- potencial, conforme estil1;,la· elevados entre os co,ntri· com fins desenvolvimentis-

. ,/

'quiliiJrio econômico e social. tivas, buintes, e uma açlministra- tas.
(

."

E por fim, pal�a nossa maior alegria, -ain No Bra3il, nas ultimas duas

da esta declaração da:s autoridades federais. década:;;, houve a predomi

"ESSEs' AUMENTOS SOFRERÃO nância dos impostos indire-
, tos' sôbre os direitos, Esta-

NOVAS MAJORACÕS"AJ.tARTli.',D.,� .J4\-
- ,.

,..

NEIEO D� SES�ENTA-�:�C!r�Q ':r
J

I
'

I
" L,"

Boa notíçia, não, é? .
;

o Im

A CULPA NÃO FOI MINHA, PROF.
OTHON

mos' dispostQS a crer que o

sis,tema tributário em vigor
--snr1'e uni, procdso regressi-,

'

>
. voo

Podemos verificar, que

nos países da Améric� La

tina a predominância dos im

postos in rem _ sôbre as

'coisas _ 'sôbre ôs impôstos
pessoais é particularmente
pronunciada. A base da poli,
tica tributária nesses países
reside no impôsto do sêlo

e no impôsto de c<?nsu,mo.
A contribuição do impôsto
de renda na arrecadação da..

receita tributári?- é minima,

festiyal' pró E. C. Imprensa Qficial,
,No GINASIO CHARLES'E. -MOR!T?

dia 4 (sexta-feira), às 19,30 horas, em be·
nefício aô E. C. Imprensa Oficial, com ma

ravilhoso Filme colorido em' CinemaScope
SINFONIA DE PARIS com Gene Kelly
Leslie Caron�

(

Os ingressos estão sendo vendidos fié',

portaria da Imprensa Oficial sendo' Cadeirc
Cr$ 200,0(0 e krquibailcada, ,Cr$ 100,00.

A' DIRETORIA'
RAINHA DAS BICICLET �s
Telefon� 31-37

OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS-�
OFERTAS
OFERTAS
OFERtAS
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
OFE RTAS'.
OF.ER'l'AS

DA
O'A
DA
DA
DA
DA
'DA
DA
nA
DA
DA

SEM.ANA'
S E M'A N A
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEM A NA
SEMANA
SE IVI A, � A
S.E MA N A

SEMAN,A

'f
�...._-----....... '

Garra(as para GeJadeiras

,cr$ 32500
" , , ,

\ ;.:;

,
.

. 1;:. L'li' FORM.ACEJlTA :DE'F�fRECONOMJA.
.�.��...�:�_..---.

Resta- nos agora fazer aí
gumas ressalvas. Conforme
foi dito adma,' são. susceÚ
veis de pesada tributação
attigos que représentan,l ne-
..... (

,
.

.,. , ,,'" ",;"')

\cessidll.deli.,' ,ine�am�e "s.u-
1 1 :,�._, \' _,

.

pérfluas, taiS como ó-._fumo,
as bebidas, as jóias, et�:-.bni.
meio eficiente de canalizar

rendas pará fins de L'lvesti

ment'os é tributarO,rigidamen
te mercadorias como estas;

visando mesmo a redução
de sua fabrioação. Tal seria
'o cas'o da lei sêca, nos Esta·

dos Unidos.
Ainda ,no' período Hl48-"

1960, acima mencionado, ob
servou-se que, enq'\lanto o�'
impostos sôbre transações

. '�consumo, vendas e consig-
nações, indústria e profis
sISes ,transmis'são inter vivos,

importação, exportação, sê

lo 'e outros) se mantiveram

num alto nível, sofreram

considerável decréscimo os
\

'

.

:i,r:npostos. sôbre a propneda-
de (territorial rur�l, territo
rial urbano, predial e trans-

mj.ssão "causa mortis") .. Em

co'nsequência' a renda prove-

niente 40 trabalho e da em

prêsa 'contribuiu muito

mais para os cofres públicos
do que aquela décorrente
da proPriedade. por conse,

guinte, par.álelamente ao au

mento (l� taxação sôbre arti
,

gos de luxo, faz-se necessá

tia uma. politica fiscal mais

rígida VisandO os bens pa

trimoniais.
,

Em. outros casoS, pode o

correr que, (levidQ a \lm!t a

titude tendecios!t do fisco,
deturPa,pdo e distorcendo os

,

Pfoprósitos originàltnente
justos dos legisladores, e

pràticamente tomando o es

pírito ® lei pela letra, à,

pesada. tributação imposta ,

ao:; bens suntuários tenda,
gradativamente, a descair

{ pa.ra. aquêles bens e transa

ções q\l9 envolvem as neces- _..._---....�----�-------�-----

sidade primorc;liais dos' con·

tribuintes, do que poderiarn�
,

,l, advir consequênCias desas
trosas, tais como o despres
tígio do govêrno aos' olhos' ,

dO povo.
Portanto, preencllJc;las as

concljções 'exigidas para a

Plicaçã� em grande escala
de .

um� verdadeira política
fiscal, e agindO o govêrno
dentro dos limites jnlpostos

'

pelo bom senso e a cautel!h
o pr-imeirO passo terá sído,
dado na. direção dos prQgra.-'
mas (ie, desenvolvimento,
com p mtttito �e.colo�.í!o:r o.
Brasil po rol ,dos países,:de-
sertvhlviqbs;

.. .

Coris

Vende�se
,

..
'
POR MOTIVO "D� � �SF$:RÊr

CIA OTIMÓ ,APA'R-rAUEMEh"t)Êsôêú- '

.
'

PADO COM 2 QUARTOS, BANHEIRO,
LIVING, COZINHÁ, DEPENDtNCIAS
COMPLETAS PARA EMPREGADA, LO-.

,

CALIZADO NO EDIFICIO EDUARDO, À
RUA VISCONDE IJE QURO PRETO, 93.

TRATAR A RUA EMIR ROSA, 121,
COM,O SR. PAULO BRANDEBURGO DE

OLIVEIRA, OU PELO FONE 35-96, . DAS
13H. ÀS 18 HORAS.

, 6.9_64.

FAZEM ANOS HOJE
sr. João Aristides da Conceição

_ sr. Ubirajará Falcão.
_ sr. Nilso:t;1 E. da Silva'
_ sr. João Antônio Brun-ü
_._ sra. Olga Francisca'Bruno
_. sra., Cidália Santos,
_ sra. Luiza Andrade'
_ srta. Carmem Silva
_ srta Darci Salles
_ srt'a. Isa Cascaes

"tomo nm P{elu�i2 Rustico':
R. S. Levi

(A minha herança foi'esta frauta)
(onde assopro êste lirismo, rude

Gorgojeando sangue, tísico e màgrof,
À

'

Por certo eu morreria, .

Se vive�se aqueles te?lPos de corôas de reis.
j

I

Amofinado por "Palida .Beatriz Altiva e bela
Gorgojeando sangue ia morrer do peito,
Se vivesse aqueles tempos de corôa:s de rêis.

r \'
'

Morria sim, tísico e magro,
,

Dege�peradame�;e �e' acabàndo,
qorgojeando rim,as i,cle sangq,� nwm soneto .

_
•

", " <'.<:'1__, •

.., ';.l-c�.' �<"'�:,:." 1,-.,:"

m
\.

ção honesta e eficiente.
O que se devê fazer é a

plicar medidas rigorosas na

tributação das rendas, pois
que, sem tais medidas efeti

vas, as mesmas Se dissipa
rão na compra de lfns sun

tuãríos ou na importação
de artigos

'"

de luxo. E' um;
problema de consciência, ba
seado em sentimentos huma

nitários, a elevada tributa>

,ção sôbre o consumo de
mercadorias consideradas
básicas no suprimento das
necessidades dos indi;íduos
numa economia subdesen-

.

volvida.' Não 'se pode con

ceber que sejam tributados
com cifras tão elevadas pro
dutos de consumo _ básico,
ao passo que' a renda das

classes de mais elevado pa-:
drão -de vida contribui com

parcela tão pequena para a

receita do país. Uma profí
cua política fiscal, baseada
nas condições acima' enume
radas, paralelamente ao

combate à burla e à sone

gação dos impostos; são ins

trumentos de real eficiência
.ria luta pela elevação do pa- ,

drão de vida das massas,
pela melhoria das condições
de habitação, alimentação e

vestuário, e pelo racional a

proveitamento das reservas

naturais em programas de

cunho desenvolvimentista.

,
Concluíndo.. ao invés de

onerar cada vez mais os

r

Jeontec/mentos' Sodais

c7\1'U{·�
A {idade dos Príncipes aconteceu

'comi noite em "black-fie"

1 - A Diretoria do Clube Joinville recepeíonou na.

'noite do último sábado, as mais destacadas figuras
da sociedade catarínense, para a noite de gala, em
seus salões, quando eram apresentads

'

"Debutantes"
das cidades: Joinville, São Francisco do Sul, itajai,
Lages e Florianópolis. Animado pela fabulosa orques
tra de "Tibo", os associados e convidados do Clube

Joínville, dançaram até as 5 horas da manhã. G�til
mente convidada. pela Diretoria .do. Clube JoiJt:viÍle,
fgi patronesse dás "Debutantes" a exma, sra. . Dna.
'Josefina Rissi Douat, Debutantes; Janíce, filhá' do sr.

e sra, Nelson Moraes, Sandra ,Elisa, tUba' do Casal sr.
e sra. Raul Schuchowsky Geni Frida, finta do Casal
sr. e' Sra. João Eugênio Maia, Ligia 1\Iaria, filha do
cus!).l sr. e sra. Abel Olivet, Tânia Maria., riUia do
casal sr, e sra. Rim} Schuchowsky, Apa carowla" fi
lha do major e sra. Ary Falcão Macedo, Mara Rubla,
filha do casal sr. e sra, Agenor de Sousa, "Zilá Maria,
filha do casal sr: c, sra. Oscar Máia, ElUabetb' Maria,

,

filha do, casal sr. e sra. Amou Teixeira de MeDo, Iva
Dia Bíatrfz, filha ,do_ casal sr. e sra., Arl.indQ ,Rauzoleu,
Terezinha, filha do casal sr, e sra.. Edgar Werner,
Noemi, filha do casal sr. e sra. José Araldi. Tânia
\ '

,

Regina, filha do casal 81'. e sra, R�q,rdt Lud'Y'ilte.
,

Eliane, fill}a do l\'liJlistro e sra, Olavo ,Erig. As Depu.
tantes receberam lindos prrsentes, do Club� J'()jnvUle,
de. sua Patronesso Sra. Deuat e também de: Helena
Rubinsteill, e Drogaria e Farmácia Catarinense. E�tá
d� l>al'abens a Diretoria do Clube JQinville; por: mais
esta movimentada lll'OJilOÇão.

- +-, , "

2 _' Casamento: Na cidade de Ul'ugua.iapa
.

no Rio
Grand,e do Sul, rea�izar-se-á,. sábado próximo, ao' 'ce
rimônia do casamento da srta. Lada Mandarino, 'com

.��
, o Engenheiro'Francisco Moraes.

-,.;;.-,

,.

3 _ A propósito: Em recente reunião comentava-se o

crediário "Len:zi", (etiqueta mais cara da eidàdt'), que
será lunçado no próximo, ano;

.

f
I

-+ �

4 _ Muito comentada a resolução do Sr. Secretário
da Educação Elpidio Barbosa, com referêncil.lo a volta

'h: do·movimento cívico _ esporti:vo nos meios e.st,�da.n-

,,"�������;:�se, � � s:t�a� _da P�t:� dest�, ��o, s�-

i,.....
�

..

+ .-

"

. ,

5 � A convite. da Univérsida.de de Santa .:C#arina,
encontra·se em nossa cidade, a exma. sra. Bcil.triz
l\-Jarques de Souza. Wahrlich, Diretora da ESpola Bra·
sÍleira de Administração da ,Fundação GetuliÜ' Var-
gas. �c

-+-

6 _ ":A,vaI: li': 'Clube": Nos salões do,Clube Doze de

',Agôsto a Diretoria do "Avai F., Clube", que tem «omo
Presidente o sr. Dr. Fernando· Caldeira Bastds, recep
cionou convidados e associados, para um môvimen
tado coquitel.

-+-

7 _ Uma simpática reunião no, apartamento do. Dire
tor do D. N. E. R. e Sra dr. Hidelbrando Marques de
Souzà. (Terezinha, aconteceu na noite de terça.*eira
quando era fe'stejado o mver de Sergio,· filho do casal

Marques de Souza.

'

.., ,

.'

8 _ O restaurante "B�'YPa"" terá nova decoração.
J.�l·'� .'\ i,�,��';"'�w� %' . "'''��tr.r!.

- +-

9 - Luiz Alberto 'Torr ,s; conceituado Engenheiro, do
Rio Grande do Sul, que está circulando em nossa ci,

dade. Fomos informados, que o moço em questão,
na Capital gaúcha, é considerado um ,dos. mélhor1s
partidos.•

I '

10 - Deu rápida circulada em nossa cidade; o cro)1is
ta social Sebastião Reis, da. sociedade ita,ja,iense:"

�.s/
=- __ �:.....�,."""-"',"I; " iii y.*1�·

,

11 - E por falar-mos em ltajaj', também, fomos in·
formados:' que no. últinl8 sábado., o. çroqista �bas
tião Reis, moviment8u 'o "society". com desfU': de

m8das "Tomaso") nos salões dá sociedade Guarany.

REX-MARCAS E PATENTES
, '1

A"gente Oficial da Propriedade>
Industrial

. \ l

Registro de marcas patentes de invenção
nomes comerciais;- títulos de estabelecimen
to, insígnias f:çàses de propaganda e'marcas
'.

\ de expórtação' I

ftúa Tenente Silveira, 29 - 10 an.dar
Sala 8 _..:.' Altos' da c;aSá ,Nair .-'. Fl0rt,alló .

P�}ist��;eâixa'Rost�l )97 .-,. �one. 3912
; r � V'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LONDRES (B.N.S.) -' Uma técnica
recentemente demonstrada. na Real Socie
dade; em Londres, talvez contribua para
solucionar um dos mais desconcertantes e"

importantes problemas científicos -, o me-

canismo da fotossíntese.
.

.

A fotonssíntese é o processo atráves 'do
qual as plantas fabricam carbonitratos ..de

'.

bióxido de' carbo e água, tendo a luz' como'
\ .

....

fonte de energia. Alguns dos seus segredos
sãc jó conhecidos particularmente nas' últi
mas fases, mas muitos outros 'permanecem
velados em mistério.

.

A pista para as primeiras fases da fotos ...

. síntese talve� seja encontrada nessa técnica .

- chamada' de fotólise relâmpago - de
monstrada pelo Prof. G. Porter, do Departa- ,

,
.

.....

"

, ,;",

c6mq" '�squ�driás,
i ..

: ... :; ,

'qu� s:ê ·achàrii·.·'ah�rt�s as inscrições às ínteressadas ·na

exectÍc(j.o',dÓ� l,"$rldos servíçós, na ni� vig:ii;i'o'.\Jos� :Iná.
.

cio ri,� 25Ól 3.Q, andar, Pôrto Alegre - ,RS _;_�" " f

Pôtt� ( Aleg.rt:,'· 31 de agõsto � de !964. _. '

./

.;, ..

, ,

I

-" ...
. Eng.o Jnãn Sabino L. da CÍn.V:ia
Chefe do Serviço de Planos,e -Obras ,

,..

.'r
, .... ,;.' .

: i .....; .
� ,.��

';' - ","' , :,;' ','

�' I

:.".
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Ouem vai conslruí�. jé ,,.sa.he! ""', "::,';'
JANELAS DE CORRER E BASCULAITES

.)�, '.: -, .', .

PJ)RTA� E PCBTÕ�, De ferro, de alia qualidade'
por preços mds ec'!nômicos, 'já estão pronJos.

e' à sua disposição, em:
,..\, I

\

C�nJpensados Paraná
RU� DR. FÚLVIO ADUCCE, 1.0 748

Telefone 6277.
ESTREITO

tIda.

Çompenssados dê: P�nho'
Amendoim
Loro "

Cahreuva
Cedro
Fanfasia

Imbuia
- Paa-Mádi1a
GODçalo-lwes
. Mogno
Carvalh_
Pau-Oleo

e os famosos

LAMBIIS "CODEPLAC'"
, ,

IIAIElaASe . NOBRES PABI aEVESTIMENTOS

Nesses. casos,'�'tãô un.:pór·
tante eléva� q ;p�rru da ca:r
didata .quanto 'encó�tiar·lhb
uma' ocupàÇão.· Os füucioná
rios da Assoç�çã9. entrete,n.
to, tentarão. : fazer, as .düás .

coisas.' Em primeiro, lu�r,
faZem com 'que ,as 'cand1Cla
tas tenhani. a opõ�tunidade
de conhece� � por acaso. 'é
claro _ a datilógrafa do ;·es·
critório, que conta já 75 a�

nos! Isso' já básta.ria para
que uma senhora de meia
idade pensasse' dua" vêzes
sôbre a inutilidade que já
pensa ser.,.

.

Assim, uma senhora que
sofria do coração, conseguiu
um emprêgo, �través dos
esforços da Asspciação, pró.
ximo à sua própria casa, de
modo a que não precisasse
caminhar muito, e evitasse
a aglomeração da hora do
"rush",' nás c6ndtições. Pa·
ra suas mil eàndidatas, em

1963, a Associação enteon·
trou 500 vagas, além de hà
ver internado

.

algwnas sê
nhoras já realmente ,idosas
e cansadas em asilos ag.r-a-.
dáveis, para velhos.
Cêrca da metade' das cano

didatas têm mais de 60 a

nos, màis monstram-se in

ter�ssada.s ém conversas sõ-
bre ós problemas da aposen
tadoria 'ou desejo�.as de eh·
conti'ar traQaIho para' ape
nas supIeIPéntar : suas pen
sões. Semp�e, qu� possiveI;"
são auxiUa.ci:as. na' busca de

ocupação dE!' tel\lPo parcial,
estJ.m.ul�das !lo �do .. 4e

I

encarar o tqttU'o 'eomo uma

• nova oportunidade.
A �so�ia,ç�, .�'bém au

xilia múlheres de mais de

fix·.�··
mento de Química da Un.versidade de Sheí
fild. Na' maioria das reaç ;·es químicas for
mam-se substâncias intcrmediórias, tôdas
elas de vida rnuito curta, medida em milio
nésimos de segundo, ou ainda menos.

A descoberta das pro=riedades e com

portamento dessas part'cu'as é de suma im
portâneia para a compreensão das reações
químicas que ocorrem em consequência da
absorção 'da luz, raios-X e eééctr�n�. .

I

O .Método demorstr ..do 1=e�o Professor
relâmpago de luz disparado sôbre o mate- .

rial e que dura apenas' milionésímos de se

gu�do. 'AS' substâncias intermediárias são
detectadas por. métodos espectroscópicos e

EDITAL
Çompanhia Brasileira de

Armazenamento

CIBRAZE'M Edita� de ConcQrrênciã P'ública
.

N, 2
.' No diA 27 de setembro. de 1964 às �o
horas, :p;o EdUkiQ sede da ACARESC, à Ro
dovia Leoberto Leal s/N", 'terá lugar a Con-
corrência Pública N'! 2. .

'

&; prepostas serão apresentadas para
o fornecimento do seguinte material:
a) BQ�ha � ,,�$ol,ina manual com relógio e

totaliZ�dór..:.' "': ,'t ,

.

