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Frente Fria: Negativo; Pressão AhllOsfél'ica Média:
1017.3 milibares; Temperatura lHédia: 26.6° Centigra-

da.
s:

U.llidllac. �eluti.va Média:

.87.6%;
Pluviosidade:

I
25 m.1115: Negativo - 12,5 mms: Negativo :_ Cumulus
- Stratus - Nevoilro Cumular - Tempo Médio:
Estávol. .

.
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Ministro cipriota desde ontem em Moscou:'" .' .

Assinará atôrdft 'para forDe�imeDto de armas a Cbipre
, MOSt..U, 24 (OE) � O Minislro inle.. -�----------�------=--.-------==-';"'--

rino das Relações Exteriores do Chipre!'
t
•. , ,'.1B..a·I·. /a,n'0·..·,', ..(-

.. a,.p''. t··,u"r�.a.·.do''chegou hoje, à União $oviélicl, onde inforo.
"mou qU,e assillará nos próximos dias 'Iom �'

autoridades russas um acôrdo para que is..

le país forneça armas à Chipre. Enlrelanlo; .

observadores ocidentais consideram a che�
gada à Moscou _-do !iSular da 'Chancelaria ei

pdola, para conduzir a fasé final das con-

fomandaníe dá IV 'RM Visita
"

,Belo Horizonte
"

BELO HORIZONTE, 24 . do Exército. Pela .manhã,
(OE) - O novo comandan- concedeu entrevista ooletí
te da IV' Região Militar va a imprensa é a noite par
Gal. Alfi'edo Souto �lan, ticipa de recepção no Pa

chegou esta manhã à Capí- lácio da Liberdade, crere-
. tal mineira para uma visita cida pela Governador Ma
de

. inspeção às unidades galhães Pinto.

Finalmente,> após qua- quela localidade.
"torze dias de buscas, con- Pela manhã de ontem A M

-.

d
r:

C t
,.

seguiu a guarda e o denta- tendo regressado a guar- . arge'm e um en enano
=camento da Policia Mili-tar da paraji suostituíção dos A,27 de setembro de 1864, velha rua dos Artigos 1:k·
· da Penitenciaria do Esta- c;ementos já tresucítados, Iicos, numa casa que tinha "as portas abertas para u.,

do," capturar o sentenciado 'saiu' o prêso -le seu r,�fúr;io estrada e para o mar" - nasceu. Juvêncio Cosme Da-
2724, graças a um teleto- roubando do urna das oa- mião de Araujo Fíguerêdo.
+ncma que o localizou no s'a,s de cçmereío o. ql.l-anti� Veio ao Mundo para realisar uma vida de Poesi�,
Hotel Oontínental, muni- de setenta mi! CruZC.iI�OS e de Fraternidade e de Amôr e deixar, como um rastro
cípío de Palhoca. roupas., (�<) ouro, obra ele' beleza .e de nobre, expressão humana.

".' o prêso e;adiu-se da Em Palhoça hospedou .. se Embóra alguns tons simbolistas de seus versos,
,'Penitenélaria tendo duran- no referido hotel, tp.utlc ali prínçípalmente no, início de sua caminhada litel'?.1'io.,
te o período de ruga (fur- sido prêso. Araujo Fíguerêdo, por força do seu inato sentírnento
tado em varias residências Há que se te:":,,dLar

.

') ,I elus. ·cptlSRS, foi levado docemente àquele ritmo liJ;Í(:(l
· adqulríndo desta fornla trabalho tncans.iveí

.

dl)� I que (;1óminQu até mesmo as suas dores e os seus deson-
,

'l'oupa dinheiro e armas. dois veteranos, .51'. 'Trajal!Q í cantos."
.

I

Apesar do cêrco, conse- Goudel Junior .e Garlos I '

S0 era .pessímtstat. .. Não sabemos.. Talvez tivesse 1.

, guíu, depois elc pcrrnane->
. Ferrei.�a, bem CO"'I() doz�. encaradó fi sua vida terrena sob um aspecto do arnargn t

"

cer até a mo.drugad , fIe sargentos comandum.es da l,prov�ã'O, ,.

.

"
. !

·
sábado 11['" IlJ,.:1.. �C\·

. !),,- -escoíta cabos e- soldados. j ',O 'certo, IJOl,'ém,. é que prOCUl'OU üorná-la menos

Pf'ltelão "com o quai l�US.sou' O sr. Trajano g!'_;lGt\;; à SUdI !,.sa@ e menos acre pelo exel'cíc20 constante' eln hon-.
· o Continente. experíencía cOlise�uí� Q;rf� d�. , ,

,
.'

.

Tendo seguido pela es- entar perteítamóntc ,9: �JiR- .�.,
.

·

irada, de Àngelinu,' fci 10-
,

co. que culmínou ·�Ul. 'ti.. R.m.ariosp'ara_ O.' Aumento .,.em S. Paulo .

'. ealízado nas ímediacôes <!a ,eapttír� do fugitlVI. -

C(�'onia Sta. Tereza, �Ú'a- Desta ·mane:fi). vet'ifi

ças a comunicação d:.! '.:U1b, éou-e a· eflclé:nch no 'f:'a
clonariós daquela caSfl. baiho .. ae catitur�'I: ;;t!;sim
A Policia Milit.lr (: ,

a como -unia pe�l'(!\Li b<-w:,�,-
GUal,"da da "PcnH.encÍ;lrül rUi'ãi>":'qos JY)f)jz\dú)'!'c, (le

d(1llJocD.i·a�11-se :)X\i'fl ') 10- à 'pedt� de Alcàntarlli; $;1).
,cn,t,' c�nscgujdo :11,-mt�.··10. \geUn:,t Colollia Stà·. 'l'êreza

'a��dO, t·�s matos da-
."

�:. :alhO�( _, _' ....._,.i-;.....;;:,.__

versações.,
---------------------------------�--------�----------------�------------
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Prontas os P'an'ó's< <'(!je FaJam a "Ol:stado';<ós patronos. doréu
,

" !,. '" .' •
•

\ qO.lUO, C do conhe_clll1en- um .0utl:0 '�iqdivlduo,. qe de depoimel1to� falsos, que cl"il1lll1al. Espero que nHO

A'·." ..·bt.:l,'

..s·
: t' e'. c"� 1-, ·m' ".n·, 't·· '0". do· .P',

.

·a. '1 s·
. :i:���::�;�,"�' ,iu��: i�:�::i'��:io :::�'�;� ���::�:tã"q�:lêq::,:�d��� E:��:::�', �;:2�;:,::�

g � CIEl., DAVID CHAVES, rle- Vara ,Crimhlal. A reporta- to, ao CaPltho DrcyIus. <,0

nunciado é.9l�9 incurso .10 gem do jorna,l "O Estado", DEFENSOR' JOSÉ DE. ,comerciante Joao Calas O!l

Nacional de Credito· TI.u- sulip.os, deVf'.'üao .1 pl:1�!1.) artigo 1-21, § 2"; item III do intcressa$ no caso, to- BRITO ANDRADE à Sonhara Lafargc. ou

m!. Também sera concrc- &_er estendido ao ·l).0'·�.� ]105 Código Penal.' E' acusado lUOU ás seguintes docla;'J,- • mesmo, no Brasil, :'t [\ry
tiznda .a negociaçào d;3 lJ l)'róximos ln�ses. O dil'\:wj" do assassínio .de MARCIAL .' çõég,.4�S 1l�t�.pi}P;S· Gl.:Ei t�'P!' Em seu e�critório,' inter- França ha pouco tempol ()

milhões de dôlares :los Es- 'prc-i.dimte da COCEi\. .�;r. l:)EVERINO DIAS,. vulgO"
'. ',' ,1'0. ,

.•
"'

«,"'1, rogado pcla reportagem: aparecimento cio vOl'duc.!p:-
'1adcs Vnidos, pâra f�rtilj, .. · Silvio 'pachéco; inform'.ll1 "ZIElLI", aos. 15 'dias do 'PEFENSQR '�l1ha convicção sóbre a ·1'0 assassino., colocou por
zantes. Dontro. cio plano �l::>

h' C L .mês ele de."ei�lbro de 1D62, ',JOAO SPOGANICZ inocêl1cia ·de. MacieI. uo.8- terra tódas as afirmaç6cs
que a Compan la

.

P-l1u1'UJ �. ,

M'
.

t' i f' ri ,de Abastec'iinenLo n<1. Gun- 'na localidade'
.

doioninha, p" C.CU" de i.nício, sôbre as' da douta promot.oria."
l'111S er o, 01;. Ólniprflga ,o l I

no. S'ub-D.l".tr'ito dO Estrei- 'Atendendo a solicitaçfto' a.centuadas cOl1tradiç-óes' '<'''_ --.---------

urn bilhão d(� .éruze�l'os n(,3. nabara, está p'éparO:f'.::-. p,- � ,

C' P Iúltimos ll1êses, ,"Para' COnl- 1'0. 'debelar a en�Í'imt�!' to. Êstc julgamento será disse - "Advogado que es- entre as tQstemunhas ar- jãO au O
hd d .. q"lalq'uer falta �lo gen'�I'ú� .de enorme repercussão, tou sendo desde o ,inicia roladas pela Policia, Duas

pra a reve " a e semUhCS. ,� "

.' , .

t'
.

E t (' pois segundo informações, do proeesso, tive sempre doIas, posteriormente de,,:
sem' a'guaaos produtores dos PSt:3,,,10S alfrnen lelOS no s .f,. 10.

.

-"I--'-o--u--'r-o-I�-'n-'--g--' tiuh -'-----"-d-o-·��' Oras·11 E:E��:���n���:" f:�; :t�;�����:i�::�;:!�';::
�

"

" atribuida no ;processo-cri- serviram' de base para a
.

,
.- -"
,.

,

.
"

.' ���i �u�r����i��n��l :au:�o�: �:���:ÇãO da })risão pr��,

," vai' inaugurar Déleu acia
.

Consoante tOm notiç:iado
' ..

,a imprensa de nossa Capi" EncOntro Mauro Borges: CASTEl.O
tal, o Tout'lng Club do Bra,

.

',.

í :

sil, vai inaugurar amanhã 'BRASlLIA, 24 (OE)
tIS 13 horas, na Galeria Ja- O·Governád0r" lviauro

.

Bor

qu�'line a rua Felipe 8cl1- ges de Goiás, dUl';:mte a

mid�, SlH1 Ddegacja ,de FIo· .-auchênclá c0111 'o Presícle.n
rianópplis. Esturã_o presen- te 'cá.stelo B�ranc-o.

.

�nfor
.

tes ,'!tO ato o dr. Ostaja Ra· mou ao chefe de Govêrl1o,
inlski ·representante do Gal. do ali'danieüto dos IPMs
Berilo Neves preSidente do em seu Estado. Traton' ain
Touring Club do Brasil, dr. ,da de próblEllnas d.o �nte-

.Jair Ratton do Curitiba e :..:.:==:.:._-------------:--�--

--�Ber1inenses já podem ir a
• •

• I

.: ,zona comun,ista
instantes estipu!a,l1dO qUe

16 agêncl,is serão abertas
brevemente, pura facilitar �

obtenção dos \ documentos
necessários.

-'Qb ·a regI.,
tro Jose .t.cá�lo �:J.llt\lni1.,
estãrá em' Bit7.�: ,.".' di_a;';:'6
do corrent.e, ap"" -�nt:.:1:cli)
-se lla So.ciedade ReCreaL!;
v� ",l7 de Maio")

.

o ,CôraI
da Univ�:::-:dadr '" Sant'a
Catatlna.
A população de Diguaçti,

aguarda coni. ânsiedade a

apres�çao do espetácu-
'lo que' lhe será . oferecido

pelo Coral da Universidade,
cuja fapla ja ttltrapaS3(Jil'
os li1ultes do EstadO de
Santa Catar1n:a.

RIO, 2'4 tOE) -:- ,rá es

tão prontos os planos d.e
abastecimento· qa' GuaDa-
bara c do' restánte do :�aí�:.
O�noV'o superiritel1dcnt�' C'�
SUNAB, sr. GUllhetnte 1301'
ghoff, que retorna hoj�· da

. Alemànha, encontrarei a

'solução para álguns pro-
blemas que Jnõ,o fortim e

quacionados na . adn;i[l�s-

------------------��--

Liberdade,
.Re'igiosa

CIDADE DO

• '·1

i:ração do sr Arnald0 Go-
•

1
llles Taveira. Font3 oficial
informou que n()s' prim(Õl-
1'08 dias de outubro pcéxi
mo, serão àssinados '03 J_ll'J
me iras convênips e'1:,!'e' () t

Banco do Brasil e os. ban
cos particulares, para. fi
nanciamento aos prc'luh'
reB, a�ravés, da CO'l1i'3são

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

VATICA-
NO, 24 (OE) - Dois Bi<,pos
'norte-americanos, que fi,"

ticipam da sessão do COI'.
cHio Ecmnênlco, reafirtna
ram hoje sel'em favor�eis
a liberdade religiosa.: ,iii.:
sal1do ser exssencial para a

-dign;i'ããre humana"

AGUARDE UM POUCO tiAIS!
/

SEU DINHEIRO VALERÁ IrDÔBBO!
;,QUARDO? ONDE?'

.

"

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

Você poderál
'

cJmprar muito
';<mais barato

II

os �rs... Luciano Garcia Ne,
. to e Francisco Pinheiro, re

presentante da Companhia
de El11lJreEmdiment.os So°

ciais. Na .op0'rtunidade seta
� emWsSado; Delegado do
TCB o l,rof. Amir Satmmino

.

R. de Brito, que pronuncia·
rá irp.pottante (liscurso.
Lpgó após será oferecido

ás 3\,ttóridlj,des, J convidados

ef:;peciais e a imprensa' es·

crita e falada um coquitel.

B�RLIM, 24 (OE) - Óito·
centás m�l pessoas residen
tes em Berlim Ocidental, já

podem visitar parentes e

Marinha não está em Crise:
AFIRMA ALMIRANTE

)

Eleicães na CNI
,

RIO, 24 (OE) - Já

rêsse econômico de Goias,
reiterando solicitac;::ic a

respeito por Parte lle uma

so�ução do MinIst.ro das

'Minas e Energia par9. pes

quizas das jazidas dQ ami-

'anto, descobertas no Esta

do goiano,

meçaram á chegar � GUl,:-.
nabara, os representantes
das Federaçõef3 das (n 1 :,�.

trias dos 'Estados, para as

eleiçõCs' da diretoria. da

Confederaçad Nacional ua

Indústria. O pteito' sera
iniciado segunda feira. !)

SI. Eurico Amado encabe

ça a chapa que luta l'l',la
reilOva-çao' da estrutura ct",

CNr e pela integração dos

mercados brasileiros, con
tando C0111 o apôio de 13

das .19 federaçõe� com, �l.l�

rt:lito a voto.

$� PAULO, 24 Im] \
_

Um",gl'UPo de senhonn �s

tá art.iculando réplica da

Ma1:cha ela Fumilia C<)n1

'DeúS )Jela Lib�'dad�), As

s�:nhorns .0t;1..in\1}licara!11 ao

Presidcnte: t:fn trni:1o ;).0f.:

Sérvié'ores Pilbllc;o'5.
funcionários e.st.adu:1is.
procissão e el11punl1anJn

. rbsár!os;< oedirão !lQ 'G)

vernalloF Ad�l()mar 'c�e Bl:'r
Í'as [fUC resqiv-a o pl'oblenút
elo aumento c]p )',CU:?Hm.'l

tos da elnfhç,

SAO PAULO, 24 (OE)

co-

"{li> chuvas. que estão caiu.:
do esporádicamcnte , sõbt'c
'a capital paulista, não de

vem, ser motivo de euI<:)úJ.
para' a populaçâô, no que
diz respeito f-l,0 co;'"ümo
de� 19ua". A a.dvertência roi

.

feita pelá. Departame'nLo
Encontrou a ,reportagem ele Águas' e Esgõtos da éa-

o defer:.sor Périoles Prade, pital b_andeiranto, aduzln
na la Vara Criminal, OC8.- do que a -sêca vem marti
sião �m -Que acentuou êS-' rizando o paulisl.a llá 1tD.
tas observacóes: "Inúme- rios mêses, reduziu ao Tr;i �

ros' erros j�diclarios têm uimo os reservatórios (WC
'énvergonho.do a causística abastecem a eapltal.
-�,._.... ... , . .;....... �..,.;.�...,.. ,--..;....-- . .._..._.�_........_..,,_.._ .. -.. •.

_---,-

, DEFENSOR!
PÉRICLES PRADE

,'. \ Suicidou-se na ·Polícia
SAO PAULO, 24 (OE) ,

O .indivíduo. que se dizia

chamar Jose Vicente dos

Santos, idade, estado civil e

residência por enquanto ig
noradas, suicidou-se atiran·
do,se do' 8° andar do Palá·

cio' da Policia em Sào l'aw
lo. José Vicente dos S'mtos
hm;ia sido preso, por P;.J"·
sar o '''conto do 1)Uhete pn:·
ri!iado" a Sebastião 1\1irau·
da, vendedor de bnbete� de
loteria,

Paulo Freire .. asilado na
Embaixada da Bolivia

SAO PAULO, 2·1 (OE) -

O Govel'na:dór de 'São Pa'l,110
jantou a noite passada com .

Almirante . Augusto >!Rade, parl�mentares do ,P�P. jl,pó�
maker. AdiantOu 'que 'ape- o �gape, 'disse' .qoS- jornalis·
n�s tomou oo'nh�cinümto do tas.� 'favora·�rel a realiza·
pedido de c�;JJl1eraçüo do ção."c1e um; pkb�sc.i;' �;t·;para

'.�{: ..

-

_.JjI. _.,'�.
Almirante Fe�:�n{nclo _ C�r)JJS que ? p�)Vb' dJg�"'''''S,: '{i�se:rlL.
de Matos, cUJ�l;L<:razoi.ls des· -' .ou nao·. o creg!m!'l parlall1er�.(
oonhece.

'. . ., .' .

J

R;I:Ó, 2,* (OE) _;_ Asilou-se ção. Após te'r sido submet'l' se asiLaram sob a bandeiril,
na Embaixada da :policia o d,o a 'longos depoi.mentps, da ,Bolívia. Sr. Gilberto 01'

professo'r Paulo Fre.ire, al}- o educador se exilou nt; re' nele de Azevedo c� sua esp{l
tal' do. éOllliecido processo presentação boliviana. I Ou- .sa Maria Madalena LaceI'

de alfapetização em 40 ho- tras duas l)cssOas tambént 'tia de Azevedo.
raso O sr. PauJo 'Preiro . vi-

Uoe
- '-

AC
'.,

A n
l1h� sell�9 S1,lblllctido a iI1_;.y t: I. O . rlt.;::;'i:i'i!'il Ui

té�iwg8.tório por i.!lCjl}l�l'ito 'V.. ' EH. c�nM r-� p'D "'PRIRe' :n f>DO�I
poUcial'll1lltL�lr que apura .'.1 UI�.IWJ'" !n.L - -�� .y&!!.� ��

J

QCRr�lhlGia, qe ,�tos sub:�rsl-. O QUE SEBÂ"?,"";
'i."

" ' , .,

.l'mt�;�$��;I�;',.;kk .' >;i;t ;�1��à(�\�: .

amigos que moram no setor

comunista. Acôrdo. a. rospei- 'A·d'henu\r 'pe,''loto fol. assinado hã pouéos, I nu

Plebiscito

RIO, �4 (OE) :_ 0, Almi
rante Arão 'Reis, chefe (lo
Estado Maior da Armada,

d ? ?
i11forl1'1ou que não tem co·

�bI'a I", O. e Onde e
�����il�=n:arh�l�, e.!U�I���<:,

�, ,

.. ". ."- ,

'
.

,', ..

". + quência 'da p:omoçã.o d.O

.... ;f,lL�jJ;�i�J#j;i��t�ii:r.;,:<0;�!��ii0';;l)Í,�.;.",..:.:,; ...••:;��::;.�,:..

� .., \
,
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2.0 da Lei n.o 4.357: de 16

de Julho p. findo. (publica
da no dia 17 ,do mesmo

mês), nos .seguintes têrmos:
"Art. 2.0. Os recursos do

Fundo de IndeniZacões 'I'ra

balhistas a que se -refere o

art. 46 da Lei n.o 3:470,' de
,
28 de Novembro de 1958, se

rão, obrigatoriamente, 'apli
cados na aquisição de Obri

" gações da emissão reíerida

no artigo' anterior, no Te

souro Nacional ou 'na Bolsa

de Valores.

§ Lo. A disposição .dêste

POLIS _ Rara é'aseman_a que a Cidade não artigo não se-aplica às quan-
.

' ' tias correspondent-es ao Fun
. recebe visita de alunos de estabelecimeritos do de Indenizações Traba-'

�colares do Estado. de ,�nsino médio e' supe- lhistas ,<:tnteriorme'nte cons-

, - títuído pelas pessoas juridi-

rior, escolas .. profissionais e' já agorade outros cas, já aplicadas erri ,Títulos
•

Estados que querem. conhecer a linda-ilha em da dívida .públíca "prevista
.

'
' '

. ' pelo Decreto n..o:S3.78'7, de

que) se situa. a Capit�rao Estado de :Sáríta Ca-' , 20 de Março ds'1964.

tarina .

