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. ; sas, do veículo 'foi tctul-
',rí)cutt},:clcs't;uicÍo pelos' U111-

.

liitcst�nics. que USÚ·n:l:111 . ar·

. Dl[I'S, de f'ógo fi pech��s: Em
cp.Ílsequéncta da.' ação polí
cíal, houve váríos . fendei;:;,
�mtre- o� Quais, um 'Ím5p;rlo
elementó da. Polícía; O Pro-

.

sídente 'De 'Gaulle nada
.

so
"'ÚeU:� '>,.
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In��nte .em' que, após:a �stlda�.ão do 'município. usa, a da' 'pal:",�m. O Governador.
'Celoso Ramos, em _.f.fen� '?,i.l:"rcrcit1tra·�U11i�jPàl .

dI' .S<;)lroederr vendo-se, além. {l.o' .

; Go'\'Cn�a?lh� '�8:tarÍJlc�se, .() _�ec.ro.tár�o ri? I��re,.iol" I' Jl1stiça, Dr. 'Már'io �aYarfs dóI.,

�llha:)\iell�",� Prefeito r�ém-t�lllPOs.báiJo c'pqp!jJ3rcs que PTcstigú,lranl as sólení-
,

dades real4adas dOllÚllgO. últinie' em Sehroedér
t.. •

'

(

- A fim; de,melhó;> esclare- ..ções Exteriores; Sr. Pierre

cer a dpinião p(lbliqa bra- SebiÜeau,
. Eínbai':.,;ador : 110

síleíra s6bre. a Hist6:fia' de' Brasil é, Sr. Etienne' Burin

seu: pais e .acêrca de ,seus des Roziers, Secretário! Ge

principais dirigentes de 'ho- rui da Pi'esid,ência d� : Re

je, a Embaixada de França pública. Dêsse material in

no Brasil, através da "Ma',· rórmatívo constam também

son de France" desta' 'Capi-' uma 'ligeira história do hí

tal, está distribuindo farto no nacional francês'- "La

"material ilustrativo. NUln Marseílralse" -'0 de' sua

trabalho primoroso sob to-' bandeira trico�ar,': % ainda

dos ps aspectos, a legação um estudo sôbre as liga
gaulesa apresenta breves ss-: ções ·.atüais entre a Françu'
ttÍ:c1os geográrícos, hístórt- e o Brasil.

!lOS, politicas, sociais e eco" c"
�,

nômícos de sua evolução 'lI excelente. feitura, gn't...

através dos tempos, 'assim s-; rica c1o�: pall.qe�os e ,lll.apas
como traços biográficos das correu à conta de 'Ardlee

mais destacadas personalí-: . Servj� Inc., de Nov'l 101'

dades
.

da Repúblic'l, . tais que; dois libretos, entretan

como: o casal De, Gaulle; o to; foram impressos em

si-. Uaurice Couve de ,Mur.·
..

ÚI�11;rlml'lrie aeorges Lang,
ville, Ministro das· Rela- dá Paris.

'. ó

PSD Estuda "Reforma Agr��a
RIO, 6. (bE) ,- o Presi

dent� nacional do PSD . se

gUe hoje parà hrasília, afitn
Q.e participar do entendi

lllento q_ue o Ministro Ró

,berto Cah1pos mal1t�rá C0111

,as bantadas pessedistas, a

respeito da reform'1J agrá
ri�. O sr. Ainá.ral Peuwto'
anunciou , que,. há Ulnà co

ii-tis�ão de parlamentares
do PSD encarregada de es-

tudar e dar parecer sõbre o

estatuto da ,terra. PessQn1-
'mente. ,a,pesfl,r de não se ter
at,rofti...�dado; hl-i . l��té;ttá,
�t�!!. 6

, presi�e�t� '�eE,
seéhs� ,Q.ti,e: p6{ietiá. oPór
i,estrições tiuanto· á f6hna.
do estitJ.to d� t�rrj, espe·
ciálmente no que diz r€�Pei
tQ� a:.. forma de :Q.agítrnento

"l!1a ,
. ".a,çôe

.

'. ,.' •. '}"'i ,,', �,);

. 'cARtÓRIO 'SAL-'
L�S RuA "CÚNSE�
HEIRO NL,fFRÁj
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Não se esqueça: De 11 a 17 de outubro comemora-se

I
a "SEMANA DA' CRIANÇA". Dê carinh�' em presentes,
ofereça o. que Vucê \h'er de melhor em suavidade; cari
nbo. proteção. De 11 a 17 de outubro ... "FAÇA SORRIR

UMA CRJANCi\"! .

Colaboração do Rotary Clube do Estreit-o.
> Sóbre o elevado preço do

,

tuou que riào se pode ter

preço barato, enquanto J

pro'duto fôr .ímportado GlJ

exteríor e afirmou que u.na

de suas motas : é expa IJrlír

os atuais. laboratórios far

macêutícos existentes, pa
ra dar, também, .emprêgo fi.
centenas .de milhares de

:pessoa::;. Comparou o pre
ço de um Vidro de vítarm

'nu. no Brasil, Que custa
mil cruzeiros, ao preço d-is

Estados Unidos,. que éu�t.a
seis a sete dólares - .' Ilq.
se cd 7 mil � e frisQu:
"Se .lá, cÚfJta càro,

'

sen10

importado tem Q.lle cu�tat
muito mais". ,

> SÔÍ?re' 05 .hOSPib'uS, ati!
iintolÍ que seri .con:$trú,ído
o màror número :pos�iíve!
deres poIs existe, realmel1-

EM NOVA IORQUE •
. TREMOR DE TERRA NA TURQUIA
HUPSALA. Suécia, 6 (OE)

- O Instituto Cismolõgíóo
da Suécia, registrou um

forte tremor de terra com

epicentro no sudeste da

TurquiEl.. O Diretor do �ns·
t!.tuto acrescentou que tleve
haver destruição considerá-

vcl, se ocorreu em zona. po-
. voada: Por outro lado, p01'
ta voz do Observatório 'do
Westand Boston College,
disse' ter também registrado
um terremoto bastante for

te, com epicentro a 8.000
kms, a noroeste de Boston,

M'uita Gente' Vai' Escapar:
FALTA DE TEMPO NA CGI

RtO, 6 (OE) .- Fontes da
Cómissão Geral de Investi
ga�õês iltfon:nàram que até
s6illtilrfeirá pr6xüiia, qu�ndo·
expira o t'razo de vigência
do art. 7 do Ato InstituciO
nal, não' haverá_. condições
humanas e materÍàis, par;;

Ref.orma
Agrária

julgar todoS' os Pt�e�sos
que estãó agw;.fdárido dês
l'a�lio. 'fIá, um -mês· os :Mil
iÜóná.ili6s di cd!. �tãri tr;"
b91l'\lii,i'idO di� a âs ii h6tts.
inc1ush'e �ábad�� e dóMbIi.