'

b).Ull1',t'��n� subterrâneo Pa�� gasolina com
,. cepaeidadede' 'lo mil �L:'cs·

" '

c Um hlQt.of �litrico COi""': capaeídade de 5
I P .. lrHRsiCo ci 60 cLt s �20/380 Volts.

• _I ._ •••.:,. ..- • '

d) UIT.\á.:'bo�iJ.')ª, para 1rnaç'ãQ de ve'eulos
e,. Úrrli�.torUoa' de ar, ��2..a .lubrificação 51 o

motor. ',': . ;.
:

..�.
.

.

\. .

'

,'j·�.,s'· ..p·'r.op':'os.ta.s deve: 5.0 o.be,'deoer rigósa-t AVISd"AOg SEG:URÁDOS DO I.A.P,C.: - A Delegacia 4 '

ReaiGnaI' do'Instituto .do�' Comerciários, está, chamando à m,en�.éaó� tt\rmôs do ec1jia'1, não"sendo .acei
at��ção 'de. Seus segurados;' resídentes no Vale do Itajaí, tas 'aqáe41s que .apreser .

r.rern variedades ou
quanto a aç� nefasta do Indivíduo ?SCAR MAf!TINS, que . ,

, .

se diz funcionário havendo lesado diversas pessoas, confor-' preços 'pára materiais diíorerrtes.
me foi dado conÍ;eCimento àquela Instituição de, Previdên- À . pr9p'� 'que ccrr.iver emendas ou
da soctaí.. ;

',,' Aviso, outrosslm, que ao prejudicado cabe ínicíâr a res- rasuras para.ser aceita, deverá ter as mesmas

As' Arvo.re�n e,ll âft� Mluf�'er:es ponsabílídade crímínal. o 'referido instituto, contudo, não ressalvadas a tinta vermelha 'e assinadas.
I �..

� deixou de defender seu conceíto 'e �)restígio junto aos seus '_À adjudícação do fornecimento depen-segurados, tendo "levado o caso ao conhecimento ida autorí-
.

I
"

,

P'"
,

,

dade potícía; competente, a J�m de que seja iniciada, de derá da, verificação . não só do. menor preço

.....'...
1 M�

...
rre

..

rn.....,. O llC. p.l�r�, (!,""� '�",e';" .

iinedi.ato, a devida açãQ pública.
.

"

mr·eoacsidto,.am.. �,':�!?
.. d',.,a., ··

..quaHd&de· do material ofe-
U U ,.I� !;, ,�

�
..

o aviso"vem ássinado pelo sr. '3ualter Pereira Baixo,
"

Delegado dO tAPC�
..

LONDRES - 'Numa socie- abanQ.onáda pelo . espô$ol ' I. '

O p�azo <lê entrega do material será de
dade onde a juventude pa· com filhos' ainda, pequenos, PREVISAO 01'tÇAMENTARIA r:;O ��_'\.PC PARA 1964:

O d
. ,_

d'" cl drece sempre, tl:lr preferência, lutando para manter., seu, lar 1, ias a contar Q pe i o. '.;
os rneia-iQ.�de e os. velhos: unido até as

.

cr�ças te- OrçamerÍ�o Geral: , As rrQpÓ�iàs' deverão ser apresentadas'principalmente as mulheres, nham completado SU9. eç.t1- Receita,' .. , . , , ....•,., , . , ., Cr$ 192,943.650.000,00 "....1 "'til
'.

qf d
'.

d ( rtêm dif}culdade em encon- cação e si!5am na, vida por Despesa "
, , .. , , , ' , .. , : . , . , , , . ' 0:rS 129,540496,400,00 em '-' ,vlas,.WA �Qgr, a as e aSS:lna as se or

'tr�f, tiábfl.lho .. Esse I;lerá si lTlesmos..
·

Supe!:avit: , .. ", ,.,.".:'
.. ,., .. 'Cr$ 63.403.153.600,08 rrocura�Orl; jtuitar a pr{):l.n�ção respectiv,o,·tnevttà,velmente a' caso, pc- Esses são probl�mas qúe .

. ORÇAMENTO ECOL�OMICO '

d t'al )10.: menos, se pro,curam em· cortam o' coração. Para ês.- R'ta
.

C
� 17564365000000

cteví �,�,e.t\te <eg.'. #.ada '. '.'
.

. . :,'
I

·ecel .' .... ":., .... ,.,.,, ..... ,.

. r.� ..., I

, Verdadeiro gigànte dá energia e solidez� .... Nõ<?: és- , prêgo pela primeiraf vez na ses, princípalm�nte, surgiu Despes(l "" ,' .. ::':. " " .. , " , " .. , CrS 129.540.496.400,00
..' .AY��f-w'a ,da� pr�'i cstá.$ .S€� efetl,iadíl

colhe terreno e remove quaisquer oqstáéulqs;. ,', Nm,�.... i'� '. vid� Mas muit<;!s emprega- a Associação de M,ulhe.r,:es 9.8 &Hdo Econômico; . 'I' ,' •.•..• , " Cr$ 46.103.153.600,00 no aIa 27 de s.e.témbro ;o-e- 964, àS 10 horas'dadeiro IHérc�les" de fôrça, nos pasdt;los .torêlOs. d(J� dores 'qi.Je admitiram uma mais de,Qti�renta Anos, na
;

.L t
- •. A senhora,'. ào..invés de Um. J'o- Gl'ã-Bre�. , ). BENEF�: lOS :cbn�o·r'm�.: fo� 'meIa.'cio!':úW JC. iro... a,'"na presen'-COflS ruçao.

.
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_

�""'"
":', ._ �

,
..' ,.

. . vem" ativb, ficaram surpre-
. , ..

"

-�. .... ....

d
.

',,'

d"
.

• "'otor dlelel • 4 dllnclrol, 40 HP. �::i, .,.,
..

'

'.
I A.,.,��!�ij���Jtl..C�_� . ça oS.Íl1tert$.Sa 0$... ,. ..

. :.< .. '

1650 RPM • seguran�à'de 'liSa \.� ." . '., sos '.com ��"'e�ciêncla qnleta sos espéciãJ.5 para as senhQ;.· BeneffCio$"
<

ér:$ M.222:400.000,Qô O. pagam.e to será . fetuado .no ato daconstont•• longa vida.
.

..'.. e Q. resp<msabilidade da no-
ras que Se' apre!!entam em'. D�pesas hospitalares :. . . . Cr$ 32.653.000.000,00

• Transmissão com 8 marchas.· Mucla.nSal· r6pfci'cB';e; '), .

va fUn,ctonária; : b d
"" Despesas com venciment.os ";e te· ent,r'eg'a

.

do, ��.'"�",;:, -.. 1 no Fs 1"1',16'r"l'o Cànt,r'a! dasuaves ao simples movimento de uma,s.ó:,�"C'OJ. /'. ,

"

usca e ,uma ocupaçao que ,
. ,u....".Il'�ü:.U. -. ....

:. Ação Individuai/de embreagem. ,...10•.
'

.. ',' "

, Vma ve:r; obtjda '. a vaga, lhes renda alguma '. cOisà, do Q pess0al era: Administ"'ação j\..,ssO<!ia.ç.áp·;;·t!lc 'Crédito e AsSistência Rural
.• Sistema hidráulico de, grande capaddáde. ';,,' .�.,�', uma' senhora 'd,e meia·idade" rpas não têm qmilque.r habi- Central, Delegacias e Conselho

d c ..._·ta··" �{j. ..... ...::"'n AC A'D'C'S' 13 (\ 6'A.. ,.
" ..,At··,·,·�,,: .

__
.

"I'
, "'. 'tÁ b' lidad,(l, além d.as 'domésticas. Fiscal .. ,.", .. "" ."." ... ,.. Cr$ �7,435,996.400,OO e . ..;kul' .

"

\.;,.Cl�.l.I,I4 - IU\o,I:.I - -.,.' ":t.

'����EdGb�MdEoD�IA�TA�� ,.::�;.::������= ����-��� ._._._
..

�
.. -.-'�'\�I:�··�"-·�,�'----�'�-'-·-.. -.-.----

, • com
, ', .. J,.,'.� espécie de treinamento es- lho irp.ediatamente. Ou; ',às

'
, ,

PL.

..
\NOS DE FINÁNCIAMENT,'O FACILIT,AOO,'" t'll' pecializadO, que, de repente, vezes,' precisam �dar de

S to Ê
"

.

.

'.
. I �e 'encontra,m na contingên- trabalho, pois a firma para

AS ISrcNCI� T CNICA COM EQUIPE, TREI-,l.· ela: de ter de- ganhar dinhêi- a qual já trabalhaviun . mu-
NI.DA NA-' FABRICA� OFICINAS ESPEÇJA�:-·.. ro ..

' Exemplo típico é' o da' dou·se .para outra.· éichide. e
ZADAS E COMPLETO· ESTOQUE· DE :PEÇASJ -� viúva .cujb. marido sempre' são já demasiadó idosas i'�.
PARA R.EPOSIÇAO!, ," "

. .' � "(, evitOlt (lue :e.18 a.perfeiçoa,sse ra viajar o� temem. os efei�
tU fi b'} d d tos de nôvo· .diina sôbre

I--A� S·
'

','.
'

" qu ,ct,uer '.
a 11 a e p�ra suas saúdes, J'á "não tão 're-lU". ..' ,.:, gaMar a vula,.. é a solteIro- / -. .

.

" '
'

� 'que' Se vê obrigada a cui- sistentes.
...., '

Matriz: nua Voluntários da Pátria, 1981 _ Ponê 2-11Hll
. dar de, .parentes mais vc-

Caixa Postal, 2020 - P. Alegre _ RS. ,,-. UlOs; ·'l.á �Ú1her. ma:d�ra,
End. TelegráfiCO: PAT�

" .' .. ,

'

Filial: Rua 7 de Setembro, 1051 - fone 19-78' -"!"'!"-.....------

Caix� Postal, 3i4' - BIumenau _ SC. .'
" '.' "'.

End. TelegráfiC.o: AGROPATROL " ''.

Superinf'endênda' Regiona,1 Sul
"

.

Edita'l de, Convoc.ação_
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ELO

identificadas graças' ao espectro de luz que
emitem .. O, Professor Porter demonstrou o

método usando. uma reação que se oompleta
em UlT\. milionésimo de segundo. "Talvez seja

. necessário apenas dos milionésimos de se

gundo para obter-se informação e uma vida
inteira para interpretá-la", disse êle.

,!," .,.',

.

'.

..

IMPRESSORA
(
I

I '.

1 :_;
d.....hos
\ cJiçhis

f01 het� - C4ltálc�90$
.

corto�es • C:O'rimbos
impre..,., ..._ "ral

� DlJpelorio

'�
.•.�. I,

A Itf:PRESSORA MOofLO poliui todo'! os re��"O$
� a 'leeusória exp�riincio �oro tafOntir ..mp� o

f/lóxi;v;o em qualquer serviço do ramo.
,"ratulho idôneo e perfeito, em QUt V.pocle confiar.

'

�-� _j "
L----

.

�.
IMPRESSORA .OOÊ&oO'

.' DE

qRJVALDQ ;; -:"U� • ÇIA_

��A CEDOe �p. �.P-4 *.
FONE 231' '. I _ORIANÓ�"IS, .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lUBE DOZE DE AGOSTO � dia 4/Setembro � BAlli DA lNDEPENDENCIA (Homenagem a Semana da PJ ria) ,� SHOW DE ESTRELAS com artistas de renome

CLAUDIO VELAS( JEZ - HELENA MfDRANO ,

.. lOS TR,ES UQ CHILE MARrA BASCHI �, Mesas "na Secretária ,do Ilube.
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Regeneração pelo 'rra.baJbo
Arnaldo s. Thiago em vários artigos de colabo-: no artigo Lex Legum, ínser- Isso é . o que procura fa-

"ração pata êste diário coo. to na edição de 5 de agosto zer o govêrno dqs Estados
fiado à. democracia e rídetís- do corrente ano, temos o Unidos, como se vê oe1", '" '

sírna orientação de Rubens prazer de dar. a conhecer tida abaiXo ti�rita.i ,t'{os- '

de Arruda Ramos, ainda re- rios nossos 'amáveis leitores sos mais. �eeú�e�I�t;)S, apml�' ,', '\ ' "
" '

centemente mais acentuados 11m3 noticia publícada p�10 sos ao Presidente JohnSbo! ü �legàQ,o do lNSTI�P DE ,AP()SÊNTADORI�, ;� ,;

Diárió ,de No�iê-las do Rio
"

' E"'TS(:)F.]S DOS C,oMERCIARIOS,- IAPe ,- no EstQ.do de'
.de Janeíro, em, sua edíçâo Johnson Assina, a Lei' . (�e

'

,;�.� nta (�t.a:r;lpa;' em cumprimento 9:0 �fp: N:or.IDa�w ri.o i�
de'21 do rete..;rl� -�� - --.. Vai dar Combate à ,'Pobre- ;10 m.;p,s,' Hvi!o;'!- às e;;ltidaõ,es- víru::ul�das a ê8:(.e"Instituto;
diz respeitb a Um ,'ato- not6 ia Amerecana ;:ye. m (:on.fo'r�:iilade do di�po$oo �(i)S ai'tlgos ? .Q' � aç '-dá
vel do paqal';<;4�__ Lei n,o 4,357, de 17 dejulhç de 19Ô'1, �s dtVida:�, fica.r� �
der executivo da grande na- 11';il_t;:s li correção .de seus valeres: ínclusíve Ju:T'OS 'e 'nWlUJ;S;;
ção ,-amétfoana, confiada a· "Washington, 20 . - O Pre- �ndÔ RS varíações do poder aquisitlyó da moeda �
fuaímente ,

li. , admínístração sidente Johnson conrírmou, paLde acórdo com a tabela a �l' elaborada pejo ��
,do Presidente .rohnson. hole, sua vitória parlamen- t�oc:k>nal de Eoonom.l.a, ,00 não forem 'Uquicl.à.da.<i nos p�

Atrà�s dessa' atitude rh t<l r ao assinar c, converter e ,n<It'i, formas a seguir; ',,',,' "

' ,'!,"
,

/ goVêtno ,dos Estados Uni- e�111e,\, o projeto que.destína
:

,1.':;-'" àt<é o dia 14 'de, novembro prosímo fU:t11rri, :Ii$:&;
Tendo em vista a alteração contida n� doe,. vê-se que, tanto 'lá co- H'17,50q milhões de dçílares' ':-a,]or inferior a Cr$ 500;000,00; ,

'

,'_'" " ,;,

mo cá, ftlãs fadas há, na \'90 il ".'TtJW-"'�, c' ;'1trja P Pol!".e,.,a:�' 'II, :_ em duas prestacôes. mensais f): iguais- até 15:d�:éhi4'artizo 18 da recente lei no. 4.357, de, 17 de ,r"diqa' e',v'nress'V-ao do prover- que, segundo se diz, esttmu- '. 'e J"."'l n'o emb o prói...- 'I.·t
' "d' '1"" 'i!':'

<J ...... "- '" • 'u,ro • :', ce 11 ...... '" r AUUOS -"u uro1>, ,aa e va OT' enl.�

julho p. findo, a Delegacia Regional do Im- ' bío popular. O que importa i"� [1"''\'\1 ri,,,! 'r1" "'::-;;r�SR;) Cr$ S()«(ÕOO,90 e Cr$ 000',000,00; .'.
j. ,i'

aos povos é mes-mo irem lu- nnra O" que, atualmente;
.

III, -- em, no' máximo 'de 20 parcelas igüais', e s�cessl--,
. pôsto de Renda ,expediu às repartições subor tando abhegadamente para ruía' compartilhám do flO:' � n'ts <;J_e valm não mf6rio{' a Cr$ 300,000.00, cada tún.à"a'�Prt.
diriadas O seguinte ofíció-circular:. (>,,:f.lrnJôl.r a ;"\R�rja aue é reseimento l1ort€�Bmericàno,: c:etra até·1S de outubro pTÓxi!!lo futuro'� as' deinafs' i'gual

sempre resuUado de negligén Numa resposta Óbvia. no �é- -Mi1�\ dos meses subse<iuentés;\ quando o débito; fOr de ,"alor·Senhor ColeteI': dias mo'fai� e da mais eras· nador Bar�'y G()l��-Lüe" C<lI'l- �-upertor a'Cr$ 600,000,00. " .
,

"

,

Para fins de ol'ientóção, esclareço _
3 �a ,ignor1\.neia. didato presidoncial· r(,"1uhli- ,Os;dé�it()s líqllidos. nC prazo de novenrá dias, a cóntar

Vos�'a c
�,'n110I'1'a que a Lei no. 4,.35",7: ,. de lG r., h.t",_.m,e'm, ,ó. u'u, 'ser per.

cano às próximas 01e1(.;6e8.' �a datá qa r;r:.em�lonada Lei" gozár?o da redução de MO/ii <}o
0'_ ,,'

,_ ,_ '0 urp-sidente Johnson. disse "1 t!�dor das ;multas rm;pectlvas.
.

," '

,
,

rie iulho p. findo, publicada no ":Díário li;." fo(N'rel: '�onve!1ir-lntem"lnt.e n'le �'p:ta não é uma:propos- A �orr�áo monetária a qul'l se refere-,a dtÁda lei, ab�n.h'é,t�rl,,� ",::,� (' il1fluxo do' a· h CJnlf'a tI" d "te a expIo-
.

., . '

cial" de 17 do mesmo mês, tendo' estqfu,ido ,T11or .fTat&>rno, ê1e se!'l'''\:''' P,_

' •.. --' , ) ,n. e
"

.

.

'. 'l!:{! todos os débitos, não recolhidos nos traZ�s 'supraAndi
r2� os, necessItados c0t11 c;ados, inclusive OS ajuizados, �Mo garantidos por dePósitos

no seu artigo 18 e parágrafo 4nico: Cr�,.�,(l..·�,,"SUd(ho_,ffis-'''(",'ct,'oe�,;,d,'l:.'S,eC,�", :" l()lOl'S� un�a dádIVa.; ao contrário, - ,

�:m' dinheiro.
' ,

,

.. -" -' ,

"Ar' O
,..

d
'

t' § <) '''', " � �" fel! obiet:i,vo é tirar a júven- , ..< ••"
' , ,

.'
-

'"

,

t. 18.' impo,'sto, e ,que tra a o ...
,

(). ' AS,",pessoes Juwúcas, ,enquanto esti�ei:'em em �ciébito
C,,'l)'ll'n" 1, pr"";nn -",� t'lritl· "''''p.-1, "r.-,n'l�,nd.n. , (1",5' ruas,

,,' , ",
'

'-, c.," _�'•. ':,1 ". •
n,,,

.
<'om {�te Instituto, pcir'faltà de reéolhf�entos'de f;UaS cOo.,vcmbro' de 1962, será exigido à razão de 60.'/(. de. MissR:o �\!rumà é tão n'o· ,.. .. ,��n_-< 1., -,..,,-n r. t'�'1balho :T'I1:m,!,�ões no pràbo leg'al, não pode!'ãO', soh 'as penas da. lei,

1
'

t' ') dI' 4 154 d "8 d 'l:rre'e dlmificante como es· e dar·lhe a perspectiv,a" dI'! • ib; ú�' ,

1 '1...;0;
,

d
,"

uoarlgo'uo. a ,tIno:," ,.e,_ �'eno-, .r,l,,'i,Jç,:,no'prazo ega,,1rC,"O_, p/o, erço,soba�pena��,,-_l�i,AA de, levai. a regeneração a UrHa VIda produtivfl, R não

(se'ssenta ,porcento), a partir de 10. d,e jlt- todos o� ,homens. llITIa ,existE-'mC'üi inútiL" ,;,h"lbll�r partioipação de lucros a Sel.l.-'3 ,SÓCios ou qu<:,Usta:s,
_ 1.1€IT'-

-

cc;)m:o a seus' diretor�s, e deina�(memoroS' d_os 6riábS
lho de 1964,

�,':"'_-:-,_'_, � __ ._� .. _'_ .. __�
çUrlgerites, fiscais ou Cl?ns.ultivos. . ,- 'i'

,
'

Parágrafo úi'ico. O empréstimo compul Ftonanópolis, ,31 de Agôstó de' Í9a*.- ,

\'
' .