' -'

"� § 2.0. Os contrfbuíntes do

.

E aqui cheaam c .'C.UI'l·osos. mas·· encanta _

trnpõsto de RenQ.a" como

-::�
v

pessoas jurtdícas.osão abri-

dos e nunca deéepcionados de terem percor- gados a cqnstitutr',o:Fundo
eh

de tndenízações ..T�jiballüs-
rido grandes distâncias por .terra.' egam tas a fim de assegurar a sua

alegres félizes elogo: que tomam comedes nos responsabilidade ',; ,.e;yentual
- ,- pela indenização por, dispen-

confortáveis hotéis que a cidade possue,' saem sa dos seus eipP.reg�dos e

rumo às. nossas fanio$�s/ praias cujas' "belezas � as importâncias' pagas em

,

1
. cada exercício, ,"t '/ssé título

causam admiração. Depois .reuniôes cu turais corresrão obrigatoríamente,.

teatro, procurando também conhecer nossus " por conta desse Fundo, des-
.

d l'
- de que haja saldo credor su-

�111 h",� =m cuia socieda e esses a�res mocos 'fieiente.
.

recebidos pela já conhecida e s 3.0. A obrigação mensal'

acolhida, dos florianopolitanos.
da constituição ,do Fundo

referido parágrafo anterior

. corresponderá a ·3% (tres
,

Bares e churrasacrias do centro e do con. por cento) sôbre o total da,

tí t
,. b 111 orno suas lindas praias ,re�uneração mensa! paga

Inen e proxlmo e c
,

_
.v aos empregados, nao com-

eonstituem motivo de preferidas: recreaçoes "putado o 13.0 salário previs-

A· d" te contamos ·tres / grandes' to na Lei n.o 4.090, de 13 de '

m a on m
.

". 'Julho de 1962. Completa hoje seu 130. aniversário a

"Pulman", sendo um do Rio G. do Sul (PiJrll:). s,· r

r
'

•

d S- P -. \ .: s 4.0. Par", as empresas gracios» menina Maria Eugênia, dileta Iilh.i

Alegre um da Gl.�anabara p l.1m e a? �aUl0)., ex.�lusivament� destinadas à de 'nosso particular amigo Sr. Zeno e de sua

com estudantes e turist.:.:"
.

q'ue alegraram' a
'

agri.cult�ra e it pecuária a

, '

_
.' ,obngaçao de que tr,'üa pa- exma.', esposa sra. Lourdes Bonnassis

fisionomia da cidade .

. ,'�ágrafo anterior, será de ·A aniversariante em sue residência ofc-
"A Canital do Turismo" já s'e diz quando 11/2 (um e meià por cento), , :.' . 1" ,

.

.
11 II., l'

'.. �Qrn�nte até o exercício de recera um �oqUltel as· suas mumeras cQlegm-
nos refenmos a F onanopo IS., ',. '. '. J97D."

..

'. , ,Ilhas. . �
"Slong" da tádio Guaruja qlle NaI peno- ,�. 5.0>., A' Wl,(i\�a" ci?,.;fLÍn�p .:�,,'�. "t'

.

N'6' l,· -"<10' 'ESTADO" d
.

. '.

" .

. de'. I�d-enízaçõ'es Tra,balhi,s-·i '1" . s· e(e
.

ese]amos a lVla-
trando dia a dia.

'.' .

tas, apli�ada� na aqU!SlçaO na Ell.gênia muitas íelicidàdes.

'. Porque para verdadeIro tUrIsmo, poz. da� ObngaçO€_s,. no te�mos
, _ d Atlâ""� \ doí presente a. tlgO, ser,a de-

Deus nestas aguas az?es e mansas o ).,-
dutivel dà lucro bruto, pa-

tico Sul esta ilha dos sonhos. - ra ó efeito do Imp6sto de

T
.

'

d à noite 1'1 Rend'1, ressalvada a hipóte·
unsmo com uma camaroa a .', !' se do § 1.0.

encantadora Lagoa da Conceição com a 'SU;J § 6.0. A quo.ta do Fundo

b, ' ']
. _] r;' t e bares para

-

tU.- de Indenizações Trabalhis

Fffi 1 umlnaaa praia e r s, . tas; a ser constituido na vi-

ristas que ficarão àssim conhecendo' tambeI!L, gêpcia desta .lei, será reco-

.

h '1 b molho de' camarão o lhid? até o útimo dia útil

a coz1n a com o ce e re
.

�

do mês subsequente àquele

peixe, s.egredo do pescador 'da Ilha. 'em que fôr paga a remune·

Com as obras que vã,o er construidas na ração, devendo o primeiro
recolhimento ser feito no

�.abeça da_Ponte H. Luz no grande espaço de prazo de 60 (sessenta dias

terr,eno com o desmonte com�ó, de que já d'l data da p1Jblicação desta

_.
�i.

demos ampla notícia então não haverá quem §. 7.0. Os ,recolhimentos

não re�onheca a verdade qiÍe 'o "slong" .en- mensais previstos no § 6.0

" I 'serão efetuados na forma es·

cerra: Florianópolis capital do turismo. tabelecida em Regulamento

"Fundo de Indenizações
Trabalhistas"

Para conhecimento dos'
.

inter.essados, transcrevemos
o texto completo,' do artigo

MELO -

�.f: .•."'.r
�p -..::-?

f ESTUDANTÉS VISITAM FLORIANO-

OFERTAS
O F�E R TAS
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS·
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
'OFERTAS

DA
.DA
DA
DA
DA
DA
DA SEMANA
DA- SEMANA
DA. SEf':I1ANA
O A SEM A N.A
DA SEMANA

'S E M A N A
S E-M AN A

SEM AN A

SEMANA

,S E MA N A
SEM A r\J A

MEYER

,

I
�
I

,

Pinho Sol Desodorante
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- ás 8,30 hs. -

PARIS, 24 (OE) - Divulgou-se nesta David Nivon

capital UIU programa d� 6 pontos destinado Shieley Mac LaibJ
- em,--

,

a aumentar a ajuda aos países ,em desenvol- ELAS QUEREM t: CA�An

vimento. O r;rog'rama aparece· no relató�'io
- CinemaScope - M>

. trocaIar. -

anual da Comissão de aJ'uda ao Desenvolvi-' - Censura: até 14 a .10S .

. m,::nto 'CAD), uma aiiliada à Organizaçã.o Cine RAJA'

para a Cooperação Económica e Desenvolvi.. ,(Sã.o José)
mento (OCED). às 8 hs.

Partindo da premissa de que "existe a Richar�H:�rison
evidente necessidade de acelerar oprogresso PF.FSF,U o

, INVENSIVEL
nos palSS menos dsenvolvidos", o relatórjo
sugere as seguintes inic�ativas:

1 - Aumento das.dótações orçamentá- ---

rias para a assistência econômica aos países
:rnenos_ desenvolvidos.

2 - Maiores esforços"para aumentar q
assistência técni,ca. .

3 - Contribuições equitativas dos paíSes
desenvolvidos para a ajuda comum.

4 - Continuação do apóio ativo que os

países membro� e o' capital privé).do vêm
dando às agências multilate�ais, mas as con

tribuições multilaterais: não deverão ser con�

I sideradas' justi(icativas para negar _o apôio
aQS programas biÍaterals.

.

5 - Com:provaçã� pelos'-gav.ernos de

que seus programas de ajuda são administra
dos eficientemente, m,edida necessária' para
cons�guir o apêio amplo parlamentar e pu
b1ico�

-

6 .- Atitudes- mais dinâmicas pelos pai
ses doadores na. ajuda 'aos países menos de:

senvo]vidos, 'a fim de que êst.es
. poss�m de

senvolver novos meios de aproveitar . SetlS

próprios r.ecur�os humanos e nat.urais.

·"a ser baixado, pelo Poder E

xecutivo, podendo, para tal

fim, ser utilizada'â rêde de

agências do' Banco do Bra
sil S. A.

� 10.0. Até o exercício de

1967, ínclusíve, o reembolso
de 'que trata a alínea a' 'dei
parágrafo anterior corres

ponterá à metade das inde

nizações efetivamente pagas,

a partir da vigência desta

lei.

§ 11.0. As coreções mone

tárias do' valor do príncí
pal das Obrigações em que
fôr aplicado o Fundo de.
Indenízações Trabalhistas a

crescerão ao Valor do Fun

do.

J

§ 8.0. Para tais recolhi

mentos, referidos no pará
grafo. anterior, pode, tam

bémser utilizada, completa
mente, à, rêde dos estabele

cimentos bancários em ge
ral e Caixa Ecoriômi,c'1, de
vendo os mesmos recolher

até 0 dia útil segúínte ao en- .

cerramento. de seu balance

te mensal; às Agências do

Banco que jurisdicionam § 12.0. Para os efeitos da

aplicação prevista neste ar

tigo, serão desprezadas as

frações de. quotas a aplicar
de montante inferior ao V.'3,-

sua região, o total que hou

verem recolhido.
� .9 ..0. As Obrigações ad

quiridas nos têrrnos dêste

artfg�, serão ., nornínatívas,
não 'podendO -,ser transferi

das, :.saf';ü nos .casos de fu-

lar 'nominal 'mínímo das 0-

brígações.
, § .13.0. Será' suspensa a 0-'

brigação .
mensal do reco

lhimento de que tratam os

§� 3.0 e § 4.0,' quando o.isal

do do, Fundo de Indeniza

ções Trab�lhistas atingir o

montante das responsabilí
dades totais do contríbuíte,

são, incorporação ou suces

são ide pessoas jurídicas,
,

mas' poderão ser resga tadas

por, -antecípação:
" a)'. para reembolso da im

portàncía correspondente às

índénízações efetivamente

pagas a ,part�r da vigência
desta .Iei ;

relativas aos seus ',' ernpre
gados sem estabilidade.

§ 14.0. A falta de, 'aquisi
ção das . Obrigação, nos

'<,

b ) l,105 casos de liquidação
da 'pessoa jurídica.

./

MENINA MARIA EUGENIA
BEIRA0 BONNASSIS

\

DIVULGADO PLANO PARA AUMENTAR
A AUDA AOS PAISES EJl1 DESENVOLVi.

MENTO

C A S A
Vende-se uma casa' pré-fabricada siü

a Rua' Antenor Morais, antiga Arpoador
Bairro Bom Abrigo, ,com pito pegas, ,insta
lações completas e garagem.

'

Tratar com Engenheiro Aldo ' Novo no

sexto arr�'ar do Edifí�i(} dEIs Diretorias.
c'

30�9���

............ , ....

têrmos- dêste artigo ,e seus

parágrafos, sujeitará a pes
soa jurídica à multa de 100(cr
(dez por cento), por semes

tre ou fração de semestre,
de atraso, além dos juros
de mora de 1% (um por cen- ,

to) ao
\
mês, ambos calcula

dos sôbre a importância de

vida, corrígída nos têrrnos
do artigo 7.0"

Raul Caldas, Fo.
PRIMAVERA

�'Spri_ng is he:re", diz a melodia norte

americana, chegando corno mensagem aco

lhedora e singela, trazendo, novas esperanças,
Assim, face ao qué pres- des.cortinando novos caminhos, E o advento

creve o supracitada disposi-
tivo legal, até 30 do fluente da agradável estação faz com que' acredite-
mês, as pessoas jurídicas de-

'

mos que todos os nossos problemas serão re··

verão fazer o primeiro re- 1d' d
colhimento do "fundo", as

so vi os repentinamente num passe e má-

repartições arrecadadoras,' gica.
correspondente à remuner<:t-

.

ção paga aos seus emprega
dos no mês de agôsto passa
do quando a lei entrou em

vigor.

No .entretanto a época está sombria e

desanimadora, contrariando as mansas pala
vras poéticas que á. exaltam como a mais bela
e encantadora do ano. Há' uma atmosfera di

ferente, é verdade,' porém lembrando unais

tempos ruins e chuvosos, do que o período
inebriante e perfumado, .quando as flôres de-

. .sabrocham e se abrem sob 'a.luz, o frescor e o

ímpeto da manhã; quando as plantas, os fru
tos e as árvores explodem, de fulgor e alegria
qu_ando os passarinhos ,lançam ao ar um canto
radiante e comunicativo. 'E, o ruído disperso
que chega até onde estou ainda não é o trazi
do pela estação opulenta e estimulante.

Mas esperemos. A branda aragem pri
maveril não deve tardar e como sempre nos

reservando muitas surpresas.

CINEMAS
.

PROGRAMA DO DIA

Cirre SÃO .JOSE'
Fone: 3636

às 3 e 8 hs,

TOEy Franciosa
Jane Fonda

-em

CONTRA MARCHA
NUPCIAL

Censura: até 14 a_.,(JS.

Une RI1'Z
'Fone 3435

às 5 e 8 11s,

Jack warden
Vera Mílles em

"

em

CONTRA ,A LE[

Censura: até IS ,.,n03

Cine ROXY

FEIRA DO LIVRO

Fone �435
Concluídos OS preparativos para a pró-

,ximaFeira do Livro, a ser realizada de 7 a 11

de out�bro, numa promoção da Câmara Jú�
.'nio't.' Além dos ,escritores convidados ante- .

riormente ,confirma-se agora também a pre.-· ,

sença do -éonhecido poeta e crítico paulista
Domingos Carvalho da Silva, que estará dan
do ainjia um curso sôbre 'poesia brasileira,

,

dentro de Ciclo de Promoções Culturais da

R�toria. É assim mais um nome que vem se

\juntar abs -de'Guida' Wilmar Sassi. Esdràs do

Nascimtento, Marques Rebêlo, entre outros

todos autografando sua� últimas' obras para
o leitor florianopolitario.

A pTata da casa também estará presen··
te e várias publicações catarlnenses estão' sen�
do anunciada..s para serem lançadas na oca

sião. E não se deve perder a chance única d�
receher um autógrafo do C. A. Silveira Lenzi

juntamente CQm outros escrevinhadores
ilhéus (inclusive o responsável por esta colu

na), estará participando de "Crônicàs", cuja
única finalidade conforl1'!e as. palavras do

apresentador contista Silveira de Souza,,) é'
fixar, em um despretencioso volume o mo

mento atuál da crônica catarinense.

Fechado para �efL)�'mas

e instalação de

POLTRONAS ESTOFADAS.

Cine GLORIA
Forie .. 6252

.... às � e 8 11s.

I;lavid Nivon

Shirley Mac Laine

,
� eln-

ELAS QUEREM É CASAR

CinemaScope
\. �\-1etroqolor\

- Censura: até 14 al10S

Cine IMPER!O

(Estreito)
Fone. 6295',

Cinemapcope - T�c

nicolor.

-
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Oportunidades Imobiliárias

APARTAMENTOS A VEIDA
�" Temos apar.tamentos para pronta entrega. Pode ser ocupado amanhã -

o'ltros para serem ocupados em Maio.

CASAS A. VENDA·
.

..

� ,

':' Rua Santa Luzia - Magnífica propriedade de fino trato para quem de-
l'eJ<:t boa casa e bom pomar - jardim. bem cuidado e ainda horta ampla - v'en

ela por, motivo de viagem.
.

" 'Rua Tobias Barreto = Ãr:-.��Jo casa 2 pavimentos, de 120 m2 - tod�
conforto. Fácil transforIll(:l.r em c:,::::. .

,', Rua Theofilo de Almeiüa - Í\.mpla cas,'1 vazia com garagem - rancho
, nos fundos - preço vantajoso.

'

':' Rua João Pinto - Edifício. que faz fundos no caeS Liberdade. Gl\ande
oportuni�lide para renda� ,

'

"Rua Tenente Silveira - Casa desocupa�a - preço bom ..:_ Pon'to resi
dencial e comercial.

,', Rua Maria Júlia Franco - casa Icom 3 quartos - ótima loc'l.lização com'

linda vista.
'

" Grande propriedade na Lagõa - 'com C<:lsa boa - terreeno de 93 x 100

metros - preço de ocasião.
' .

TERRENOS A'VEND�
* Rua Alte. Carneiro n.o 28 '�a Agronômica' :Vila Naval) lote de 11

metro� - oportunidade com bom preco.
,

'" Rua Desembarg<:\,dor P<!clr,q,,$Úva - Pnd<'l do Mr:'io - Coollpiros - Lote

,de 15-x.4Q.�etros._
' """!.j'

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE Sábado dia 26/9 às 22 horas - SOIRÉE DA PRIMAVERA com NANDINHO, E SEU CONJUNTO MELÓDICO '_ Traje passeio
RElOJOARIA- MULLER.
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o O'g o com e
ç
a a

funcionar com êxito
Washington, 24 'OE - Um Sol e a Terra. nuar enviando informações

paciente trabalho de investi- Delicadas manobras espa- . para a Terra durante um a-

gação espacial transformou cíaís, comandadas da Terra, no.

o satélite norte-arnerícano fizeram que a nave que gí- O OGO, o satélite cínetí

Ogo (Observação "Geofísico rava impotente no espaço fico maior e mais, complexo
em O'rbita) de "inútil" do 'sideral, começasse a en:viar já põsto em órbita pelos

espaço em útil laboratórío,
.

valiosas informações cíentí- Estados Unidos, foi lança

que agora envia constantes ficas sôbre 16 das 20 experi- do a 4 do corrente, numa

informações acêrca dos mís- encias que lhe foram desig- longa trajetória elíptica, que
térios da relação entre o nadas. '.0 OGO deverá conti- varia de um ponto relativa-

_, ------- mente próximo da Terra até

O"" IS �o:"5'
';,

,.'
.

�,':. :: '�',� � '�,i' �I:e�t�:�u:mfa!;�o:r:I�ev.an:ti,�ç�a�:o�,.::._ �' ,

•

-, ,\. r

conseguIU �
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-

adequada
.

e .ísto ameaçou
" ; .. fazer 'fracassar tôda a expe-

p. PUTRi\.·· �f. " r'iência.
": ;',' .�: ·:Espera:.se,ag·ora que o

,,' .."':", \". ,·OQO consiga; realizar 5,0.por
.,

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

,' i cento, 'ou .. mesmo, 75 por
cento; das experiências

.

que
.

,'"

se pretendia levar fL cabo
Cantando arranjos de Robret ,FaTilôn';·:· com a sua utilização.

tendo o coral dinamarquês Svend Saaby :Ó)'_· No día do lançamento, e

durante á. semana seguinte,
mo fundo celestial para sua voz' meiguissinia,
o album esparge beleza, os temas são'belíssi

mos, e Sarah mostra o que écapaz de fazer
f'om a voz, controlando-a, tecendo comhin=
ções vocais de uma lindeza impar. A gravação
é MERCTTRI, destribuido entre nós pela Cem .

parihia Brasileira deDiscos ou seja a CBD; é
um, Lp. (SLP6032) Vale a pena. cómprá-lo'
pois é de excepcional qualidade: e, tem músi

cas como "Hey There", "Days of Wi�e . and'
Roses", e "Charade.·

i.,

�

��4f�?:��� ·�'�riJ.:��t,·�;h}�,,�Ii{�·?''p···�'· � I

,
" . .:\

Novidades Lançadas 'pela 'Copacabáná '

_

Lp. SOLP 40111, fabricado pela SOM:
- ·e O LU ftA

SIA e distribuída pela' Copacabana.' apresen- . r

ta Dorival Caymi, com as. seguintes músicas
.

�

.

CATO L IC IA ,I
a resaltar. NEM EU,',MARINA A JANGADA, ,$'��§"-'-""_"'�""'_-""""""'�
VOLTOU, ,etc vale a pi:ma escutar" reCOl')'1�r - "CA'DOLICISMO", gação de "Pax", sentiu-se

impelido a intervir rio de-
damos. Já está· circulando o nú- bate,. refutando os ataques

.' .', ,'. - mero 165 de setembro" de'· do progressista polonês às
-

.

... -

A;O,' . :.' .; 1964,' do 'Órgão ue cultura teses deféndídas em "A Li:'

T:h'
)"

,

CAREQUINHA, O lDOLO.DA Gn.:a.O'fADA "Catolicismo", que se edi- berdad.e da Igreja no Est-a.�
,

" .'

Título do grande duração /da ,-CopaéabaI}à :.t�.:el11 Campd�, .·Estádo do
. do Comunista," pelo Prof. OmasCLPl1390, onde. encontTamó� 'c�areqiihihi\{ '.Rl�e'· men�ário especialí'- PI�i�r�O�:�aride c���e�r�e_ '

' '

a Bandinha de AltamÍro Carrilho e Corô·.In- zaQ0 apresenta nesse númc- senvolve uma argumentaç'io

fantil de Altamiro Car�iiho e Cô'ro
•

Infantil r�. à, I>.eus :60. mil.' leitores incisiva e brilhante sob o
.

. .
. dIssemmados por todo 'J títuio: "Lettre ouverte à

Irany de Oliveirfl· ';_'" País, entre ·óutras matéri- Monsieur C'zajkowski"..
TWIST DA GATINHA, TOTO BOSSA NQ� as; às seguintes: "Não te fies na Revolu-.