,

rítnió intei1$ó. As-

. RIO, 6 (()'b :.;_ Os �1i"
nispros da Agtlc.)ÍÍttltií e ,do
Planejamento viajíi,tâo à-

, .,
. '1

I � .,. ,
, �

l'n,al1ha para Btásllia.; �"-vor-

darã.o peraÍltê os, jJàtt1do'i
PÓlit1co� ,a:'de�tãO' q:1" te
!�tnifÍ �gMH!L 0, ;Minw�ro .

d8. AStlcu16ui-á. st. !Iii ((
telhe, ., tatu,H:&' \M < sextà
feit� �ãra ,o ReC�J oh,-,'
fecehetâ o �iâfiô dàs�iUt0-
ridades dó ,nordeste, \>1S211-
do ao desenvótvi:mento

'agrícola. da

Divulgúe

keia', Assine e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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essessneto

'dlesi'gnoü uma comissão com

posta 'de sete membros: sob
a dirécão elo Juiz Earl W:u'

ren. da SllPTei1'1a CôJ:lte dos

Estado� Unidos. "Queria es-

tar seguro", decl'lrou, "que
'dentro das'- possib'ilidades e

xistentes, 'seria est�befucid,
a verdade' dos fatos".
A Comissão recebeu ins

trucões de entregar seu re

latório, .iuntamente' com al

conclusões finais ao' Presi-

dente, para que êste os tal'

PAI NOSSO A na�se público não apemts. ": ,oráção que o próprjo para o povo norte-ame rica
Cristo nos ensinou. Na oração do Pai Nos�o no, mas também para todo

resplandece·m unidas seis maravilhosas ex-
o ;:a��ha dos acontecilTIercelências: .•_••, tos com relação ao assassi

- A dignidade, porque: Íoi feita por up'''''
nato do Presidente Kennedy
tomou um rumo completa, Pessoa I?ívina: que é a palávra substancial mente diferente d'lquele to

e Sàbedo-ria do Pai Etérno, a qual se dignCll1. mado pelos acontecimentos

que se seguiram ao assassi
instruir-nos por si mesma, no modo como de- nato de LincGliJ..

veríamos orar. Depois da tragédia de ,.

1865, não 'foi levada a cabo
-, A simplicidade, porque todas as peti- uma investigação oficial,

ções são puras, igênuas e �spiritualíssimas; e nem tampouco emitido qual
quer' comunicado ofici'll,' atôdas as suas pahivras claras, sem rodelas lém do informe sôbl"e o jul-

nem períodos longos nem .afetação ,de ornatq gamento ante um tribunal
,

- militar a que foram subme-
retorico, que é exatamente o modo com, que tidas várias pessoas implica-
o' S.enhor repetidas vêzes nos ensinou: "Sim das na conspÍl:ação, cuja e-'

sim,' Não, não". (S. Mat,. 5, �7)'
) xistência distingue tão cla-

<J ramente o àss'lssinato de
- A brevida�e, porque em poucas pala- Lincoln do assassinato de

d d
'

Kenne,dy.vras compreen e o que ev'emos- crer, esperar Por 'outro lado, a Comis-

honrar, ,amár, obrar, evitar apetecer e des- são Warren não foi um tribu

E t b
.

d d 'nal judicial. Foi antes umaprezar. s a reVI a e traz consiboo' os pro- instituição à qual o Prési-
vE"itos de ser mais fácil para a memória e re- dente conferiu todos os po-

petição menos SU,]'eita a distração e mais gra-.
deres necessários para, a des-

-

. coberta da verdade. Est'lva
ta ao Senhor.

, _ 4, ela dotada de' autoridade pa-
- A fecundidade, porque qualquer pala- ia ingressar em tôdas as

dependências do govêrno fe-
vra sua dá ocasião a imensas consirleracões e deral, entre elas o FBI (Bu-

_.- .:>"'

é como o grão de mostarda que enc'erra 81'-
reau Federal de Investiga'
cõei".) em busc'l de auxílio e

dor,es, OU· O âmbar que exala fragâncias. apoio. Tinha ainda autorida-
- A ordem" porque alí fomos ensÍli.ados <ie para ouvir depoimentos,'

levar a cabo suas, próprias
a pedir primeiro as coisas que respeitam à, audiências e realizar inves-

honra e à glória de Deus, e depois as que to-, tigações e inspecões no ,lu

gar do acontecimento Con-,
cam ao nosso bem espiritual e mateTial; ini.. tot?"�nbém com a plena
cialmente nos excita a palavra Pai a que en.. cooperação do Secretário de

Justiça � das autoridadest�emos a orar com fé, humildade, amor e con· policiais d Texas, o estado
fiância e no fim se remata coril a palavra onde ocorr€� o assassinato

Amém, que danota a ratificação, de todos os dOoP�:������� K��d� isto
desejos antecedent-es sôbre os quais pedimos é uma volumosa �ocumen-
e a fsp,srança de ti conseguh'mos. tação, sem similar

�História dos Estados Uni os_ Os
- A eficácia, porque está dependente da relatos que mais se roxi- ,',:

graça de Deus; e quem pode duvidar que tem
mam da extensãd dês� re- "

latório, são aquêles r��npara êste Senhol' suma aceitação e graça a tes ao ataClue dos japo\� "s

t·
A'

F"Ih
_.

dit? a Pe<l.rI,Harbor, em 7 de"--pe Iça0 que seu 1 o 'mesmo nos, OU,." .
� ,,.,) .;_;'V � .. r�.",,> ' '

z�rl'j;Qr(f dr,;.i941. Es�ê ac

,HELENA SllVrÕES' ,CORREA
,

� NA'LÂ'LICrO
,

' '''*��
Tra,nseorreu dia 5 do corrente mais um

ani:versário natalício da "bonita .Helena Si
mões � ,...�s, 'destacada funcionária da Reito
teria ',d� UnvEH:�!dade de-Santa

'

Catarina e
uma das inais.,brilh�mtEs alunas da' Faculda
de de Direito. ·.A: aniversarjsnto, filha de tra
dicional famila, êatarinens�, gosa de grande

- estima em nospO mundo
'

social 'e cultural,
-oride se destacá 'm�'reê seus- dotes de Inteli-
gência Cl:ntuT�.'·:·

"

:

A data debnterrt,::foi assinalada-por uma
homenagem prestat{a 'pelos funcionários da
Divisãà. de Pes�oal da USC, que se reuniram
para levar a bónita aniversariante', os votos
de felicidades pelo transcurso dá efeméride

"o. ESTADO" assocando-,se as in1íme
ras manifestações de regozijo pela p�ssagem
do aniVErsário natalício da simpátiça univer
sitária, apres,en.ta felicitações a Srta. Helena
Simões Corrêa, extensivos � sua iltÍstrr �ami�
lia.