,:'

'

/aU'ALTER PEREIRA BAIXO'.",- D�GADÓ' ;"sório estabelecido na a.línea "b" do.20. ':10, ,�,,",' '��-1 ,! :--4'9-64

"���3��e�: ���1:��,4�2:�'�i�ed�71�� á�l�l�� ,,'l,�,'�,'UBE-12 D, ,AG,·.õS_fD,.·" �__,...__.._._��:.�"
de i964, à razão de 10(.�,' (pez por cento) . .,.. �-: '1' SRS PASSAGEIJl,OS

Modificou, assim a 11'í - utaç5.o dós divi-' t
,- i?'. a ti ��'i��,,'

,

dendos de �ções "2:0 p.ort.aJo,J:" NÃO IDEN -

, '

,,'

- ,� ;

TIFIC,\DAS, conform,e,a se,5,uinte clisc_rimi- 'PROGRAtJ.A DO ME'S'
nação:

c60,c,� �(ses�enta" p{_)r cento) de 'ImpôstJ Dfa 3 - QUINTA-FEIRA � BINGO DO ....

de RCf'ld�l,( thSFositi:vo.]cgal supracitado); E-. N. C. \, \.

.

.
. .

, }f'<�:' (�:hi�ó jJ01; c�nt,b) de Impôsto de'
.

Di� 4 - SEXTA-FEIRA - BAILE DA IN'De-
fi.:::ncla' � éomo adicional cobrado nps exerc' - " PENDENClA '

,.4(",�'.t"

- cios de J 96:3 c ] 961 (ar' ir'o 96" parágrafo ,7)' DiÍL6 - DOMINGO - DISCO DANCE'
CIo Decreto no, ,51. 900-63;

,
' ,

�'

OuÇ� às' segundas, qUaftas e, '��
T J 5t/� (quinze. po rcent.o) de "Adicló-

.

pia 8 � TEHÇi).-FEIRA CI�MA fe,it-:as, ás' 20'h 30m� pela f{ádi6 Anlta� GtJti·
na] RC'stitnhtpl" sôbre o valor d.e impôsto d ..;-· 'Oüando Explodem ,as Paixões. "

. iJaltH, MELODIAS. DA TE'LA�, pt�pra�at::&·
corrente da tributação 'per�e:ntual de, 60(;,' Dia 10 - QU}NTA-E'EIRA - DISCO I)ANCK OríVaido �os Santos ê da �'Livtàti�: �qCa�

-

(arür�o 2,) :1', ü1ci�0 20,. alínea "b", do' De� �; Dia::l3 - I?OMINGO - DISCO DANCE '

çij.o''..' .

. \, ,

' - '/,;." ...

l'r.cto no. ·5i. 900/63);
.

pia'15.: TERÇArFEIRA - CINEMA.: FAN .. ,··'·
"

.

..' ,,"\;.
i- 1 Óc� (düz por' eeDt.n) ele "Empréstimo �t,_." ,'_'

' '. ,.. .', .

". ," . -

..

,

. ['

CornF�lsório�' n:; i"uiv,:l sob-e 0, va�or 'do:·· p�q 17 - QUINTA..FEIRA -, D�SCO D��� ,:'::-' ':ESCRJTORiO DfADVOCAtiA':',�:·,
- ,

�'('ndinlento distribuido "dispoEitiyo legal sU� ,:,-pIa 20 .. DOMINGO;: D1SCq DANÇ� ,',., � ..

',.
.

"" :
'

'.,,;, "

'

l�racitndo) .

·

,', "-,Diu 2:Z TERÇA FEI:RA � CINEM4,;Quem ., �",DR. NlLTON-fER_ ,:
Á

j

__;,.,
'

,-,,::,.::,
: Al(�ogéo\d�, ::;"�';'>'>1;,)';:,d',"

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

-,�, \du'qu�m lrtatou"
.

,', .. , .. ", ,.
,: irnEtARno . li. tsLU.lVl�.NaER(j:-e·'p�)

. Dia ..24' - QUINTA-FEIRA - DISCO DANCE, ' '

PROPAGANDA MEDICA 'Dia 27 - .DOMINGO - ENCONTRO DOS· .". �ic�J!��·-
r

",�:,.
BROTiNHOS f'�ÇÕES� . cÍvEis, 'tMHALHlS1'ASf." co.
,Dia 2�} - TERÇA-FEIRA - CINEMA � A M1ÚtC.LAlS, PH�VIV_eNClA suélAL� �yrt.
QUADRILHA DJt SCARFACE t{ua, Con�lnell'(I' Matni, 48 ---. sara· �;

ELSA lARANJEI A

A exposição' Tupy foi inaugurada no'

Paléde das Indúsfrias .cem mundo
oficial e social flori'anopolitano

AMANHA, no C�ube Do

ze de AgÔsto, SHOW DE ES

TRELAS, com artistas Je

renome intei-nacioml1
ELSA LARANJEIRA

CLAUDIO VAL:.\SQUES
MARTHA BASCHI - LOS

TRES DO CHILE - HELE�

NA MEDRANO - Acortte�

cimento denominado.· Hmle
da Independência em. ho

menagem a Semana da Pá

tria" O Shaw, ,s-erá apl'C-'
sentado' slmuJta,lleanle;nt�,.<� },

durante -arfesta.' Este ,show.·
.

foi apre�e�tadÓ onteID,
'

ctn
.

MUSSI- D.lb MisSi e se

Blunwnau, no Carlos G�- nhOl'(l; Orlando ,de O- GoeI

llIt'S. No Teatro AÍvaro de clner c senhorfL, particlpan
Carvalho, será. 3!_,)resenta- dó o nOiv:1,clo de seus filhos

do, amanhá, pela Rád:o Astrid e Edson Orla�ldo, J-

O-uaruJá, ás 20 h5., rorrido 110 dia, vinte e set'} .

de julho Ipp,

� ,

Martha, Baschi, A Voz c}e
Ouro da Itália, amanhã,

participarã do SHO\'i DE

J;STRELAS no Çlubc DOle

DE Agõsto
I ,

A FUNmQAO TUPY, L1a:l
I

gurc!U sua Exposí.;iio, no PJ,
,

lac10 das Indw,!rías, ;la

noite de terça-feira. com .."

.presença de a.lbs [).lltn;';�ii?
des ciYls e eclj�8l,�"tl'(�:?4�'� i)

téprfsentante da !i'edera'i�
-

,

das Industrias dc St.,r) ,.I,
'

Catarina, l::lr, ,Iça0 eles I':,an�

tl\S, Cln l1o:nc e1:.1, Fpden;·

<:C10, dl'1_! início :1 C'T">'Ú ""

O Presidcn! l' da A::;-'och,-
.1

ç::ío ('o111e1'rlal ,'(' F: oh,
l�nráo Von lJiC'! !'�.('tl .,\\:)

�,nnhf':!n. Sr.tUdOll o ;i�r('rt)t
Pre:,;idenLc da Flme1';e lu

Tll�):V, Dr, Huns Dietrl: S '1.

mint, que (!11 seguida [\ '!l"I -
-

dreeu as palavras do Ol'\"

dor c preferiu um dis:::nl's'J

fazendo rr[('r,�nc<::ls [\5 j',::,

duslrlas' qu<' clír'0C' (' ,::' :3'.

n't:.l�1(1, da _r_:>:d.l·ia. I',j-n._ 'nr'�.l.

(1(' honra. lJJ.rr�cl)ar8. 1�
.

Pl'1'sIdf'rt (" As, L�:'.', -- [l"-

pllt:1rlO 1\'0 S;-'-,'iw: T''''
r (n 'T·.1 l�,.. '.endj:n' ·:;l,-iC)r.� .

1"<\ C;\I'I;)(Jtl r('l·�'rl' d" ii:

ln: Co!al,;, '() c�o D;-_�It' 'i]'

1;I�tY<ll,
'

i\hlÍr�il1t" J\Li_:,,' ,,1

\':\';('0 d/.1 V:111,' Ri!, li, .r',

hnr�ador Arl:},

!tclll'�",;tllalJl(' elo (IO\:''r''
flOr (Ip j:"(('l.ln'. c�;. ,j1.:j·O 'f": I

in' R('!'l"'!-)f'l'l,:]lJ!p do H ,'

to,·, Dr. T'�:l1:tl1li('l CU111i)U'",
n,J')l"'f,"n(pl!lf' elo 'CC .. ;1,1'"

nhtro 1',<1,111 Sclla{'f('r: U",

!ll'E<i'mtante do Arc(õlJis.\),

J\íor:SCl'hór }i'rerlf'rIco J-",:-,

hdd é DI', Hflns Dieler f; ;[1.

llliJt. o <H7FitrLio c1p_ ':'1<::'\
to S('{'l'(:'t�Íl-i()éi ele Esl a!'\o,

repr('s('ntantcs elas class?s
prQclutol'U�, d(l C'J!11f.Órcio -o

cal e oflci,ai� (la!': forças J:-

I P"lemQargadot:l':"
Juiz(') de Dit:ejto c mulL,')

C'f)JJ1purcC'cr::1.1\1 l'�·

(JUf:>!:1 (1c�k,wn.dn Cc1'; 111 "111 i:; ,

J'íQtamos lam l}"llí a jl).'(>S"ll'

ça do 1)1'. NihcJI1 nellc!"l'j
Dlreh'r dernitc (1.3. Fune]:",

depUlntlO'l ri.mh;cs, O j'"

Fral1ci::;ro ,l\t::tscar',�1Jlln", �i'i

rdenador claql;l�le <1-
". imcnto, 81', e Sru, D:'

tti JuniOl', Ana :!\-1fl'

ría do Valle SHva, Yeda
Silva-Rainha do Atlánttco
.de S,C, 64 e Marla Julha da.'

S�lva, entre os que anota
11105,

A01:3 convidados f()i servido
lllJ1 coquitel, pelo Querência
Puluce Hotel.

CHEGARãO, hoje, pro·
e$dcntes da Guanabara. 0

Sr, e Sra, Fellcio (E,leni)
Falei; aconiPanhados 'le

sua fHha Beatriz; o Sr. e

Sra, Dr. Luiz _ (Paula) til'

Souza, Virão para o casà

mento ele Irene Lacerda e

,A.d,erbal Rosa, que vai aeoll

tecer próximo sábado�

,1It

O Sr. e Sra. Dr.: Van,Q
(Laura) Co laço de Oliveim
ele pattIela para a Gpana
ba,ra, onde partidparão cio

II Congresso Internacional
de Citogia do Câncer Gine
cológico. 'O Dr. Vanio, é

membro funda:or 'cta Asso

ciação Mundial de Preven

ção po Câncer Ginccológ:
co O acontecimento'

'

está

pr�gramaé1o pu.ra a·primei
ra quinzella do mês corren

te.

-'('1
.

., ..:,.t-.,' ._ ... I,

/

C aU,dio Ve asquez, galã dos

ritmos m,oaC:mos; aritanh.i.,
vibl'nrá a sociedu,<ie do Cln

t,\' t'o', (' 'f' ltg'tsto, co:n' 0"

S,'I1� S!JCf.:F sos.

�"'n :::�, n. 'rlel \.' �. 3:! nl�J( n. \ra ';1

�'�5 81'�� r1r. fJlLpr S�l\�ni�J!.
': _., ,

Dr,. ,N'l:,Ol,l Be\lC:Pl', Df')}uh-
fl Lui/:' Ca!-j-i;,j:ólU, Rarh'_·,

�h�,Ln. r a'(�l 't'n .Sr""" ·i\ilS'll�·.�'."
'['\,('j'('[\(lW,' rrr:<del1l,' do A,,

:-;'O(::a",1O elC" Ulurnenau,

K\1 1Jn':;'lwüna, \1\")Xll,-,J
óilib:lrlo, I) ['1\'Iel111ciro De

F'ranci[,c:,o ]\lor3.,[<, '1ai ca�C:J r

('um a �r'.a, Lêcla., Mall<lal'in!),

O C,A, CARLOS RENAUX

C111 \)l'cnarativos par:) o E1,'

le d:lS n('lJ'lta1'lf'� que .-�,

1'ru11]I)I'('[)'lO próximo dp·

n�illt;u na Cidade ele Bru.;'

(;u(',

'0 ,CLUBE dos Lojistas de

F'polis" ontem, 11omenagea
rl\m . com um j,mtal' 'la

Llnd:lcf1p. O Dr, Nilscn J,3''''''
der, Eioneiro da, Jnclustda
Vlbemu S,A" e DlreLor Ge

rente da :Fundiçãó Tu.py.
t·

"

'l'

, ,

ii ,.InstHufo de Aposentad9r,i�' e
,,'

{lEU�I),\CH, i"'O ESTADO ne SANTA CATMUNA

Em apóio dos principias
de renovação social, ,pelos
quais propugnamos, e que
temos deixado bem nítidos

.-, I

1,\V[SO .\B E�IPRESAS

"

lrnpôsto de Renda
T1UBUTAÇÃO DAS AÇÕES AO PORTA
DOR NÃO IDENTIFICADAS

",

.I)e Florianópolis para hnbituba, ,. 'La
guntl .. Tubarão. - . Criduma . - Àl-arangqá�'" ...;j,
Torres,' � ,Pt)rt() Alegre, viaje,pel� . çÓDfpJrtâ.;

.' ve� 'ôlÜbus dá EMPRÉSA SANTÓ "�.J(l
"
"" '.

"'.' ",[
"

·DA GUARDA LITDA· "., -, ,", �."
:, '�

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

,
, ,..!,:

M'úsicas de'-Frlmes;- ,.'. .,
• � 1

:� ,

lmi"'erlantc laLoratório oferece Ol)01"tu�
nú:1.':·'.f ,; jovem que t,c-nba gos'..o pela y)l'op<l
gz:nd;_; médica. Indisl,\ \, sável possuir curso

Si,,' Cl.:,fl�ifn'io compiet.o ou equivàténte., Cal't:c,s
('fT :::nl'l"ts rdé·êt1ci8$ e fotografia à Caixã

I' ,

"

,

139,
,.'

/
-

Cados Hoepck S. A.
Comírdo e hl)Úsfr:a

FF-i�A.'�...Si"C')i �- m.�l
:r�.c.-��;';'::F�!i�

•

\.
1,.."

, àOU MAIl�FEITA QO IAA$tl

A V I S o
I:tA�NlIi Í)AS lUC1CU�Tr:\s
<:O'ilS. l'\taf'nt, 154

r\" S ,", S A' VENDA
Sm cqmrrimen10 no disposto no ��r:.

Hfl, tio dC".;re�o-ki no, 2.627, de 26 de seteJtl,
h () de ,] !?4 O. com unú;a,,:--e que estão à àispn
�i�';}o clós 'senhores ncíonistas, na sede social,
i'l rtI ,\ Con;-:,::!1wiro M(Jfra. no. 30, nesta eaD�
(�L C� clQCUmClitcs co,ustantes das letra� :(1,

(' , dr. l)1(�;,HCi'OIlQdo artigo.
Flo1:ianópolis, '27 de agôsto de 1964,
T'lldollo Sclwidcmuntcl - Dü'etor - Vi

c - Presidente

, .:.

• Residênda de 2 p�-vlÍl1entl)� caOl 125 m2 cada. 3 quarto::. demaiS de�
.i'ndas podi:mdo fazer outTa, residência no térre� - Rua Tobills Barreto .:.:.. �

. ,eitp. . _'
..

• SGbrado ria Rua João PÍnio com escritório e fUlldÓS para o mar cOà{ gra"
,d� dep'ós�to. Bom. Volta

.

renda ou erlifjcaç�f) - Grande investimento il]Wbf1i:niG.:
.. Residência, têda de pedr,'l C0111 vistq Pfm;l, n baia na Rua Maria J.Ufia;�&

-

.'
" \'

eu - :�, quartçs. Quintal grànde. . , ".
U Residência vazia a fÚa Tenente Sf1:vefrlJ'� oportú_!1ida�e ,para boD.1 ,neg�ci�.

, • Por niotlvo de ser transferido desta CidRds, vendê'S6 fina residência,Com
"Impla chacár� Jardim e horta bem Ouidada. P�'Ja Santa LUZia Nnto à éÍdadé
:Jniversitárla - Trindl;Ld&. Financiado em 20 meses. , '

-,
.

;
.

'

�

.' _.
-

. \ : .
.

, � Verdadeira pechincl'la. uma grande casa _._ vasm - bem diVidic:ta . eotn' �
ra1!�m no Bom t\brigo - Rua Theofilo'de Allneida' jUnto a praia. Preço à. "ista ôt,
2 500.000,00. .

, .

'.' .' .
.

, _ ; ; \),
* AIJ1pla t'esidê'néiá Com 185 m2 de área util - amplo Evi!�g - ;3 q�rt�s e

rl'pmaü; !iependênciás, -'- armários embutidas à Rua Garcia. esquina. '00 Rua São

'José' no Estreito, parte financiada.

I

7

- ,li)

4··9-6,1
OR,", l'EV\1.� C ('ERF�m'\

Clfuiéa Uih.nlnlll' �",f .14' l,n

,ml;a!ó' e "ctn"!)"

URGENTE VENDE-SE
Por muOco de rnundanca \Te-nde·se Uma

, �"

Jçju de calçados. ConfeCçõ,2s e Armarinho
t,'lll Gel'a1. Pl'êço' c OCU!:li:1o. rrl'atar com 1-

vÍno'nesta Redação. ':�,
�" ,

�nsultÓrlO:' RIJa Tenénte..
!:)liVe\Tt. ' �8 ,.... 1 J_I Anda.r

_Pune :J'199
T,'tJ; R R E N () -A i\, V g N- DA. , ,

",Lote no Jardinl. AtlâDtico. Facilitado. Bem localisado.
• Lotes nos,Barreiros e n� Aeroporto - Financiados. '

.,,'
• Oportunidade tÍnica; Lotes nos Barreiros, próximl)g à rua Max Sehi'arriri.

_ Pl'estaçõoo me;r;sáts de Ôr:!) lj.OOO,OO. Medidas 24 m x 29m, 'J'ei'reno firme. , '

..

• TERRENOS NA LAMA: Excelentes lotes na melho.' tocaI1zação dá ......
rõa, locaJ tranquilo e prestações'mensais de Cr$ ao.ooo,OOo

Atende diàrlàmente -'das I b

às -18 horas

�xt'lus,ivamente
J1IBT",uiR '-'_

com
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'il' "

jj

d d')'r�9i�, "., o ia!izant� i Q fl\n e-projeto .. e E.l·· o
:

j".o - (ru..�.'4) :-.) �.;�o@��::�l:' � Wl'! cU.mã 4á truídos, pelo ant�proJ�to de! çapÚ,ais � {),édlos de' d?,'.' E$tt.� �tp �� mp' 'losidádeo extenso e ��p�
''Antônio ci� Castro �e < ;to a; outrçs dlr�itoi:\, essa convenção não. maia' arugu.us qlla.n<lQ a: falta de . vcrdadélro 'd18.Pa�� '.p.Of:' xo ante-projeto ' gOV6r�+'
,;.�� Sos autçrêS.. J.u���. .Q., :a.óouç,ã.(i �sar:r.�tar�a '&, seta 11vre. Auem�Íis. d leoa-

. LanlLaçao RGdet�à que.9 �>: q,.,� �i� �1" l'�.�"...o, j1in.1c�� mental segundo á tradlçàq
;rJt:\-I.i'''''''''' '" .4� .. i� • .., .:J .:.:':t; ,�lIl!4� :Üa �.foÓCiedade,·e au- �or nào tem a in.j.r.or ,.�gc.:- '. véd19 'fa\l9i6Ce�;i;� '�2�lelr:a:':'

.