"A "Terceira-Força 'Catô-' ção, nem mesmo quan,b
VA, RIQ 40. Centenário, são músicas que es- lica" e o seu esotérico prin-. falar com doçura" de auto-

tão neste Lp. cípio, de socialização", de ria do Prof. Orland0 Fede:'
autoria do Prof. Olocondo li. O autor adverté contra

'� Mário, Vitta. É um interes- as falaciosas manobras d�t

NOTAS: safite ,relato, da su-óversão revolução. O vocábulo "re
'Jang-uista ·nos meios catóIi�

Nara Leão deixou a ELENCO, passando, volução" é aplicado aqui )"!o,
cos,. seu desenvolvimento e

. sentido de "inversão da ar-

para a PHrLIPS. Wilson SIrnQnal está Fazen- as reações que provocou. dem". O Comunismo' é a

do temporada na BoI:lvia e: Venezuela. Nilo' Jornal Católico francês Revolução ,por excelêrlcia,
res.llOnde à. carta aberta "A Vida Rural à luz da

Amaro, lançando-se sozinlio c<)m um', col1lpac publ'icada em Kierunki. tradição do Ocidente e da

t
'.

'I L' H
.'

t' ""e e nos Contém um resumo da ré- IgreJ'a" A ordem FederalO S1mp es. UlZ( enrIque, ca armen� -
.

plici;t ,que o Sr. Henri Cart{Jn Européia Tradicional: came
so amigo ,nos Estados Unidos preparando-se PubUcou. em "L' HollÍrr.e terísticas de sua vida so-

p,j'a Um, Lp. com' Stan Getz Nouv:�au';, de Paris, à "Car- cial", de autoria do Sr. Jor-
ta Aber�a" 'dirIgida ao Prof,

ge Pereda, colaborador de
�Plínió de Oliveira, atra\'és "Catolicismo" em rffienns
do jornal "Kierurikir' de Aires Constitui uma análise

'Varsóvia, pelo ,-Sr. 'Zbigniev filosófica dos funda1úentos
Czajkowskl Gatt,on, 'o qual da Civilização Cristã.
tomando conhecimento da "Decreto sôbre o uso do
'�Carta Aberta'" através d:15 vernáculo nos atos litúrgi
próprios serviços' de divul- cos", Publicado ,na 'última

página, com excelência diS

posição gráfica, êsse decr�

to de Dom Antônio de C\1S
tro Mayer, que esp-êiha a

elevação, de ,vistas, a segu

ra:nça doutrinária e o pro
.' fundo

.

senso pastoral do

grande Bispo de Campos.
Compõem ainda êste nú

lllero, as seccões: "Escr8-

vem os Leitores", "Refor

ma A�rária - Questão de

Cot'Jsciênci.a em Trinta

Dias", "Outras, Notas An

'tisocialistas", "Documentá
rio do ClU'= se passa na Cris

tandacie" e "Ambientes', 'Cos
,

,

tumes e Civilizações", Nes-

sa' última secção, o jorn:l�
se propõe detectar os . rin

cípios subjacentes nos am

bientes; costumes e civiliza

ções dos povos, Nêste nlT
mero de setembro é comen

tada uma cerimônia promo
vida em Jacar_ta pelo gover
no pagão da Indonésia, na

qual foram queimados qui
nhentos !iyros em inglês,
francês, holandês e alemão
num ato simbolico da deci-,

são das autoridades, ele

combater- o Que elas cha
mam a subversão, cultural
isto é, a' penetração da cul-
tum do odi"'··· t.e.

SARAH VAUGHAN

, 8.OI.A M&JS .PeP!F!ITA 00 IRAS'!.
.

,

.
I

os cientistas, valendo-se dos

sinais esporadícos enviados
.

pelo satélite, conseguiram
determinar a precisa orien

tação do OGO, Depois, com
uma série de sinais de rá
dia enviados da Terra, re

duziram seu movimento gi
ratório a 5 voltas por minú

to, conseguindo assim a es

tabilização giroscópia da na

.ve, apontaram para o Sol
os painéis .de células solares
captadoras, de energia e or

denaram ao satélíte que
transmitisse informações so
mente quando a sua única
"lntena' em funcionamento
estivesse apontada para a

Terra.

Disseram os cientistas que

.

o's primeiros resultados de
verão ser anunciados den
tro de 4 ou 6 meses, depois
de os experimentadores in
dividuais terem interpreta
do os dados e obtido uma
oportunidade de "reunir as

informações num grande
quadro".
As experiências individuo

ais do OGO incluem a medi,

tação da potência e' direção
do campo magnético. da Ter,

rra, as correntes de baixa e

alta energia provenientes do
Sol, os micrometeoritos, os

cinturão de radiação de
Van Allen e os raios cósmí
cos do Sol e do espaço.

GANHE UMA BI€ICLETA,

OUVIND� AS '18,05 HORAS A
RADIO ANITA GARJBALDI

Mais Confôrto e Higiene para seu lar e
(

Estabelecimento . Comercial '

... Florianópolis, a exemplo das' grandes Capitais, já
possui u� Serviço de

DEDETIZAÇAO.
c' Dedetização significa mais confôrto e higiene para
o seu lar ou estabelecimento comercial, pois conhece

mos os benefieios propórcionao.os pela exte.rminação
de insetos.
" Nosso serviço é perfeito porque possuimos pessoal
técnico especializado e usamos material.e equipa
mento de primeira ocdem.
<, O produ.to utilizado (liquido de c0mprov"lda efici·

ência) é inofensivo, à saúde, não mancha, \ nem per
\urba as tarefas dOfl)ésticas ou comerciais, pois a se

,-,agem é ultra' rápida.
* E O QUE É IJ\.IPORTANTE: Você nãú precisa sair

de casa ou do estllbeleqimento comercial podendo ve

rificar a Qficiêrlcia do serviço.
* Marqul') hoie mesmo o dia e a horà em que dese

ja dedetizar. Telefone para 2681. Atendemos com pra

zer.
* "lerviç6 especi:aÍ �ontra triôscas
" SGrvico especi!tl contra baratas e pulgas
" �€'rvko de prevenção contra ct)pim e traça

,

" Servico de imunizàção contra oupim e traça
� Garanti'3- de seis (6)' meses nos serviços contra baratas,
pulgas, traças e cupim,. e de dois meses nos serviços

.

, I
contra tnôscas .

" Preços a partir de Cr$ 5,00D,úO (cinco mil cruzeiros)
dedetizadora

'.
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CONJUNTOS' .!1STOfAD.OS".
, EM �(JLCA.E$PLJI'4A:; iev'es:"
: ti(Jos: em tecidd� OÚ 'pllllitlcO;' ,á. "

partir 'de:� ,'. ,?': ,:'.> ... ",
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: SAIA,S,bE J'Ai'IITAR. éAl f6i:' "

miêa ÓU rtlade}r�;'il"liarHr tJé:.':':,:
�r$:�2z,�,ÓO:,M�N$��tS�� :,�.� :

.. ' CQLCI1�ES: eP,Eç)�. :P';li�, _"
, -, C<JS11! ou soltéir<\ a �a rpL�':, ,

=: Cr$'4,700;(X) MEN,SA1S,<, '
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UM ·PL�No, <�<�,,� 'c:�;Ó:�. �RÇAMWTO.
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,

! .• lo,

I:

......

-'E PO( falar em L<»lOO
. P�AtO,' veja '

-. 9 que lhe
oferece. o PI.,: .CIMO:

,""
.-
...co
,�
f...

;
"�o

_, I'

CIMO,.

.
. ,·Móvels
\. "� . '�. ,

:" "� de�:FlédQ�tpalis, -c

, lábt�u . e '() lPdblío)' '

Agor�' você pode, comprar a:
.

tradicional Jqualidade ,CI-M0 .....
. a LON00 PRAZO.;·'· •.
.'. .�.

.

�

� Note bem..» LP CIMO' tem ,

,

15·'faixas. isto é, 15,mes'Cs
'de .pr�zo;

Você j� percebeu que não

, estamos. falando de Loxo
. 'Pt.AY, mas,:siril�de' LONGO

, �PRAZO:
" ,

. '"
.

� "

.-"---....------d '
/. ',' '.-

;Man:,,'j d���'Ósita 9fan-
estudos dodes

". esperança's "q$ ..

(-A- P
.:-,

," I
<

'

",' ,',
<�,'

imporctante, a qual.ti.LU'" d8.S

obras aprovadas" se;::,ulldo
creio, foi superior e '2ontj'j

bUlU, mais do -lll€: nunca,

�para o' desel;,v(!hímellÜ)
econômieo e pro:(1'("3S0 SO"

cial na-- América Lat:.'2..

DROWNSVILLE; .,Texa�,
24 - O S�cretário de Esta

eto Assistente para os Assun�
tente para' os Assuntos Il'l

tos· Inter-Americanos, Tho'

mas C. Mana, 'declarou' que
tem "grande esperança". de
que os estudos' que vem fa

zendo o ·Co.initê: Inter-Am_e
ricano da Aliança . para o

Progresso' 'ceIAP) "acelera

rão o pogresso: em todo o

Heli1isfério ocidental'.
Em discurso pronunciada

na Reunião· Anual da!? Câ

maras RegIonais ,de GJmét-,
, ,

'

cio, disse o sr, :\'iann:

..

do, no govêrno ,ia Presi

dente ·Johson., Dis.s�· (;ue
"um Comitê '�ae":'rml .Nol'-

.

te-Americano'. [Jaca :1 ,1>"

ança para o. Pr"igl'esso,
.

se-

melhante aos� ja existentes

em vários píÍíses ia He

misfério, está::. sendo' .':!GllS-
truido. .

'

"Estamos procut'�i.1dõ me
lhorar a.A}ialiça', ;pata
Progresso, . .:..de- modo que O.
povo 'norte-ameri.c'uio· p:::s-

"Em colabo1'3,r�ãJ com· o, sa opter inai�res BenefíCios
Banco Mundial, Inter ..Ame- . em troca qe seus )nv.\isti-

> .'

ricano ele Desenvo�vil)1.(:,nto men,tos na: dem2cncta" .db-
e Fundo Monetário L1.ter- cência e progresso elo) -He
nacional,' inicio 1 nosso l;es- misfério" _ declarou (�" sr.
soaI ,profundos estudos EÔ- Mann,
bre os probelmas ecor.ómi-

cos e sociais' do Pauamá, Afirmou que !:I- tar�fa. da

Equador, México, ColômjAa, Aliançà - é criar UI').1· "He-

e Venezuela, bem como das .. mfsnrio' melhJr" para:' tQ�

cinco Repúblicas' Centro- dós os americanos, 'entre" o.

l}mericanas. Os outros paí- Estr!?-to de Magalhães' e o.:;

ses participantes da· Alian- Orardes Lagos.

ça serão, brevemente, 011- Acrescentou o Pre!,;1dente

jeto de um estudo '.;ir'1i- jnhnson deu um grande pas-
lar, ..

,

so quando ordenou que. a

"O sistema do CIAP, de Repa-tição de Assuntos La

estudar país por país, é a tino-Americanos do Depar- .

meu yer, o m�lhor quI' po- t,'l.me,to de Estado e a A

de seguir-se, a. fim de se gêncja para o Desenvolvi

chegar a conhecer (.)s pro-' mento Internacioll',l.l lôS

blemas ,que 'afligem ou1ll'as .
sem colocadas 301:> "lma imi-.

nações e revelar a out.ros ca direção. "D�pois de 'seis

meses de eX"::l,eriênci:J,'; -

povos os probelmas que en-

frentamos em nossa pátna·. disse -, "ten1!a (J :li'azer

Não conheço melhor modo de poder informat.·-lhes que

de realizar:um t.rabalho .

a coordenaQão cQIlseguida

de equipe e cOOl'(lenação excedeu nossas espe;:an-

,para atingír n. met::t co- ças'.'
mum de criar 'ln1 Hemis- "Um dos sinai:; visíveis

féria em que todos pos- de êxito" - continu011

sam ter iguaIs nportunida-. "foi a possibilidade de de

des de desfrutat' uma. vida signar, nos prtmelI"Js 6

melhor, .num ambiente de mesps de 1964; ::,na!3 iTer

liberdade", bas para obras na América

O sr, Mann 'lei.:> a seu Latina, em comparação com
'--�'-'-

Estado natal fazer 'um re-
_ ........ ' .___

lato sÔpre "a orr�anizs.ção ,

em prol d.o prog;rf's"o'�, 'J:'ra-I C A f E Z i N ti O NÃO!
tau t.ambem em Sf,U O1scur- _

,

so da reorganizaçap da Re- C' A � E '! f '!' O !
�tlC?ó Latino-AfnoI'icana r....._;_'___.....__;,_;_ _ ..

elo Depart�men,to )c1e :ij;sta-

a-.3 Que forâ",,- ':lprov2.':I:1S
durante tOd.0 o n r.'J de

I

1963 .. Porein; ,o qoí�- é mf,i,s
--,_,............--

\' ..

Escritório de Advocacia
IVO.:d'AQUINO
H\'IGO RAMOS FILHO'

.

'CARMELLO BARRETT-ü DE ALlVIEI-
D'A"(".

.

","'_

"f\V�AttvíIR�NTE BARROSO,90-' 30 an·'

d�
"

,

,I'
•

I

Télefones - 4�3'71 � e 32�095 '

. RIOJ)EJANEI�O - GR.·

_,.

Comunicamos aos senhóres, associados

que, as mesas para o Bai',e de Aniversário,
estão à venda na Secretaria do Clube, desde
o �ia '21, 'do corrente.

Outrossim, comunicamos que, as mesás

reservadas
\
pelo Colunista Celso �amplona

rJeverão ser adqUiridas até 6á. 'Feira ,dia 25
às 12 �oras, imp.reteriveh:�ente, ou serão

veildjdas aos ass,fi)ciados ,e se interesSare111'
. �

,ADIRETO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sílvia Ilocpckc da : 'Silva,
hoje, rat encontrar-se, com
seu noivo Dr. Jose :\'Iatu
salém Coméllí, no altar na

Ca1Pcla do Divino ESllkib'
Santo.

B;;:>TA Coluna, hoje, re

gistra um grande aconte
cimento social que dentro
de poucas horas' marcará
no Altar da Igreja do Di
vino Espírito iSanto" o en

lace matrimoníal da ele

gante Si!via Hoepcke da

Silva, com o Dr. José Ma
tusalém Comélli, quando o

relógio marear onze � trin
ta horas, .terá

.

inicio a' Ct!

ríràônía relígíósa A noiva
filha do Sr. e Sra. Dr.
Aderbal Ramos (Ruth) da
Silva e o noivo da', Vva.
Sra. Dorothéa Moritz Car
valho' ComélIi. O Coral de
oãmara "José Mauricio",
cantará: Panis jkngelicus
de Franck, Ave Maria de

Schubert, o solo será a: voz
de Maria José de Souza) e

Ave Verum, de Mozart .. Os

cumprimentos serlio' apre
;,enta"os na Igreja; Na re-

31dência dos pais da nqiva,
Sr. e Sra. Dr. Aderbal Ra
mos da Silva, haverá um

almoço íntimo com serviços
do Sr. Manolo,. para os pa
drInhos e familiares. Silvia
e C(�mélli, farão uma v:;_��
!�em de núpcias, ,iJor divet·
flOS paises da Europa: H'l
lia, lfl·anc:a,· Suiça c Espa
nha. Para a cerimónia do
ftto civil c 'do reli[;ioso, de
verão estar }:resentes G;:;

PADRINHOf;
)

SILVIA, religiuso;

D(�ro,t.hea M'Jdh Carva
IhJ e Il'incii COinflll FiJ'lI)

Joaquim l"inza R!llllOS c

Sra.

'C'';'so H:I'.('Of; P S,·:l..
José Roc�la, 'Ferrclm Ba;,

tos c Sra.
�l"ta. Heloisa da'· Silva

rr()(.�chl e Júlio r�sar Gon

\;alvcs

CIVIL:

VV;1., Sr:).. �lJ'al"Ía Tacza

To'ent;no de' Carvalho
A.del'uaJ R::inws da 1 Sihra

e Sra.

l\Tári� Wendhausen c Sra�
,<;:w c J_ol1"a to Filho c Sl'a.
Fl'i('dri(l�l Franzke. c Sra.

SI:!a. Regina l\Iaria Co-
,,,i,IIi �, Udo YOlt 'Van'�>.!
nhCim

COl'lrtLI.I, relig'ioso:

A: -·'?'rIJal Ramos da Sil\'l,
" sm.
Allgvs!n Br<.:>sola � ��"n..
Fr:l,ncisco Arcanjo GriÍ�

�o c Sra.
Cid Caesar de Almeida

['('droso c Sra.
. Aurino Antônio Souza e

Sra,

CIYIL:

Ym. F-"a. DorotJhé� C11r··
�'albo C�mil!i

.João Batista Bonassis e

Sra.
. José do Patrocínio Gal-
lotti e Sra.
J.eôllidas R,lI:im ('J 8t'::J,' ..

ArnQ H'.wschJ c �r:L
Srta. l\farin Tcrr.z::t, f;(),

�. Va�do . Biallquini

Ana Maria do Valle Silva,
comemorou ,dezoito príma
veras recepctonando con-

vídados

noite de quarta-feira, reu

niu convídadas - comemo
rando mais uma prímavé
ta (18). Um grupo de sim

páticas e bonítas jovens da
sociedade floríanopolitana
deram 110ta alta na. fecita

() C -\8.\L Dr. {jaetano

r1��"'('i� (1p prn.in.. po LBo��l_
"�r··��·n.··. q','�T"tR-ff:'';?''q rp

C0'}f'iO�Oll ('.orvid8(10S C0;-1

l;1'n. f:'ln2;fl.ntc ,"iap�ar al118-

ri ,'3."().,.' f'on1P).l101'Hri··'o

j,

foi multo Solif:itac0
cOl'vidados. 1\ f('�,f<'t. �.,;

11lUito bO'ljl fl., rt1J" (''''';-''IJ

tcs damas d8. "t:"S"·l soc'''
daele quc dcràm rob, ,,11n.
110 ar.onf-,("cimento: G. J�"i
tn Sil'ln'''tlco casa] Dr,: C�i:
Ifl'"'(l fTi'laiMp,) (�osta.. ''''I0:r_

p,tpl1�" co!n sel'') convifln
dos. Yoll:a.rei a co'nent8.r...

FOI mtl��,o COl1'ent;�,do o

ck�o,l1(,e (').ü (!ue a Sra

Layre (Tereza) , 00111t'8

Jsim�ia tia personificada i
ofer€ce11 em BUS. aeollic:.io
rn. rrS:déncia, mt tarde de

terça.-feim.

,\ RONITA Ver!{

Ch�r':'l21, re:;l"ct;sol' da G;d,'

n,Db[J,!,,��:� �.pú:s UJT1:l ]r'·�:�:'l
tmupc1l"adà. Está CODumiÍo

novidaües da "Bela-

,,'�'_',
,,�, -i '

.'

',1", ./:
• _-:.:_;,� _ '};'" ,:;::<!; ::':"J, .:,'/ /:',.1 ::'.:> ?\r�.'i·,�::;;: ,/.�'.' ! ': :'.'<' :'?')""f "t:�<��:': ,..:?:<;." .: .';>7�::,�.��.:�i.�J����:;�:.�,:,:;;:·:{��:-'qr,��,t!����i;;·:7��,;·::?l�?�!�S:"·�;,:':,:)��.':�qi':�;'·!:;7·:r1�:��::Yj'Y.(,..; .

Declarou o Presidente
Jouhson que o Tratado. de
Prosc�çà6 Parcial dos .Tes-'
tas Uucleares, a línna de

comunicação direta entre

Moscou e Washington, a re-'

solução das Naçôes Unidas

para manter O· espaço sido- -,

ral livre das armas nuclea
res e a limitação da produ·
çao de matéríats .

cindíveis

para os armamentos nuclea
nos são realizações que po
.dem ser contempvidas com

"alguma satisfação".

I
. '.

SALA ALUGA-SE

BINGO EM BENEfiCIO DA CASA DO PEQUENO JORNALfl·gO� DIA 30 • 9 - 64 �-� ··AS lO.QO HOAA5·
�------�-----------_._-�,, ._._�.�.__I_-

"

'. ,�'
•.�'::.'

1
'.

�_��.��;. '.���'��i;�:-.---:---

Jl bOIOU�rnDlete eslor�1,1 ,Ira e1itar a·Bu�rr_�"
'.