P�nsamentos· ·Pe.nntôm n Vieim
Avaliar o nascimento pelos pais e v8.i

dade; medí-lo pe�o tempo 'é superstição; esti
má-lo p€lci pátria é ign01;âuda; ;;,só jIilgá.�lol
pelo fim é prudênci;;L '. c' ••

I

O ser 13em na'S�ido hão 'está na mão de
cada um, ,mas está o ser bem ressucitado. O

�ascimento somos tllhos do nossos pais, na

ressurreição s'er·emos filhos de nossas, obras
Ser bem nascido é uma vaidade que ara

ba com a vida; o SfT bem ressucitado é uma

nobreza que' há de durar por tôda a eternida
de.

tecimento histórico que fez
__ do Departamento, de Física

'

en tôda a verdade
-

e nad;' _------�--------------
com que os EUA entrassem da Universidade de Prince- .. mais dó que a verdade. Não
na Segunda Guerra Mundial, ton entre .abril, de 1!il44 e a- . aliimentavam objetivos paUl
foi investigado duas' vêzes, , gósto- de 1945,' o qual é um ticos de qualquer natureza.:
A primeira vez por uma co- relato geral s0bJle' o desen- 'A Comissão Warren. ti'a-'
,missão militar que deu', a volvímento-da energia àtômi-' balho;'; àrduarnente du�arite :
conhecer suas' ínvestígações , .ca. Trata-se de un.J.�, 'intE)reS- quase 'lO· meses'. ,�êceb�u 'I e ;
e conclusões em 'um relato- " sante .obra,'; de 's(faoo 'paãa- . 'comprovou os resultadós. de';
rio de 130.000 palavras, .'no vras e' dê-um só .autor, ,Re-'

.

investigações levadas 'a ,€fj3i- ;.
verão de ,1945. 'lata os" trabalhos. rea:liza�üs : to' por" outros organísmes,

. Em seguida, uma C011>1iS- nos Estados Unidos durante.' Entrevistou e ouviu' têdas
são parlamentar apresentou a guerra, dos quaía nasceu' as pessoas. chegadas 'a -Lee
um relatório da 'maioria ,e a era: atõmíea.

'
,

Harvey-Oswald, ,o"qu�l .foí
outro da, minoria, os qd�is O relatório da � Comissão

. apontado como, único mata � ',..l
em conjunto constavam, de. .Warren supera" em- muitos;' dor do Presidente 'KÊmn�dy,
'492 paginas e de mais de.; aspectos, êsse e outros-reía-. tendo atuado+por sisóie
200.000 palavras, como resul-', téríos .. Tem ',cêrca. dé '300.000 '

sem cúpltces. Sob a, \ p'res:i
tado de 'três meses e meio palavras; fefi redigido /POI',' dêneia do Juiz "Warrén.v.a .

de tomadas 'de depoimentcs: um i griUpo':de 'homens I de' " Comissão ouviu Jack"Rtlby;
em 5.560 'págínas .de texto. reconhecidas aptidões e' de' o assassino de Os";'ald, Ou:�.
Ouüro relatório volumoso ' amplo- cabedal 'de serviços,' viu' ainda a viúva: e',a �ã�

foi o de Henry D. Smyth, .à nação .. E;st!:tv�m -ínteréssa- do acusado de, haver' assas,

preparado pelo Presidente dos na verdade histó,rica,', sinado Kennedy. FOi'a�1\r�a-
/-:

lízadas : varias reconstitui-
. \. \

.' cões do" crime para' reconsí-
, derar a' valídez de' invE)stigi-

. ções anteriores. Foi c\iidadp
samente ' ínvestígadá "cad�
porcão da 'área do '�riI1fe" (!J,

da zona círcunvizinha, '

'em

'llguns casos míchoscópíca
rnente. Análise!? quimicas:'de
elementos foram reaJiútdas
em grande quantidade., T.ô
das as pessoas, ainda que re

,

Po,otamente ligada'S ,à tr'lgé
dia foram subm8tid::ts a in-

Por Thomas Marsh�ll
do IPS

WASHINGTON - Um do
cumento da mas alta 'impor
tância histórica acaba de
ser entregue ao Presidente
Lyndon Johnson: o relato-

. rio oficial da Camisão War

ren sôbre o assassinato do

Presidente
'

John Fitzgerald
Kennedy, ocorrido a 2�' de
novembro de 19,63. O relató

rio foi dado' à 'publicidade es

ta semana,

Qualq1Jer que seja o .resul

tado das, investigações' da

Comissão e o valor que pos
sa ser atribuído .pelo pjibli
co ao, documento, deverá,
êste"pôr',um fim às versões
infundadas que circulam no

país e, prin'cipéllmente,., no

exterior" acêrca dã tragédia
Quançlo Lincoln foi assas

sinado, há ioó ,'anos, 'o 'cri
me estê've muitos anos .en

vÔlto:,ern IUIl1or8s' e conjec
turas. Jim Bíshop, autor do

livro "The Day Lincoln Was

Shot" ("O Dia em que Lin

coln foi Assassinado"), re

centemente publicado. che

gou' à conclusão de que
. "com o corer do, tempo a

llistória do assassina to che

gou a ter ·tantQS versões no

velescas, que o principal as

sassino foi relegado\ a un).

papel sem importâtlcia.' ,A
pós passar vários anos pes

quisando e anotando", afiro,
ma o 'lutar, "encontrei' na-

,

da menos de três ou quatro
ve�'sões do que se passou
em cada moment'o".

Foi com o üituito ('l.e evi

t<1 r tal confusão que o Pre

s;r1c'''üe Johlílson, em um de

se'JS primeiros
chefe 0,0 poder

ato$ C011;10

executivo

,..

Veúde-s� �.ma casa pré-fabricada siü

a Rua Antenor Morais, antiga A:rpoado'f
Bairro B0111' Abrigo, com oUo insta

,t ]��õe� 'con:Pl��a� ,e
.

g�a�em.
�' _ ..

,

'
'

" -
"

.. '" t<,:·�,-· ,��

.
-

terrogatório. Os rll1'l;JOres,
mesmo aquêles considerados
fantásticos, foram minucio

samente
-

investigados. -

Por tudo isto o resultâ.do
dos trabalhos d'l Comissão
'Varren pode muito bem ser

d mais completa e cuidáda
investigaGão de um_ crime

jamais .realizada por um .go
vê"no: a l11ais completa. e

cp;rl,o'0"t investigacão de uma

tra§!'Ár1-ia de históricas Pro
porções,

, E' uma tarefa que se �es-,'
tRca pela própria e·vidência
do volumoso relatÓrio e' p.e
ta grande reputação dos-"se-

,

tJe membros Q";te.-c�em
'

a Comissão.
Trata-se de um testemu

nho o qU'l1 não Doderá ,ser

o�eto de dúvidas por par
te de nenhuma pessoa sen
sata..
As conclusões do rerató

rio W?rl"pn prevalecerãd, ',as,·
sim. sôlJre tma}Quel' outra
versão do q·ue ocorreu exa

hmente 11l;IQue1e trár.!:Íco ,dia
de novembro de 1963.

'

Presidente gohri Kénnedy, jass��sinado
dia 22 de novembro de 1963.

no

URGENTE PRECISA�SE
De um oficial .de alfaiatari� (paga-se

bem) Tratar no 14 Batalhão de Caçadores -

Alfaiataria. f, _\I�I.i.

PORQúE NÃO TEMOS O' 14 BIS...

Não rnonb::;mos nenhum museu de "relíquias aéreos": um motivo

Fazemos q:uestão absoluta,de oterecer w8idez e contôrto: Qutro.