,
.. ��,."r,,: .� c.oüwüJ...� '0 �.oC� . cristã b.:raslielra em inaW�

��n.t1.!�a, '?�:' }'l'éfr: �.��� :;.'ijri.l,�tat.a· 6e "IÚO�:Ô illealctl, rantía, pois o 'HúÃ �et(�,' te,' emp.rpgo de, .,,' eurrS'_l.d." .�, �"!Q) e íznora.;: 0>� .a /f.!,'- ria de' -díreíto de propriédJ�
�Çor'liêa de o.íveíra, é o .} v{l!l o-número dos' necessí- a requerimento do )ocàta-, T-ambem' não podemos acei- ,,:<",:s,", -.: '.'. i:��',' de.

.

'

..
-.'

��11Sta: Luiz Mendon�9:�
'. '.

'os:' em' lugar de o' dími- rio, reduzir o' alu:guel. Ou-
, .tar a' dísposíção elo. anté- Como. roí amPta;�ente di.- "00 ponto de vistad 6 va-

�ít:r-:eltas, do livro "R�fb ;: �tre ':estes está' o dí- tro .aspecto, desfavorável, e projeto na-parte que cones-
.

Vlllga'i9, v� �cía.,. ,j'!lll�a.- lor do autor porque a..lé�
;Jf�ria Q�estao ,d·�. V.' "0 da,' :,Propr1e4n.de. : q��> que já existe há' atual' Ié:i.. de -à CónçuPin� os :m�siI;l� mente 'com o AN�bls� d-� de ser um grande conhec�
.�cla". Sob a égíde, kI,' f!.� é tomado de ínquílínato.ré a de 'que' ,(]J.re1t� qu-e�:à 'ffiu.ner .legx- D1am�nt1�a, e��q� ao fr� dor dos príncípíos de fflo.so�
����::SXcelênCil!::� se' :�'� ;,�tiy�� \o���taç'CLÓ pel.:> o .oeauor nao ,pod� .vender t�;· pQrqu,an"to .� "���ll;o sídenté M�l, Ca3�� ,��l.'" fia �moral, o Prof. P4n1g,
'�bwreç�d.o lnei;�!±í?·!;�e;... ��iprOj�� d{ 1�1 doo In- se,!! .prédío....sem a.l.')ê:pcill: do. '(io' locS.tárid tlO' ante-pro- c.o,' se quallfi�',po�. eu'� "Correa de . Oliveira .' �em;

, �OliCi8i'?:!:)'.:� ""� . l1.ii��.'. PUbl1ca�� em .1�'�1·· locatárlo� Tal.' disposiçã.p '�- jeto, é �et': �ú>in9cto ampía- ��to : lrtrt:rS�o. e pé)o. ���r eorho advogado em s; pau'i.
f':,! ." �t!l�h�:::���Y.e.r ,...;�" .. )V' , c,'." >" ' .. ·.ficúl� a: v:en�a. dQs p.rédiO:S clq· que .até :s�a.. COl1�Ú.,j",· de sell a'!-to_r. Pelo :merr� 10l' largo tiI'?cin10 em matéf
rIr.,,", J•• r�ceb�����},,:/.;r:�:::.':,' :"pe �atq". çonUnuou, o e. desencOl;aJa Si 'aplicação . te�' dire1tq COtltrá o .. laca . porq\.le anallsa com: �1a.rh1",: f ria de lnquLinato.u

ii'l?�.����m ,'na 's..etj�':-.��< ,S� UU,stre pr�qj "'�sse atue:- ..': '. :.
'.

' "çlência, çoerência, e ,.metu?',,,; "l;iesse estudo,. .0 Prof.'

'�\l.dEl 'llrasilelra 'de' . D.ef� proj�to· se �tr�·. ·e'.C�ss1- ,; \�
.

t;<.' � ',.

,,�\: ,Ttadiç.ã6•.. Ji!ã:nlUla
.

",a.mé�te, 'd��. de.
'.

JIU;\';'
�prlétai:le·:;-":_ . Seção clà neira" q�ios' PtQprietar10á
:.,'��tn.,;� �� 'fn1çlQl�e.nt.e., à�. �r6:1�f�-e' alti��.l' fIcam

, U,IlDS-. ���. con�
. à .�e�, do,. llst&do; como

,

'ito' gos'to :wna' 00-' nos. reg��� SO,CiBiustas, En-.
'. $90reJb�1nqUiUnáti)., quâ'nW,no mómento Pres�a-
oql"

...

, "

"

.

tê·.é;·ilv� ,;� oonfl.tiên�la dos .

, '-! . M ..'."
� '.'�' .'" li 1 \� ': •

C·

" ..' •
I

.r� socI�dade 'crt�tã(,' a;�l1-�éIS\�,n'os�. )1�1Q$ .� q�� .

'é;hmento- das 'ne(lessl,� , IIC' .:v,a'garem El' Jil!)S predióS
,�dos desvàJidós :deye .' 'que;" ;aê��à:rn

'

4�:' sef.. \ cana:';
r�- ';' ,-"

� .

,'�. -

.. <': � ,-/ ...
,

'�'.'" 'I

f" "

....

c
• 't'*" �."

.: ':- .. '" ..

'TÕP1COS ECONO.f�nJU�
, , ' :' -, \'.� ,,'i'

.

- 'Qs�'aldo Idoktz - .

;

. u.",_v • ��.v_ "'•. de ��rgia; ,

Elétricà resu.ta em r.6a
h.vhJ.

.

,!Jpr l1au!tante, m;di/Ít,
que em rdaçG.o à :1acio_.ai;... EmbOra a economia: do significa' '48,_% dá. 'rnes,!ll\.

JR'"
'��;,.. . �ul' do Pais 'se:' car!f.ctettZe .

Por outro lado, devldQ .l.q
:�P����) .- '. I'

por. �elativo equilíbrio entrá ma�or custo do Kw instala..;

.f)'�.�.,:••,;,·"'�"'�' C-·OM_UN' 'CA''C,'to' :�':'
..

'

...
": .' .. ,'

.

as ,ativ-idades prlmál-las
.

e do nas hidreEtricas, em ::e:-.

;,.,-
t

.
J...

....J. e_
"

". secundárias e por d�trlb�- �açáo'àS usinas térmica�'e

f.·.;;E�' :, ..':," '.! ,.... .' .•.... ,e: ;.,' ,

;
'.

. �.A�' �
.

_,;., . :,�,:',
.

.

çaOcta"Po,��� cbricen:tra:�a
- da a àcurÍlulação de' estoques

" '
'

.

."
. �..."..:--: WIIf!I!"!'; _'--:- ,( : I: :, .:. '..';":, , . Ten "'>I&rna, ,O que condi·- da fração va'por do car-vá,ó"

.

'J�':{C)qhCOrrên�ia:: ;Pú'�I}��'·· N� ;.6�:;.9J,O·
,,' '�P?Gl,�Ml�Ç�O.',DO. :��ê I�E,':��T��B�O:

. ���n;�����::.o����,�: ,��:o���o e::�.ü��t��:ca����·
I�i .' •

1

• " .' .' .,' •• '.
•

,.
'vel -da. potênciá 'elct'r!ca' :�o·�.'.Clul·�se·. q'ue o.... m'ves' t'i�

r· ,L�va��s ao" cô�heéifu.,�n�o 'dos itÚ�I��S-' . Di� ,7 ;;;-Dahçando h�'Colu1a ..

'\ ":,:�; . ,

' ".. Jn,stalada,' �
.. �mpêdid� . �e�tQs na amp lação da,

'I' sa'.dos na co·ncoIT.e"n"'-l·.a· ·a·c'im·.a, ,··.qu····e·· ',....,. véíc"u·:'0"
.

,

.

"",. .."' ,
.'

, 'I . érescitnentç> ,acelerado ,da '.' .potêncl!l ,('á regi�o, dev�
- v Dia 12 -. DaÍlçando. ·na· Co�ina " .... -; � .' produção .ind\)striaf na Re- riam s�r orientados. para a'

�:con�tante .do-item 1.- Auti:>.m,óvel,".Ghe.vrolé,· :t}i� 26 ;.. S�iÍ'ée da :Pri�a�er�' .'
, .

.

'-'. '
.. gião..

"

Por conseguinte, â. - 'construção de usi�as rer-

1951, _ côr pret?, es�adQ.:(te·conseiv�çã,ó;rê':: '
<.

" (. 'cQntenção"da dema*da. de- micas a carvão. 'Além <..lo.
. .., ,. '. '.; " ::.. ;

.. eJ1ergia nesta Regiãd,. :con::$-' menor custo qo Kw lns-

. guIar, pe�o .pr,eço ,bqse de C�.$�.500.�OO'õ,to �_�---:-.-:--;-
''\

----..,.._-._,--... titui' sério
.

obstáculo ã. um ., � a -() a"roveitam�nto
, ( um milhão e

� quinlíenfo? "mil: c:rilie�o� ), .

.

- ..:' á:umento mais' elevado' "',da dos estoques de carvão ·sem

,unidade - um, q��Üdàde,'�i,i hão sêr�� mats' . 'ATENCp.O """ " t;";', "', .' ,�u�::::Çaã�n���à���=�a��: t;��:;����: �:t::çs�:��s�
.

,
alienado. '. ,>

"
.' "

.

.

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

..
: . COi1tin�am ém' pi�n'o,'ftinciortp:�ento�' 'O,�' '2 :bllh0eS de kwh, isto(} é; tés .I!1vestlmentos é bem
.... "

d 'R t: t
'. H··.. ···

.

"R'-E'STA'U 8.?% dós,' 44,4 bilhões
" '.de

•

n:.renpr que o nas hidrelátri-
,

'. serVlços
.

e' es auran e e
.

ar no
.

-'
.. Kwh, geràd@s no. país."

','

RilNTE GRANDE� TSINGTA(),,��- aÍ1ex'� ..
'a(� Segundo o Co�il�lil() Na-

caso

.LUX HOTEL', '.serrípú� .fls· 6id.'�rt�. :po.',;.;�o '

Flô.· êio't'la} de Econ(i)mia na Ex
.

po�t�50 Gi>ra! dã sItuaç10
rianopoJitano: ._;' .'

.

-.

.
Econômica' do:�Stl,· ai pro- .

"

•
,.

II ,:-°1. o:. -, \.
RUBENS' VICTOR Di\. SILVA.·, -,-x--

Os . aspectos gerais 10
Ce"'so Indl'S�l'lal. de 19,1\)

vem de' ser divul:sados 'p�lo
IDOE. OS dados apurad�'

.
sob o po:�Wd e vistâ. �á .

distribuição ·geográfica, !\;.'

m�iór cqnce"traçao de es-,
tabelecimentos i�dustÍ'�a;3
verificou-se em' São Pauli;)

Em s�gundo; 11lgar I CQl<>qqlh;
se a Gua'.�abaia fiO' que .to�
ca aCi ,;aÍor' da produção.
Quà-r.to áo número de estn-.
belecimentos,. a. Guâ.""âbar�
ficou a;:aixo do Rio. Gran

de dO' Sul,' Minas Oera:�,
Para�-á, Bah:a e :.:)a:u."

tarina.
, ....---lI;-._-_

.

Não' peço .cad8�d�;;,·'qu�rci",,'ape11�s •. ·ser �. como" 'Vo�ê. � ·Desejo'·:.:��tg�;:�';·�r��alhar, ser� t\t�·
Com a;, ajú��: 'que me,·,·::qéta,'m;;já. sei dár, ·algu!1s.' passos" apreridi' à&l�ti 'e'·.:esê.�eyci..�,{as -afo'da{
posso 'lIlelhórar '1nuitb;"'�'� .�. ;'�il��re�'_ de ou�ras crianças defêi��ôSas-:.qüe.'querçmos., ape�1
nas uma opOrtuIúdade.· d�,.- �eabflitàção. Colabore ,com a

.. gente; ajüae .·a :nossa· Campanha.
w

"-""'

� .' > ','
.

':", ": . '.'_' "'iI "L' . '" '.' I. * '�<;"�::."� � � .. ,,:':
, ,.".'. �;. .

�"
): �.

. ".Ii �� ">. t' . ...,(,.._'\i�" �...- --........_,.._.J, -,.. ...

C�mpanha Pr6�riariç;l::,b�!q.�l� A�o,�a�ó. 8ta�ileira I
. Diretti: ...;.�••;utivo.·.•.•••• �•••• :"•• �. �. � .... ,: .'.•.]�yme..

TorreS" .'

c;la Criança .cdeltuosa - AdtC ..D� q:;�()"mc:gamvA NAGlONAL Secr:ctário "'.' a' ;; •••
' \:.�uii Phm�'e' Rezende' Cinua"

;. '.:
.

", .

: .,�, .�, ,<,'. ':.

l, L'/ �:' :'" '.': .� .'� ..
'

.

T�$oureitô�.;. �' ;::�.� � .•. hÜ)er�p .Figqer�.((e Ca�!l!o'Ansar�n
Presidente de Honra.;-•• �,�, �.... �. � •• � .' •..• �An;ra:dor, Agu'lar ·PteSlidettte aa.,� A.A.C.D.•\.�:.:�.:" �.'Reria_to d.a Cos.ta' BOQlfim'
Prel>idente da., CaJilp3nhâ� ••:-�'i� � �'�>�.��. � ó � ..� �;blldQ' 'Na�el .

.' Cocil'deiiâdór�,;:'.:. �..... ':': �� .'. �'ó.:� .�UlysseS:Màrdr:s Ferreira ..

•

,'w J �.!.,"':?
�

�'
' .',' ". J

", •

.., �'.,
•

�'
'

..

'

.'.I.�f, ..... J •.
: I

•

., .! '" .
• .... �."

.
"

. '�
,

'

"�o

.

/,

.,
.
As emissões de eapita.l '!'.lO

mes de MaIo último at!.Itg1�·
· ram a um total' geral;lé
Cr$ . 7(J..493,� mHhées," dos

qua's, a�er.às Cr$. 2.830 rri1�
lhões foram utilizados

.

·ll\.

formaç'ã.Ó ;de novas ·socie(iS.;,.
des. No. que .

cP"" cerne . j;"
aumento de c,fI.pltal, ob6�n:- .

vou-se a utilização (e Cr$
13,.31 bilIüe':l em' dinheir:>,
Cr$ 41,1 bilhões ém rea.va'7·

· Uaçào' de ativo, Cr$' .f.39 '.)1-

lhóes' em: incorporação dê

reservàs e Cr$ 8.76 bilhÕes !

em outras operações. .

Qua" to' aos ramo.:; de ati-
,

vidades a onde ocorreral!!

&U!l1e·;to de capital, oüse;--'

vamOS que õ mais· volull)OSO .

foi reg::strado no setor !l

'dustr'al, seguido pe:o Je

bancos' e seguros e ,p31J
comercial.
A G-LfI:_,abara cO�.1tribul;}

com 3"% cTa:., em:Ss::'cs en-
.

qua,.,to São Pa.ulo co"") U.'70

Mir.as co� �4'70, Rio Gran'"

Çle. do Sul com 9%., Sa-:.t.a

CatariI1à com 6%, Ri.o (.. e

· Janeil:o" CO�11 4K e, ('".
com 3%, fora� os estadqs
onrp acarretam m9.i0re�.
emissões.

_'-x--

\,
·A Ma"lufa+ura ne Brl"·

qúe 'os Estrêlas S/A, acaba

de fechar J1eg0cios da r:

dem de 40 mll dó'ares com

a Argenti�a e a, BoUv�a•.

pára �)Dde dará inicio .bre·

vemente, r. eXportação de

bri"'ql'f'clos. O. ·'t'Ie!�Jl{';O h'il

parte de um plano da. em

prp.sa orie""tada ""'0 s'"n···.id:>

do aume"'to das suas �x

porta"ões. es�er.ialmen·e !u).

âtri'bito da ALALC.

ENVIE SUA' CONTRI·BUIÇAO.. PARA" .Á, :CÂMPA�HA PR�·CR�A'HÇA UEF�fTUOSA, À. ENTin�E FILI�DA. DE SUA CIDADE: '.'
Ass,oci�ção dé. Assistência à -Criança pefdttl<>!a -7 A.A.C..D. - Av: Prof. . As�iação, Per�ambu'é:ana- de., AsSistência, i 'Criança' peEeituosa �.
AscendlOo ReiS, esq, ·Pedro de TQ�ed�. - Saó; �aulo.

,

. Rua. 40 EsplOheJro,. 73.0 �.�ecife.. ' .. ", :' ..... .'

ASsociaçã6 Casa da Esperànça� aliá ltnpcra:tr.iZ LeopOldina, 9....,;.Sinto,. As�oc�ação �nat6rlO'.��td ,cruz: �er"C'- �v}indJra-:l002�Sic Paulo
,

,_'
.

.
.

, .". . '.
.

' ;.. ASSOCiação Sànu Catanna deltéablhta�,... RM GaJ. Bltten� 102 -

Asso�laçao No�sa. Se�hO'ra ,de Lourde$. ;mexa l\ $ta. Casa de Miser,." Florianópolis,
.

'.

c6rdla - Av. Clall�lO RUIS �sta. 50 -:- SllQtos.
_",

_

., - [nst.iiuto Baiano de, Fisioterapia e Reumatologia -'Av. GétúJio Vargas.
.

'tssociação .

Mineira -"de Réabilitação ..;.. Â. M. R.. � Avenida Manso

I
5>44 -';Salvador. .

' .

l>ena, 2698 - �Belo Hori2.uote. .. Socied&de CaLlpineÍE's o!� !tctwp:g>a��,CriO/Plsa �t:)S'$.!��ICa�R�'!.w;E!:Zln�.
�rM�.��&3.9iJj�9,-o'\.2'&'-i.l��W-��� f ��.������$_' -". .. . .

" --="�_._�"�_...�.._-� '*'

. � �

•

,

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

':>:
--. --:-�"""""J'.��...... .' r

.

..I

. '.J
:.-:'\- .

,. ,

," \;..

, ,':1 '\fo�: ". -'.

.90', In'
"",_ . . .". lij$ .. 'c, .. , :

.

DedicaÇão. d<)'Mês� ,N� :S.·dâs Dóres� \

'. DevoçQes: .'2�.Diaj"'Có.nSagrádo. 'ã. � •. José
3. ·Hora'Sailta,A; ·S: ,Cét/c1� ·Jésus.. Continu
aro"as sextas,�fêit�s' ·d�rbOfti;. 5;; Sáb.· do Sa-'
cerdót� e do. I�-. :ÇÓ,);� �de}M�Úi:.. C9ntinumn
os Sábado� dó ,RO�rib,:(tktjõntíriumn os d��
níiiígos ·da$ -.Chag·�'d�;S/F.:�hcis2ó; 8:� Natj�
vidade de"N .

.' �Sfa:�14:;�;'·S�. Fr�'nJiii;o� 8'. Naj
\Tidád�, de .�. Sr� .. )�. -;��'á·:taçf�'.d; . ·S. C::·uz·
1'5. N. S."das Dores.l17."C..;ag· s.·deS. Fia �

ciSco. 19� In!do do::: .'S3b�t�=(s 'd.a CtY::ei;�".
"'fo:i€s quoties'·':.l5:· n,ás' i':';r. \.�Os

'

Sé1:- :

vitas..
"

. 'Têmpc:ras: .:_6 -,
.