-�-----------"---------- 'WAl::>�L.&l'lGTON, �4 - OE ra e díssuatur ti. agressão�.
_ O Presidente Johnson pro mantêm os ESUlé!-ÜS Unidos'

meteu que os Estados. Uni· a fôrça defensiva mais ,pocJ9,
dos farão tudo quanto es- rosa da história dos tem-

tiver a seu alcance para e- pos de paz; Todavi>l, esclare-

v�t:#r a.' '�erl1l..
.

v
.

ceu que a busca da paz. e�i-
"Em mensagem dirigida it gc' "muíto l'pais do, que os

Conferência do Desarma- preparativos militares exí

mento em Genebra, disse 'o ge'[I, elímínação das causas
'

sr, Joi�SOn� que "a paz COI1- dp' guerra e o estabéíecímen:
tinua sendo o tema número to de uma. base firme para

.1 do nosso temárío e o pon- a paz".
to principal do temario da:

humanidade".'
'A conferêncía entrou em

recesso, voltando 'a reunir

se no ano vindouro.
"A paz não pode ser garan

ti�la unicamente com 08 pre
parativos rnílttares" _ de

clarou o Presidente -. "As

nações têm que trabalhar

unidas, se se, quízer que o

mundo progrida para uma

paz duradora, ao invés de
caminhar para a guerra",
Afirmou o sr. Johnson

que, a fim c1 '-. evitar a çuer-

que f1�rtteceu na con\or-'

��,:1 :r.Si:ê��!� '��1ir���: .f=�==.=��=
. ..i<=�=��=-�=-ftt=].l=·.-t-f=:=];=�'��::��::�C;��;".-

Murillo Vasco milda) do T." '\ (\".�;��7>-,<!;>{/ c":?:\ (-
Valle Silva. Entre elas po->

.,_ �'.\
"""

'��':i����-�;�
"

�einos destacar:: J\���;a Ju-
, A.C..BRITTOlia Moura, Yeda Sua, ve-

aJ'
_·==oc.,�,,;=·o �.'.

.

rá ,F�rià: Vánia. Ribas, Lé- .
�-

I:.�'·�.·r.f:�:����� .

da LIsboa, Elezíana Ha- ./1; ,,:l,d.�""-:'· ." __ .. ... __ . _ .'. ,

��1t:.�:::���:i%� f�ii��I!It;j;:0L�r,���i
Jocy, Eleonora: TOledo de . •

Barros,. Lousdínha Vkhét- ,;. PLANO DE PH.ESTACAü PARA ftU-
ti,-M3:t:.ia 'ú3: Graç,� �f:)Ye[!, RAis E DOMESTICaS: _: o Pr�sidente" (�a'GlaUClU, ·Ana Marl� 'M-en- .. ..,' ..,._. ..)

dbilça; Lou'rdes ·NtÚi.a lm- Conússüo c1esigJ)uda pela Pqrt,alja 119. 67·2, .Q{'t'
"tonlo�li, A:u�. I,.,úcia Lago';, 12 de ,w:0sto de 1964 para cxecuc50 dos 6&-
Maurla AuxilIadora da SU- '-'. . 1 �. .

va, 7anef.e Maria B1J,rt.oia- tudos çlc reformulação da Previ�,ência. Social
n:-eu, Celína IraceíÍ.la·, :r�- nos têrmos do ;,uiigo 20. do Decreto no: : ...
DIa Habeberch, Vera Ltlf'. _ r, • • ,. r 1 ' ". �.
Martins Faria, Sônia. EE- {}-±.06', do Mll1;lsteno do Irabalhq �. Pr�Vl-

C'" I' di· 'h····Zabeth c Vera Lúcia Fm�l- dôncia Socral, resolve:
.

",
. ,

'., n.l� .U R.' ...:l( . e·' m", b·.·.·1'.' ·t.,'.u.,". a.', '.ck:' Gannem . FUI:ia, 1�O,1�' 'r..T 2 1)
\. '.

.

-

.. . U II ii
Mo,ria. r'u Graça LOl)('s.

'

. l'l. o. C�.. eSlgnar, p::lra CO!lstltm:rem \'..
,

'

"l\lanuel l\1ariil1!S exma., espô:,3.,· .D. r\'llj,l'i,� PiI-
AI'� MarIa ao amLgUr ,13' Sl.lbcomisSé�O Atuarial destinada a estudar, o r niimn Maótiado.. ISr; Guari-
'velinhas foi l;10.(l1�nagcn(;a Plano de Prestações para os Tral:>alhadores o 'b�Ue das de�mtáIites no 'I'ra.ià�o ·'Du<l.rÚi o� ê�mlj,.
l)elas suas col.:'igas que c::to- . e2po'�a D.. Naura Duarte;··Sr.
tarain ,parabens pri vocc. U.urai.s e Domésticos e demais catego1"ia� a,in- n/.:;\'�stiú�se· de pleno êxito, Be��Tdo. 'Guinlar&es .

e
Ela e seu I'ai o AImirar:.c :1a não abrangidos pela Previdência SQÇ,iaJ.; 'e o Baile' das Debutiml;es, 1e- exma. esposa D. Ilfá Guima
Murillo, perfeitos a ilfit,rr'íelJ '" 'vad9 a. efe�.t(') sül?ado p. pas- ràes. Sr. Heitor ManQeLFor
dcstac::LYum-se pela �í�'l- recxmninar. Ilc que {úe cabível, ,o vi�tÜ1.t�, ?lá : sq,do. DÓS, 'salões C+O Imbitu- tunat�, -Ja.til� S-oE1-res� ftiJ,nct
patia e at,enção, para (:("11 '

no Geral de. Prestacões os Atuários Gastãô j,� Atlétiêd 'Chi].); ocasmo tino Guimarães e eX1n�s es�
os cOl1vidadós.' O fh�. e �:'r'1..

(l • )
.

" P' d ' M"· . . E. '1' 1; s'· r ;.'
.

em q1l.e, "a tradú;ii0mÍl socit:- posas. ��stã:o ',de p�fib�ú$:
Comte. Antoni0 ÁvIla ('i'>;- ."t�lal' tm

, J,nto . e Olua e
.

mllO ,( e, ... �uzp. ,dade ün'bÚúbeillie, fostejava .' pelá magnln6a: festà t)ferect'
da) de Malafaia, o . "''l.�'''.1 Pereira, respectivamente Chefes da �e:çãó '.de ' ,seu 40.0. aniversário üe fUli" da aos assbci<1dQs e convida"
dr. Clovis A. Gama: o D�'3�m .

.
.'," .

.. '

cl;
- .

1
j:-'('squisas e da Seção de Se!:!ut.os

.

Sociais :d.o. ' '.Iça0.
.

'.- c os'.

1�:11"gador Henrique' Fonf;p·" �

Comte Odilon Lima Cado- mi'SmO �el'viço Atuarial, sob a _coordénaç�.·
fn. Cal), 'Frn. Isaac Í3en..: do úl,'cmb:ro da Comissão o Atuário' Syhrjof'himol. ·Sra. COlilte Paulo
.A.ntoniolJi. Co1'O'1(:'l NUtO:1. Pinto Lopes - asso Moacyr Velloso Cardoso de
Pedro de Carvalho. ·Conüe. OHveira _ Presidente.
Al'i 'Satg(lrlo. cl'l,sal· Jor,)'�
Frank. Parire H/lio S\mfl�.
entre os llfr'<;C>'1tes (jllf> D:>r

tici!))(U"a111 daquela '3.;1!�l1a
da Imitada.

Lemos l!a coluna sindica] do Correio da Ma
liLã, que o Sindicat� dos Empregados tio Co-

.

Inércio da Guanabara dirigiu mensagem à
con:üSEão instalãda no lVInistério do Trabalho
para estudar a refOl:mulação da Previdência'
Social, sugerindo algumas inovações em b�
nef'do ios segurados efeitos e inativos. As

api':r,·�'; .. io de .�(''1 fiU!o ::,ugcstões a�esentadas pela citada entidade
MARCEL. r:'1e' H'1aQc,'n. <1 - ,

d
\

O
sao em 'numero e q.uatro:1""'1 lwi",eira' velinha.

1,,,t·;,"l'o (ln �r. e !Sr!'.. E,,·,0-. .

... Aposentadoria móvel até set� vêz€:s o s�á-
riclião <E17.fl..)· ,Amim. l'''(,'n_ rio�mínimo, ao invés de duas, c,omo"'deter�l1i-,1'\"11 iT'I1"1111(l1·�q t'lr(\�f.\'�trs p

na a Lei Orgânica da Previdência Social; ..
:( - Reajustàmento das àposentadorias e pcn
�õcs 'amIRJ, e não bieilul, C0l110 no presente;
face (1, LOPS. '

.

;;. - Facultar a contríbuicão até dez vêzes o
� � ,

�D.l{lr1o-]nínimo 'e, finalmfente
11. 111;i(,ituçüci dá, aposentadoria para a l1l�-

I]>T DOS 25 anos de serviço,
, 4 organização do desfile

(1"15 débutâ.nt(>s, esteve à
.

I cargà das. sras. patronessesDr�L SULAMITA 'lRUPPEL: Tomou pós�
. Lourdes Càt�o, Elzy Ribêi-

:::(� no C;i::lrgo de Chefe de Expediente da Pro,.,· ro de Castro e Çellane de

1
.

1 Dl' R' 1dI'
.

t Melo, com· as, colaborações
Cl11'o('.ürm (d e egacla egl(�na o nstltu o

dO prestigiado eroflista S00

de Ar'Gscntadoria e P.ensô�s dos Comr�rciários C)0.l z�ty Mach:iclo e Srta.
1 c:'. I r?' J d

-

:l Conceição COBtn Momo
a OrN. ",U, amita l',ruppe ,) n Yogana e ant;iga cl'on.is(:�. sôcial da: cidãde.
scrüJora do mencionado Instituto.

Ttr:licitamos a Dra. Sulumita pela JUSÚ1
(' I'�CTf�cida l,)l;i�m('c;:;o T)l;o�\�a: "11e·· que" <'0' <.;r:}·

�

.;!..�
•• - ..; J.).(�, , o· _.,

"-'_to

Gualtel' i P!=,r��ra Bai�o, deTegado do t I�J\PC"
.. - �. ,:0." ".;" ',: ��>o:'.):�',J; '-',�'"

À rua Dr. Fúlvio
no Estreito.

Ótimo ponto
Ver e tratar

Aducci. n.? 7]0 r--

, .

para comercio.

das 14.00 às' 17.00 hor«:
no mesmo endereço..

. ;�K?J
.'=:::=�..=:

SUGESTÕES SOBRE PREVIDENCIA:

�' {
.
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:1 ,

"

,
'
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IMPRESSORA

./
l1esenhot

clichê$
'�olhetos - católogo,
cartazes e carimbos
imprusos em geral

"Qpelario�
A IMPRESSORA ,;t()�LÇ) possui toooe os recursos

t o neceno(i\� uperi'nci�': 9WQ 9!Í1c:snl1r I.�pr� 'o
• Ç'. • J" � ,

I

l'Ni1Umo em quolquer ·strvi.ço �Q !W,i!II!C.
Traboll1o idôneo .tI. .Pe,fei�Q.,im �ut, .(P:1� e<Ol!fior.

IMPRESSORA MODÊl:O
DE

ORIVALOO �TUART. elA.
RUA DEODORO Nr 33-A -t

�OPf� Z517 - FLORIANÓPOLIS)
-j., .

t.,
' .. ! '.; )

.

;"<lfrpôsto de Re'ndéf--
_____--------------_----.... ;,:,.,

- I
-

,;;� '... I

CONSTITUCIONAL A COBRANÇA
"EMpRE$TIMO COMPULSORIO�'

DO

A Delegacia Regional do

�end.a. nesta 'Capital, divulgou
€sclé�;r'�cilnento,s a respeito do

epí�taje:

Impôsto de
os seguin tep
assunto em

.. '_..

}

:' ',I'COrifo�rrie '�ubÚcou o "Diário da Justi-
i'
.' !.,' • ,

ça" , ,na �tia, edição de 6 de Julpo p. fíndo�
(página 2182); o Egregio Supremo Tribúnal
.Federai estabeleceu como norm'a ac�ita'
., .. , - . . ,

Foi coroMa fià oportuni-
por essa Colenda Côrte, sôbre a cobrança do

dade, a nova Rainha 0:0 lAC,
..

"Eilipréstimo Compulsório", o seguinte (sú
a. elegante Srta. qlycia Ri- mula da Jurisptudência .aomiI),ante).,.beiro de c.�stro, tendo como

princesàs 'as simpáÜcas
snas. Maria' Guadalupe Viei�

ra e. J.\,iária José Gallo�ti

Kehrig, respe'ctivamente, fi
lhas dos srs. Dt. Otavio Ri

beiro de Castro, ,Mauro ge
Souza Vieira e Moacyr ,Gá

latU Kehrig e exmas espõ
sas.

bestacadas
'

figuras C0111-.

pareceram ao magno festi-

" vaI Sr. e Sf8I. Deputado AI

varq (Lourdes) Catão; .Sr. e

Sra. Dr. Otavio Ribe�ro de

Castro; Sr."e Sra. Ad'llberto ,'}18. O �!llpréstini.� compu�sório não é
tributo e SUa arrecadação não lstá sujeita à
exigência constitucional· da prévia autoriza

ção orçamentária".

Spec�; 'Sr; e Sra. Deputado'
Ruy Hulse; Sr. e Srá. Dr.'
Luciano' Presta; Sr. e Sra.

D,·. Emanuel Alves de Melo;
Sr. e Sra.- Dr. Osorio Macha

do; Sr. e Sra. Zelio Guima

rães; Sr. e Sra. Rosalvo Can·

derllu;. Sr. e SrJl Ady Cande

mil; .Sr. e Sra. José Cande

mil; ·Sr. e Sra. Alár.ico Jere

rtlias da Luz; Sr. e S1'a.' Val

ter Amadeu Silva; Sr. e Sra.

Antônio Sbares de Sousa;
Sr. e Sra. Harley Amadei Sil

va; Sr. e Sra. Antônio .Je

x'ônimo de SOUS'l; Sr. e Sra;

Jocely Manoel de Souzá; Sr.

e Sra. 'Adriano Dalbosco; Sr.
e Sra. Eduardo Elias; Sr.' e.

Sra. Geraldo Fl'í"l.llscisco; Sr.

e Sra. Nelson Figueiredo;
Sr. e Sra. Prefeito Municipàl
MOácyr Orige.

:fi 'ii *

rur conseguinte , não

sôbi"e a constitucionalidade
I 'E#Ipréstimd Compulsório",
4.242/63.

há mais ÜÚVlOa
da cobrança 'do
da Lei n,o.Brilhou U orquestr:=$ �'L�;ra

Tenis Club" e a; sin1pátioa
cantora N'eidé Maria. Not�
alta da 'orquestra: Piano,
Pist8,o e SaX'. /

PROTEJA seus

OLHOSDebutantes: -1. Srtás. Ve
l'a. L1ieia de Marh, Maria de
LourdGs Jeremias da; Luz,
Marilúcia Jeremias da Luz,
Maria das Graças Barreiros,
V:'J.nda Marly Pereira; CeUa

- r..daria Speck, Cletlsa Araa-
•
f

_

.
' ;

JO. Nely da Rosa, Zilá p,

C:ll'Va�lO, Selma Elias, .!.ta
rIa Juça Guimarães..· Valei,
rü:;. Pacheco, Marüi l\�ercedes
Nunes, Maria íracemà San
tos Schiller e Maria Apareci
da Pereira.

use óculos
bem ddoptqdos

�
\

, 6fendemós com exotidõo
suo receita de óculos

ÓTlCA ESPEClAllZADt.

_
MODtRNO lABORArÚRe,

J

iii • :II

Pela beleza de seus �esti
dos, dest.llcaranú,;e aS Melli-
na�-Môças; el'lcáiitadofaS ;VÇ
l""l1'"úchi, de Mana., célia M.A
ria Speék, Selma Elias, Cleu
Z'l. Araúlp, Marilúcia Jere

m.ias üa 'Luz"''i:d\1ã'i""ra 'Juçá'
'Guimarães. _,

' .. e

.

,::;,;���1c.�'�j{i;,;�Íii<::'··
.

iiiiiiiiiíiíiíiiiiiiiiiii

,

/

.",./

.Muito elegantes e atencio
sos os srs .. diretoFes do Im·

l;ituba Átiético êi'�1.J: ISr. Os·
. • i!ti:', ... ,ci '

. a40 e

I •

y.

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�orle,nópons, 25-IH�4

,EDITAL para CONCOR
RENCIA PUBLICi\ DE VEI

'CULpS do Serviço Social da
Indústria - Departamento
Regional de santa çatar:-, r •

na. ,

pectívo valor de ,ó:l!erta .que·
.. � , v 7, 4 , ,

será �e�initiv'p,., .

É índíspensavel as assina
turas . dos interessa. os' na

respectlvà propoS�: r, , .

\ 'Pelo· presente, levamos ao

conhecimento de quem tn-'
ter�ssar possa .. que se, en
centram a venda, mediante.
concorrência pú'rlica, os vei-

. cuíos abaixo especificados 'e
dê propr11>-la-l<> rI"ste Depar
tamento Reg10nttt
10. ;_ Um. camínhao, marca
MERCEDFS-BENZ, ano

1.957, côr Laranja, motor
no.' 2122915 lvfR'R f!!i?l�95 6

cilindros, 120 B"À, pelo valor"
mínimo de .oferta de Cr$
3.000.000,00 (três mílhões

� ,
"

� ........ ! r • "

" : 'Cóínunica .a reabertura de seu <!onsul·
tório !no i�ni�nt�;:?'9t �o.Edifíci�:'JVtJETA
Rua Jeroúimo" CoellÍQ nO, 325. ,

__

'

Horári.'_
j

,.
�

� • '.
....

, 1;:) �() '- 18.00'

SR'S .pASSAGEIROS '

" ,

,

'. De }'}orianópoliS' para Imbitúna-» LH'

guna - Tubarão - Críéiuma - Ararangi,«: .

Toú·es é Pôrto Alegre, viaje pelos conforta
veis ônibus da 'ENlPRESA 'SANTO 'ANJu

, \
#

�-

DA GUARDA Ll1'IlA
" \I::_,,'.\ ""•

, "'"'7""".,..........--....-

VAI DOBRAR 'O ItfOVIMERTO
D. BU�',CÚHSELBElRO MAFRA!·'
PUIIUE,SEIA?

--_...�

de cruzeiros).

2�( - Um camínhão, marca
��D, ano 1 9�R oôr ri",>:.:!,

, .

o. 8RI6584, 6 c111n-

preco mínimo de'

o�e de Cr$ 1.500.000,00
Chtfm milhão e quinhentos
mil cruzeiros).

.

30. - Um Jeep, marca DKW

VEMAG, ano 1962; cõr Ver
de Limão, motor no. . .....

.1-006017 3 ciH�rlros t;n 'Q''D

tração nas quatro rodas, pe
lo preço mínimo de oferta
de crs. 1.800.000,00(' hum.

I
mnh50 e oitocentos mil cru-

o zelros).

Os pagamentos .deverão
ser efetuados' em moeda I

corrente do paIS
'

Na parte externa do enve
lope que contém ,a propos
ta, deverá constar as carac

terístícas do veículo' Que in
teressa ao proponente, por
que é facultado à. todos os

proponentes a 'retirada d�

Instituto dei.Aposent.adoria' e
Pensões dos lndustriàrios

40. - Um Jeep, marca Wi1- .

lys, ano 1.958, côr Verde,
motor no, B 804049; 6 cílín- 1'''''� n1"n ....o<-t.as �l1t�s' da "a-
dros, 90 HP, pelo valor mi- bertura das mesmas. FUNDo DE ASSISTENCIA Tr'=!.balhador RurQ,I:
nímo de oferta de' r.r� ....

Vencida. ;3,." concorrêncía, E 'PREVÍDENÓA DO l1tA. -Leí 4.214/63
1.500.000,00 (hum milhão e

no mesmo dia .16 �e OU.hlb�f'
.

B�HADóR RU�' 'A�t. 158 .

'

.. : .

quinhentos mil cruzeíros) do corrente ano,' o veicuJ,)'
.
, § Lo , .

, Av.iso. às Emftrêsas de Tiaris-, ,§ �2.0 - NenhumaOs Interessados na, com-: será entregue ao .compta- .l", ' ,

,

porte em Geral e a Todos I emprêsa pública ou privada.pra- dos veículos .acíma es- dor, me 'iante o pagamençe
'pecificados, deverão trazer integral de prêço oferc.!l(!J os' �opÓetários oU' Arre!}" rodevíâría; rerrovíarta, . mfl:·

datários de Veícy.los de rítíma ou aérea, .'pOder,ásuás propostas ao Departa- pelo ;mesmo.: .

. Carga transportar qualquer produ-mento Regional de Serviço E,ln' hipó.tese .alguma se " ,.

S ial d I dú
.

dilatará o prazo p,�rà pu-
' ,to,.agropecuário, sem ,qu�QC a 11 ústría de Sa;t-:-... -

• ,T O Instituto de Aposéntaqo comprove, mediante apl1e'�ta, Catarina, sito no. EdifíC10 gamento de ve�cul� CO,Il1:-
ria e' Pensões 'dos Industriá- sentação de 'g:tJia de ,rec,o-Paláeío da Indústria, rua prado.. > rios;',no exereícíó -da íncum- lÍiimento. o cumprim�ntóFeúIfe 'Scl'pni �t esqúína com" Os/ veículos de que trata
bência que lhe foi cometida do estabeleeído neste artig:o

Sete de Setembro, 50. andar o presente F!?I��p, se, e1;-'o pelJ;j/ Lei. n.o',4:2N. de �.3�. � Decreto 53.i.W/63 "":'"
"

nesta' Ca�ital no di�,)�/rle ��ntram à" dlspo��çao, ,".1oS �pre' ,o 'd,eVer. ,�dram�i :-.,,'Áry;'55 �o Gl!S',J:!r04't;lJlO$ �,outubro,� rdo ecrrsntê anc; l�1{�ore�a�o�, .pl:l-r� :�T-Q.;:�,�; ;� 'á,t.énçãO �aas eJ'llpr�âs' de
.