O 14 bis hão oferecia nodo disto e .nunca velO o Florian6polis.
A Tac-CrL1�élrO vem todos os diCls (coisa que outros nõo tazem)
nos' melhóres horários. O avião? Convair, podrao de confôrto e

rapidez. Coritmue prefei'indo a Toc-Cruzeiro.

•

lAe - CRUZ.EIRO DO SUL

Socia/s

Nos salões da Socieçl.�de Guarany, realizou-se
sábado \p. passado, suntuoso baile de gala com

apresentação 'de "Debutantes" - A noite de e1e-,'
gàncía teve GOmO pàtronesse, a elegante senhora
Cesar

.

Raln10s (Lucy, ql1e' deu nota alta pelo seu

fjno e esmerado gosto. Representando a sociedade
de Floria:n'i>poli's, especialmente convidadas pelo
cronista social Sebastião Reis" promotor da noite

em. foco, Vera Goulart, Maria. Alice Damiani de

OUr;eira e Elaine Erig ,- A bôa musica. de Moacy
Sil,m . e seu conjunto, prendeu os associados do

Gua'rany, e convidados,', até as
'

cinco da manhã .z:

A Dir'etoria da Sociedade Guarany, que tem como

Presjpente o senhor Abdon Foés, os nossos cum

primentos pelo exíto do baile.

---oOb,----

-

CmuemoraIJi:lo -hoje 380 aniversário de sua fun-

dacão, 3" Diretoria do Lira Tenis Clube, recepciona
loio mais_ em seus salões 'convidados e asso�iados'

�ara um jantar.
---000----

Procedente da, Europa', encont.ra-se eml nossa
cidade, 'o !Senador e Sra. Atilio Fontana (Ruth.

---�00�,-------

• Festejou, idade nova a cenc,eituada catarinense,

E�er Laus Bayer.
_____OO'n- _

Rio: _ O casal Brigadeiro Dario Cavalcanti.de
Aza:,nubuja' (Celinha, já está de volta de sua Vla-

...

gem, ;:;" Buenos Aires e em preparativos para uma

temporada em Paris
-----<QOo�,----

Marca;n:o para (). primeito sábado de novembro,

� , fe � dos !'Dez Brotos 'Elegantes d,�AnO" - ,A
f ,3! S

" 'i1� d l'\ er
n'Oi'te etn "black-tie" acontecera nos sa ?es o "eU

i rên'cia Palace Hotel.
�_�00'1'l-------

"Feira do Livro" - Será al�anhã a ,instala.ç�o
da IIIa "Feira do Llvro", promoção da C�mara Ju

nior: de Fforiànópolis. Especialmente convldad� pa

ra a ,"Noite de Autografos", a. consag�ada atl'1z do

'cinema, Naciona.l IrIjla Alvares, chegara a. nossa ci-

dade sexta-feira.
_--000'----

No Querincia Palace, aconteceu elegante _ja�
, 'ento da Faculdade de O�ontologIa,
tal' de congraçam .

d
Compareceu ao jantar, o Reitor e sanhor; �d::-

• T �_.. e o Diretor da Faculdade e
FerreIra .........".. , '

tologiá e senhora Samuel Fonseca.

_-.....-000----

1f'Pí'
,-

.
.

,_
, , d t' da Europa está circulan-

Tambem proce en e

d
'

d linda He-
do em nossa cidade, aco1l1i-panha o a,
loisa, Luz Costa,· o Dr. �ancisco Schnudt.

'-oOÔI----

Casamento: No altar môr da Igreja São Fran

cisco Xavier, realizou-se, a' cerimônia do casamen
,

to de Rinalda Ana Silva, com êf-senhor Carlos Au

gusto Veras. Os convIdados foram recepcionados
nos salões do Lira Tenis· Clube.

-" ---000-------
..... - 'l

"

Transferiu sua residência !lara Brasília (D.F.),

,o simpático casal Amilcar Cruz Lima (Heloisa,.
.

-000,----

:J.
pc

� ''b do ,a 'bonita Vera Goulart, fará entre�a:pa: a ,
.

Cl b " nao
da ,faixa de "Rainha do Lira Tems ue, a

menos bonita�' Dtimará. Pinto:
i,.....
'.�;--

...

��__---oOo-------

,

1..,..,.
'Será exibida em passarela, a belissima' cole

ção de "maio;' d� "Mademoiselle Modas", recebiiJIa

-:ecentemente.

��====�----�----------------------------�,-.

GANHE UMA BICICLETA
'OUVINDO AS 18,05 HORAS A

RADIO ANITA GARIBALDI

CASA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



._:I ....C/)�
,

' da.__�ea ua. de as

silt&t.' decreto elabGrado pe-
10& MlntStério',dor PlaneJa-'
meJifio· e da Fazenda que'
fixa éoefic!entes de a.eeleta
ç;io d& depreciação pa;ra
vários setores industpals
para os efeitos de determi
nar o lucro real sujeito à

�ributação pelo ,impôsto de
tenda•.

-_ .. '

Fãbriéa"de Rendas e Bord.ados
HQEPCKE S. A'.'

AssembJéia Geral Extraordinária
Convocação

. A. medida visa a estimu
lar os 1tlve.stim�ntos cm re

novaçãó e. modernização
qa' �que Industrhil do Pais

C�)!ist�e�ndo ser ob lel4vo
�'(jrdÜl.l 'da GoV!êrno a

f�a:da' do 'processo . do

�eP.volvUnento 'econômíco
e oonsldér.an�o que êsse de
sell'vol�titO depende' pre
ctP.U.!I}fii�llte; {lo ·niv.el· de '10-
v�sHm-e�tos no setor priva-
do.

,', 'I
.

lNOIDENCIA ..

Poderão �er, objeto de de

pret!iaç'ão .aeelerada as mã
quinas, equípamentos,' ins
trumentos, ínstalações e

veícutos, de carga que sejam
Diretor' Presidente .

adquii'l�os a'. partir da vi-

.6.-�1)':." �)r.: gência.·do decreto (e den
AV u":t tro' d0S'

.

prazos nêle' pre-
.

. visto) em. estado de novo e

que' selam Instalados ou co

Joeados
.

em operação nos

PraizO's previstos pelo de

c,reto, que vão até fuÍlho de
19'68'.

'

----....;.;.;..;.::....._----------.--.
..

CARLOS HOEPCKE S. A�
Comércio. e hldústria

ASSiembléia Geral, Extraordinária
I ' Convocação
,Pelo presente edital· sáo convidados QS

senhores aefonistas de"Carlos Hoepcke S.A.
Comércio e Indústria, pará reunirem-se em

assembléia geral extraordinária, no pl:-óximo
dia 12 de outubro dd' con'ente ano, às 16 ho�

ras, ·na séde �üciaí,' à rua CoilSelheiro Mafra:

n.o, 30� :r:esta éapit'al, a.fim de deliberar.em
sobre a seguinte: ,:',

'

ORDEM DO·DIA
,

'

1) _. Aumento do Capital social:
2) - Reforma dos Estatutos:"
S) -.- Dutros'}fs$Uptos 'de lnter;sse �L
Florianópolis, ,29' de setembro de 1964..