'18 ê ,gf
.' "

Feriado Nacional: 7.. '�Diâ da Pcittia. .'

J. '. ' 'I

,.
Dias Comemotali"Ô$: 6..·.Dia dó A lÜ.:ltl

.� 'do Barbeiro._ 10. Úiã-ca Impr ..:nsa.· 13. Dia
-dó Agrônomo, 18 Dia <k "C-éns:Lri:f& '. '21.
bia da: Arvore e do' Rá(lio,.,27 =i:]; da Bíblia.
Id�m dó Ancião,: 28·.. Di� �db L::vralor' Cario·

,

.

'1� \
c

ca. '

.....

Centenádos: �5� '\f�le,�e Si ê:,:ft) naiul' ._- '.'

Ústa
-

(1864) � '-18.':&atUlc!�,ção� de M. AIaco- '

que, (186:4') .. 28. l\$orte� o \r::Oétà' LauriÍlJo'F
Rábelo (1864).. .

"
'

,: ..

.

..

.' ijá QÚ7AAOS:-$:; G�ç�<ida ,Imagem. d.�
N S :Ap�e�ida("(i9·G4.�,;:;·:·,".- '," : .'

.

.,,� �Qra�:tçdó:���tt��ij��,� meuFi-

lho mé fêz ·:tôda,,1rits���f>#pia:p�ra o� peca-: .

dores" �, .. ,� : .

" ��I.>::::'�·�: :::.;�(:�:�;��:;,��:::::-,::. I,
,. ,

. ',' : �(1\�arm"�*�h �� p:>�. Bnglda) .

..: ...." .. � .. ",,:;�·:':·.�j;:·:(�·�:·Y\f':·�>:�,�·"\:': " .

Cora,çao de Jesus, Í'lqUlSSiínO para com:

to,dos que, vos mvOcam: tehde t ieda(Íe de nós .

(Da "Ladainha")., :..
'

"
'

\

, ,

1831 .. O Pa�a Greg6rio XVI institUiu a 01"
dem de S. Gregório Mr g.�;o .

.Fazer uma,baJança pára pesarse as tuas
Jpa�avrE.s, e, um. fr�·i� bem .ai,u�ao para a tua'
1:ôca. - Ecli. 28, 29
••

1 ,,' .' � •

..:Todo Iar c���'ã� d����ia adotar a s�gUin..
-

l'
� � .',

I

te nermã:
. Nestá casa

fali de a 'guêm:
O F'l\/f fl,;� . "j
, ..... ,.lo)''!'. ", ,-;';" .

I,

só- se fa�a bem, .quando �é{:f.'{
Fr. Ber:vindo. Des:éfani.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MÁURY BORGES - GILBERTO N4HAS
GILBERTO PAIVA

.' CO�ORADORES/
RUI LOBO - MIL'rON F. A'VlLA";'· ORILDO LiSBOA'
,MARIO, INACIO COELHO - DÉCIO BORT<»LUZZ:t

.

.

'ÁB�LAlIDO ABR�
,

I·,

.. :''.

Jllgos-do BrBsil no Torneia O!!mo;l'() 'IIE' , 'O ql;e sêces Jogos dá Pr.imaverado
RIO, 2 (V.A) - Pi. FIFA oficiou à,ClIO

"

..

'

'. J I d S t
,;.omunicando que os jogos da seleeão dô'Bra.,· ;�':::, ,i • .7.

" '. � Qrna � OS por s ",
sil OI" d d T

�, '

.. '
'

.
,

. Finalidades '�.' deta lhés princip'ai� de�sa
,) ,n�s

.

,lmr:�\a· <1S .e équío serão aJ2 'd�' ::)iIO� 2 ,(V.A,) -- Enquan- depois de haver est ido, an- Cenfederação Brasileira '::0- 1966. 'O âssunto,será,'d�b).- . " ,

d J' '"

J
• '. ,

'

I'm t"oro �om a RAU; a 14, com a ,('oréià' do
.

:.t9" um: selecionado braslleí- tes, em Montevi "éu, ' i>' sr. t laborará cozn os demais tido no próximo
.

congr�s,'
0 lrr-plá ', a remmma émua., iniciativa e rea 1"

., "

1"" T h
. " ., <,.. �o'.f'.st.iver na' Europa, era Abilio d'A'rneída, (,i"éter de países Sul-americanos, .!ue so Sul-americano, °a 11 e �çfQ dó "JORNAL IJ'rs S.P,ORTS" .·:m e a - o com a . c f�O ,E·,f','0�J',6,:q·.'., ia ne'i'a ; "oh � .' 'd'" !

.

t
.

.

,

- -'" ,'" '''' ..Ull o "Vln euro, um/ou ro Admínístração, ih' 'OED, pedíram p a
.',

"

.
' '

' ,
.

.

� d f' 1 A
'

. '.' ., �. ", " "
,

.
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G"<' J:l emmm;l, crl"',]L
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e H ado Ro rigues
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. ,vafa;'us,ios, em disputa das· com os dirige-1tes "í-::.uguais ro <ie 1�55; .para poderem' rícar.os a: ArgenU'-á, para. "7'i'l r, cue O "J(p'na1 c'cs Sr.Orts" inctítuhl
ir�çà3 -

.. eis em resumo os e argentínos
'

SÔ'JI: as T&,- CUIE:çrir,. djpois, as 3:1i.m-
.

a. realização '. do Cam,,)cô:la-.
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S4.9,e êste ao ;',eY2",:1 a efeiti pela.décima
,

. . . .. to 1\1m: 'dia! de 197,3,
.

! clii,'C3�; sÍ',·',Jea:'i Havellan- . A .Assocíacíon rrug!l,1.�a. "'''X-l -: vez, objetiva lê _�.;'nular a mulher na
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coneorüou.: com :eq;.n�1as·
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,1\'OV05 rumes pera O' P'sdre·r'"'" " ;'6'ETaSll, tem elementos alterações, coro,a "ovo re- ,T,'
'.

.., A·· ',� � ......,-,--�'---:7"'" ··�d'�';a des:�àr'iva; d('::-C'ertando-Ihe'\o'g�8to
parp.'fazeraté;se o quiser, gulamento para 1. ,"Ri6 .' �€nl nO\h� :.\Ire�m�;j] OAv.�·1:F" C. "--'0:;1':-3 salutares educacionais atividades do,

Carlos. Luiz' Pailll;.: um 's;;l?c�onad'o; para . cada Branco"; posse -trs .nsit;'l:�!a; DO'11i"'go foram 1'<:'9:izad.3.s Foi. a SeiUl""__ tP. a dl'rc'ton'a. 1 't· .. ·
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Ha",e�1an�e" "Mas vamos' da rendá dós jogrs, '10'/0 sua &ede sociaÍ a rua 'B�- Ccncorrem aos '�J8GOS" atletas k equi
prepr.rar apenàs dois, pa.ra. para

.

a Fe�lera� io· lncal cai'�Iva. Presidente: Dr. Fetna:ldc,' '.�C,s �le clubes -e� c_oJéf�ios de diferentes p'on,to.sc-amp-ir os nossos compro- mais as despesas d.e. iÔ!W, -

" "
": Bast:Js; l° vice: Olavo RI' 1

. .

m'is.ses eUl·1965. Vou enten- passagens e, estadr ; o lí- Era granl:e a espectativa, I ck: 20 vi.ce: Aloisio Soal'�� ao Er;;:tsil e GÓ Exterior.\ '

..-+ •

der-rle co,.,., a Comissão' qll'. '0,
.

sera' dl·VÕ.C' i.do. e'11 tpn'clo '''m l';s"a ."
. '. O"" TOGOS" 'd T

.

, .
,.. ., .._.0. v .... .,,, l) IH de Oliveira; 3° vi::e: Al�. "S·.0 ,,\,

,

constam e orneios- � e
Téç'l�ica' e,. creio, PQ,�eremos partes iguais, O· sis.Gcnn correntes existente's; apoi-

.

.
xandre Evangelista;, Secre-, C

'

.. ' - ]" A FI h'
'

AtI 't" .

convocar quarenta e qua- será o. da "m,elhor de' tr§f> ando os n es do Dr l" O,rl1pe'nçoes n-e rco e ; ee a, e,. lsmo,'
.

. . . ," . om " . _. er- tário geral:. Dalibar Dalll
trQ jogadores. l\sl!lm, :11an- partidas', Por outrc . l,ado,' a nandQ Bas.tos e do eritJ.'J Mâns-ur; lQ secre.tário: Cla'l- B�qúetebol, Ciclismo, Esgrima, ,Gihástic:3clarémos UUl quadro à Eú- Asso;::iaCion Arget't'na su-

-

pres)(lente Nicolino Tan-
.

.

Sen00 assirr. foi desti:uida' e -ebiü� Ull}'a: l�p.a: para real��r os sefB geriu a .data de 6 le ill1ho, credo. :;�re1Á�::���eel�!��::tT;:. I-Iirisrno," Natação, N�rtação Sincronizada,
'. JlQ'\Tt1 dire' oria VETa continu,=;'r o ma: dat� at€. .

jO�os, f.endo três ja �roga.- para o primeiro jf.10, Ter- sourpiro' Geral: Alvaro .Sel-
.

S:,:tHos OtriaITlenta.is" TChis" T8ênis de
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.' riúj.dO'l, com Marroco,>, a 20 minando,. para a JBl),.· o' Ao terminar o seu dis :
va Gentn; 1G 'te$oureir;)': T AI "( T 1'_ 1 I d D f 1 1

Y/

.:ev·�r€lrO .� 1 v65, e que fE:ou 'assim con"'sti� .d.�{j'u;J:új,· Portuga.l, il. .A, e P"raz,o da posse dos J'ogad,0- curso de prest'ação de COH- '
Ira ao· vo, e \ OllC 01, a em o es r � ::..e

. .. , ..

r Valdir Fs.pezin; 2° tesourei-
tuiJa. '. ,'.

.
.'; &�éc1i, a �O. :rara os outros res no dia 30,de, j1.ln..'1El, te- tas o presidente, Nicolino

ro: Osni qonÇalves., .

tôdas a sRepre�ent�wc('s Inscritas; num es-.

',. trêiJ 'jc}g�
'.

temoS e_ Theco- rá._ r1e propOf Qutra lata;
.

a 'Tancredo, surpreendé:2do a .

,

1
"

, Ih'
",J d li:s\poy;iqú�a '� alguns outros AF-A. todOs 'OS' presehtes� lançou Conselho fiscàl:' . t

'. petacu g que -reune s �r;]pre varios mi . ares.
-� rCE:i ente -- Osmar Ant�nio' Se} Iind'��él'n: raisé; ··pretendént.es' a jo- ,o nbine qo Dr.. Fernando Camargo, Luiz Horn, . AÍ'-' de atletas do sexo'femi!1Íno; apurando-s� en,-

�errettr".�o -� LUi,z Antt
..

Jl1l0 Nt\f-�s ·Pifes.':. ..
..

'

�;��·C0;1l1·�.!5 brasÚelrqs ".. COLABC)RAÇÃo·�-fo.pre� "Ba�tos, epn10 camUdato úni-" naldo,Oliveira, IÍ�nácie Bl'�
..

' tre tôdus � ATLETA' MAIS EFICÍENTE�
r,.escurE.J.o _ Mauro PIres .'

" .".,' t';tAÇ.AW,' ._:_ 'Reg�egsando sidente' da CBD s�, João' co, hum gesto qu�. :calou sinba, Carlos Loure}ro da T

.

�El:'J3�e�9�: Aires.,. pritem, HáveEa�_gé! dts�e" que >.a . :pr.qfurVament� .. ent:-6 os Luz e N�lson sa.ritiago de' 'Por .fim,-efetiva..se o certaJ;ne de escolha
. .,

'.
.,,:..' ::.. _; "i, ',,,<� .,�v.aJanoª, �ndo Q. eonl':elho Andrade' ". da Rafulla, dos "JOGOS", Não há ,venda de

Espe!'amos que,com esta' medida ·'tema(I�r:. ,,0. ",": '. ,,' ,
.. '.',.,. 'd�_Ilberativo,éleito'pol'ácla-
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n Fe d B votos! nêm cabala ou exibiçQes públic'as,;' tão
e com a nova diretoria renasç� �Jr�f,eiDo�,: ,��t· �r'[O���OS 1PgoS: Q, [Sr8uua.,_:: :::;::i .:: ,(::ç;�r� P;és1d:�:el'l,;,c�:: .......;--__.-...----...---- comuns·'.ein conçursos dessa'natureza.· As
ma, nova.mente como-- antes brilhE-n.ln, 'etri :. �;, 7,,' .• "..i" [:. "l 'b ::'f'" ".' i;:,,*.-::�i;�be.azuLe,,:bra... �eq.. '
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toda Unha taritá em partidâs��ni,·�
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d
vo'!."rá aos gramados de n: s�a yilJ.>;ti, aÍ',�:� , �;ToIe""fl,.. x J'iguel"n- ,as x onÍnÔlc' .... -.

.

'.' v:J1. .. '''Y'.'�
.. p.ot to .'

na !J .ata. ,lf·
tumdade Em que dará cOr'r)cate' �o ónz�:�: rê! :'. e��:, Gus;tá," _. Guátá ,: tiC�r: sÉ���:l:o Su_ - Atlé,..

.

.. .. ". """'.. '

Por DéCio Bortoluzzi
.

partiéipánte�� no Ginásio C4arles lVforitz�
pr;esentativo do São Pàulo. . ,., ".' A'\oIaÍ·.

. ( 19�40 horas -.Abertura dos Jogos pelo �xnio
.�.
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_ ___::____ :.,.' Im .:ttalai.· ;,..., 'Marcílio ZONA TR�
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. . ':Di�, li ��lle.rasil'. . �m comemoração ,'à Sémana da Pátria, Sr. Secr.etário da Educação.

CI.uL.:,.':;\ Ma'ufaico, �RI�a.c'h' .ue·:."0.' '\ x t1�l'��:\1ma .,_" �tléticO
.

Ddep�ndje)1do .. Jde, 'atc1êrtQ I·' ·a Se'creta.ria de' Educ�ção e,Cultura, pI.'0gra.· ,19:45 .hora� ,.. ,Juramento do atleta,. pro-feri-
lJu M \; U � I' . �- , po erao ogar u en l,S �.. .

,. d
'

.
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t 1····
, 'd d' art" +

., Élií Tuba.rão -. Fenoviá- Guarany, pr§Uo que. ta!'" mau umà: sene _,
e Jogos In erco egIalS nQ s�-

'.
o por um os p . lClpan,es.

'.",.
.

trapsferido da s§tj�na iQ� <ar do bola ao cesto. �Não resta dÍl.Vida que-os 20:00 hora,s - Bola ao Ces�o
"'- : rto"x 'AlmU,"a:rte Bãrroso d d d t

'..... , ,

,

.•in' Imbitúba. _ Imbitu"',
a a

. <;> 1,"e urllQ., Co�égit)s e Academias da Capital, apresenta-, Co]�gio Ca.taririense x Acad. CQm. São Mar� f

.'

. ba .l(: t!'l'�ngS; ZONA QUATRO rão q que de melhor possuéin, para -podeI .. COSo
-.'

.. ,--
"

R,."".·N'A" """".':"'.'"
. leVar o·galardão máximo dá vit.6ri.a. Elouvá· p2,:OO horas- B�la ao Cesto I

EDITAl. DE GONVOCA,·'Ç,Ã.··..··O�,·.i',,�.· &IV_ UV� Em Caçador - Caça4q,- "

I
" .

"
'." ',: rens,e x Videirens� Ver e&t? .·promoção sob todos, os aspectos.. InstitutO' Est. Educ. Dias Velho x Acad.

Em Btuaq'!l6 .
_;, Carlos 'Em 'T'angar� - 'Tl'lrirtp p'ois est.ão promovendt;>. um dôs,mais salutares ·Cem. S. f'Catarina

ReiJáux x.: Ip}mnga x Cruzeiro ." ,', .
'

. ilm Jói:ilvile _;_ Tt'ipy.' x Em Joaçaba _ CQm�.. � b01ii�os esportes prafiçaclos elll·Flotianó.. pia 4, às, 19:30' horas - Bola ao Cesto.'
.

miª�any.._, .' •.
,

elal x 14 de Julho polis �

; VenCedor do 10: ,jôgo x Vencido do 20. J.ôg(j
.

, :J r rl I t d . r J
\

D
.

. : o pubÚ�ojá está esq�ecido de. 'que
21:0'0 horas - Vencedor do 20 .,jôgo x Vend- ,

U ..O-Lmen.O O . . .

�qui também se joga bola aó cesto. As'eOlli. do do 10'. jÔgo
.

.ESteve reul'lido () Tribu- A seguir o colem'')' a't"re- , '\
� D" 5 " 15 '0'0 h'

.

B 1 C t
1'Ial.;·àe Justiça Desportiva ciou o protesto d,) Ca>:los res dos colégios disputaFltes" possuem em

' Ia 'c as
. . : �oras - o a ao es o

pará. apreciar 'é' iulgar trê<; Renaux contra.fJ· Amér!ca sm:.s fileiras verdadeiros "cóbras" 'do bola 2<) VEncido do, 30; jôgo x VcnciÇlo do 40. jogo
precef.SOS que'co�'3taVal1l' da de Joinvil1e. Foi nbt;or o 16 ""O 1 'D t

- 'd HANDRAI Ices:o esté_l,dua1, con-io é O caso da tur�1a a-o :.::�' lOras - emons"ra�� o e '.J. J

'pa:uta, jUiz OS'1i Parbato. , 1 � C
' d ""d

-

F"
COITuareceram, a reunE:> . Declsr.o: To""ar conhe- h:sjtúto de Edv.c2.ção, sem dúvida um eles pe cs 2... lmos (j{O urso ,s j!; ucaçao lSlca.

OS/J'Ui3fS Milto.'n L"iberat,o,' c;,�p�to do Pl"�t_':Sj" e' ne 'I" • "
. 17 ""0 1 Tho1a ao C"'sto"ü�"

-
.U c '

"
- ravGrl:os do cer�ame, roois conta co"'.,-',

.

n2,u1a' ;.:., Horas - p�", ;_

presid8rte, Lauro Sa·ntos., gar provimento . por falta r íC,J. -

d'3
1\' r' d d 4

' ,

Osni Ba!'bato, Wal.:oir Ma- de amparo 1e&:}1 cetermi- cF",·n08 c,e tr(�S canr-eÕoss dos Jogos Abert.as Ve:rl.ce_�or O '0, jogo X ,:ence ,ar �' o, jO-

chado, ,Túlio Cesarino -da na11;do o Tribumt! '3, vlilta de Santa C.�.tarina (Dobes, Ro'muq,ldo e ML. go
.,

Rosa ,e Carlos Loureiro d:l do processo a 1.�djtrria, pa- ,

TIISCPSSÃO NO NOVO ESTATUTO. Luz, além do secretário ra ll'iiciar o Carlos Renaux ton), além de v&rios campeões estaduais ju. 19:00 raras - Entrega dos Prêmios pelo Ex-

S.OCIAL DO CLUBE /
�lnio'Fessoa, no artigo 60., venis '(�elson:, Jacaré, TO::1Íco e Vv.erner.) E

mo. Sr Secl'e,t',6rl'0 ·d·a'Ec1uc"'·çaMo aos' V'·.encedo--Inicialmente foi áprecia- Encerrando:) jnlo;;a.mell- � � -

.
. l

'1\
"

.. ·do o pedido� de revisão, a- to a'1reciau protes o in- destacadcs elementos do C�ube do Cm-ido, à d J E d.
- res, e encerramento os egos stu antis .

presentac.o pelo' flarroso e·n terposto pelo {)rllzll)i:') ele' Colégio Catarinense, conta com Zi, Beck, e
favor nr atleta Joã<;l Batts- Joa"sba contra o v�sc'" o'a U".