�r��4áli� 'só.�� 'St;�ati àS"10,llÓrtts: 'liora esta, Y!lr:f�e::'Ç.ao,. �� '�1í�te I,� " transwrte. 'ep;t '.�al. P8.l'8i' o tiansi>orta�dS; pqf 'qualguercm que as propostas serão. láctó da �nd(ístp� .. ru� F;e- cilisPOlltO nos·artigos 158. (pa. àniprêsa pública ou:"_prlva,
re'êebldas ", apreciadas: na Up� SchitUdt. es,aJ.UIi� c.cm l'áirnfo' io).' da' Lei 11.0 �... 4à•. 'dêWis, de efet�ô o,�
presença, de tpdos 0{3 concor- Sete de �e..teri1b�'O,:no.'hor�-, 4.214'. de ��'�e:55"d'o,neerEr e-;"lI',ITY)�nto dá Taxa:oae, pfie
téntes, .. pela- Comissão de �io dl!-S 8, às' 12 fl9tas e idas to n.o 53.1fi4. d;e�1{),1:f6a� ã'" v�i& saciál nU!�LÇi��dá'Cenferrência' Pública liêste l� à.s l� ho�,. diante' reproduZiçlos, o'bje1i'-' . § 1.o,::_ Q; prodit�r; �tre,Dep�rtamento Regional.. As pepar�al?entQ RegioI'l!l.l v�do 'slertID:lás, párá a, ,ré8- ga"rã.:pará êsse'.' ·fim•. aó
pro.postas devetão_,vir �m de Serviço Sociâl :j,aotn�'ã�� P9ll'��ilidaae: que:a.-"'I,� tl1Jnsporta.Qoli". � via; f}4-envelôpes' 'fechados, com o tria, en.t 'Sànt!!-' Cata't'll".a, l�t t�bém lhes attibui, no' to- gUia de recdlhiment;ó cóm a

máximo de sigilo, trazenqo de setel}lbro de l.984�'" � ca,ntit à,: kx:��t:iSçãO da: 1'1\- qrutaçij.o dadà �lo Ó,r.ião ar·

com" tôckL clateza' e preél-
. " "

, ',,' xá, dev;id,a� ào 'Fúndo 'de,t\.s" recadRdor da ,i>reVidênc�
são, o .veículo que interessar �t�nciã, e; ,��ViàênCia

,,' do s6cial' rul"lll.
. "

.

ao ,,�,�opon�nte, com o res.:.'_...".._ __,�,;_;,;�,..,..;....::..,,.:-�....,.-!"--,.....;+*.......�-.,.�__���y

. ,

PORQUE NÃO' TEMGS O 14' BIS..:
- I •

Nãó mantemos �enhtim fttUS8U qe.... "reÍíqui?-s. béreus":ym motivo

'Earemos q�estào.abSoluto:cle,'ó,téreoor��,t,dpidez, e Corü�rfo: 'O),ltro,
O 14 bis nóo of��ecia. 'n�dô ',disto :e:�unta

.

veío ci Florianópolis.
',' ",' ' , ,,\ �"

A Ta6CtuzÉilro Vem t6d0S os G:lias (coiro .que ou�ros, não· tqzenü
�os melhores horários, O 'avião? COflvoir, padreio ,de confôrto e.
I. It

'
<

t9pideZ. Contmue prefei-ir:do a Tae-Cruzeiro.

" ,

, I

TAe
. ,

CRUZ.EIRO DO SUL

r��., ií ffcede'mias �( L Iras do Eii �il....

,�
,

.

;Amaldo S. Thi�o sua projeção se fez no mun- za e homem' de méritos in- nótáveis pendorElS artísticos
I. do das letras como poeta e vulgares'pela sua obsClrven. do seQ� conterrâneo.� qJle a.

romancistà de real valor. te dedicação à causa da hu· j
"

�.'j�";niCio,_ 'a-d dese
Identüicava-se entr,e os seus' rnanLdade. J nho e ',ã ,;pifiitura,. fixar�m'pepares por uma' grande lha. por fim, nà poe,:;(r�"p�, 've:rtl:néza de trato; 'era de'ssas aI· Em ráptdo tscÔrço, a. que' deira poesia' de ir).spirà:;ã;o.
m�� g�e }�� ?ç�p'raze� ç:<?� foi obrigado peja escassez superiorj Q delegado' da A,

*ti��deru�p,El;"pq!!ltê"à!ril'Í:j:ati61 �" dO; t;emoo, ,d� q14e, ,dõrià tlis· éà�p.i:hia:' ,.G,�t::it5tÍense, 1:, 'Js· ,,'.

1'J,;,1., < ""\ �I, i<;)rH "',i"é- Hõ�r�l0 \i�idgadÓ·ír()lito:l.::l�e�sê 1\'i.;,�Ni'«"ti:�""'-',I_'!'";","<; ""."\''','k!.éâO�t:á41é���Jit!,tea,�::;'l_,l", 'P?"
'

.t" t, " • "'�"'" dci,'I:lj:l� J;utlô,';'; 'S,�I ct)mpr6�
ta, portanto. rui 'lidma ex-

, uêlXõu, �entretanto, bem a- e e*'Ítlt'ar' as qualidades ·me.
pressão -do VOCá1:'liio: Real· cerituadas' as razõe� pelas ,. diúnicas de Araújo Figuere
';01:1 "0 aéádêmieo'Otllop. C,Os: qua:�s' tOQo,o Estaçio de Sal1: do que se constituiu uma
ta o entràn'hildo ámór,' se..,,· ta Catarina eStará., dentro das luminosas pentes com

tire' démonstrado por Arthur: de poucos ,dias 'rendendo, _,

que a lVIisericórdta Divimt
Nunes pelo berço natal, a grandes h9menagens à me- tem agradecido a humanida.
<mias "melros", cotlsagrou mória de um dos seus fi: de, nêstes tmupos decisivos
belos versos, ,pretendendo, .i,10S de,maior mérito, quer da História" paora que efeti.
mesmo queLfôsse erigida' em nos domínios _da arte, c0Jnu, va se tor�e a comunhão en

CantagsJo �m monumento a ' poetli superiormente inspira- tre os dois planos da vidli\e<;"l?S :,\ves can!)ra,s que em do, qued como benfeitor da f[l",te,ial e espiritual. Fez rá,
Jv ,<liloen",rio de na.scimen- gr'=!.ndes bandos d.escem das h',�,n";rl"1e, ,oue êle o foi pido escôrço dos' notiveis
,to transcorre no dia 27 de,> '.montanhas

.

na estação in no elevado sentido da ex·
f feitos mediúnicos de Arau-

corrente. vernosa. Sbmente' o que se pressão. Prepara·lhe a Aca- jo F'igueredo, radiante os',
deve notar é ,que ati "melros" demia Catarinense ue Letras quais tanto bem' praticou

'

do 1)ne',a são" realmente os solenes homenagens, tendo aos seus semelhantes e tan
sabiás pretos da f.auna bra-

.

sido convidado parli falar to contribuiu 'oarq Que 8au

sileira,. muito> vulgares em - em seu nom€( o poeta e jus· ta Catarina sE/,;a hoje oba.
rista Oliveira e Silva. Como luarte do Espiritismo, no

Sant'3. Catarina e em todo o

tênn;" e P"'evidência 'do Tra
beabadtlr Rural.

,
" Os i.nteressados. no senti
do dêste aviso, obterão in·

formações nas Delegacias e

Agências do IAPL

a) José Neves - Presiden
te do Grupo de' Trabalho -

Po�taria N.o 81.035/63
v'isto:'
aS) Darcy Pereira Alves

Chefe dá Gabinete d!l. Pre
sidência do IAPI

25·9--64
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rnL� C. PEREIR!t
(:líni(�a Od"ntllló"iC3 de Cd

an(l3l" p I\dultos
CliInsult.6rt�·' 'Rua Tenente
Silveira 'aS �- 1.0 A�dar .:.

'ForiÉ' 3798 , ,

Exclusivamente eOlií ',l1on
narcada

à... IR horafl

Norte, e um dos mais ,atuan·
tes politicos brasileirps, cu·

jo octagéssi�o ani.versário
de na,scimento será festeja·
c;io no dia 26 do, corrente
com solene missa em ação
de graças, rezada na igreja
do Carmo pelo Cônego Jorge
O' Grady de Paiva, também
delegado da Acadeimia 'Per
nambucana de Letras junto
à, ll'AT,'Ji, e pór uma sessão

e6pecial em su'=!. homenagem,
tev� irifcio a, ,petmião de 19

cóm () elogio fÚÍlebre de-'
dois intelectuais do Rio

,Grande do Sul. de que se

incumbiu o acadênmico Wal

Qe�ar de Vasconcelos. Sá"
eles o jornalista Armindo

Pasqualine, e ô aeadêmico
Alvaro Moreyra. Em segui
da o acadêmico ,Othon Cos

ta.; presidente da Academia
Carioca de Letras, em no

me da mesma agremiação e

qa FALB. pediu o regi&Jo
e'm atta dê um voto de pro·

. .

fundo pesar ,pela morte elo, Thiàgo, deleg�do, da ,Acade· ,

professor, Arthúr Nunes da" mia Catarinensf) de Letras,.
SJiV�1 del�gado da Ácade-

r q�� declarou al?te.éipar-se às :
lnia Flllminense de Letras, comem,ora,ções.' que, certa-,

oco;rrl�� 'nJ;1. dia ,16 dp cor- nlen,te.' S81:ã.O. realiz.acl�s em.
rente, 'Natural da cidade de seu Estado Nlital, do primei·

1'9 centenário "de ,nascimen- .

to dp noeta cat<!rinense }u· "

, vén
. I.p. FigU�1�éfC!o!

lo

f· ". _.,

Asessão de'19 do corrente.
aindà·

.
.réalizada I}0 auditório

40 Museu de Belas Artes, oI).'
delogo ,à entrada. os sn�s ..

'��dê�í6q�;;��p�r:�a�;'ro�
uma cuíios-a eipólíi(j'ão, (!1€' a1'·
te ; senegãleza., organizaqa
em . consequência da'visita
que' está, fazendo" ao' Bra
sil b' Presidente'do Senégal,
ani-: Le�póld Sédar Senghor:'
'c(,;n�leClQQ como um dos

grandes poetas de língua
france�a, foi em parte con

sagrada a I?restaçã(j) de ,ho
...,<>�nO'O"'" !tO l)l)eta catari·
mnse 'Araujo Figueredo, cu·

Sob li presidência dq Sn::-.
Dr. José Augusto Be."e�l"a. de

Medeiros, ex·governador, do
Estado do RlO Grande do

sul do Brasil, c:Jmo

se vê de trabalho inserto no

Anuário Catarinense de

1949, magnífico repositório'
:Brásil.acen-

tuou, em aparte, o delegado'
dêsse Esta�o,. O acadêmico

.f'nocioI,l �erpa disse compar
tilhar dessas' lÍomenagens 'a

Arthur Ntines e leu um pOe'
ma de sua lavra .dedicado à
memória de Gonçalves Dias,
relembrando a "Poesia ator·
mentada do nosso tempo".
Foram ainda feitas referên

cjas à Snra. Henriqueta Ga'
lena, filha de Jqvenal Gale
no e diretora da Casa de 'Ju·

Ao termi::;.ar a sua exposi·
ção. o representante ca�ari·
nense, propôs o .IlCadêmico
OtnoJ;! Costa que a Presidên·
cia designásse um dos pró
ximos sábados de outubro
púa sessão espe::ial e:rn que
o Delegado catarinense pos-

,
sa fazer ampla exposição
das virtudes e, do mereci·
mento do poeta catarinense
que' acabava de ser homena
ge'ado. Será essa 'sessão a

de 10 de outubro ' pr�ximoentrante. '

de informações históricas e

literárias de todo gênero
que tantos ,serviços prestou
a intelectualidade do seu'

Estado' natal e cujo desapa
,recimento é, uma causa de

plorável, Juvêncio, de Arau·

jo Figuerep.o nasceu no rua
27 de setembro de 1864, às
21 horas, numa casa à esquio,
na das ruas dos, Artigos Bé
licos (hoje Vitor Mei1'el!es)
e Tranqueira atlÍa:l Gene �al

Bitencourt). ,Foram seul)

pais Luiz de Araujo Figuer&
do. antigo tesoureiro d� Fa·
zenda Provincial e provedor
da Irmandade do Senhor
Jesus dos Passos e�Hospital
de Caridade e de {3�a rrãe
Dona, Florisbela de Araujo
Figueredo. Foi seus) avô par
terno o Dr. C�etano qe Arau-'

jo FiID1eredo Mendonçli Fur-'
tàdo. capitão·mor do Paço
neal ao têmpo de D. Pedro
e, p, Miguel de .Portligal;' fo· ,

raro .seus ,avós, maternos
JOsé Rebe:rt0 da Silva � Ma-'
ria Dutra da Silva.

,OMBIS
HIDRAULlCAS

o 'm6ximo de eficiên.::io

venal, Galena, no Ceará, re'

centemente falecida e' em

cUJa memória hàverá n0

primeiro' sábado de . outu·
bro UUla sessão especial na
FALB. em que' falarão 'os

professores Matos Peixoto;
Moreira de' Souza. Faustino

Nascimento, Mozart Montei
ro e Herman Lima.

, Teve '�or: último''=!. palavrã
o' acadêmico: ,Arnaltio S. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ASSINATURA ANUAL Cr$ 6.000.00 ,- VENDA AVtrV"-4,
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�ENDE�SE
, '.�.'

()u trncB-se por, au+oP'ióveI ÜM�:" PilSÇI/
com ? na:vimenfos à rua Alves de 'Brito'" no.
50 - Tratar �om o sr. Amaral FilhQ, fotie� ':,�:.
3425�

.

',1 .. �
• '\.

, .,

nANHE UMA RICICLFTA:
OUVINDO AS 18,05 HORÁ'\S A'

.. RADIO ANITA GARIB�LDI

REX-MARCAs' E PATENTES"
"

:'
Agente Oficial da Propriedade, .. >"

\

industrial
"

','

Registro de marcas patentes de mv-ellçã(
norues comerciais; títulos de' estabelecUneo�
to, insígnias frases de propàgâ�fla -t=> 'tna��

ae exportação
ktua Tenente Silveira, ,29 - 10 andar· ,_
Sala 8 --, Altos qa Casa N�ir"� Flórlan6;
polis Caixa Postal 97

.

Fone"3_9nr:'

'

..< ....

Sita à Rua. Duarté SchuteL N�'· 6S.
Tratar no local.

.

". "

'.'

Aceita-se, parte financiada ,Olt ap-arta:
mento �omo €ntn'lda. ""

Grande terreno par�a cOJ}struçãú
�- _._._.�. - '�:"""'-'

RAINHA DAS BICICLETAS:" .:....< ��.
TELEFONE 'H37

", ..

,',.\�·I·. .' .', .

Ficam convidados os senhores 'aeióriiStas
desta sociedade anonima, para' : .comp�fteEe;.
r·em à Assembléia Geral - Ordinária; �"a \rêaÍi�
Izar-se 11,0 dia 29 dé setembro :d�' '1�.�64;; rra
séde social da emprêsa, sito à, Avenida Pl;e�
"sidente Kennedy, em São José âfim:dé,dêli.

,,,,
•

\
- ,

. ."!
•

,
_.

berarem\ sôbre a seguinte ordem do" dia:
"

�"

1) Eleição da diretoha p�ra Q �Úiêl1io
1965/1967;

,.

,

2} Eleição do conselho Fiscal
3) , Assuritos gerais.

•

São José, 15 de setembro de 1.964

Lédio Joã6 Martins
DIretor Secretário

)
27/9/64

Ind. e

Val (.,Ol1Slr�U Ou lt�forlQa?-
Oommlte Nossos Preços

Comércit, Metalúrgica �TLAS S. \.
Rua, DeodoI'o - N 23
'FiH�l Fl()ri�nóDo1is ,

..

S

1 .'

· ':(INE· ROjiDA
.; o'" •

P),tÓi8LEMA DA INDÚS

''Í('RlA CINEMATOGRAFICA.
NO MCÉ '

mel!lte nocivas, àinc'a não
/ .

está' det,ermihada. Parece
ser 'jndispensável a criaçã')
de um clima' de livre çon
corrêIlcÍa entrl'! 03 países
europeus. tiara se >evitar
situa�ões nítidamerté ,ar
tificias

.
e danosas, e êste de-

,verá ser o urinci:oa� obteti:"
vo da comissão esrecia.F do
Mer�ar)o Comum" F·lrOpell.
NOTA: - Espero que ��;

te'"artil.to tenha ahdado a

cOtn�ree-rider melh�r a s:

tqação do cinema êuropc1,l.
'E� bom notar qU0 ã tt:l
lia não se enqua -tra nf.ste
campo. pbis. como já :1itl$'e
várias vêzes o' mai1r ciiie
ma da atualidade.

:l
�

I .

ves consequências • .no mun-

do �dos .negócíos e das pro-
,

fissões..
O segundo grande ínterês

se da Câmara Júnior é ser

vir à comunidade. Esse ob

jetivo é alcançado medían
te o estudo e discussão de

assuntos loeaís, nácíonaís e

internacionais.
..

e a concre

tização
.

dê campanhas de

cunho social.'
AssiÍn•.• o . "j�iõr" partící

pa ; do Forum de Debates.
em que os temas de ínterês-

. se'da comunidade a que per
tenoe são discutidos. Um' ca-

.

pituro . da camara ,Junior,
por' exempio,

'

SUO'lIlete,fl1, a.

sauaunas os' canuiuatos á

'cargos e!etivos;� p�çllTa o ,de·

pounE;)!iw oe, autonaaQes .só

bre prúblemâs,da'clCla�e�'ou
virá especiaUStas em ,p;roole-
mas ecOnômicos.

'

xemplo. os "júriiors': reali

zaram urna "çamp,anha das

Sobras". com o duplo obje
,tiV0 de benemerência e de

t'relna de equipe, Foi neces,
sário. redigir ani1ncios, eibFer
espaço nos' jornais; comp'1re
ceI'.às estações de TV, resol
ver

-

os problemas de trans

pc:-'':!; armazenamento edis-

.�

BRITO· )
.

ALFAIATE�

""'I

li
tribuição das sobras, oferta- ra Júnior em nosso raís. .

País em seu grande salto sô

das 'pelos pôrto-alegresses, Em primeiro, lugar está "�, 'Ore o' atraso".
determinar quais, as entida- deficiência dos Coreios. .que Transcrito d'1 Visão. 18 'de
des assistenciais a serem be-' se alia à pouca inclinação dó

_

.setembro ele 1964.)

.nerícíadas pela campanha, brasileiro media em. escrever -----.------
investigar sua situação e sua cartas". Depois. a falta' qe
seriedade,' conseguir telero- turismo interno 'no Brasil,
nes, camionetes • .luz., elétric� . que dificulta as comtmíca
e polícíameqto, �t,c.

-

ções entre os capítulo:?. Fi-:
Tôda essa atividade coris- nalmente, "outro rator nega

tituiu . um aprendizado prátí-'
-

tívo; compensada pelo en

co de liderança e. gerência, tusíasmo, é' a personaltdade 'Porque é que
.

o João zí-
,

de extracrdínãríó varar. Jadivi�ualista do homem �a-, nho ri quando se fala em

M�is tarde:
.

houve' ainda _tihO. que, em geral; descon-
. aumento depassagens? Res

uma análise da campanha; -fíava vagamente' de qualquer p0nda' a esta pergunta e

para avaliar acertos e erros:'
' tipo.' de associação".

';

ganhe uma bicicleta noví-

Poblemas _ Segundo Hof- .Por -outro lado. todavia;": nha em fô1l1a. As cartas po-:

fmann f'.;rlguns' 'proolemas -ooncruíu Hoifmllonn�' "ás., i1o�', derão ser remetidas para os

típícamente brasileiros" tem- .

vas gerações braspeiras: seno seguíntes .. endereços: Rainha

se constituído em obstácúlo§' tem o-anseio de intervir .

e das Bicicletas' rua Gons� Ma

à maior expansao dà. 'câma- 'poderãO ençonthll� na Cãma- ira. 1'54•. FiH'l1 .

no Estreit1;l
.

-

\.
.'"

ra ,Júriior .:,l. nec�is$á,ria '9por-, rua .Santos Saraiva. 37 ao

'tunidaà,e' 'para, , ,'lperfelçoa� lado do Club� 6. ou para a
.

,seus dbte� e ',para, ajadar o Rádio Anita Gáribaldi'.

P O N TIO

DE')
.

ENCONTRO t

COM

ANTUNES
SEVE,RO

t·_,
.,

VEND E· SE,. '(- _

, 'Uma casa de Madeira à rua Ararangua
'-no.' 35 fUndos (-rnor,ro do Ceuf

: 'Tratar co� o proprietário na mesma.

'ESCRJTORIO DE ADVOCAC!A
I DR. 'NlLTON PF;REIRA

,

Advogado
ABELARDO B- ,BLUMENBERG e PERSI

A.,HAHN
Solicitadores,

. ACÕES: CtVEÍS,.1 TRABALHISTAS, ,CO
'MERêIAIS, ,PREVIDÊNCIA SOCIAL,'ETC

.