Rudolf� Schéidemllútel:� DiretO-r'Vi-
.

ve..Presidente no ,�cicio -da Presiç1encia.·
'. .

"

�]fO�64 ,....
!'

-
.�-

OTIM.· ·At.• 6.PÔRtU.�·NI.•�.f�.�:t< :rd:���:d�z,:��
� ·pop... da'· ,,·',c·"

.

.:t<i ,:",.,.,�· ..... t.a··.

. -t-·"·, 'J'; ". ,,� ·1· � • .... - �._ .. ,.,-", .!-' ..... b!..e!..!.�

Véilldé+Se .' alia' P:tôPr.J�4�R"hsitk�a, :ú�L
.

ga.nlie ,unia ,bieícletà, 110V!

_':""a' - S!ln·.:..:.'....· ,Sar';'ãi�{�·,··,· i..�T>O."; i269';:no ';Estr.el.Lo.
!lha em fôUla: 'Á� taitâs p�

. �.._..1AIl> v,j,;.'! .,' d�l:ão sef téliletltk.:s P!'ita. 'és
, caiu; o �t�TeriO·. ii1�dind(). 61 '�tró�",d� :�el1ie $egu�rite? eil�ffreços: ,Rii�

.

'9'O"
"

d f j'
..

'

'.;
. dà;$ BicMeias ma �Op'it·,�

pôr' :JJiettós :. e
.

un�o, .�' �Sá' recem .,COll$-'" f�á.; 1P4, J!iilYlk.:ÍlÔ �trelto .

trui4a 'cc;>m
.

ii . p:eçáÍ;,�'garagein: e' pô�iéb 'lilâh.l= tÚà; Santo�:' �a.l1ih,*�' �7 �o
tav;,el. Tratar nó. Looal ou;�lo telefone" fS23t larlo.. do C"h.ibe' 6, 6ti ,para.a

� Pc..... Rádio t'-.nita GaribaJdi.

.

Os. coeficientes de aceJe
raçãQ; da. dépreciação, ém
função,' dai 'data enl que o

bem fôr' Instalado �"õu col&o.
�ado; em opcráção, são os

s�guihtes: I ,.:_ at.é 3Q ele
jUl:l.lio, de i966: 4,0; II _

até"30 de junho de 1967: '3 o
IlL ..... aité 30 de' junho de
]i96S: 2,0. '; I

Esses coeficientes serão
aplicados sÔbre as taxas de

depreciação 'usualniehte a<).
mitida,s para ,c8.da beni, se'
gundo a,. sua· natUreza, de

. acôrdo com" as normas. da
legislação sôbre ..1ltipõsto· de
renda.

OFERTAS DA
OFERTAS' DA
OFERTAS DA
OFERTAS DA
'Of"ERTAS, DA
OFE� T AS O"A S E·M·A N A

O F E R TAS O'A
"

SEM 'A N' A
O'FE RT AS DA' 'SE'M A NA
.o F E R TAS O A

' '_5, E M A N A

OFE�TAS OA SEMA�A
aPERTAS DA �tMANA

SEMANA
S: E M,AN, A
SEM,ANA
SEMANA
SE MAN À:.

MEYER

PRATO' "COLOREX"
,

I
, I

.

I

\
PARA BOLO,

Cáda Cr$ 870,00

.i

�
.

,.,.
,

�'

':,� 'l�FOBM�m.irAIDtl!rA'r�e1��Ol�
0"0 ��

-v

,o· c1ecretO "estabelece qu•. 'bral slntétscd ,. out_:te- d& c..tdreo como . CMté�"': ......---_.;._----�

aerio ,'bene�lCtacipa OI se- -ri_dos:da quim1ea orgkü� vó da ac!dez do selo, 3; ,:tlá,·/
,guintea setores industr1a1s: ; ácido adipIco, d) :mà;tÉf- ç�o e tecelage� ;(�aqui,rias:
IMetalurgia primiriá de .Irias-primas bá.Sicas parSi a. e eqUipamentos destína-"
chumbo, zinco • alumínio•. indústria fannacêutica.:· vi- .

dos·' ànlod'ernizaçúo das "h�'
2 .... Química: a,) matérias ,taminas de síntese' A C e

.

bríeas já exi�tentés).· 4: C�l
p11mas do ramo da químí- '].... glicose anidra; hor�{é)l1ios cados, ,5. Produtos alímen ....

ca inGrgânlea: soda cáus- . de síntese, sulfas e seus de- tares. a) carnes e derivados
tica: ácido sulftlrico; bar- .rrvados, cloranrenícol, ácl-' .'U) conservas;. c) pesca e

rilha: óxido de titânio; do salícalíeo, e). indústrias' in<lustrializaçao do pescado
carbureto de cálcio. b) ma- que' se destinam à rabrí- ,d) extração ", e beneflcia-' I'

tér1as-p� 'bá�cas no qução de. fertilizantes: con- mento e ,processamento ce
ramo da petroquiII4ca.: es- . óentração de. roçnlTs apatí- produtos agrppecU::ãrtos :pe- 't---t--f--t--+-f-,-r--,.-t--r-f---ii-+-+--I--t---I......;,.......�
tíreno, dodeeílbenaeno, me- ';i,ticas e sua' transtormaçao recíveís, 6. Cimento e. pro
tanol, brometo

.

de m,tila e,� ,superfosfatos, amoníaco duçao de. elementos pré-Ia
polietileno. c).matériU-llrio 'e seus derívados para à a.,. o.ricados para.. habitaçfto.

.

mas para obtençao de fi-., urI�ultur�; uréia moagem
'. ','

Rendá de Magistrados
."

.'

t jQrnalistal
BRASILIA, 2 - A cãma- butação, pelo itm:Pô�to de 'sôre� e jornalistas e dos

ra Opl'OVOU o projeto do renda, dos direitos de autor vencimentos dos magístra
executivo que regula a trí- da zremuneraçao de profes- dos. A aprovação deu-se' de

·

aeôrdo com' a emenda do'

více-Iíder do govêrnor sr,
Rondon .Pacheco, e (,liz que
Q tributo para os magístra-

.

dos não serásuperíor a dois
·

meses dos seus vencíinentos.
; Os, reratores das Ico'misões
de JUstiça e de' Finanças
srs, Ger.àldo Freire, da UDN
e :Hamilton Prado:, do PTN
consideram a: emenda apro
vada inconstitucional:

· Art. 10. - Ficanl sujeÚ;os'
ao impôsto de renda na de

jclaração da .pessoa ('1i$ica '

os que exercerem fillições
.
na magistJ"atu�a ou na ,pro
fissão de. jornalista o'u r'e

professor, sendo o imposto
devido li parlir de' 10. de

'agôstq de 1964.
,ArL '20 .. -. O impóstet de
renda a que estão· sujl':'itos
,os magistrados, na forllli
dá legislação vigente; não
será, superior a dois meses

dos
.
seus veÍ1cümentos,:

Pafá"grafo único' - O:' pa
glmiénto do impôsfo lla� im

portância prevista néste 'ar
tigo, mediante rpquerimen.
to,. pode'r�i ser feito cm duo"

décÍlnos. faiéndo de�conto
em fõlha.