'. Como s'e, constata, a é'aboração da tahe-
.

".' . �." ,c', '" .

J:ie�IO, como os seus valores m.ai� pOSl'tl·VOS.ta deiSüuza. Gama r:1e Caçf1.C!or, ·.'�:ativo
u la pérI:lite que se diga, qU30 boa será a dis-

Foi re'atorCda materia-c as ocorreflcJas vcrjflcar'!a.à Deverá. brilhai durante as disputas, pois
.' ..

P·uta relo título de Cam"".'eão, onde temos
. .', juiz W'aldir Machado. cO'1tra o api,tador- ,João, ta- formam uma ,equipe homogênea.,A Acade-.

r
I, I

Como iqizes votaram pe- bris,'
. , certeza,

.

os atletsa provarão mais .uma vez

\
� ·-;:T�,,�.. " �.'.I:' "la penn,anência da pena e' ,.mia do 'Comércio. de São Marcos, tem em d

'

d,''',,",
. que quan o existe org,mhação; os ín ices

At
-

C
·

f -E rt'··'
'.

:" outl'OS. tres reduziram para Foi relator ia ma';éria o André, A,Ido e Adilson os ,seus melhores, ele.. '
.

, encao
'

roms as__

, SpO " IVOS .

" :�.' ?on�orme �e�err:ina o juiz Laufo·San�;0S. .

. técnicos obtidos são excelentes.
, '. . .,..1, artIgo 88 a dec�o favore- Decisão: :r·:>rnar, (·on.h.e�i- J. _.

t
.

t· . Ass'l'm, no'ss'os estu.Jantes estara-o .eIU\ . m�n .os, ·e sao Jpn am,en e c.om o
.. S,_. rapazes L'

.- . ., .' . Céu o réu, .tebdo sido 1"eM.i- mento de, protest-l. e 1)egar
Continuam abertas as inS<;rições lat ,i

mda tt pena de 5' para '3 provimento pç)l:: falta. de do Dias Velho, apontados como finalistas alegre- disputas, -para gaudio çle tôda a classe.

concurso' de reportagens instituido ,pelà As<- paDert.idS.t·:S; f" j'I
provas tendo sido' absolvi". pelos entendido�. A Acaderrtia'de Comé�cio '-

Desta�oluna estarei dando porm,endres
.

.

. . s a arma o ogal. ar dos os jogadores" .A ntonio .,......_

soch?çãü ,dos Cronis�as Esportivos de Santf ' J. Batista, p�Urlil .ioga,;: do., Freitas, �uiz liádua: qQ Santa Catariria.� com Marco Aurélio ,C�áudiO' �bre o d�senrolar dos jogos. '

.

,Catarina, "A EVOLUÇÃO n6 ESPOF..TF .

mingo dial1te�dl)'Comerr.tá- Cruzeiro, o ap�tadQf' ,Jo7to e CÇlrlinhos, é a que âpresenta meno�es P6S-,. Há um lembrete a fazer aos dirigentes
8RASILEIRO'. _ Viagem ao RiQ de Tan.e!'ft : ::in�mpriU 3 jogos i:��� e o Delega4f') NlJo 'sibilidades de vitória, sem cón�udo . deixar dá C.C.O.'dosJqgos Abertos, pois�starão em

. com passagem e, estada por conta da C . n.b. ,,, ..----$.-....- de ser Ulll fldversáriQ � se,r olhadó'eoPl todo" cónfl-onfo dlTéto a: gr�nde maioria dos rar(··
eis o prêmio a ser conferido ao v�nc«i.�. o� Sala, de-Janfar - Vende'�'se'� º çlJidadQ� e ,que v,óde.;rá apareGe.r comQ Ulll �es que nos répresentarão lá em Pôr,to Uniã�
86cios da ACESC devem remeter seus trá..

,

'

Em ,ótimo estado ,de \conservação, ven� bom "a�ar��. Os jogos serij,o di�putíIdo$ qo quanc!Q s� podetão medir a ca,pacidade d-é

balhos à s�de provis6r�:l da entidad�. a1t� ne-se uma Sala de jantar, GinásiQ Çharles Moritz, nos dias' 2,,3 -e 5 con-
'

'Flotianópâli$ para. os V Jegos Abertos" de

:
..�o Edifício '.'Chiquinho", em cinco vi� "�' Tratar,.no edifício do. Banço . !iaciQ�f.. ferm.e, a seguil'ite' 'tabela:,

.

S�nta Catarina. •

; lnatura Gonstando.em fô" '·.;-h;!.,;· d(\,��rtiÍ-À t 901
'!

.. ,
• Pia?, .�19:30��oras.·- DesflI� gQ,S C61éiiós

,"tI"

':-"',' ,

: ';"
, � :;'::.. '" -...........""'""',.,_-."'!Í""'�_..._.,.....--

965, '.

,
.' �.

Em reuni.ão r·san�aja no dià 24, últirr.,Q.
·fOl· (1 an� l··t;c]", 'rln 1 ]J f'

.

1 d'
...':

. -.:: , ..
' !j 'Cf .;-,c O censo 10 18'Ca, a lretotla

do Padre Roma, qu� ki 8m'7os�dH eri{ fev-eí�éi
ro do ano em curso,' poi; esta não vinha' çoi"

.

res::;ondendo à f'sp:sctativa,
.

,

ASSEMBLEIA GERAt_
EXTRAORDINARIA, .,; . \ \"

... "

De ordem do Senhor Presidehte· .. :ficatri
"

._ ',r-;:,. , :. I.

,convocados todos os associo_do$ :,:�<do :Clube'
Náutico Riachue1o, parél. a reu�iã6, a{�
sembléia Geral Extraor�in2ria; �Ú� s€r�p.�,:,
alizada no dia 5 (cinco) de s�temhro de 196,-1
na Secretaria da Sede Socicd dQ 'Ciube, sita
à rua Ritê Maria No, 70 às 16,00 toras em
primeira convoração ou às l6,3'0 hÕré�s, en{o
segunda convcc2ção com q�al,quer núm·ero

. de sócios presentes. para de;iberarem sôbr.e,
a seguinte OnDEM DO DIA:

Florianórolis, 31 de agôsto dé ] 964 ;

J080 Leon ,,=1 de Paula /.
.

'

SECRETftJUO GERAL\'
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P Ó N T o

o E

ENCONTRO" t

COM
ANTUNES

SEVERO

------_.,- -

P O N T O.

DE
I

ENCONTIW'. t .

:.. '.,

�s '11,30
(HORARIO �

HABITUAL) .

,I C A F E Z, iftN 8 O.
'III
NÃO I

CAFJ; 1.1..01
L,

RJ\DIO
.' . " , ,

GUARUJA

.....

Noticias
, Do Oorespont:1eI}te;

JJ\liJES GAlWlA

,
,

Olípger, Diretor Executivo
da .ACARESO, O qual veio

a convite dos estudantes tu

baronenses,
.

. A ponfe�lloia. realízou-se

.no Edi�icio do P'oJ,'Un'l, lu! :aO
horas, com a prellllpçll. de

000
000
000
o=Ob

Conferência Sõbre Política
Alrária

Conforme estava progra
mado, chegou a esta cida
de, sábado último, proceden
te de Flol'ianópolis, para rea

lizar uma conferência sô

bre Política Agrária, o En

genheiro Agrônomo Glauco

1'1Z0 Kc:s.
ZYJ-7·

'

ZYT-4Lf '

Nada O�'

RE13ITfS
-:'.. ,

J:w1,. ttm'I!!IotlU na�

LoDa (ie tre� i:OLAOM
- 'óU% maIS no &prQvei�!f.
m e11to das Lonà..

�

".ua BantOl Saraiva .53
�'l'RF.T1V"

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

BRITO

ALFAlf\TE
.RUA NUNES. MACRADO

SABOROSO!
SÓ C·A PR ZITO

. 1

RAINHA DAS BIClClfETAS
Cons. ·Mafra. :54

Departalgto oe PuM�cl�ad(�J
t Cultural· Recr'cõ'Uvo Limoense

NOTA
o Cluh� Cultural � Recreativo Limoen�'

se, .entregou dia 29 de, agôsto, ao Líder, da
·

Bancada do ápvêrno, na;Assembl,éia Le.gisla'
Íiva, Deputado Dib Cherem, uma càrt,-ofjcio
com amplos �etalhes a respeito da fase difícE
por que ,est4 passando.

ConclJli a mesma,'apelando para a com�
,

nreensão dO Idinâmko parlamentar, no sen-:
tido de Jazer in,Clu}t ria Lei de lVieios para

1965, Uma substé!ncial subven�o à referida
.,.. \,,: .

sociedade. Subvenção essa que vi.ria ameni�
. zar grandes díyidas, assum idas (pelos seus

diretores, com a aquisição do madeiramento
1,.

e outros materiais, superiores a um milhão·
de cruzeiros.

I

CONVITE

Domi!lgo com, início às ·18 horas prossegue
"A MOCIDADE SE DIVERTE

O' PUE são Oi· jOgOS .!••

(cont, da 6a" pag.)
.

candidattas ,de livre escolhà 'de suas,Repre ...

senta.�õe�, em r�cinto onde $omnte têm aces

so convidados do "Jomál dos S'ports"�, sã(_),

julga&as�por um júri de artistas de Belas Ar
tes, quanto, à sua plástica, e fisionomia" se- .

g�indo ...s�a_�!r,i��içãó'de 'B6I1Y>_�<-,B�1_��.���i-,
·

ciênc,ia ·desportiva. .

, '

Cada Torneio ou Competição tem seu

regulf,lJ,llentQ próprio e,direção especia.lizada.
,

.', �:'Joro.aI dos Spo:rts" organiza' e dirige C),
.

'éei1:aime e aS maiores autoridades desportivas
:no assunto exercem o contrôle, assim como ..

as nossas instituições e os poderes públicos'
êompreenClendo o alcance do empreendim�ll '

to;' empréstam�lh a sua colaboração· para o

êXito ';da inkiativa.
.'

,

'-'.'-

"JornaLd� Sports" nç;da rcebe ;'01- ins
.

: çr:içQes',ouJ.ngfessos ,não obstante o vulto dns

'respoIlSabilidades que um empreendimento,
dessa, natUreza impõe. Considra-se bem re-

· compensado, porém, pela satisfação de poder
conttibuiÍ--em favor do preparo físiéo da mo

cidade feminina do Brasil.
"

.

Desfile de abertura no dia'] 2 de setem-

bro, no' Estádio do Maracanã. Inscrições na

Hornal dos Sports" (Rua Tte. Possolo, 15)'
até 10-9

•

SALAS DE ,FORMICA
Belíssimos conjunlos á

com bufei de 1,80 -
ou mensal
com hufel de 1,95-
au meDIai
cO,n fufel de tOo -
ou meDsal

sua escolha

"

CR$
eis
CI.$.
CR$
eH

CRS

260J)OO/OO
24.000#00

280�OOO,�)O
26.000,00

.

295.090100
28.000,00 ,!

Sómeale aurallle o mês de 19�slo
e.

, ,

MO'VEIS
.

(IMO
Bu. JerriDiDlo Coelho, 5

,,"-������ElS UMA CERTEZA,
. '-_

: ;;-= � -.-_ .. - --

de Tub
,autoridade�, eíementes de,
,pe$taque na. indústria e no

comércio, alé..'ll de estu,dan-
,tas em maíor numero.
. A a,pr•.aentIlCií.o do jlustre
{lonterencista. tal !ilita, pelo

, elitudallte Lu� Gonz.aga Fe.
lipe, que enalteceu a p.�
nalidade do dr. Glauco Olin- - J , ., .

gero d�ando a !SIa ativi- Fe.ta 1te São Cristóvã�
dade à frente da ACARESC.
Como prQ!t'ndo, conhece- ,COIJlO aoeniece todos os

dor da'matéria, o dr. Gla\lCo anos, . �lU5QlkSe na tarde
Olínger aborÇlpq i�tere.sfian:- de domingo último a gran
'te tema sôbrq agricultura, díosa procissão de 5.0 Cris
baseado no seu recente livro tõvão, 'organizada pelo Auto·
Upolíti�� A,grÉ.rip,", cujo lap. �ó/el Clube de Tubarão;
çamento, nesta cidade, ocor- com a colaboração da Dio-

.
reu naquela nUlSJll(l, noite. O eese,

livro, segundo declar8Ç'>8s O programa das fu,tivida

do autor, focfliza com. obje. des em: louvor de S�,o Cris

tívídade o pngrat;UQ aix_!Í- tóvhO, F"adroeiro dos Moto

rio em Santa Catarina que rístus, teve inicio, com a Grande do Sul.

poderia, ser €J!:ec'.ltado, "vi� concentração de veículos na

sando à elevação da produ- Est,-ada :Federal,' prõxímo Soirée no dlr-'lJe 29 de Junho
tívídade da f:imilia rural, ao oaírro de Mortel.es, on-

Em nome '("8, Associação, de :eve lugar a benção aOB '0 Clul:Íe'29 18 JJ,l'1110, des-

de Medicina.'êe Tubarão, da veículos por urll sacerdote,· ta: cirlp/:lo,' ab '1" sep� ,1UXUO'
qual ,é presid30te, !alou o, Logo a,pós, tendo: à frent3 '

sos S<:jÕ2S na n -ite rle f;íba
dr. Kant Keen de Lima pá· a II aage:n C.d São Clistó-'ã)

.

do ti,lti",,') 11 �� '1'- n ::;,---'irée
ra congratular:se com o dr. s�gtju-se a �)l'C)cisslic meto·

, q�le fOi a'Tri"'�ntada pela
Glauco OlÍnger pela magrií- riza:la com fi parti :ipa':;ão Oi:nll�s:;ra :E'l .!:,�. 4.e -'orto

fica' conferênci!i: que acaba- de .Jeículos: biciclet� s, mo- I\legre.
va: de' proferir toei :letas, ca':.ii,h::netes, aÜ. �s d�'1'o;>i's" <:"]J " ritmo

SegúiÍâm-se,'
.

depoi$, vá-,' tom)veis. CHlT'_róões e ôni- c�'ni:?':»'�'A r' ��-�-'�.,,'-e ot

rios debates em tôrno
.

do . bus, par:ind) do 0a:' ro de q,:e,]�-:'B r:J::'d "'-:�,,r'3e, se

probÍema agr{,rló na .região Marretes e jJa,>s2ndo pela prole:m;n>j aV n1J'5 h1ras
.

sul ,de Santa Cat'lrinll. oca- Av. Acácia �.1';)reira e ruas da �.ari-ll;:ac1;' co:::" g-::lnde
sião\em que o confetencista Marechal DCJõ.oto, Aii;amiro' animação .

prestou preciosos esciareeí
mentos.

Após receber os cumpri
meatos dos presentes, o au
tor de,

.

,1'Palitica ,Agrári,t"
paBSOU a autografar 8' SUB

obJa para IUI peSfi;o.sinte:res.
sadas,

IG1Jimarães, S§,Qt·J<>sé' e Coro- .

. nel ' cotaco atá a Cateti:ral
Diocasa.nal· num espetáculQ
,m�,nifico de Já:- c;l-'i.stã.
, 'As 18 horas, foi .eelebrade
uma santa missa, na praça.
da Catedral, em íntenção de
todos os motoristas.

Viaja o Prefeijp

Seguiu para Pôrto Alegre,
na manhã de segunda-feira,
o sr. Dilney Chaves Cabral,
Prefeito Municipal de

.. Tuba

rão, Ô qual foi representar
o município na 27.a Exposi
ção' Estadual de Animais e

Produtos Derívados, certa

me que contera com a pre
sença de vários nreteítr-s de
Santa Catarina e do. Rio

--__--,----�.---- -------

\"
'. �

'1

j
1 -

J', ,." - 'omos' nenhurr museu de "relíquias aéreas", um motivo

4
.
I

Fc" .. ,

.

_._ ',' !eStóo absoluto de ole�ecer rapidez e conJ6rto: outro,

�. () i 14� bis. nciC} ,dereçja nada disto e nunca veio a Florianópolis.
,

., PORQuE N_AO TElv�OS O 14 ·BIS ...

A Tq;c;Crnzej,crj vem' todos os dias (coisa q\Je outros noe fazem)

,ries m�ihQh-)3' hbráriQS'. O avíõo? Convair, padrào de contõrto e
.' .: ;.. • '.I

,

rapIdez. (\on tlfllJe pref.:�i'indo a: Tac-Cruzeiro.

•

TAC SULCRUZEIRO DO

As �Irvore�, e
Conto na .3° púg', ciac;ão, vem das próprias se

nhoras que hoje estão em

pregadas e vivendo vida fe-

liz, graças aos esforços da·
queles que �Ln dL1 levanta
ram a mão para: auxiliá-las!

40 anos, informando sôere
os seus dir.eltos a diversas

'i pensões do Estado,' liôbre
fonteS de empréstimos e

doações, cuidando de' suas

férias, oferecendo-mes,' às

vezes, roupas de seu depósi
to para que causem boa im

pressão ao procurarem em·.
ptêgo.
A Associação ajuda tam

bém na procura de lugar on
Q,1;l �orar, barato, dentro
das' posse$ de, çac:1a candida
ta. !Já, �lguns anos, uma

mansão ,foi. doada fi. Associa
ção. Com a ajuda do Govêr
no e de donativos particu
lares, a mansão foi transfor
mada em residênp!a coleti
va., l$SO teve tanto $UçefJSO

que hoje conta a �OCl8çãO
com cinco dessá$ CQ.SaI;. pa
r3 lienboru qtl4l trllbalham
tempo jnt@g18l. 8 outra :pa
ra pensiOnist� que só .po-
dem t�btJ,bar parciu.lmen. \'
AI OCUptm� pagam aJu-, I

gudiJ . prQPOrcion,al às, liuas ESTERMINAc;:AO FULMINANTE DE BARATAS, Pl,Jl;GAS,
rendas.

"

TRAÇAS. 'VlOSCAS, FORMIGAS E CUPll\'1 .

O Ínat$ toca.ó�, entretan- .Processo Moderno com Garanlja d 6 MeseS
�L� o f.at9 .�� R�tl§.4.Q' " DJ!;DETIZADORA CATI\RINENSE-L,IMl'fADA
dinheiro. cemç,cOftta'.8 As$'ó;;;�<' .'P.eG& mformaç6es�elc te!�!one 2681

., .���-,.;'.
.

,1
. .,.)' ,.j�,,"

•

GRANDES
I

CAPITAIS

DEDETIZACÁO
EM .