"

'Rua Conselheitó Ma.fra. 48
'

Sala 2,

". Outro ponto' . vulnerável
di,: iJ,dústria cinematográ
fica'. europ,éià ,é .que as pe-

· l;edl,;t�. :importanas de QU-
. .ti.O$· . paJses aOsorvem cêrea
di metade-' das' . rendas ,ob..;
tÚias, :sepd6 qu�.'âpena� os

filmes nórtp',-americá;'os· . '.-
, b,tI'I.hgéni 3'1% do total. ,'por
ou\1:o la:<to; os

.

custos m�
dias de produção de filmes

allttlentaram, ,c<ínslde.ràvel
mente rios' últimos artes.
�alên iOI r!:)ssaitl'j,r'\ ainda que'
os :-prodútores europeus, ao

eON:trárib 'de 'sêus ." colegas
nortê-a'niericanas, ..

'

ainda . Setor . de Fiscalização' e de valor- não inferior !1 Cr$
·

nÍio:.se ded-icáriun 'à produ- Arrecadação 300.000.00 cada uma. a pri-
ção' de iilme's'pa,u� a tele:- meira até 15 de'; outubro ,de

visão. A V I S O . 1964. e as demais até igual
A: experiência, de"; equili- J data' dos mêses subseqüen-

Qràr-se; b custo :;,:,eéa .co- -O' INSTITUTO DE ,APO- teso nó caso de débito su

'Êlrança
.

de maiores" preços SENTADORIA E PENSõES 'pedor a Cr$ 600.000.00;
de ingressos conduziu tam-' DOS BANCA'RIOS AVISA III - as emprêsas que não

bém a uma dilninuição n0 AOS BANCOS e ESTABELE- recolherem nas épocas pró-'
número de "expectadores. CIMENTOS a êle vincuTados pri-as. as contribuições a que

. As subvenções nficia'is 'a-' que. nos têrmos da L�i n.o,' estão obrigadas. se sujeita
ra, a indústÍ'ia cinema:tográ- : 4,35'7. de 16 de julhO de .. rão à correção monetária

,fica alcançamm,', na Itália, 1964: dos respectivos débitos. a

lém das perlalidades em que
a soma de 18,81 llnlhões je

I '=-- os débitos dessas em-
dólares. d� "'15.3 na França. _ incorrerem. na forma do

, prêsas. anteriores à, vigên- art. 7.0 daquela disposição2.01 na República. Federal
cia dessa lei, poder ã0 ser legal;da Alemanha e de 0,45 mi,;,
p'.agos. a·tê· o dl'a 15 de ..

id'IV - as pesso'as Jur lCas.lhões de dolares, nos .países ·ou'TUBRO próxrm'o .futuro,
.

d,
.

. 'enquanto estiverem em e-
do grupo' Ben�lux, isto é, com

. redução de 500/0
.

P B
él

.
. , .' II bito com·o 1. ,A. . . por

B glca. Holanda e Luxem:- (cmcoenta' poi' cento) do falta, de recolhimento de
burgo. Os impostos e,spe:" valo� d'as mu'ltas, �pll·cad·as.· ". -

, '" suas contribUlçoes no prazo
ciais que incidem, sôbre\ as lI, - todos os débitos. in- legal. não pO,derão. sob as
películas. por outro lad�). clusive juros de morá e penas da lei:
totalizaram

.

em, 1961, 44,9, mu.ltas, sofrerão a correção d' 'b'
_.

b
, a) Istn Ulr quaIsque:r 0-

milhões de. dólares na Itá- monetária prevista. no art. nificações:,l. seuS acionistas;
lia, 31,7 na França e 20.5 7.0. da Lei supracitada. 'se b) dar' ou atrib.uir partici
milhões de dolares na Re- não forem liquidados \ den- pação de lucros a seus só
públlcá Federál da Alema- tro dos se�intes prj'lzos:' cios ou quotistas.bem cómo

nha')l I.' .�
,

B.) até o díÍ:i,d4 dei novem- a seus dirêtores e demais

(, f M"d' d "eh k li " ]'1I{<>.<:mo com, o ,tratamen- bro próximo futurq os de membros de órgãos dirigen-en ro e PCO "e . er: - ,p tO fiscal favorável concedi- valor inferior a' Cr$ teso fiscais óu. consultivos.

REVISÃO GERAL DA SAÜn'E num""a' do à indústria cinemai')- 500.000.00; V - as Delegacias do
gráfica doméstica, os im·

_ b) �m duas pÍiestações I. A. P. 'B. estão em condi-

prática saudável'e inteligente -de mediei�� postos especi\tis são 'um mensais. iguais a su{)essivas, ções de executar as medidas

P�eventiva: Sem int�rnação e num só. ..3:_, poúco' mais eleva!,!os que se' o valor do débito estiver necessárias a facilitar a ob-'
um as . subvenções: Não ,<seri81 .

compreendida entre Cr$ .. tenção da vantagem mElDCiQ-,'
.

são feítos 32 axames clínicos, -de labératQ- criveI, ai1'-\da,· isentar 1'8 500;000.00 e Cr$ 600.doo,00; de nada no item I.

rio e radio�ráficos' p_o� uma equi�.e de D\éd... fil.mes ImT"e-rta:t'los, dêstes vendÇ> a. primeira 'ser paga Florianópolis 17�de setem-.
4 ImPostos ,el}')eeiats. Sob ªs- até 15 de outubro , e· a . se- brQ de. 1964.

COS eSp'ecializ�dQs-. ,,' tp 'a$1"I",';to a forma' rle co-' IDlJ;lda. até 15' de' ncvémbro Roberto, Müllt:!�
.

Filho

Pç,';, _":pSWALDO CRUZ 1.�� .

..lllOia ���:t��e;t::;=m��;' ,deC)l�::Jlom" �e����oB. �.egiOnal do

1",4354 SÃQ ?Aut�,:;;i, ' .... '- \

, Após úm 'período de' con- socialmente.

sOljqáçãO", durante: o' qual Nesse momento, ê'.e,-_ pode
déioou .raíaes eIÜ_'14 ,Estados. rá .eneontrar na Câmara Ju
a .Câmára' Jrinior' do Brasil nior a oportunídr de de
eStá' agora. lançando' uma "realízar-se" e de� ao mes-.
campanb,a"de, expaaaâo, cu- ' mo tempo. completá- sua e

jO ()'bjetlvo é d\lplicar, até o ducação.. Ali poderá exercer
anó' qqe -vem, o número de chefia, tomar íníeía ivas e"

sêus.
. rÍietilbros. assumir responsabflíc' ades, -

,Fundàda' em .nosso País em ampla gamá de atívída-
em 1947; a' Câmara Júnió� des.

do: Brasil . conta' atualmente "A Câmara'Júnior é uma
· oom. eêrca de 700·. membros; espécie de' curso de '}Ós-gra-'
dfstribu�dos por' 30 � capítu- duação para muitos de" nos- .

los- (seçõee.Jccaís) que se' sos membros". obserra Hof
loc!:\�lzàm. ,

. "prinCiPaln:lente. fmann. "Ela procura I reunir
nas Càpitâil? estaduaís . e nas jovens para que hajn uma
grandes cidades,:d,ó .ínteríor, p�rmuta' 'de exper êncías.

.

O, que- é'''''';; A Câmara Jú- ,Nos a defíriímos cerno' um .

iliol' é urna associação 'inter- ínstruménto de. vida 'para o

Méi9nal 'd� ,p:�mens j�v.ens. auto apeÚelçoa'rrientc ,dq ho-
que .vj.Sa d��nVolvE;r, as qua- mem jovem." •
IlÔªd(ls ,de 'ü'de'ran:ça. de 'Seus . ";0, protÓtipo do "júnior"
)ll,�:mbvcs;, enio -diverSos cam- brasileiro ...

·

ptossegue,. "é. u�
1)05: de, ativiâáde. Fundada homem de ..32 ànps, getal
nos:\Estàdo�; Unitlo� em .. mente diplomado mf's ainda
'1915, �hoje".s,e_'espaI,lia,por.90 não, realizado, que está à �s, campaitbas. 'por' SU'1

pâí'Ses :'_"tÔdas :às câmar'ls prócura de!, àfirm<.liç50 \"pes� vei' �brangl'!Il{ diversos ca,mnaQiónalS, se "ftliam" à; "Câma- soál e que' desej:,l. i',ambém pos e nem sempre são as

r�(.jl1nior. InternàciÓí:ial. com o aperfeiço:,l.men:to de seu sistênciais. POdem inclusive
. nede .' eiTI ,Miami/EUA _,-' e País/'

.
.

vísar O. aumento'do , pÓ,tén-
reúrie peio men6s: 300' . mil cial econômico da 'comuni-

\'Ilê�bros..
.'

"

•
, Conto àtua -,A Câmara dade;" prómovendo. ,feiras

, ,,' .� .,' , JÚniôr óferece. i p"eéij;>uaí� comerCIaIs.' ou pUblic';mdo
, P"':pubÚcii;áriô Hugo' Fre- mente; treinamento de lid;e- informações ou boletins: sô·
dei'ieo "Hoffmàrin.; ,de

".

Pôrto rança. ISSQ é' féito pf)r meio bre aegóciÓs.· �� tó�o: o

A1ég�. atliâ� ,ptesidElnte ,da d�" eúrsàs teódC::Os, ,(como mundo. as maIS dIversaS
G�n�ara júInor. (:'1<); Br'1sil, ÍI.- RelaçÇíes Humanas; ...Gerên- campanhas têm sido Promo-
cr�dità'qt,lê.'éin 11,0'880 piiis a ch'!., etc.).,e por meio das atÍ- -

vidas pelos' "juniors":' cam
int;i�itüiç�o :'P!\'rece'ter a: pos- vidades p'rátfcas dos' capítu- panhas de segurança do trân
sibiÚdade' de i deskmpenhar los. pos quais os ":uniors" sito. campeon'1tos' esporti'um.. papel' especi'al;' em ,vista têm a oportunidade de ad- vos juvenis curseis de trei
de .' deterIJÍ:Q1adàs c�Taétetís- r quirir experiência cc mo orá- 'name�to' �omerclal cam
ti:C� da. vida bra-sÜeira". . dores. ,qirigentes ,de 'grupos panhàs para' dar em��ego a
, CitOt�.

'

então; 'o, exêmpÍo dê estudo OÜ .pro_notores incapacitados ou ajudar vé
de,;'til-itós,'jovéns' brasileiros de campanhas. lhos ou refugiados. 'e até
qUe,' uma vez diplbmad�s' e Dessa. forma. o "junior" concursos de .beleza.

. se'hi.m.'áis.· co.ntato 'cóm· o a1'Yl. - dese 1 '

'd" d'. ... nvo ye sua - çajlàcl a e Em Porto AlegrE!. por e-

,b,iente uIÜversltário;. com!'!- de tomar decisões e de usar

Ça,IÍl __ a sentir�se 'isohidos,,já seu próprio c�itério. enfren-'

qtl� n�9 con'.jlem Jicé'sSO tahdo situações que, prová
imediato 'ao 'círcUlo; social e velmente terá de enfrerit!i.r
Ptofis�ior1ai : do� .. ín�s velhos novamente mais tarcle. ná 'vi
Nãó�rá'ro-o jovem pas:::;a a da profissionaL Ness'1 " pri
se sentir támbém frustrado' melra vez. porém. p'3de dar
'ante,,: ii falta' de opbrtunidll,- se ao lüxo de ;'apre�der er

d,�c4e exercer liderahça, se- rando - o que' raramente
JIt, ,Pfo,n.s'SlOnalmente; seJa lhe seria permitido. sem gra-
--..,..,,'_�,","- ---'-_-- -----

'" ..
-

'. � '.'.�
,

.

";"

.... ,��, G�, SChriU�r. ��ra
o L,F... . "

RUA", NUNES MJ\CHADt' ,

P O N"T O
,

DE

ENCONTRO t
ÀS '11,30
(HORÁRIO' ..
HABITUAL)

--.---�-------

:-
" lNada 'de

9' ,REBITES
,,b1Ja em MlU earr....

"

.
'

RAO,'O
, .

, . ,

GUP\RUJA
0.00
000
000
00'0

,

Corithniam ,em pleno funcionamento o:

serviços de,RestaurtÍnte e Bar no ":�tEST.AU.
RANTE GRANDE TSINGTAO"; ànexo a(

LuX HOTEL, sempre ,ás ordens povo FIo

ríanopQlitano;

..
'

�

O�::rACU40S A SF'1EM.
�E�OVIDbS

Jorge Roberto lliichler

L.oDIi de tre'O<l 00LAD
�, 80% ma1� DO ,apTOVl"
(l,ent.' das ;"'Lonal

fAt/· DO�··
'

l

_, ".'j \.' ]i

�õí.. óaow.. ..ialai�.

lCS'l'REl','

Institufo de' Apo'se-ntadoria e

P'ensües dos Bancários

1'1,20 Kcs.
2,YJ-7
ZYT-'4Lt

VENDE�SE
UM. PONTO, PARA ESTABEClMEN.

'TO QUALQUER.
':NEGOCIO'-' 'ARMAZ�M PINHEIRC

eIA LIDA,. ,

PANTANAL - TRATARNO LOCAL.

Dumiense' de Paulá Ribeiro
Cóntabilldade _.. Economia - Advocaci�

.I.
.

Impôsto de' Renda -

,.

Emprêstimo -
CompulsQrio - Reavaliação' do Ativo 'das

Emprêsas (Lei.f-l357) - Impôsto Adicional
de Renda (Lucros Extraordinários)'
Escritório: Rua Cons, Mafra, 57 I

. Caixa ·Postal, 613 -, Fone 3837
, Florianópolis SC

/

,

.Duem vai cOD,�lruír já sabe!
, '

.

',JANELAS DE conHEI E BASCULANTES

PORTAS E PORTÕES, 'De fe�,ro, ,de alia qualidade

por preços mais eC9Jlômicos. já estão pronlos,

e à sua disposição, em:
'.' .

Cumpensados ,Paraná Lida
, ,

. RUA 'DI. rói.VIO ADUCCE, M.o 748
.

Telefone '6277
ESTREITO

Compen�sados de: Pinho,- .

.Amendoim
Loro

','Cahreuva
Cedro

.' ,

-

,I'

Imbuia
Pau-Marfim
Gonçalo-Alves"

,

Mogno
Carvalho
Pau·Oleo:Fanlasia,

e os fàmosos '

L,AMBIIS "CODEPLAC"
MADEIRAS ,liDBRES PARA REVESTJMENTO. , , .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, "

"" .. __ .. ""..;,. __".......,...__.�._..... ..__.�_" __ _,. �= ..�_.""'__"_._. -, ..._.�..-__._ . ..,..,"'.�.,.,,_w"' .�_._ .. _.�,.�.__ ._ ... _

Para a bata1ha de dcm:ng� pela�Taça llras'l

Contund'ente derrola impôs n Curitiba ao
Decepcionou bastante o bes mais '. vêzes laureados;. ram; .três foram -perfeíta- ;;larlc�s' ffnals era tôda anue- Tuca, Oberdan c" Cclsó; e' Vadinho" (Perereca '., ..

conjunto do Avaí que, na nos cértames 'máximos' de mente defensáveis. Sua saí- 'da; :ãgua; Ou chutava 'mal, A1frtdo-e FuJza: ;náo, 1'110-. Preliminar entro ·)S 'qon-
noite de ante-ontem, no, 'Santa Catarina e Paraná. da edo tearn' ao 'ser .ínícíado ou �as :1:018.,s lain caír 'nos

-

reíra, Hélio e Ga.';,rb:lll�(J.,
.

" juntos de profíssronals ' ,de.'.
estádio da rua Bocaíuva.L: O· probiema "do arco, que o segundo _ tempo' tornou-se,', pé!? #� -adversário; sem ".'Iei- AVAí .,- Hélio iAeá�i;)';, ; Guarani. e' Tamandnré.. rpe- ,'�
sofreu seu mais contunden-

. parecia ,resOlvido com a
"

necessária 'SubstitJlt-o Acá- xar' de mencionar as vêzes Ronaldo (Binha)" "in,ha·. lo certame
,

da (:aL,�got'ia.',
te revés em seus domíníos contratação. do -paranaensé -cío, 'que .tantas dores de ca- em :qÚ� os diá-":téifos. nata:) Gerctncr, Nery e, Y1in;oho.; Venceu o "Bugre" pela "C'Ol1-

,.

em partidas interestaduais." Hélio; vai perdurar não S�'.- beca" havia. "dado aos
-

ter- darnente Reginaldo que foi\ Rogério e Breno: R2né ,(\,,� I, t�';;;em de. 2 à o.r
.

Suplantou-o a jovem e ar-> bemos por, :quanto ten.po cedores' � diretores do Aval, ügura . neg1Uva; eram fà- car) , Cavallazzi, t\.r��,;il1ul'l{\' .Réndfl. Cc':,?" ) (Ji'r ;"11

dorosa equipe do Corítíba ainda. O' fàto é que o nôvo mas que nos .últímos jogos cílmente desarmados pelos' ". , =;
que estabeleceu logo no pri-

.

valor alvíceleste fracassou
-

experimentou a" réeupers- zaB'�l�iros visi:antes,. pele J-ase I !'�'Il ��meíro tempo o marcado- de 'redondamente, constitúin-' cão, tanto que já contra o' catarínense Oberdan, qt:.; �i' � ""

quatro tentos a um q:12 do-se mesmo no causador· .F'lgueirenae.. domingo últi- outro não é senão i) nulO
!

til. ,(, � ,

perdurou até o fin�l \a da derrota, por quanto dos ,IUO,. se constituiu no ali:' do grande astro do P'J.SS:l'-!o

P'
, ,-

i"
IJI

"esl i' lffl�l' �j arefrega entre os dois clu- quatro tentos que 'o vence- cerce maior do triunfo elo que foi o goleiro André Vi-

_. '.' :.'•.j�ibiJIi '.: t,. '. ,".;t.••..
'

campeão no clás�ico-rei ou lain", Gostamos da apresen-
_.

..,.., fUI � _'
. futebol : flodanopolitanfl. tacão ,d.o onze dOl'll;iixl.110

._ .

Acácío; é certo; náo cheg:i que é bem jovern., tÃ'!i1ic.o.

" fu' tebo'·'I.·,F'·.'at'o·s· "'. e. ICO''.,.I·S·· ·a.s'': a real-izar grande coisa an- e cémbatívo e harr.ionícso.

.

.

,

teontem, . isto e-n' vista da Mereceu vencer, o qu:.:;."ro'
carência das' investidas do paranaense, embora ,'fazer,-(ff .

.

B
r •

d S'l adversárío na 8tapf'. derra- do' restrições. ao' escore que
, nglo, 1 va

. deira, mas pelos j),'ogressc,: não refletiu o andamtnio
Meus amigos. Talvez·o futebol da CaiH que veln ,e�pet';r:iei1í,andó, é da' refrega, pois ó Avaí C!lB-

tal não esteja rep:r�sentado neste ESÜldllru'de eleniênto que 1""10 pode n- gou a dc�inar: terl'j�,)rial
car à margem jos, com- menten a' fase. final.· .

1964. Depois do último domingo, qu�ndo' promissos do �ime o�ientJ,-- Apreciação indivich:r.l.. No
I) Ava�) derrotou o Figueirense, 'as coisas' se • !io por José Amr.r:.;1. CORIT-IBA - Obetdan ex-

Hélio f(li lan<"J.ci,C e ni.it) c�Íeh.té', '110 ,apoiaJor ecomplicaram muito para o alvi-negro �que ali convenceu. O mesmo n:'io marcador,. além de exímiu
l mentava ainda algumas esperança� 3Q l�do do se deu com o. ou'tro' ,valo!' cahe��:G.dor. tanto q\!e Ct}.n

Marü,mo. Para nós, me:us 'amigos, o 'Ávaí, não que a direç�o "teCni�a 'avaia- segU'll bé!o' tento, .:\o:,·ovd
na fez e&trear,: Breno, que 7a�do lllll tiro de' esra;nteiQ.

derrotou apenas ao Figueirense. Derr()tou mui reali:tóu ,ulll'a grande párt;- S�us�:compânheiros da 'zn';!;:t ,

to qlalS. Derrotou o fate,boI ,de ·Flodairópoli.s.· da, cernsb-ítuindo-'Se" �1ff�) "tft�n'''"coiyvP.'nc1iránC7'NO
numa das 'Peças ,eXpo�en- me1Q; C9.'.u·po, Celso :) ·F'!U-.
ciais do', quadro. Muito ,\r- '7{), foram apenas reg'ub.w�s,
do.roso e lutador, além· j;; Na" linha de' .frente P<)l1t1U
possuidor de aptidões téc- CO'! o ponta �s'jl;e"�da- �a,u
nicas aprec.iávéisj a' julgar c�inho, O\le l' va1,or di; ·e',m
pela marcação e distribui- dicões técnictl"': 'tdil�i.rúve:s'.