.

Art, 30. -:- Os rendir"

tos. da proprieqado 1i.terària
artística e' cjel�.tlflca, a;;sln
deünidos ·10 êm. direitos de
'aut,ores �erão classificador;
na letra, "EH,'
Parágra�o .. m'nco - ,Os

rendiméittl:>s .' referidos ,'nes�
'-

.,', "/I'NU'
. i .' ".

..

,

te'artigo. quaxldo procluziQos
. nllPOSTO. § � USTRTA ,E ,PRO:FIS�

em 'pawes "éstra�g�ifus € SÕES, 'Il\IPÔSTÓ 'DE ..LICENÇA; ATO' D)l;
,:l1ei'tC;f? tri�.l!tadol>;' l)'�o �-

. ECONO�lflA; r�UBLIC!DAÍJE�,!�F�ft�RIÇ4o(.J��t;r��; lt�V�l{ i��JP1ft�çã.o. .. "
. -,

,,'R.êVo�ám�ê"as, 4Wpo�!� DE PESOS �.'I\'IEDrpAS� 'TAXA-DE LIIV!:-
ções

.

dOS artigos �5 e,,99,:_da .' PF�ZA' :pút�Llt.à. ]1}n�STO 'SIVETtUT ,OS
lef'3,FO, de'HJ59';. '

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

E, IMPÔSTO ··SIA1VlBULANTK "
.

. .."
... • r

Relação dos Processos

Julgados na Sessão. Ordiná
riâ da.' jJU em 31.g.1964

.

Presiqi:mte - Gualter Pe,

reÍl'a Baixo

Repr. Empregadores - A]·
berto' G. f),os Santos

Repr. Empregac1o,S- - Ru·
berto Moritz'

Secret�rio -"o Fúlvio.E. ,dos
SantOs
Generoza Corrêa
AlfredÚ PoréÍi:a
.Moizy Antonowie:?
o....i1'1 AÚgust Bcxgfeld
Carlos Hoepcke S. A. Com,

Ind, " .

.

'.

�preSentàçoos R;,Schnort.:J<
S.A.

V-anderley Kinceskci
João Agostinho Coelho
Madeireira Douart S. A.

A:rmi.lldo Mat�embacel'
Silvio J,o&é Teb:eira
Com. I!w...,�rmal1o S�ein

S.I\.
A,nlalflo ·pôrto Vinnond &

Cia. J..tdR•.
Al�ton!o Luiz Antonfni.

. OSlllÍl.F Ea.cIr.
:r..:1:.' G .. Al-aujo ',& CÜh
Mànoel

-

GO!1ziiga,' de
.

Oh,
veira" .

Mozenà, � .

Filho Ltda,
Severino NMdí311j
Óra,danó Mengarda
Sêveri:::1l10 ;Sóliza .

ComerCial Almeida, Ltda,.
Tupinãmba J, Brasileiro

do Amaral
.

DUitr. de Pl=lixes RiosulelÍ
se Ltcla.
Leontino Ribeiro & Filhos
Hotel Lucas de . Waldir

Mezadri

Peixaria Tubaronense Ltda
Leonidli. Kirth

' .

Eugen Salzer
.
At1tonia Mad€ira
Ir!!; Luz
Lavina Lopes Demétría
Vitor' Pellizzetti

'

'Otávio 'Manoel de Sou-
.:.Ia '

André Antô.nio Alb410
Adolfo· Shramm
Man@e1 Corrêa de Mello
Cabr�;l & Irm.ão

. ( Ciar. Anilinas, P1'0dutos
. Quúriic'Os ,e Màteriâf Técni-
co

Andrrna A. SÜveiÍ'a
Alirio José da. Sibra
Udio Corr"êa
Itmãos Bittencóurt

C0111. '

Jngo Hartmann
Domingos J. da Silva

José Carlos da Co�ta
Antônio. Francisco Duarte
Flor,hlda Reis ./

Mariâ de Lourdes Umbeli·

.\10
Ruthal'd Hadlich
Sert6rio Jacinto' Alve&
Arce1ino João Soares
João Joaquirri dos Santos'

,

Aureo Celso Linháres
Alfredo Campigotto
Boleslau Polanski
n. Nichele'. & Cmo

La.udelirio ,
Telle.e'

Jorge Sà!l1m 5, Ao Comer-
cial

.' ,

Distr.. de prochitos Nàch
nais
Elias' Càlegar! &: Filhô�
Antonia Orti� Quadros

Manoe MarcoS da Silva
1:Ió.11óri& Burigo &.. Cia.
Adolfo ,13Ll)t, .' '>_. ,.

��Ol"eir1Í;" B'B�ste§\' ó/� (Hhí�",
, • ,\'

. J ..

.OSórIo DorrlJ;lgo6 Correa

S. A.' de Tecidos Votex
Rugo' Sàntana "

'! 'i . .

.

�ànoe: Augusto da Silva

����;:�s!::;�coda G·�.,·I�LD·····s' .. ie····· p""e'r'da' (lC0l1cel�ao'
. U 111 U 11

L;;::: s�;:t:n
& eia.

dp' C·�pi..t�l. ; 11'-l'1'O',. " V�llentil1l de Mello U U li
. M""dr"'''' Caçadó"n"

I
1

s�::o ;':;�O�o, sanro,

. mpôslo I�e
Rovilho Bortoluzzi & Cia,

R' ri
Ltgtão (����a Desiderio " enUa·
João Robm'ti

Tl}{Jobaldo Dreier
União Joinvillense· dos 'A

çougueiros S. Ao
Com. ele .Tecidos· Coélho

. Ltda.•
Com. Rudolfo Pfuelzcnrei-

ter, Ltda.
'

.

Coop .. MadeiT�ira Vale do

Uruguay JAda:
,Hfinl'l.d Nuyef Maki

.. , HtUll'i11gton G�se
Zacarias Custódio Alves
Agro Comercial MUller

Ltda.'

JGriCl� Jung
Carmela: Sf.;lrafim
Isidoro .StaIl
A!ir�do lI�ck1er
CâiS�tmnéi1UÜ LtCla,·
Cerealista JoinvU1el1s'e Ltda
Yp1won & Pellicioli

.

Tolcntino Aristides G0111BS
Bll1metta. Gonçalves R0-

drigues
.

Mart;i dás Dôres Rosa Ba.s,

Dá:l'id ,1e1'6nin10 Claudino

Mfj.ria do; Carmo Sántos
• Ry.th GodW�lJ.o Co�lho Ma.,

chac).o

Ind.

Laurentino Sbors
Bénto Anfenio Vieira
Almiro João Varg'as
José Atal1ál'iio dos Santos

Jorge M�tter
Manoel Cor-reil1 da Silva

Edgar
.

.Aleluia, da. Costa
"JSlJ:aria Vi(,ili"a. . .

MU1'la dos Anjos' Carllcito
Antônio. Pedro dos Santos .