FLORIANÓPOLIS

Emprêsa Editora "0 ESIADO' ltda.
Hu .......unsernciro Mall'a lbU -- .ll;, ';\M� - L.alXa ro:stal 13

- Endereço Teíegrát icu "o ESTADO"
JJIK.l!;'lU.a

�;Ilbens de Arruda Ramos
, GEH.EN'IE

Domíngos Fernandes de Aquino
REDÀTOa·CHEFE

Antônío Fernando do Amaral e Silva
D.EPAK'l'AM.ENTO DE EDi rORIAL

João Francisco Vaz Sepetiba - Pedro Paulo Machade
- Osvaldo Melo
PUBLICIDADE

Osmar Antoruo Scnundwein
DEPAH:1'Al\-'U;N'l'O CUl't'lE.«.CIAL

Divino ·.Ma,:iot
COLAB«JRADURES

P10f. Barrerros Filho, Prof. \:):,valCio Rodrigues Cabral
'rIto Carvalno, Prof. Alcides Ab (eu, Prof, Othon Gams
Lubo E'E"a, MmlSLrO Milton Le.te da Costa, Dr. Ruben,�
C./Ha, Coronel ('ld Gonzaga, Major Itdetonso Juvenal
Walter Lange, Dr. Arnaldo Santiago, Doralécíu soares.
v .... , ... , J." l�u "i, iJL 1,'nVll:iSCQ ,1.";";1.)uar Fitho, Zury l'46
ehado Lazaro Bartolomeu, Raul Caie-as Filho, .v1arClli� .

Medl:ll�'U8 1<'l1bo, Luiz Henrique .da Silveira, A. Oarlos Bri

to, Oswaldo 'Morttz, Jacob Au!,.usto Nácul, Major.i!!d
mundo Bastos Júnior, C. Jamundá, Jalles, Garcia, Nelson
Brascher. Jose Ferreira da Sí.va, Clcmenoeau do Ama
ral e Silva. Jaime M.endes, Cv: .ima. José RobeJ·to Sue-

. cheler, João José Caldeira Bastos, João Nilo Linhares.
, ltl�.i.'J.Ü",�l!.r, .il.l" 1 L::.

"

Representações A.S. Lara Ltúu. Eio �GB) - Rtia.Sen&
dor Bant"s, 40 - 5" iandar - S�.O Paulo - Rua· vttoría,
657 - conjunto, :�2 -- B'-lC JCtvr' «mte � &lP -. Rua dOS
Carijós, 558 -- 2' andar - Po t , Alegre - PROP,AJ.. �

Rm, CeI. VicEnte, 456 - 2" ands c.

Anu,ncios melllan\.e A)om:C>.1to (1,; <l.CÔi do com, a tabl.lh

em vigur.
, l1o�)':'Li,,,"�.l, UR.t> ANUf{. CeS (i ,I I{ ;0 VEI�llA Avtr Ai
Cr$ 3IJ.(lO." ,

'

(A {)Ii :�;CAO .NAO ,<jE RESP( i' SABT JZt-: ,PEH_.!'; CI)N
rr':rns 1<:l\JT l'T""'O�, 1\;08 AR l'} !·OS ASSINADOS).

-----------_.:;.__._---.-__"---

. ·Pl.l0TEJA seus
,

O�H�:;�
USB óculos

bem' odaptc.dos

atendem'os com e':oi,dõo
suo rece;ta de óculos

ÓTICA ESPEClAllZ�D h,

MQDf.RNO lABúKATOiL

------_.

·,;o.UltfQO·ser,É btdd�rl:� a ��va e grlnde
··�:·:·::'Gatff:q.e:v·mltler;i· - ,'-

,-
-_. -. �--_.

ASSOMJ!RDSAMEriTR BJJlATO!
,

Escreva a es�a red�ção; dRz-�ulo lrlfllE e
.

GA)UIE CE�,l 20oCO�iGO·
\'

VENDE�SE
1 Quarto de Casal -- -l quarto 'de: so!

teiro·l guarda - Roupa ,-- 1 Armaria para
Livro 1 Cadeira de BaléÍn �o - 1 Cris�aleira

. �
Tratar na Alameda Adolfo Konder na' 11

24 ..8-64

Vai Cnl1�truir 011 Reforma'?

Consulte Nossos Preço1'

'TLAS S. \

Rua, DeodoÍ'<.J N

.�. � ,�, � �.�� �7'; .���
iII;"'_��� """ &.:�\.i��.-:I

\

(Nr'"'!!,' li'SV'I'w,L�l.a .&1.
\

Comunica � seu� amirr�3 f ej���nfes a lrall'-
• �� 'JO

lerência de seu cm:S�.L� � r)7) p:Jl"a a Rua lu-
aes M3chado n.9 21, CE ,x�dlnuará alea-
dando no horár�o de 1�.�J .�=» 19,00 horas.
diàriamenle.

. ,�ASA - VENDE_�E I

Sita a Rua. Duarte Schutel, NO 66.
Tratar no local.'

Aceita-se parte 'financiada ou aparta
mento como e�trada.

Gr,ande terreno para construçlo.

Parfkipação
ONDYR CLIMACO MACUCO E SONIA MARIA VBCIft

MACUCO
Com satisfação, participam o nascimento de sua PI'Ü'!lO

, gênita, que na Pia J3atismal rece)erá o nome de CYNTH .

ocorndQ à �7; d'êstg mês, na M@:terl�ià.adê Dr. O&rlos
....

rea. i�>:,;:.�,iii'
, ,

.

"
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ntsta .êlão .�' a t...
peito . dP' .Il�

.

de . fWloa:
c.Q:.ãri'Q.s' éx.$�I..teS ria., ,�

"

..' ",'

CMmia, do �e;nlo re. o ,

�o1:.tante gasto, com. aquê·
las . bJr;r�dore8, I "e Secret.a'
rio L obertq' Mattar, envtou
ao Deputado �Ilvo" ',Sllveíb."
Presi4ente do PÔder Lc-'

g!slati�o, ofício, no' qual .o

TltUlar da Pa$ta' do Tra.

balho presta uma, série de

eScl8.récinientos' concernen-.
tes ao seu ciua�ro de' fun-
cionários.

.

assumi a Palta' e verlfl.
,que! as ·suas deflc1ênci'3.8
admínístratívas, em "refor
mar os seus servíços, tor
nando-Os mais eficientes e

de acôrdo com. a, atual

conjuntura' socia 1 política,
Assim,

.
posso adiantar' que,

com o plêno assentímento

do Excelent1ss1mo Senh.,..
Oovernª�br do ilstado: s�':'
tá proposta a essa Hustpn.
AssemlÚéia, transformando
a Pasta 'em SScfCiltaria· tio
Traballlo c Habitação Po

pular, estando, porísso, em

rase .r- a, 0<; estuqos ne

cessáríos."

COm .referên.cla ao pedi-
do ínrormação, torm�",
la pelo' Dep�ta, o ,�u�e'"

VENCIMlilNTOS DO,
SECRETAR�O

LOONVOU i3GHO
iQS wn 'V13S'.
Dl'lIi91 '.

U\fli�lfIO:l. -VUid: '. O�3Ü:3:0H3' G
* , .

1)......
_ •

SYOiAnO S'I .OVSVIY3Y

'Com respeito ao seu VH

címento informou o secr s
tárl0 do, Traba.ho: "S,en10
funcionário do Institu;,o
de Aposentadona e .Pen
sões dos Maritlmos; no qual
exerço o cargo de iJ;lrocur't
dor; optei, na forma na

lei,
.

pelos vencimentos "U ')

cargo dessa Autarquia, o

que resulta em mais uma

economia para os corres
do Estado; no montante ue

quase Três Milhões de

cruzeiros anuais.'

Go:"

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

IBEU E REITORIA r>RQMOVEM:
Iursnsêbre Técnica de Irabalho In-

.

,
'

,:Em: f>Utro' tópico' do ofí
cio >d:irt�.:o '1f,O. ,DeputadO
IVaê�véira acentuou '0 sr.

RO�rt<) , -l'4à.t:ar: u.par:a
qUe; Se, ten.b.a, ,uma,: ídéía

" Prosset:utn(iQ, ese�u ��., ��:, Sfúorilu!.r . li
' •• -ÓsÓ: ,. ,'. y�'�,�cla que. ,com6 a.eere�lo: �nto. t\ b '�gaP,ieiitO mensal' de.contratação de;'. 8en1çio.r� t9!dP "O :tüD.don,tilts�o lota..

Wnho a 'cU2er: que 'o ��e- d;O:�� &liêrebj,rlil,' Q Gc)JÍO atual '�; oontrata;dOiJ' vemo' Élf4(i�l dl8pende a.(> mesmo que 'o JI.litertGt �a .':���tê,�ela�'�;, �çã�'�>t doe de ;c�' "bl2::,2t)ÓJ)O,"· quan.tia Fina�izando seus escla-eontram abertas,. ma. Becre-
.um, "','q,ue,

.

fói 'a,dm.'itiM. ; ,.��,
�,'Il' P

i 'd" 'ta' e' i)id'ade' nA , . .I;;'.,i�er,i,ó�',' I,' .. õ·.n.·..,. 'há d.....vída, � reeímentos declarou o S<)-tar a . es nt .' :<' I "VÍitu"',"e,' de ,;n.,.,rt.vêJil0:"."com,'",',·.Ó».
�': "I-H �.� '-I

b
.'

tê 'o' próximo dia 8 � I"'" . �,.,�u.'l,f-;';;. \oé.'ri,�,m..entos '"e sub- cretárío �berto ,Mattar:o.e 'a. .r.uJ,l.,. . a AÇã.ó S<JcíàJ da 'P,a:r9ft:*-ta: '1"".,

do' correrÍte� " no. hoi"árló, "

"
"

. � 8íi:{1à6- de. ape�s; uma 'pes- "Ace""'tuo, ta:tn�éni, 0,

da&"10 às 11,30 hotllS, as dfB�um�pa�,: !�:a.p.,<:, óSoil;:'nesut:Pali.'" .'
'

meu empenho' desde -q:N
j assistêncJa·.: JutL1ça ': à.I!... '. '

".' ;,' o'; ,: .. '

_inscriçMs'" de interessadós . claSses -'óbreira8' dAAue�e é
--......__.----.,......------

p�ra 'o Gurso �tá,ttco' e. MID11dplQ."."
"

',. �: . Mrrilstros Inf'&rinos Tomar�m
,TeóriC9

.

t(e. Jornalismo' que, '

,
'

. :' ,

, .' ,
.

sOb, a;,onentação' do Jornll.- , "coNWm06"" :.::�,." .,.,'
, .'

Posse'" On'f'em'lista. "Frap,c1sco E,i)cobàr 'e '..
�.

,', ê:' '. .; ,,� . -'
" ,yc"

p�t��n10 �da iReiporia ,,�a, !:Ai�d�"� réietj.l1-�O-f!� ,{ a, 1

, .i74RA��LI&. 2 (qE) '.
Ó Ouro Preto, na ausência :--io

Upiver$ldade' de . �anta, ca- ,t».pvên� �ressa�io\l:' o::�ttl.. ;Marech'a:l' Castela Branco MiIÍistro Raimundo, de Bd·
. táriria, .. em'. cbli3,boraçáó lár da',�ta do ,:trab,a,lhO p,�sidi�;qptem .no �lácio to,> 'i!p.quanto o sr. Roberto

�tn 'ês,te órgão dé. 'c�àss�, :','�Àl1�S:: n�nh�Írla" '�é:ij-:-: dó PlanalÍQ a:' soienidade' d'p {;"""t'\ns o�unará o' lugar do

setá IlÍiilÍst.radó a partir' I.�O de .navia' tness� 'Co,nv.�JliO; p:tiss� QQ&', infufstros interi· Mtnlstro Ot�vio,Oouvêia de

'pr,6j{j,riio,'._",
.

ciia s.de sete:mbr,o .

+-"'1' ','
'.

u" i '("'" 'JKa'�t, ,I'n'os' ,da S�úde, 'e' da Fazendá. Buillóes. qUe hoje viaja .pa·
.t'Y s, :a�.· a$S ,ll1 ::', a, .IU j>.,' ,;:: ,,,.. "'". '

càri:erite" 'à& 29'};lOra�, !lO já;',��ntret'd'uQ,s,:·sít.pa'�lJ, P,ela.. pasta,:d1'l- Sàúde respqo- �a,o japão, onde presidirá a

. e:!JÚfi'i�c �o Palá�io, ,d9is;. �q,:. ��nti�:' autórJ#d!1S;'��10 '�erá f?,:,;sr- L4iz Belfort de missão brasileira a retmião

=���t� :;�"6 :�,. ,: Se�rétafib R��féS$âHe ... , ��cl��.o· Monetário Int,,·

Os Prefeitos 1>. 1\ Desenvolvrmento
':t�:�h��:i.i:'i�� '",a

,"

. ",C:
.• to' Pôfth�"Afeare�, r,. :",'

, tra�va s��e G������o.a�a������ �:.:\ed:�::������om o r.umo

<Esta 'entidade, q� c�'n- . .. '.', - ... ' Segni 'está/ ,nense continua acusando a De outra parte, :Rio do

greg�" 'qs.' profissiópais i: :Je
\ ." ,'. . o' di: L�z Q,abral, est�- 'movimentacão de Prefei· Campo sur.giu nas conversa·

. . ,. " ve;em 'Pol'tO ,Àlegre' çomo Ih tos. que demandam esta Ca- ções mantida� pelo chefeiniprepsa e· ós,.quê, .' f�zêm
� ,

'

" ���\Mado ,especial de Go- me or .

de seu �ovêmo, o Preteito

•·O-,:,V,ÜIY. ,1[1 � 'IlI�'.,'v,�;�B:,' JJ;t,""!'").'1'."jIt'"S:.S� ". rãdio ... jonuiÚsIno: éncàrece
['" A

.
.,

" '.' , ... , .,
" pital no interêsse

-

de suas

�"IUUI .......:Ift "',�U GilftU .. ao'll' �SSOCiadO:S, 'Ji, impottâ:'1-
..

ela,'· sSlrie' e',:',
' ; \Iêi'no ,do Rio Orand� . ciO " ROMA, 2 \ (OE) �

- Expe- comunas. l.eonoldo Vassori.
.

,

:"'ft'lAftU"�A: ·�ni.. '�SBftI clá d��'CúisO; ,podendJ, . ,

,.,.,' s�, através 'da Secr,etaria rimentou nova melhora o Ontem. o PrefeHn Vit6- Na Centrais Elétricas de

, . ,';'.,":'E" v.·g U',: .... '" ta�béIÍ).,., dêlê participar D' ',.,. ;dá; Agricultuta daquele E_.j- estado de saúde do 'Presj· Tio F.omerolli, de Hio do Sa,nta Catarina S/A. diUl!en-

Opu:-.t5 a 'eACU P.' �l�el!I,.sUJ. �la.S.O'URnO lriteressados nÓ 8&f;unw_ .

'

'VU gue .Ô üido-, 'parà participar da dente Antônio .' Segni. Pela Sul. vIsit.nu. sur.essivA."1en.t,e ��o�l.'t:e�;:co,d:���:Ol:�:�. .. , .
, . J''loria,nóP!':is, 2 de sete,l\1- ;, ',,',Q,'EST'A''D.Oi,

'aJ,ertura': '�ó ;'�a;r�ue �,ent.. primeira, vez, desde o dia o PLAMEG, o DeUal'�men- pUlsl',onar as atI'V1'dade'" d"'-O I7ftl') ft� 'm'1<"07rn Iftll'l"'-;ft!p�J" n��a e IAa' •· ....s·, ,. . nO .De�. 'em, POrto ·'.Alegre, que sofreu a·' Trombose Ce- to Autônomo de En",enha· � '"

.. '-:11:;&' ,vlt,III',.,�!i,'" v�II"'.\õ .".�� , '. íu,:I, brade 1964.
'd'â.',XXVÚ' �ição Esta- rebral,o.chefe do Govêmo ria Sanitária. o Gruuó,Exe- que1e. municíuio.,

00'111"0' ,·ft';
·..... 'P.I"�·. ".·2Wr.I"l'il!Ift

' 'Adão' 'Mirand�' "...,
- 'A�

.

UU Ur:,; � IJI
".

�.� 'R;,
,

. .

.

, .

,',

' rhÍal de AIllnla.is e Produt:>s italiano passo)l uma' noite cutivo' de Prédios Escola- O sr. Vassóri, p0e g.ran�
:� .___. . . ,i' " �. � ,.0:;" �,.." �, ': i

! .' . :Presidede' '.'�" "

.

"

"Derivados e séus �er�ames sem febre. res> o Banco do Estado e a ênfase, à parte de energi,a

. rrtSfl'.�,.à,·d:; dG:/\·G.DV.êr.o,'. eHt '-,toajaa, ,Si,,' �r$':I�;�,�,u�:: ;���t:��;fª ��;:�:�1f�f� ;':'!:�:::S ,�:�

� ,"

. W�Péni . pártic:1pou
.

ele l.'ti·,l-
.

de Vitória de Santo Ántão, Vale do' Itajru. Especifica- Hoje, o Pr�feíto de Rio
P:lrs CI� ama' �dr.:J.WiiS- � � �nQa' ,� Itl..: q.M, ,>em mUito- . ,b�nE;fi- _. ,:A'pro�adb, "pa.'Í:,á. co@e;ço•. ,ntão,·' r.�1izada ent�." ,to1Ui ,Severino Cabral, .que, há mente com respeito à ener- do 'Campo será recebido em

.._._"""", ,

f'-" "JI ,." b
..

, ,�
'C'.. lê iudiê'nc�a pelo�Govefí'ràaõr'""!I!'..-.- J)OS$a _�n'r _1....- go�es·· 'e' governados; êia.m aquela' oomw:údade é ",en�l'O. ", de ' reVe;_. t� ; .'0 _� �� �-e'ti.nGs. de uma -semana, assassÍnQll um gia elétrica, Sua -"-,-,,ce. n·,

mentli! as suas 'finalidadeS;, ,Iazenqó an��y.�t ·�m. �índa 'q�e sãó um test�:nUnho vi. servi'çp:' :de' '.&bastécimentQ ;agr�eultura 'que se encon- lavrador, ainda menor. no da apresentou 1't CELESC celso Ramós, ap'resen�'
.

I
"

lh f .... '

d dó� '. '... Y' .

d l'
-

d do a sintes.e das reivindica-proporclOnanc a ,maIor pro- m�L or U1.'-l1fO, . a",'í'm o-s" v'o 90 .p;oder de realização , .
!!'t><>'Ua, qu� .benef.iCíar.á...:.. '.� 'ti;aiam' eril' ,Port.o "Alegre.à Engenho Arllndú de Cima. um plano e amp laça0 a

gresso e mais b0111 estar ao noVos. JlGM",Qntes ' e 'm'!l.is ,do ,atusJ Govêrna e d'ü que.' pecíalni�nte ó: :Gruj>Q' ESóo. �rivi�,� ao e��t'. agr� ,AdoJfo o Criminoso foi visto, pela rêde de sua terra, que será 'çôes prioritárias de seus

E:;;t",dCl e aos. que' aqui vi- po�::;ipilid�des'< :de,trabulllJ' ve.ll' 'sendo executado 'num',' ,)af:, O" náin'ó :'do<cdtail'ià, ,,j\_ntÔti,10 ,:�etter, ,Secr;'à�áz:io ultima" vez, no EngenhO .Ju-. obj�to de convênio com municipios. 'E:;t.ará acóin
vem e tra1{�, ' é in1ís-,' e rlque7j8, �u,4Q; isto ,é, con- �itmó ,'�seg1:1ro e Conti��I(\; '. ,-. a.O:spHa,f �à:r�·; "dô:i,ll�hl/;�

.. !ia ': 4-zriCultU·ta. dt:l. ,Rio I ça;ral, no· municlpio do Ca- aquele órgão. paJ:lluj.do do pa.rlamentar
.

5�g��I� .��!�� t��:��� . ;E;];�ii� .....�����. ;,O,�,�.,�C�,·�O··dOm·,�rtj·e' 'm-:"o' rbaO' co.... e! "'J� da SO'er·.m,�;I_lln,,]o,str"·d',J�",ãO ,B,P�tr·la�e' para cada q'ual ,determi- m' li' eConomIa, catar}nense. -'- , t' '._
'. .