ção, Breno teve, al:.sim, um Secu!t1Úou-O MOl'ell.'i· que é

debllt .àuspiCioso no c'on- perigosb e' ilimtJ�a:,ó.t', Hé.
junto' campeão da cidade. lio a,genas CünVetlef:'1 nô
Sua saídã: r10s ultimos mi':. primeiro t,empú, c!8.u:l,('.8[1-
'nutos deveu-se ["o -e<;gota- do "no' segu'ndt1. Tiiio b()"1.
mento físico, pOlS ltltou ,dq_ No AVAl além de Bri�f1ó:
princípio ao fim com ho1- convencel;am. Nery, Oscar,
crível bravura, me�mo sel1- Rogério e Cavallaz?i, se

tindo a falta de prepa:!'o cund!j.dos por BiPtJa, Hiri··
motivada pela ma ':tvjjJ,á� n110 e Gersino., êst.c f:li,�ndo
de cerca de dois' .1eRes. l<'O!' seu reaparecimento.
a\plaudidíssii110 Pe;:1 t:-Jrci- A ordem 'd,)':) tCY'!tos: Hé
da av:;tiana ao cl�i;mr o lIo, aos 2 m; Hélia, aos

carripo substituí-lo ',,01" C.Ji]- 21m; Gauchinho, ao:,; '�3: A Prova ciclística José - elementos:
son que não convenceu. Cavallazzi, aos 33/ e Ober- Nazareno Coe'.110, que êstc Antonio VU<la
'Tanto no ·primeiro. coam dan, aos 44. ano 'virá' substituir a já co.,. ,Paulo Tomás

,

no segundo )1alftime o /.j:o� Arbitrageul fáeil el·! W�l": nl),ecida "VOLTA AO MO��- José Carlos Machado' ,

quadrào local
.
apresento'1 ter 'Vieira, co-:n os (>c'i'frÚh??��6��l-;qlle �stav� marcad'"a Elenivo ,Augusto' da di\:y8.

falhas'� a granet ./';..l.l!;Rva tos � aSSiJ11 ron�t!tnid(J3: inic(âln1ente para doming0, Izaltino Horácio 'da Sil�>a.
constantemp.nte, mas.' nos

. CORITIBA -. Eira' Ni,(;O, dia 27,.não mais s,erá :.'2:3.- Luiz Alves de Souza (In-
lizada nesta data, ficando ternacional)

49 ANOS '.O�I lABUTA

CONSTANTh EM PRO�
DE SANTA CATARINA

NO SETOR DOS ESPORTE�

-------'----------------_. ,�

.xx. x

Falou-se muito a respeito dessa partida
Inclusive que o: AvaLamoleceria o jôgo., Nós
não acreditávamos. De fato, o Avaí provou
que não .estava "engaveÚrdo"; e .ganhou, b
match. Fez muito'bem! O seu"presi'dente, em
-entrevista (�agiofôriic�, cil�rto� que 'o Avaí
lutaria peÍó nom,e glorioso ·de' quarenta ,3 um
r ,

f. �

ànos de lutas esportivas. Q�em não sO'.',be gf:l-
nhar foi o �alvinegro.

_'
. x"

"

, X, x --.

x x-

Do. lado do Figueirense houve' além do'
: desencontro de suas linhas a falta de espírito

-x x

I,

�.'
,

•

;

"

1 , �./

r1I f ,ii.

"

;

I

vaí: 4)( '1!'
1_ " ,. '.'

lar'.�s OCÜ-JU
-

MIrem]

REDA OlC
Pedro>Paulo MaChado

COLABURADURES ESPEÇIAIS
MAURY BORGES - GILbERTO NAHAS

GILBERTO l-'A1VA -,

�ULA.BORADo1tES
itlíl. LÚBO - MILTON F. A'VILA - OR1LDO LISBOI'
MARIO INAClO COELHO - DECIO 'BORTOLUZZJ.

\ ABELARDO ABRAHAM.
/'

Viajando via aérea, deverá deixar B�ío -c

Horiz�nte hoje; rumo a esta Capital, devendo
ser esperada à 'tarde no Aeroporto Hercilio
Luz, a delegação do Atlético Mineiro 'que,
domingo,' estará no estádio "Adolfo' Konder'
�-2ra a disputa da .segunda peleja com o Me
tropol, pela Taça Brasil

Ao que soubemos; 'os campeões ficarão
hospedados no Lux Hotel, sendo que,' à noite
"reinarão no 'estádio praiand para reconheci- .

mente do local onde pretend-rn alcançar a

-.las\sific2'.ção para enfrentar o Santos. repetin
do a vitória de domingo em. Belo Horizonte.

TAMBEM O lVIETROPOL
Após tantos anos de batalha ininterrup- Soube mais a nossa reportagem que ata para dar ao Clube Náutico IVIarcílioJ)ias e

delegação do Metropol também estará sábado
ao Iutebol de Santa Catarina a sua parcela
€.n� dose elevada pelo progresso que hoje é um

em nossa Capital, deixando Criciuma por vol
. .

. - ta das 16 hs, em ônibus de suã prop. e, aof�to 'l'n,dl'scutl'vel no p";bol 'barrioga-verde, \.TelYl"

que parece, não realizarão "a·�ronto" no .28-de deixar a nresidência do clube colorado de '

�,L tádio da rua Boc�iúvà, de vez que o mesmoItaja\ o esportista .José, Luiz Colares, nome-
.

., foi marcado oara ontem no campo do tricam·"scbejalI).erite conh�cido é respeitado em nos-

l' peão catarinense.
ses meios esportivos: 'onde mercê de seu alto .

, .

Segundo· nótícias chegadas de Criciumàgabaril>
.

administrativo, representa um dos
o "team'" metropolista, a.pesar de venci"de no

.maiores estejos de 'que já contou ó esp6�� d��; .

" primeiro enCO,zltro, quando perdeu sua ,longa
.

Sa!_1-ta Cat2rjna� o' q'uaJ) pq:r.�cert9_y2�'i senJLr - l,,�.i.1 a
;,_..

á
_·'<A.._--__." '1- b-

.�'- .

�l- .��""".;.
l .. ' .-,,-."'_.. �,�- �.- �4�.. ,,___, "'" .'_ �, ,ib..'VehCiU'H:luã e,' .est 'com a mora �m 'e,t."

'

á. sua',ausência
.

,

. ,."
...

vada 'e com mú.Üa confiarça Das suas pOf'si�Tomando tal atitude, o sr. José Luiz Co-
bilidades para domingo, pretendendo desfor:..lare� endet:eçoli ao" nosso jv:nal p seguinte fo- .

rar-se para ir ao terceíro e decisivo mateh,nograma: "Ao deixar a presi,dência do Clube
. N�litico 'Marc:Hio Dias,' desejo de público a-

o qual se necessário, será levado q- efeito ter-
. . ça-feira, no mesmo lo,'cal ..grádecer coope:i�ação recebida dessa direção e 9

_

có]cc;ar."me \inteiro dispor. Saudàções. José
Luíz; Çola1�es"

_"

Fra!1cisco Gonçalves
Pedro Paulo da Silveira

Rerato Moraes Sa :1':;0';

Vlilso'D. Vieira
Vià�on1a� Pedro Rosa'

Luiz Carlos da Silva

Rosemlljer Ferreira Fer-·

miano

Ermentino Maestri (Mar

tinelli) .

A prova deste ano será

exclusivamente 'para bi

cicletas
. de passeio, com

t�ês voltas ao CIRCULAR,
perfezen"do. 36 quilometros.

'C' I·nb lid 'rt.X ,)d il8 &'-lI "'''I ,,�.� f':n � l-I P�;�:r�a�a�!�i���;:'nou��.
.

U
.

,,'. t:
.'

J
f O tl dt ; U '!J

.

!1,
lôr de 123 crllzeiros par!). o

. EDITAL DE CONVOCAÇÃOprimeiro colocado, - e uma. .'

bisClcleta barra-simples no' Convoco OS' senhores s6cios do Clube de
valor. de 112 mil cruzeirc.s '

,
.'. .

.

bpara o segundo, outros tro-" Xadrez de Florianópolis para a Assem léia •

féus e medalhas serão ofe- Geral Extraordinária. a se realizar. na sede
reci:dos aos participantes. social, no dia 26 do corrente . (sábado), às--------------------�--� \

13,30 em primeira convocação e �s 14,30' ho-
ras em segunda e últim� cnq.vocação, . com

qualquer número de sócios presentes," para
tratarem do.s assuntos constan�es da segllinti

. ordem do dia:
a) autorização para emissão de 200 novas'

_I

açoes.
b) fixaçã.o do valor da mensalidade
c) assuntos ,diversos

��orial1órólisftSC, 16 de setembro:�d�';
;�; Adã,o Be,l'paI·des.' � President'

".

)
.

para o últ.imo domingo de

outubro, possivelmente.
Tal medida foi tomachl,

João Santos

Depois do penalty de Mirinho �hegou �
I •

",'

vez de Arceno. Mas o "mulato" .. perdeu a

calma ou não a. tev,e sufiêiê�para decretar'
,

.

10 empate. Ali, naquele instante teve início a .---".----------'-----
derro'ta alv�ne�ra. começou a de�:lassificação Deel·s·�·O dn toro a�n C fl rido futebol Ilheu. Do futebol da 'ilha, porque I' UI ,U

.
iiI � �] J f I

as chances maiores eram do FigueireBse. Apá

S' h·
,'li

dt f" f.!H'�
.

•

ti:os se� �lma, os a1viné�?�' 'não tiveram . ,C Im" j tCOU p] ra
."

:� Jenao sentIram, ° ardor da VitorIa.
.

)
.

t
.

'"

"
"

'flô:
" A decisão do Torneio clube que conqms ar 'J 11-

" ·t}: - i OERT SCHMIDT, que reu- tulo ficará de posse de Uin

niu as melhores equipes do beliS'simo troféu oferecido
solonismo ilhéu, somente pelo' horv-enageado, despor,
dar,se-á na lÍ.oite de hoje, 'tista p-ert Schmidt, que de

quando est.ari'io jogando no verá fazer a 'entrega P23-
e'stádio Sal"'ta Catarina, 03 soalmente prestigiando '13-

conjuntos' do c'Iute"' Doz� sIm a fest.a de encerramento
I ! para a disputa. Os alvinegros em certos mo- de Agôslo, v(incedor ctn do Torneio que lpva seu nfl-

m,entes parJciam estar ganhando �,j_Qgo. Sem- cha,ve ,B e Carayana do Ar, me.
,

.•.
"

_ , vence:or da Chave A. O
autenticidade, o FIgueIrense deixou de seI' o

.

-- _.- ..

"Fnracão Negro" e seus avanets davam til',OS CllO- RO'OI'I-' '. PrOs' id., Dn''t· 11
a goal �de pólvora sêca. Não assustavam o Acá ·'\.1.'", � r: ". . (í' Il II i,

'
aos amantes do ciclismo.

'. Já estão_ inscritos' paracio que por sinal não "frangueou" nesse lôg(l. Rea!i:mu-se sexta-feira / xinlo ano .. e que, inclusive, a prova ciclistica José Na-
...... p.p. a reünião do C, R. -eDtrou em entendimentos

zareno Coelho, os seguintes:.fn� i Des,por,tos para eleição c.o com" os diversas mem�,ros /
novo pr�sidente. daqupk do Conselho para dealhtr

orgão. pepois de muitos UlJl progTama. que satisút-
, pedidos para contiliuar u· rá a todos o� setores d,)

.

�""-1'Z
�.,

AG'G �Do lado aZUlTa, ah! do lado azurra. Tu:..' frente do maxlmo orgÍio esporte. em nQsso estad·). :i:_�'UB,t .,. � St_D .

J'do era luta. Mirinho caia aos pedaços, mas des.portivo de Santa Ca- Desejamos ao Dr. Ary

'r .....
It II!I

� ']tarina foi reeleito para. (' os melhores votos de uma. � ,

•

procurava permanecer de pé. Binha era um
cargO o Dr. Ary,Pereira de proficua administraçao eriZO

.

.

_"[
,. "

gigánte na grande área. Ronaldo engolia Car- Oliveira, pessoa bastante que se realize:u todos os ',,�,. _4.�, ,t,,'t ,.

los .Roberto. Cavallazzi e Reainaldo preocu-
conhecida nos meios' lio- seus plànos pará o. engr!in- ,.

�.. ciais e esportivos da Ca�)- decimento do es.porte � 'pR OGRAMA DOMES I

pavam OS torcedor:es do Figueirense. E no fim tal, e que tudo tem . feito . Santa Catarina: Fazem "

do jôgo, como fato import�nte, o "deboche" :: �:���C�ata=l:a, es����, ���te :�p��:se.lh�mRe����· Dia. 2.7, - DOMINGO - ENCONTRO DOS
de,,Acácio ,,:Binh,a à torciCÍa alvinegra na ex- versando com o destacaco Catarina os senhores Ody BROTINHOS ;i$j

";" �zaçãb da alegria dos v,encedores ;â_ trÍ- ' despOrtista! disse-nos ele Varela, Heitor Ferrari, _Baul Dia 29 _ Tm�çA-FEIRA .'_ QINEMA _

,'1, p os vcnCl o.. cf�i:Jt:;�;up�T;ê� ���� Oliveira e Milton

Leh�ulj ,

�U�!�
0,

.' .'

••�•• •

pdo Departamento de Es
p�rtes da Rádio Guaruj 'Í..
tendO- em vista a realiza

ção da Taça Brasil, com a

participação do ESDorte
Clube Metropol e que no

momento vem sendo alvo'
das atençôes' máiores do

,público desportivo da ca

pital.
Todav�a, as inMrições

permanecerão abertas para
os jIue dese;iaren't tomar

parte na com:petição do p>
daI o que dará aos dOIS

primeiros colocados uma

belíssima. Jaiscicleta, pre
sente anual da MONARK

Uma passagem dr· ida 9

volta, a Guanabara e cin
co dias de e,stadia no Ho
tel Paissandú, tudo por
conta da Conferleraçj:; Bra- ser ·"atilografados em es

sUeira de Desportos, e]s ) paço doiB, em cinco v:as,
prêmiO de concurso' ü:sti- com ausina,tura em fôlha
tu ido pela dirétoria

_
clft ,P'8- ,

à parte, devendo ser rerr,e-
- sociação dos Cronista� I�s- tidos para a diretoria da

ACESê, 'altos da Confet�lna
Chiquinho.

• EVOLUÇãO D:O ESPORrE

BRASI�KRO

Os traba:hos 'terão que

portivos de E:aDta Catar,in:;;,
cujo tema versará sôln'e A

� II ;� §' ttl�ç ijP t'lJu�m UI ���
, '

para o c�mp�Dnal� •
Diàriamente, pela ma�lha . gunda quinzena de outubro.

e à tarde, temos visto vâ- O Riachuelo, especial
rias guarriições do Marti- Ine::üe está procu�ando or,,:,
nelli, Riachuelo ;3 Aldo Lu;:" ganizar suas guarniçõc;e
em francos prepara1;ivcs v.' cr:'Yl vistas ao ca.mreonat\J
sando as disputas do Cfl,'J;.- tt,-niga-verde e ao seu Ju-

'

.

,peonat0 ele' remo que ()'lc' � i::lleu de Ouro gll' j ,'anscor
com data fixada para a S8- rerá em junho de 1965.

, �'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.0 MAiS Mf'I!GO illAlitO ill: SAlHA CUMUlU

FlOL<:'iH.il'OUS, (Sexta-Feira), 25 de Setembro de 1964

PROFESS.OR ESCOBA'R AGRADECE
!,.�::n,vés de telegrama re

metído a jorna.lista Ana

raí e E:üva, Diretor de Di

v;�ga'1ão da Universidade.
de Santa Catarina, o jorna
lista Francísco Escobar,
que em Florianópolis mi
nistrou um curso prático de
jornalismo, sob õ 'patrocí
nio da Reitoria e do Sinai-

sicnaís, liz-radeceu a sírnpá
tíca acolhída dispensada

blicas e de Imprensa é{à'

P.M., promotor da .':8·.ir;JU�.>:l
da Artística/G'l da Banda de
Música da PÓlícia Militar,
convida' a todos os homens

de boa 'Vontade paro. cola
borarem com a Assocísoão
de Pais e Ami�os _

dos Ex-

. I
pela Universidade e pelos
jornais 'da capital, fazendo
referência ao Magnífico Rei

tor. Ferreira Lima, ao, Dr.

Murilo Martins e aos íor
nalístas Domingos F. de

Aquino, Adão Miranda,. Do
ralécio Soares, Acy' Cabral
Tei've e Euclides Simões de

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

lho desenvolvido pela us.e. FORD bale record de produção
.,._ .. _. .....,-_. ------

A Ford americana, con- I

tinua com uma produção
recorde; ou seja, durante os

8 primeiros mêses' do cor
rente ano produziu cêrca

de 1.717.3{)6 unidades,. entre
carros e caminhões. A pro
dução para o

\

mesmo perío-

do em 1963 foi de 1.497.080.
Êste recorde é somente

batido pela producâo de

1955, quando 1.742,047 .uní
dados toram montadas, no

neriodo de Janeiro à ·Agos
to.

/

cepcíonaís, assistindo nos

tias 17 e IS de outubro, às
20.00 horas. no -Teatro Alva
ro de. Carvalho, as apresen

tações do. Piano 'Catarínen
se.

Colaborem com a A.P.A.E.

.

e receberão de presente:
Arte, e ;3. gratidão de Deus!

Diretor da DOP Designa
Iom'ssên Permanente

Dois engenheiros. e u:n

arquiteto vão compor a

comissão permanente pa
ra j�lganlento das concor

��D�la públícas e 'ad.mir,is-
trt.tlva." parll. .eonstruçâo
fio "Centro Educacional
Vidal Ramos Júnior", na

cidade de Laj es. ,

'Por deliberação do Dirs-

tor da Diretoria de Obras
P(�licas, .dr. Paulo Wen

dhausen, foram indicados
os engenheiros Lineo Ma

chado � 'e .Cleones'-lJ V�Ii1o
carneíro Bastos e o ar

quiteto Cesar Costa Ra

mos, para cumprimento da

atud�dl:). tarefa.

Em Ritmo Acelerado o Cailçarnento
1 .'

,

"

da 'Es'�rada ltalaí-Prala de Ct1mbt":/

•

'V��
#' ',,#,,:'1 \

Segurança
PúbHca

Esco':as Reunidas Transformam ..se,
<

. ,

Es'iabeledmenfos Estaduais
O Cél. Danilo. Klaes\ Se

cretário da Segur,ança Pú

blica recebeu cem audiên·:;ia

no dia de ontem, as segub
tes pessoas: 'Vereador Arno

Rh;;tbw; Prefeito Cyro Ge

vaerd, .Padre' Anselmo Sch

miter, Dil'etor
\

do Ginásio

São Luiz; Ten. Osni Silvei

ra, Delegado de Polícia, to

dos da cidade de Brusque;
sr. Bernardo lVIueler, PreÍei
to de Presidente Getúlio e

,

Den. Ladír Cherubini.

de ensin.o. Tratam-se· d�s

esc01as "Clementino _ Bri

to", de Pântano d� Sul,
"Professora LeonoJ: •. de

Por. ato OJvcrmdor
do Estado, vál'i:ls (:sedJas
reunidas que funcion3,1ll no

município de FIGr,anópo-
11s acabam de se!' i;ral'�fe
tidas para '1 rem� esta-'

. dual de estaoe_e';;menlOs

Barros", de' Itac()rr-:JÍ . e

"Professora L:Hlr'L Li:l�a' ,

de· Santo António c'le Vs-

boa .

Assistênda Social aos A.gricuHores
Terça-feira, dia 22, às 19,30

. horas, na séçle da Associa-
ção Ruml de Florianópolis,
foi realizada mais uma reu

nião de esclarecimehtos re-

lativas, a Assistência- e Pro

vidência Social dos Agricul
tores, Criaderes e Prod.uto
res Rurais,'" objetivando 'a
implantação' dêsses ;se�viços,
pelo I.A.P.I., em npsso Es

tado.

·1
•

O encontro _foi preparado
pela FARESC, em coopera
ção com o dr Paulo Phllippi,
encarregado dêsse 'se�r, no

I.A.P.I.,.e também' com ,a

colaboração da "Diretoria
da Associação Rural de' Flo

rianópolis.
A importância do ,l.l.ssunto

que foi trátad'o '11a reunião'
mereceu atençãO' dos as

sociados ,da Associação Ru
ral de Florianópolis espe

cialmente,
.

e também dós
ruralistas proprietários de

pequenas emprêsas agríco
l.as familiares, e produtores
autônomos, dos municípios.
vizinhos, sócios doutras as

sociações rurais loram con-
'

vidad6s. Conforn,1e informa-,

ção do general Veiga: Lima,
pre�idente da F�RESC, �5-
tá sendo estudado Jllll sis-

ANTECIPAÇAO DO FUNDO RODOVIARIO NAOIONAL -

DIRETORIA DO BA�CO ,00 ,BRASIL ACABA DE AlJTO.

RIZAR OPERAÇAO -' VITORIOSA A INICIATIVA DOS

SECRETARIOS EUG1!:NIO DOIN VIEIRA E CELSO RA·
MOS FILHO - COLABORAÇAO VALIOSA DO DR. PAULO

KONDER BORNHAUSEN, DIRETOR DO BANCO DO BRA

SIL '-' OS OBJETIVOS: IMPORTAÇAO DE' MAQUINAS
JtODOVIARIAS E PAVIMENTAÇAO ASFALTICA.
'-

Direção Geral do Ba l;1CO do

iSOLICITAÇAO AO PRESI· Brasil, no Rio de .Janeíro.