Maria Alves Silveira Kru-

gel' .

.Alberto Avila Simas
Tomüsia Ribeiro de Farias

Olga Barbosa
'Walter �<..9.nenberg
Manila Pelegrine Ramos

.Augusta Dal 1315
Alfredo Knüppel
João Dias Filho
José Weber'
'Mal'Ciai 'J"roml)ell1
Luiza 1\rf.l1rtLns

,

Abenur Júnior de MoralS

Agostinho José Cardóso
Argemito Mello Guima-

rães
Alb.erto Mano Schlatter
Denlétrio . FeliX VVieira,'
Mhria Morerra
,Ali.tea. MaMa. de, Souza

.

Djalma: dos A!lJOS
.

A!I..a Mátia Vieira Bar�GiB
Emilil1 �vOdl!'igUes AVi.Ia
Amant!m. Martins . de

\.;'J:-.

,;..',,-
,

'

BRASILIA, 2 --- Com pra·
·zo de 90 dias, uma comis

s5.o, nomeada hoje '" pelo
presidente da Repú"blica, vai
.estudar .

a poSSibilidade de

ser�l11 il1ttoduzida� na le,.

gislação do, impôst!) de :r�n-
da, disposições telatiVals a. -'

gal1hos e' Perdas de capital.
e a. rtormus gerais sôbre
coiltábilidade, que visem a

si&tematizar e pennltir a

adoção de planos de contas

para grupos homogêneos rJe
atividades e correçao mone

tária do balanço.

RecOlllenaou o chefe (lo

govêrl.1O ae> diretor Divi
s50· do, :(mpôsto de Re�da.
que vaj, ptesicÍir a con�

que QS estudos tomem
. por

·qaBe o anteprojeto do CÓ�'
dig-o do Impôsto de. TIends

apr,esentàdo pela ComIssão
de Reforma dq "Ministério
da Fa.zenda.

.

"

!t coÍnissão �erã. inte�a-
.

daf �§los' sts. José Luiz g:ü�
!h�, Ncfrelra e ��átio Reti�
d�� $iihaes;. ê :,.€iPreSen�
tà�tes)�a (Jonfede;ite;ão Ná-

,-{#lo Comércio e 8in�

t{ ddS. Co�tabilist.as . do

. TRArOR ,
,," <.� < ••����� � t.. ''''0.

� ALLI5-CHAL';ERS� .. HD-3
VALE POR TODO UM

EQUIPAMENTO INDUSTRIAL I

, .'

Verdodelrá gigc:mt� de energia ,e .solidez ... Não es

colhe· tsrreno e. remove q.uaisquer· obstáculos. � um ver.
. dade�ro "Hércules" de. �õrça, "nos pesadas tarefas da
construçôo, ,

'
.'

w'

�
.....-.; .�

.

. � � �. �

.• Molor dles.' ••, cllindr.� 40 HP. . .' �.' .'"
1650 RPM • següran�<" � fôrsa· ["i'",�.;ilt.,;;�..,.. ,

. conslanle. longa vida. .,. . .".,,�t
'.. Tr�nsmissão C;om 8 marchas. Mu'dansa� rápida. '. ...

,

5uóves ao simples movimento de uincl 56 ahnancQ.
• ASão indlvldu,al de emb�.�g.m e .frei,o. .

.

. "

• Sistema hidr·áuJlco d! ,gr�nd. capaci�ad@. '4 '6'
IMAR $. Á. dispõe d� Á. C. HD·! para .,.:jl ..

.

ENTREGA IMEDIATA ••com.�
. �4t""J

PLANOS ,DE FINANCI'M�N.TO FACIUrADO!
\

I'ASSISrENCIA TÉCNICA COM' EQUIPE 'fREI·... j. .

NADA 'NA FABRICA.' OFICINAS ·ESPECIAU�·. .

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

..

lAOAS' ti· COMPLETO . ESTOQYE .

D� PEÇA� � �

PA.M�A�S:A8 �..�
Mati'iz: R�a yoluntarjos da Patria,.'loin '-e- Fone, 2.10-01

Çaixa Pos,tal, 2020, - 1;': Alegre ::- RS
'

.

End. Telegráfico: .'PATROL·
.

Filial: Rua 7 de' Setell1,bro, 105� _:_ f�lie 19-78'.
Caixa Postal, 324 - Blumenau ,se.
End.· telegrãfico: AGRO:PÀTROL'

\
,
'. ..

{ -� .

[ -' -
.' ,

'

,t.O TItINJE:s(r!tK�DE. 1964

. De ordem cio Si" ° Dií'etor do Deparrta -

.

mento da :F'azendá. torno pfihlico que, du�'
ranie

.

o c:orrente mês, se procederá nêste. De�
j),útalllento, a cobrança dos -impôstos e ta-

xas acima meúcionadoso
.

Findo o prazo' acima, os aludidos

pôstos taxas serão acrescidos ua .m�Llta
n11-

de

Depadamento da Faze.l.1da, 1 outubro de-
1964,

AURI '7JI�IRA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONl'R.o�

l�E DA TESOURARIA

ALCINA li'OUMIGA

Missa de prmle.!TÚ alllVel'Sal'lO

US Irmãos e Sobrinhos· ela pranteada

", .

rpoi.' oc�slào d?- passagem do" prlmeiro
élnÍversário de seu falecimento5' cOl1vida.l1;1 os

s.eus' J?ar81}ie"� e aÍnfgos: pm'� a . MISSA que
ma.ndajl1 rezar na CatedJfal Mettópolif.àna 1!C,

.
.. .,.!:',:: �. ',,",

..
-

.

d' 8·.:l
. , .;

t r::; o /I' .' p

f7' �i ,..'
.

'la ,vo ;cúrren �s .;j, !e�!'a� SlS rro_as, em
lo·

' " !.\ •.

mtenção á sua al111a,
De de já. ágrad.ecem aos que cor.::rpare

l<eJgioso,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ne

Paris a 29 ®odGit�'.',·"_ < l

PARIS, - A junta' Exe
cutiva da Organização E(ll:.
eacíonal, Cienti'f�'!a e Cultu
"ral das Nações Unidas (U
'NESCO) reunir-se-a aqui,
,
a partír do dia 29 do CC,l'H'l�

.

te, afim de completar os

'preparativos da ConJ'':)r�')\-

d 1,
I cía' Gerai Bienal da '(;N:CS Constituida de 30 dos 115

" o no, Bai e .de Gala. On- .
.'

tem, os Irmãos Sr-hmidt, CO, a 20 de outubro membros, da UNE,SOO,,' a
ofereceram um Coqutrcl,

Junta assessora à :t>Ü_'3�.-
no Restaurant'e do Clube.

A Junta permanecerá ,111'
I

Geral da organização e s*-'
.,Neide .María, l'anl a. ieítura

sessão até o térmí-to da perviosiona os trabalhos da

da apresentaçao -das decu-
Conferência Geral, J HJ.:18 UNESCO entre as suas 'CQ11"

tantes 64, cuja ti.3tl C')11-' novembro. . ferências gerais.

tem, os seguíntes non.es:

Leonor Pereira de Olíveíra,
Maria Helena OUveirfl. Bo

etelho, Regina Lucia Ma
chado Carneiro, 'W"lutraut

-Ramíg Shos, Rosa' Nítânia, CY Diretor-Geral da unss
Piazza, Ignãs Amorim. San-

'CO, René Maheu, Pi"01:Õ'3
.dra Faria; Tânia Regina
80 1 01'

- '.