'o' taC,.

-ar b.'.�· gr.ànde.'·.... ·.s 'se'r'T�';;'.O' .;, 'd·." " ,i! 11 u
� "

.. , .pa ej,,!. que ..ue :ermu"lava:. "a. ' ,VAy '" "

nando-se pri,Jriélades cne ÓJm 'sü.á flc�1:escente" agro. �i::npl_i�Ção 'da .Usio!l. CIÍ��i� �r>1�9ã9,: ton.$tante'S ,.' d!t '

, ,

4) Ginásio ;N!ormA� Jos.,' l1),,qóié,g�, ;Coração de
ver1, aro real,men�e iii () _en, rícé'l\:1.1-ia, �cqntrie..p·. Çié. for,

. tas, 'o' qovêrpo 'inicia : as ç:oD:Strilçao d.a',� �ed� .. 1�sl.é é
• '::�r?��.ama. 'ela�rDr:!:dO, ,�:l? ���t;: d�����;;�o�eparta. quim de Oliv&r! ',Gósbd _j-q Je��5�� � <-" �

,

I.. ,',
co,,'r() de.�'1"" ne-::essidades. ,,\9. 'cte:)!siv�, 1)à�a �ós cofres .01;mW das linl}.a'-s de 'tr�D& - êlô nóyo, :resei'yaiáfiQ 'f'mte-r- I!epartamenro <;ie .c...quc�9i 9· Saro ,lios 'LimÕes 12) Colégio Industrial' cie
e --',,·;�1..,1:,i.9des. públicos; e:�a'is';'cetitribuid ,missão, TllJ::\á:rã:?L.aje�,·· ,.as >t1i�()�c:Gm ií;»�< :caPi);9i�e :'��' Sep1'etam de Educação 8Ô��o�:r::��ares �p;�:;: 5) Ginásio Normal Briga, Florianópolis. , ,/.0 planejar a sua admi.·) na "medidà 'em citú{o poder quá,is, apôs a�L�ür: :J,aj��, c.,t�: 1:�3?,OOíJ. 11tl'o::Hie.�ili.: ,

: - �:,\Cultu,f!/o-! 'p�ra o ,desfil�
defro .sirva "Paes �'Trindade 13) Instituto Estadual dorii<',�-�<;f.\I). calcada e"j' ni0l� oii�i��, '.iU?t�;�d.0.�;e:.:.!'I-Ó es· C9P,t.'nui;lritCl até'6 'oe,.stê. :Colp ps projetos 'já; ,:,�n.. ',�olª,r,> Ç?mo ,p�vte<inte- toria Regional de Educa·
6) Escola .Comercial', Se- )Educação Dias Velho'des novos, na plena Cl1w-- 'foi:çQ,'d s partieu':llres,' ff.)r '. ISt.o' possibilitara': a llg3' 'bl-QJ.do�,"'e l:n'icJ�,: .in��Q.o :«r�ntel�as 'cotnemorações ção Físicá.

'nác Haroldo Soares Glava'rn'
'

. :preensão e no, Gonhecir:;eh.· ào encon.trq ,'dD-�,}��+s an" çfià. iui1!'l" futú:ro. pt,6:idriio' para ,btev�, ·'Ú:}mos:,:as·:ob:fas.· d�.:J:)i1i d,á Pá�ria:
I

'

Assessord- p;ofess�r �! ,7); Aórigo' de Menores Bandas de Música I

to nlenél d'l l"ealidad� cata. ,seios:, '

, � 1
' .

.

sori;.-"c '..., '. d.O., Quártel' da 'citY,E.lâft,'�,' 'e '� pra. '·�o .DeS!,ue Esco ar· - ton Rezen e, -;- nspe ar '/
-

, .... '

"

' C'qm a.' � ,.,A, o .',me sig-' 7'

5 d t b d 1964 giol1a1 de Educação. 8) Ginásio :de Aplicaçaol'L'1e"lse, o Çt::lVemadar C01� Célso. . Ramos, ,c,ompreen-
.
nJfica ,'mais

. :dlspcnibllidad� dó C9rpo, de, ',Bonibeíros, .. e_ se em ro e .

da l<'aculdade de' Filosofia/
.30 Ramos l�_vou em 'bonsi- deu 'perf.:êltàmenté 'tudo' .is� de'

. à" 'j'ã', medidas,' h.á . müüo
" ..exi,"n-Id'as H,ora, do Desfile. Escolar Coordenadores Inspe- 't

.d S t- " energIa,
,

reg, o; ao 15'
da l' Re- da Universidade /' �,e an a

der?ção todos os fatores tê, Conh�c�riQ.G, sUa terra, mesmo. tempo: prClse�ça de 'pela popu1ação"é' ci�,·:s.e f�- � W ho.ras.
d t b'

tores Escolares
Catarina,pe�tinen�es às nepuli?;-ida· nã� s� desCuidou... :dela;' vaI·

. afnda .Mste setor, ·temos os zlam necesiátiaf' Í;>elo�: ser· i. Con�ntrii.ç� os es a e- gião Escolar.
9) Ginásio Industrial Ader-

des das dhe�sas áreas. tou,se' para ela, procurando trabs1:Pos, er� fase bastafi- viços ,que .\rirâo pre,stat à lecimentos. de ensi,no de .ni- Isolamento das ruas do
bal Ramos 'da Silva _ 'Es- Abrigo de Menores

ME1Cl1U aue fô<;sem crite, m<iis e melhor· servi,la,
.

ao 'te a,cttantada de CCTIstrução, ooletivIdade."
.

,�l mé.Çi'io .;...!. Pra<;:a Getú.lio, Itinerário _ á cargo da Di- .

'eito
1 Sociedade Musical Filar,

rirls"lP1ent� investi�adas
.

e mesmo, tempo' .em . que ser- da 'sub.estar.ão, abat,'Cadora.
.

'

'Vargas.,
.

retoria de Trânsito. ' mônica Comercial.
(,l.eterminadas ,as ne�es{l;da· via igualmente .8:, tôdàs' as 'Ouha. meta prioritária Melh'orando e facilitando. '

. Itinetárib ct0 DesfÚe, Es·
Ordem do Desfile

10) COlégio' "Catarinense
de:,?' de ca�a �0""'una. com

.

outra,s regioos :catarinenses. do Go:vêmo Celso Ramos é as co�diçOes c:i� t:ráiego' en.. .'6QI�r - Ruas Visconde de
1) Escoteiros

snf>� n8rtir,ul""i.d"des mais Através dos', setores esne: o eh educàção, Nele', em tre as duas prósper.as' co- O:u:rú pre,to', .

Art�'sta. Bitten· 2) Ginásio Normal HaroI- ;OORVfiU 'i30HOn<>,O'''!mt.es, ohi8t;v�mdo C0"l1 cifi.n.cs' do l'LA�,I{EiG, por l,a les, além das escolas de munas, "à ponte sóbr,e:, ri Rio court, Arciprel'te Paiva, Pra·
do Callado _ Estreito

...

isto um a�en,i:Hmento' (11Je ;n+.ermé::Uo·· da p-q,tvt'\e de Lavattido, entre, LaJ·es. e São . ça }QJlinze d!3 Novembro e IRo. eI01VI.'IVft' ori!!��'," V� n,wn" as '1Y. e�e�g;ência, dos cur�os .de. 3) Ginásio Norma '" a 'Z a ,[f!""r;;U'I. ilo (il1,GlM�h' �
v;.e"',e '10SSih;lit?r i.n�eqr3' técni�mi e�,a&se�so�es, d�- aperfekoa:rt>ento de profes· J-oaquim, Já iniciaçia, ser- 'Rua' Felipe Schtnidt.

mualdo de' Carvalho - Co-

e1V1'.,,'n O li.'I'II7"�"VS"'� '"" VI"."Soosenvolvi!"'ent.o, . be"'1 r.""':10 quele Or�a!'llSmo. com a co· �o'_'es; ei.. estão as nbrns do virá não só à ·região. nlas a ' Escmlmentó -' 1)' Gmpo queiros
•
li Gttll,NI ..

� n'::UM U i'.:1ii li U.:I
a mnis perfeita inte�rar;�V-) e laboração d�et8 ·do Em:e- .

d B' ·todo o sistema rod�v,iário
.

de lEscóteiros pela lUa Se-. _

1 Gruno . Esc::ll'ar·· o aIrro .
_'_

.• •jnte�0,:mun{r."0,ã., das res· nheirG Annes' G�lalberto Se-
,de. Coral, .lá em obras. Cum- catannense,' aproximando "te de

..

Setembro; 2) Giná·

E t
J" d'o' e' c'a'lu no' OI 'lr'l)er-i.-ivas economias. c"et,�Tio ExecUtivo do PlanO" ,

. ,
.

. distâncias e ';movÍl'nentando 5io Normal Haroldo Callado S" V� H'e (C�n I' 1J'1'p) ""odldn J1'10strou .

ser de Me�as.' do Sr. Ib,l:ahj�, ,�;�c:�:��u:agO���:adOm��� .

riquezas, com consequente ._:_ ruR . :Felipe Schmidt; 3). �, .. U " u u
.

,

. j,""o"""-"'ntp ",qin.<I. �om re· , 'Feline
,
9i"Tl,ã"o. . S,e'l�fltArio' tado objetiva não só a me- beI:wfíéib geral., ' ,Giriásio, Normal Romualdo

b Ih
·

t:;ultados sumamente bP,"':1' �':)m Pàsta, dO' engenheiro lh(jtia do Émslno. com ii: do
. Além ,da obra . da ponte d� Carvauio .Barros � Lar-. B O' IT', be til ros' t'ra a'. '3m ln,e' n. -.ficrs e ('Iue lá se fa7,em seno Volnv Della' Ro��, ,prefei- p'rop"riá.,m.ente: dita, ' tain,bém ',�ô �Fagundes e Tenenté Silo

. t?,rofeSSOrlldf), ê�te QUlu'ltita-, "',

tir lf: �ítlda e' f"nllmente to' de Laie'!' li d"Í.dem.it,.,df) o acesso, em ..a�b.a·S,'as m'a'r- ·'·,·ai·ra· " '., 4) G,inásio Normal, .�" n/� .. ". . ',. ,tiva e qualitativamente, ", . v
" ,

oe-r-epUvel a· transfórm,á' AureO Vl.d"l) 'R.",�(ls. vem PLAl\flCG- gens, já se encontra em .JoaqutID ,de Oliveiri Costa '

d"'Ã,� tl:1!' ('file passa o. nosso prrn:urando atender aos r� ::h��i���v::�oram inicilT execução.' :..t.'rua Sete de setembro; 5) S' �,' rr,e,.nte a pro,cura .) corpoEstado. Um novo ritmo 4e clamos da Ptin('e<;R na Ser-
dos os trabaihos do Cen- Enfim, em todots os ';,seto- G.inási<:Í Normal Brigadeiro ç.,,1

t:MI,h"1.1ho, Uma nova menta- ra, com â t'flqli'1,Q('ii,f) rie
tro Educaciona.I,VIdaI Ra-' res onde se faça-necessária, Sflva'Paes � Largo Fagun-

Ainda não foi enconl-,1'a- xiliam noS esforços par!l seus ag::--....:::-.:::ntos aos :;.b- \lidade polftico-adrninistratí- obras e benfeit6rias de' vill-
mós Jr.',· obm àue virá aten- está, presente, premta para des' e Tenente Silveira; 6) .

encontrar o corpo, do sr. negados soldados do :ogo,.

'do o corpo_do sr. An.tõnio'der às' necessidlldes. de La-
-

resc,l\!er os problem?oS e Escola Comercial Senac Ha-
Ant'o'nio Eleutério Vieira. A que prosseguem .nas buscas.

S
o

GI Eleutério Vieira, que caín
jes num cam.po dos mais criar melhores qQndiçoos, de roIdo oares 'r avam - rua

,'família enlutáda renova 'aO cadáver�. '

Se't d S t b 'f' Ab i ao' mar dias atrás,' ap !..i<lr -

importantes..
"

.

trabalho, a administr-ação e, e' e ,em r'Q; , r -

_

,

.

. " .

I:. 'j
. de M ' .

La o Fa dos, esforços tremen.:t 's
. No Setor rodoviário é de Celso Riünos. "E ,ém '8 as, go en,ores -,. rg -

t"
Se destacar os traba.·lhos d.'e como' p,as demais regiões, gtÍn:des' e Tenente, Silveira; que se reali�am por par"

, "

d 'A l' ão d dos Bombei.rós, que tral;)a-
acesso norte ao sistema- r'o- isto pode Ser facilmente 8)

.

Ginás�o e p lcaç . a
.

.,

'd F
.

uld d de F'l f'.. 100m, intensamente nas
doviár;o da cidade. com as: conStatado pelo'. observa or ac . a e 1 050 1 ..

•
.

.

"1" S h 'dt 9) G' buscas ao cadáver. Todas
. faltamento J'á em execu,ção,. isento e imparcta1• rua. Fe lpe c nu; 1- .

j. . ,

I cl t· I Ad b 1 as praias J'a' foram pr.·tti-�--- misiQ. n' us rIa. er a •

-·ORA., EVA - CtINICA INFANTIL,., ::���sd\ ��::nte ��::� :::���e av:cu�a:::�e���
·

ra; 10 GOlégiô Catarinense sinal do corpo' do sr. An

_:. rua Felipe Sçhmidt; 11) tônio Eleutério Vieira, qw'

Col'égio
-

Cor�ção de Jesus como se sabe, estavà })!'s-
·

_ rua' Seté de Setembro; cando . de baleeira, ua� prr)

i2)· Coi�gÍo' Industrial' de
.

ximidades 'do
.

Abrigo !le

riorianópOli� - rua, Felipe Menores. Deixa viúva 'e 3
, ScÍ1midt; 'lÚ Instituto Es, filhos, ,alél;U . de .vários ne-
·

taduàl
.

de' Educação '.
Dias, tOs. As buscas prosseguem

:Ve1);10',� r�a Sete· d,e' Se- por parte do Corpo de
. ,,'..

1 Bombeiros,
.

amigos e fn,·se;n�ro. .

.
.

Supef-visão Geral -, Prp,
. 4�J:���Of GancUqo A,bdon' GOU'

. t�.. ;'.
<

'I .��
'.

�.
I ,��: ) _. . "

I"i'

Abertas as inscrições para
o Curso de JDrnalism�

.
,

,

te 'ecíual e Pesquisa c,orn Experiênda
é patrocinado pela Reitor�
da trníversídade de Santa
catartna, em coíaboraçao
com o Instituto BrasU":' ::s·
fados U�L"os de P'loÍ"ián�
,polis. sendo /,!,ue a .viage. n e

estaõa serão pa�a� �la l�r;..-
embaixada amerteana, 9

.

" �,4

Acaba o Depto. de Edu

cação � cuítura da Reito
I'1a da psc, de incluir no

rol dos cursos relativos às
a.tividades técníeo-cultu-

REFORMA DA

aEÇ�AmA

tais de 1964, em seu vasto
programa, um, referente à.
,"TÉCNICA' bE T�4H')
INTELEC'I,'UAL E PESQTiI�
SA COM EXPERmNCIA".

cos ''0' EST�' . e "A

"GAZETA'�; .

A respeito. do "assunto o
'

.. SindicàÚi distr':,''ij 6ntem .

,a S�gulhte No�:
. SINDICATO DOS '. JORifA�
LISTAS' PROFrSSIONAlS\
t;>E 8A�TA, C�TÁRINA
CURSO. PRATICO E: TEÓ-

.

Rico " DE " JÓRNA.WSr,m:
.; iN8cRíç6FS "'NÁ '.',

'

,

, '. ,"": SEG:RETARÍÀ
'

O ; sindicato d�" ,JiJma
ltstas PF.ofissiÓnàis' ere 831"':
t�"ca:tar1na'�:i�va' :ãó· éori,h�
�entg ( , dós t:" }Qtn�li��
slnd!dfuZádos' 'quê: se' en..
",' '. �!''' ...

'.
. {" ,;.

.

.' '.:, ,'" �
)

Com Ir ícío previste para
O dia 8 do corrente será
fEalf;;_aco um curso' Prátíeo
de Jor" a·ismc., .

m.i·nistrado
p'8'O prof. Fra":1cisco Esc')-

1itar: As insc'riç3es estão
9.berlas d�sde ontem ::10

rali�io da Reittlr!a das 13
"'s15 horas e no Sindicato
dos Jorna istal> das ,ia

.

'ás
11,30 po ·endo irscrever-se
Wdos os interessados.

INíCIO Do CURSO
O referido curso será. .ni-·
ni�trado pelo Dr. José Má

rio, Pires, diretor do Cen

tró' Regional· de Pesquisas
Educacionais, com sede �m

Sãó Paulo (órgão da Une:J'

co).

O curso que contará' 00'11
um' rní..,imo de ,quatro au
las, iniciará di� 14 de s�,.
tembJ;o, 'sendo qlle o local
será noticiado oportu�la:'
mente, O horário da aber
tura será is 20,00, e eon'"
forme parecer 'do Depto. �
Cultura' da U8e· nav�)."� .

um, limite de vagas: As -ing,,- .

O curso sôbr� "Técnic.t cl'iç5es' poderão. ser ,Ú)ita;�
de Traba�ho inteleotual � da R,eitQria, em data 1. I;t'[

pesquisa' éom experiência",. ainda dl.vulga:'a .

• I ••

! .

PATROCtNIONa •ealização do ,cur;,o'
colaboram, 'além dà Relí,o-

• ria e �o orgão ,de ciasse·
'dos jornalistas, :05 perió4�::.

[) ES:11AUJj
• lUIS �"'J!CG ilURIO;Il( '��i!-I',í';.r�,\n;íl. ,.'.'� ,

Florianúpoli�; (Quinta-Fefra)\ 3, .de' Se�e�bro de. 196,�
� , -, '

. '. ,'"

14" Batalhão de Caçadores
policia Militar,

'

Amor à Arte

BENEFICIA1UOS .

Estarão ab�rlas de 8 a is, de 8�tetrib�, .�. Nl)
c!e-o Rê�bnál do'SESI, iIl8criç� PIÍx1!. oS cursOs de Esia Casa, Sita no Jardim Allânlicú�

Póde, Ser, SuaPUERICULTURA, .

ENFERMAGEM, �Q LAR'

SOCORROS DE UReJENCIA

ATENÇAO
ComlUlica, a. r.eabertura de seU" cop-su]·

',. tàrio no cónjunto 207, do EdifíCio JULIÊTA·
,Rua, Jeronimo Coelhu hO. 32� _. HoráriC

·15,30 - 18,00.
.�_.

'

+-.- ..,--..-_;;....-�---._-

'lOOWftU l3UaO,
iOJ�YU SIYW 311-dW3S 3,·,11'

,

,_��:J i V,;3lJ,�a
.' ".'.. I, ' ".: �'.,

'

" .�-

Estas inscrições, também serãó feitas noS . dias

14 e 15 do corrente, no b6rário das 14 aa .�. horas, I
no sa�ão paroquial de Barfelros e nos dil!:$' li6 e i7, nO.
mfStrlO h0J,'ário, no salã.o patoqulal do i �stre.íEói, 10-

ca1s em que funcionarã.o os' referidos cursos· breve
mente.

TAXA de. InsCrj<;ão - Cr$ 200,00 ..
DoclI.,uenw.ç':'v, . llec�osat1a - (;àçl�eta de Be- ,

;lleficiários /ou cartéiJr;:� PrQfissionaV .�.' "";'�nst1tuto, !.
i

I •

miliares au ..que

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