DEi'olTE Sôbre o assunto o Secretá
rio Eugénio Doin Vieira e o

Dr. Alcides Abreu, Presiden
te do Banco de Desenvolvi
mento do Estado, tiveram'
.diversas e movimentadas
entrevistas com o Presiden

te Luiz- de Morais Barros e

sua equipe de técnicos ban
cários. Foi chamado a par:
ticipar da discussão e de.
cisão final do problema
nessa altura, o Dr. Paulo
,Konder Bornhausen, Dire�
tor da Carteira

.

de Crédito
Geral do Banco do Brasil.

Sua contribuição pessoal
foi altamente valiosa para
o andamento e a conclusão

do assunto.

_"
CONCEDIDO DOIS

BILHOES

Um dos pontos relevantes

do importante encontro ha

vido entre o Presidente CIl-S
tela Branco e o Governa

dor Celso Ramos, em julho
último, foi a solicitação do

adiantamento de 2 bilhões

e 200 milhões dé cruzeiros

à Santa Catarina, por conta

dà cota do Fundo.Rodoviá
rio Nacional, para pros
seguimento dei programa de

pavimentação astaltíca do

Estado e modernização do

conjunto de máquinas ro

doviárias do Departamento
. de ,Es.tr,"ldas de Rodagem
catarinense, todas elas com

mais de dez anos de uso.

ESTUDO TÉCNICO

o processo de solicitação
to, , uo pela Secreta-

ria, da Fazenda em conjun
to com a Secretaria da Via

ção e Obras Públicas e con

tribuição técnica da equipe
de engenheiros' chefiada pe
lo Dr. Ernani Santa Ritta.

O volumoso documentário

incluiu os demonstrativos

e específícações completos
quanto a aplicação dos re

cursos pleiteados.

NO BANCO DO BRASIL

Encaminhado pela Presi

dencia
.

da República e já
" com o parecer favorsvel
do Conselho Rodoviário Na

cional, o pedido de Santa

Catarina foi submetido à

Submetido à Diretoria do
Banco do' Brasil em sua

reunião de quarth-Ieira úl

tima, o pedido de Santa Ca

tarína foi afinal deferido em

parte, decidindo aquele Es

tabelecimento conceder ao

Estado o financiamento de
dois bilhões de cruzeiros,
como antecipação do Fundo
Rodoviário Nacional, cota
de 1965.

encaminhado com a colabo
ração do Deputado Joa
quim Ramos. Dentro de
breves dias o Secretário da

'Fazenda deverá retorna t·. a

Guanabara para conclusão
das negocíáções.

FALTAVA ALGUMA COISA. EM FLO··
RIANÓPOLIS?

,

EM BREVE SERA INSTALADA À RUA.
CONSE,LHEIRO MAFB.lt ,44.
.0 OUE SERÁ?'

A
.
'Faculdade

.

de Serviço
Social estará promovendo
dia 26 do corrente, às 16 ho

ras, no Salão Nobre da Ca

;a Santa Catarina uIIl'1

Conferência do Professor

Pedro Calderan Beltrão, Ca
tedrático de Sociologia �o
Instituto de Ciências So
ciais da Pontifícia Univer-
___

'

/

. Reu��ão de Coo_perativas
'em Araranguá

tas setores, foram encar- __ de aula previstas até 1965,
regadas equipes técnicl.l.s já estão pront.'ls ou em

dos vários órgãos çte go- construção, cêrca de 2.000.
vêrno, sob o comando dire- Quase 4.000 professõres'" já
to . do. gove.rnad.or"" I ;

.

for.am beneficiados com cur-
, Eni.�f1ns �ê; 196i�:,:estª,�d o sos de treinamento e aper
govêtno apaitslhaciú; pata às friçoamento. A matrícula:
grandes realizaçôés que nos estabelecimentos de en

iriam' exigir a 'côparti�ipa- sino médio, acusou, em

ção de todos os órgãos 'da
'

março de 1964, um acrésci-,
administração, quer os tra- mo de 80% sôbre a obser
dicionais e estáveis, quer os vada em 1960,' o que leva à
egpecialmente criados para preVlsao legítima de, em

coordenar as metas do no- março de 1965, estar atingi
vo govêrno. da a meta do Govêrno, tam-
Os objetivos do Plano pa- bém nesse setor: Basta lem

reciam imodestos e os. cé- brar que cêrca de 100 giná
ticos duvidaram. Exempli- sio,5, entre normais, secun

fiquemos com o programa dários e industriais' foram
de escolarização. Anunciava- criadQs� pelô atual gorêrno,
se,' quanto lia ensino primá- o que representa um, esfôr
rio, construir 2.500 sa,làs de ço'que,' segundo nos. cons

'aula, o que possibilitaria a ta, em te'r�os relativos,
oferta de 2QO.00Q matrícu- não, encontra p!ualelo' em
las em adeqüadas condições, )'l",�'h"..,.,' hutro Estado da
de escolarização. Seriam, Federação.
concomitantemente,

.

treina
dos 5.000 professôres rurais,
além da preparação de pro
fessôres normalistas e re

gentés de ensino, em núme
ro suficiente para suprir as

vagas existentes ou que se

!.ariam existentes, em tô
das as escolas de zona ur

bana e suburbana.

regulamentação das reu- ,_�.níões regionais e congres
sos estati,uais.
Consta ainda o temãrío,

a' sugestão da Cooperativa
de Salto Dómer, munícípío
de Benedito Novo, que tem

por objetivo a criação da

Federeçâo dâs Cooperativas
de Eletrificação Rural.
Na Diretoria de Organiza

ção da: Produção, 5° andar
do Edifício das Secretarias.
estão sendo 'prest.<'l,das' as

informações que.' são soltci�
tadas, se o 'seu problema, éC
querer saber alguma coisa
sôbre a 2' Reunião Re�io
nal de_Cooperativas, dirija-
se ao mesmo endereço.

Quanto ao ensino médio,
o objetivo 'seria 'dobrar,
num quinquénio, a oferta
de matriculas existentes em

1960.
Essas .met"ls já hl.l.viam

sido anunciadas, quando o

Plano, Nacional de Educa-

ção, com apóio em compro-'
missos internaclonais fir
mados pelo Brasil, na céle
bre Conferência de Educa

ção re,l.l.lizada em Santiago
do Chile,' proclámava ob

ter, em têrmos nacionais.
tais objetivos até H170.
O que se está verificando

no Estado de Santa Catari-,

na. é ,algo grandioso' que po
de . servir de exeq1Plo a qua
'se todo o Br,asil. Coni recur
sos quas� inteiiramente pró
prios, tais obietivos vêm
sendo l:\lersegui.dos com te-

ULTIl\'IOS El\TTENDI·

�NTOS

A 'elaboração do contra-·

to e fínancíamento está a

depender agora exclusiva

mente do "autorizo" do Se
nhor Presidente

.

da Repú
blica, assunto que já está

Em entrevista concedida
ao repórter de Conversan
do com,. o Agricultor,' o en
genheiro-agrônomo Marina
to Dias de Paiva, diretor
dIl Organização

'

da Produ

ção, comunícou, que a 2;
Reunião Regional de Coope
rativas, será realizada, no

próximo dia 27 de setem
bro na cidade de Araran

guã: .

Disse o referido diretor,
que é grande . -o ínterêsse
em torno' dessa reunião,
cujo temário selecionou,

. dois tópicos importantes,
como sejam aquísícão cios
excedentes da produção pe
las cooperativas, e também,

PoHtica Familial Tema
de Ioníerência

sidade Gregoriana, em Ro-

111;3., sôbre o tema: AS .� ,

/'GRANDES LIN,HAS DA PO
LíTICA FAMILIAL.
No dia 27 às 15 horas, na

Faculdade de Serviço So

cial, será realizado encontro
do Professor Pedro Calde
ran Beltrão com os acadê
micos de Serviço Sócial.

,'P411 COMPRAR BARATO
RAVERA UM,SÕ PEI�SAMENTO!

'UMA SÓ nmEçÃO!
ONDE? nUAI:UU?

quase 2.000 m2 de área t"�til,
,com 17 dependências, técni
Cf.lmente planificadas, ofe
rece as condições de fun

rfon�mep.to de fl.m c:olégio
,í:!l0dt?rp�" Q'é OI�fie sáirá",de
,Vi.âamente preparada,

' ·'V'lgo. '(
_rosa, jUY:�l1tllde que 'irá ofe
recei"si.ía contribUição ao _

progresso do � nosso Estado.
O Plameg, que, neste mo

inento" rl(Presento, por dé
legítção preciosa do Eng"
Annes Gualberto, smi.te-se
profundamente feliz pelo
evento, cumprindo-lhe, a

propósito, lembrar, que o

edifício foi c."llcado em pro
jeto arquitetônico do Arqui
teto Jaime Machado, tendo
'sido executado pela ;Firma
Rizzo Ltda.,' sob a fiscaliza"
çãQ___do EiÍgo Jacopo 'Teixei-
rà Tasso, da <�ecretaria de
_Viação e Obms Públicas.

. 'A partir de hoje, é o con-

xxx junto educacional Almiran-
Dentro desse. plano vigo-

�

te Lamego entregue à Secre
,rosa, equacionar-se-ia velha taria de Educação e Cultu-

.

e legítima aspiração do po- rã. ',A I:pr,�sença do Prof. EI-
\tO Jagunense, á�idp de pár- píctió Barbosa à testa da

t1cipar, devidamente ,ins- quela pasta, é Uffil.l. garantia
trumentaliZado, do esfôrço d�: que êste' estabelecimento
desenvolvimentist.a do Es� . .fupcionará com 'as melho- \0
tado, o que só se .podéria res condiçÕes pedagógicas,
verificar, quando, antes de iUgnás- da espectativa do'
tudo, se oferecessem as con-

•

povo da La'guna.
dições de preparo do

"

ele- Senhor Governador:
mento humano. Esta magn!- As mãos de V. EÀ""., ,o

fica obra, construída em Plameg entrega esta obra

p0';lco mais de 1 ano, com para a devida inauguração.

Presos PoHticQs Entregues
�

a Po'lícia Civil
Civil pelas autoridades 'do
IVo 'Exércjto. A providência
visa neqtr;3.lizar os' ru�res
ele que os' prêsos politiCóS
vêm sendo submetidos,'
mau�+l"at(js, pelas,' i1ut9�id."!

rililf'Í>lt
.

I':�
-

tef':'!3 d� in�?rmução �o 'a1:
cance do 'produtor rur.'!.l

(',ue teu}, dit,eito 8. ser assis-
, c tido ,d,á L!\:P.I,
•• ,.' '. _. -,-,

. ',' , 'r'

ivao lhes 'estamos pedindo nada. Apenas desejamos
,;>resentear os catarínenses com a bela Arte. O Piano Ca
.armense se apresentará, no Teatro Alvaro de Carvalho,
em noite de gala para a música catarinense, no dfa 1'1
ie o]Jtubro.

O que queremos em troca? - apenas um auxílio

_,ara a Associação de Pais -e Amigos dos Excepcionais!
Queremos' dar oportunidade para as crianças reta.rda
das serem perfeitas como as outras. /

trabalhei> ('�H eqüac.ioi1amen
to e dos dit l'd1,

sonchw:e'll feita fj']E tu::los. ('s .llac.\d8,de c Vll·"ilánciu, c pu·
municípIos cat<:J.rinenses, D'!s

.
1'isso - vale ressaltar - es·

tão

COMPRAR AO PREÇ04
DAS 'FABRICAS.
OVANDO? Glf'DE?

RECIFE, 24 (OE) - O ex
govermi.cíor ,Miguel Arra\s,
ex-deputado Francisco_ Ju
iião e Gregório Bezerra,
além dê outrQs políticos,
foram. el1tregu�s ,à Policia

�.

60 Velhinho" trans�urso da d'jta
,

será aS$inalado Jor várias,homenagens
No próximo domíngo, 27, -um dia de festas, na recor

o' ASil9, de Mendicidade Hlr_ daç�o de um passado. Po
mão Joaquím", benemérita de ser um dia comum a to
instituição que a solidarie- dos, Il1.IlS, para os vovôsldade humana criou e man- será de júbilo, na cativante
tem, agazalhando quantos, homenagem que nós' outros
já alcançados pela venturo- lhes levamos"

•

na formula
sa idade dos 60, 70, 80 e 90 ção de "parabéns a você".
e tantos anos- de 'vida, nêle O Asilo de. Mendiciqade
encontram o "seu lar"; "Irmão Joaquim" estará,
abrirá suas portas para as assim, no próximo dornín
homenagens aos vovós e às go, em festas. Festas do co

vovós.
.

ração, para os corações já
Jt urna data que o calen- cansados de quantos, ali es

dárío assinala, na sequên- tão, nessa data, revivendo,
cia -dos anos, para que se- reanimando suas' fôrças, na

jam os velhinhos alvo de contemplação dos quadros
alegria esfusiante, num am-' que seus, 'olhos, também
bíente puro, de sadia com- cansados, irão vêr, enchen

preensão e de mais sadia do os corações de alegria:
solidariedade, Uma data a presentes, parabéns, sor

mais,
.

que pode signüicar risos, evocando,' talvêz,' o

muito justamente' porque, mundo que tivéram, os dias
no correr dos anos" alguns em que viveram há anos,

tívéram pouco. Pode ser quando a vida lhes sorna,'
um dia de lágrimas, mas acalentando esperanças, jus

Almeida. Em seu telegrama também não deixa de ser tifícando' a própría vida.:.
cato de Jornalistas Profís- ressalta o excelente traba-

RECITAL DA BANDA DA PMI
CONVITE

O calcameote d-a. I>stm.. ª�peet,i) e eJI"!rbrtt' nng.
da Ita�a.i-Pt'a.ia de Qp.tnbo.' nifl�J aquela Pl':tia� h:>je,
1:',í �st·i se processa-ndo 'em volta suas vL:;r,a<; ;'a1'a ()

ritmo bastante acelerado, setor das rodovie.s ·::uc de

consonância com as det,"!r- mandam aquela loca _ O

J;uinações" o Governador Deputado Nil':::m Kucker, Moacir Bérfoli Novo'Celso Ramos,' preocupado que n:úIito se empmhou no

��� ��!a�l�lhf:t:OS�o�����' ,�:��i:�PI:��:, ���l!;��:'��:: Prefeifo, 'de Taió �
�. n

a: �',' ta 'I' '1 ta ri"na e o Se lo"""r E'dU'caCI-on a Ide acesso. ',com a . rep�rtager.1, dos' .. ,,\! �� ,

Há algu-m' tempo, a atuá! imensps benefício:;' que tra- ViS��f��ime e�:�;�:J,rn�����:� ��t�:z:u����;���' (,��l 1�:1�� 'tl ' i 'U
,-

admipistração instalou no
.'

rão ao Eaheari.) ,de C!1.)i,- "
Mut)_icipal de Ta;o o sr. GoveTnadot �tl), !'--:�t lo '.0. PU:blic.'u1l.oS abaixo, a in-

balneário cl� CambcrLl, boriú. o calçw�entl) desta
Moacir Bértoli, cu.in llian'- O novo g\):_erll?u"e da tegra do importante discur-

modprra ilumi"1ação a va- rodovia
dato perdmará at!'; 32 de, cidade do dIto Valt1, foi so proferido pelo Professor

por de 'mercm!o, dando U.'Ü
__! ._______ janeiro de 1.966. ::;ua elei': esco:hido pur v;.a jNlire- Osvaldo Ferreira de IvIeho,

ção resu!tou da entenda. ta, no plená.rto (1,!- "_;"omura, Acessor d eEduçação e Cul

constitucional ,aprovar.a por quatro � votos c<Jntril tura dO. PLAMEiG, qu:àndo
pela Assemblr:ia Legislati- três. ",:,' , da inauguração' do C�rÍjun-
va do Esta�b, n:) s , ..!tino to Edttcaci'ohal "Almirai1te

--.-.- Lamego", na cidade, de La-

guna. ,

Permita-se,'� Senhor I,Go_
vernador, que, nesta opor

tu�idade, em, nome do Ga

binete de Planejamento do

Plano' de Metas, traga ao

povo .lagunense, tão com

promissado, pelas suas tra

dições com o desenvolvi
mento do Estado, uma bre

ve notícia ,sôbre esta obra

que hoje V. Ex'. inclui entre
as excelentes,. realizações de

seu fecundo govêrno.
Desde que se inaugurou,

em 1961, em nosso Estado,
a fase de administração
planej,ada, ou seja, um es

tilo de govêrno em que se

sabia onde, como e porque
investir para obter o desen

volv.imento económico e o

conseqüente bem estar so

cial, n�,o houve, mais lugar
para obras improvisadas. A

partir de então, qualquer
escolinha rural que se ,abra
aos fUhos do lavrador;
qualquer colégio que se en

tregue à juventude que se,
encaminha para o trabalho

ou para. a Universidade,
qualquer estrada que se

implante, parai cumprir o

seu papel de elemento int�
- grador na geogl'afia econló
mica do Est!J,do, teve sua

origem em um estudo pró
prio, . mas dantro de uma

meta previamente tráçada
em, bases raCionais, viáveis,
exequíveis, úteis. O Seminá-

sio Sócio Econômico de
1960 ofereceu a pesquisa
que levaria o planejador à

conscientização das neces

sidades básicas' do Estado.
O sentido 'renovad9r do go
vêrno do Senhor Celso n.<i,
mos Ínspiraria,; também, os

estudos de gabinete, após a

BRASfUA, 24. (OE� - Já

se. encontra no Con�resso ------------

Naciom'.l . a, mensagem do

F 'esidente Castelo Branco

,a::ompanhada de projeto,

pedindo a extin�ão 'do Fun

d:) Sindical e da Comissão
Técnica de Orientação Sin

dical. O Ministro elo Traba

lho sr. Arnaldo Sussekind

que .iá regressçu a'O ErasLi,
declarou I que tão log� se

tI ns'{ol'me e:-n lei, o projeto
agora -remetid:J ao Con:SI'0S-

.

so, o Minist�do do, Trab.",.

lho de.ixará de manipular a

vultosa verba oriundá do

impôs to sindical. Êste } só
mente será extinto no futu

ro, afim qe que os· sindicrl

tos não percam sua' princi
pal fonte de receitil.

Dr. José MafusaJem ComéHj - Srta. Silvia
Hoepcke da Silva'

ENLACE MATRIMONIAL
Hoje, na Capela do Divino Espírito Santo, às onze e trinta horas, será rea

lz;ado o enl.'1ce matriwonial dó Dr. José Máttisaléíh Comelli coin a elegante srta
�avia Hoepcke da Silva.

O acontecimento; que se revestirá de grande simplicidade, alcança notável
'enercussão em nosso mundo social, político e cuJ,tural, onde os poivos são alta·

�ente relacionados.
'

P�r parte dà noiva serão p,l.l.dtirlhos (religiosp):
Vva. Sra. Dorothéa Moritz CarvaJ}lo Çomélli e lrineu Çómélli Filho; Joaqtiirr

.

'luza Rainos e Sra.; Celso 'Ramos e Sra.; José ROcha Ferreira. Bastos � Sra.; Srta
-;:e�ols.1l da Silva Hoesch} e Júlio Cesar Gonçalves. ;, ,

Civil: l_ Vva,.Sra.' Maria Teresa Tolentin,o de 'Carvalho� Ade�bal Ramos da

111va e Sra.; Mário Wendhausen e Sra.; Isaac Lobáto Filho fi Sra.; Friedrich l"mllZ

'�e e Sra; Srta, Regina I<4aria Coméllj e Udo VOn: Wá1'lger$eiIl.
. Por parte dó noivo (religioso): .

Aderbal Ramos da Silv,a e Sra.; Augusto Bt:esola e Sra.; IFrancisc((> Arcanjo
:;rillo e Sra.; Cid 'Caesar de Almeida Pedr.oso e Sra.; Aurino Antônio Souza e Sra.

, Civil:' - Vva. Sra. Dorothéa Moritz. Carvalho"Comélli; João Batista Bonassis

f. Sr,l.l..; "José do Patrocínio Gallotti e 'Sra;;., LÉ�ônidas Rupp e Sra.; Arno Hoeschl e

Sra.; Sta. Maria Tereza r.omélli e Valdo BiàJichini, Avi�!li-
.

I Os nubentes receberão cumprimentos na Igre,ia, sendo que na residênci'a

dos Dais d<:> noIva Sr. e Sra. Dr. Aderbal Ramos' da SUVIj., será realizada uma' re

cepção intima para os familiares' dos noivos, que, após, segUirão pata a EUropa,
ertl viaq-em de iluocias. ,

,

':; ::::..:/I'A:0Ó'· afllc::,e�lLa clij1lpriment9s ao Dr. José Mç�tusalém e a elegante :'

I S;:'�ia �q��_g-�1,':Êa,SjlVa _pelo enlace matriqlOnial" sivos as suas il�*tres fare. ,

m\l�a,�, 't!��r;/iú':�f
>

. �, , ".' >�: 'fi.. '....
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