. um orçamento de .:., ....
ares c e rveira, Marcia. 47460 aoo d 'I

.. .-

Fontoura Re . Amélf �

e, _

.

_

.

_,

o ares .' par:l a

P
.

y,
d

.

'l,
.
.lJ o

. execucao do programa que
nor erelra . e 81Í1!p.ü·J. ."

,

. .'
- ,'" entregou a Junta' em .31L't

Mana, Tereza Machado.r c, Ití:
'-, .

A t
.

t TA
• .' ,'U ima -sessao e que ,fOI por

n ame a ancre.io: Iara, .est� encamínhada à, r; J ',"
NA VISIr,rHA � Cidade de M�lJo Kowalsk], Díone.

: Itajaí, na· Se�i-edade' Gua- Bilbau Silva, ,éàrm,c'ul Lu-
'fe-rência para sua' aprova-

.

- ção
<

finaL
ram, .pa:rtiqip:et, do . .Baíle cia 'Lan 'Santiago, .Celina
.das Debutantes 64, organí- Talita -Nóbrega T�r8zinha"
.zado pelo cronista social Nóbrega, Maria .do Roeis_
Sebastião, Reis; -que apre- ,A-thel'ino. Iára· Silva, Ma
sentou ('32 meninas mocas. ria ao, Céu Assis Corrêa,
A 'I?3Jtronesse' foi -a elegan- I Flávia Maria Malburg, Ve
te Sra. Cesar

'

,(Luci) ,Ra-', ras Lúcia' Gonçalves, Lilian
mos. Representaram Fpo- Líberato, Cilane Campos,
lls.: Vera Goulart ele Sou- Maria Tereza Almeida. Tâ
za, Rainha das Debutantes .nía Heusi, .Jane ?3.i'!:1 Cos
de Santa Catarina, de '1962,; ta, Mary Pairi CO"!!'l,' Ivete
Maria Alice 'Oliveira e Elí- Silveira, Crístine Loríns,
ane Erig, Beatriz Teíxeíra Neusa Duarte. QUG_Ü·Ó.3; Du
de Mello, ,Delani, Carpp��, mara Pinto, será coroada
Eliane Amaral Pereira, Eli- a Rainha do Lira '1', C:

.

zabeth Maria' M�lo,- 'Ester 1964/1965 e a fa"'�a :;1'1'á
Laura Couceiro, Fátima entrega pela sol;�:;t;:L{, vri--
'Detoi, Flávia .Maria Mal- .ra C:"�ll:;:'� de SOUZ::l.

.
A

.

burg, Gilda Batista da Sil- noitada será abrilhantada
va, Ivete Silveira, ,Ka·tia pelo conjunto de Valdír
Vieira, Garcia ... ;Lilia, Libera- Calmon. Elízabeth Arden,
to, Mai"ia da' Graça scn- estará presente com JS

-midt Silva, Maria Tereza, seus �amósos perfumes.
Almeida, Maria Tereg:a Ces- A CAIVIARA Jurüor

'

,de
conetto, Maria Tereza No- Fpolis., hoje, vai in.1.·q:L'ar
cetti, Miriam Rangem, Ro- a III Feira do Livro e ho
se Mari Artmann, Tânia menageal'á o Desembarga-
Heusi, Tânia Mara Teixei- dor Henriql1e Font,c;;.', "O
ra e Tânia MedeiJ;os Viei- Delta e o SQnho" livn dé
ra, t.ôdas de Itajaí. Eliza- Poemas do Pliofessor Os
bete Cesário Pereira (Blu- mar Pisani, que, sel'a ian-

menau; Elusa Aparecida çac10 na ,referida (Feira
Bianquini Araujo: (Lages); ESTEVE em Mato Gn's-
Heliane Maria Probst (Rio
do Sul); Naura Bianquini
(Lages); Terezinha Kapel
(Timbó); Regina Heusi

(Jaraguá ,do Sul); Arlete
Maria Hei! (Brusque) 'e
Maria Eugênia Schaéfer,

'

(Brusque). Miss Santa Ca�
tarina Salete Maria

Clliaraçjia, abriu o desfile
das "debs", des'filanclo a

Rainha das Debutantes da
Guanabara __:_ Margareth
Cláu,dia Grubel. Cronistas;
Sociais: Roberto Silva .do
D. N. da, Guanàbara, Nel
son Jorge do D. C., tam
bél)l da Guanabara; José
Guidalli, Celso Pamplona.
Zuri ,Machado e Lilia�
'Aichinger, (ie S<linta Ca.ta
tarina. Destaco tambéin o

cllsal Presidente Dr. Abdon
Fóes, Zilda Maria Heusi,
Rainha do Atlânt.ic0 de
Santa Catarina, Miss Ita
jaí e Rainha do Festival
da Cerveja, naquela boni
ta noite, comemorou o seu

17. Aniversário. A orques
tra foi de Moacir Silva da
Guanabara.

jIIII" .�''''''

Radar na'l' J

�J__l�.gedad€

EDITAL pal;a. CONÇOR- pectivo valor de oferta que,

t "ô
'

RENCIA PUBLICA UE VEI-:- será definitivo.

U·· '0--
.

CULOS dO serviço Social da TI; indispen�ável as �ssina� '.
, ',.',

Inclús,tria - DepartámPDt;) turas dos,. mteressados, na �, "
'

Regional de! Sànta Catal'�-- respectiva proposta.
na. As propostas deverão se

referir a c'ada veículo de
Pelo presente, levamos :1J

. por si. '

'

conhecimento' de quem in- Assim, cada veículo. rec'J
teressar .possa, .que se. en- be.rá uma proposta e!n EH�
contram a venda, mediante velope fechado e rubriCado
concorrência públi�a, os vei- pelo plionente. Não jlj1porta
cuIas abaixo espec;.ficados e que o mesmo concorrente.
de p_ropriedade deste Depar- faça propostas para tOd03
tarnento Rt::giona1.

'

os ,-eículos, porém, tais pro-
1'0. - U:n caminhEta, marC'l, postas, como se esclarece
MERCEDES,..BENZ, ano ,acima, ser.oo feitas em e11-

1.95-7, côr LaraÍl,2,' mot(ll' velopes separados,' VeíCUl()
no. 2·122915 ;MíBB 6521395, fi por veículos.,
cilindros, 120 HP, pelo valor ,As propostas,'�ião, aber
mínimo de oferta de Cr$ tas na presença' de' toclos' uS
3.000\000,00 (três milhües concorrentes, cabendo:'f) .'di·
de cruzeirosL, reito de aquisição .40' veí..
20. - Um caminh§.o, marca cuIa, ao que maior ."preço
FORD, ano 1.948, côr Cinza oferecer.
motor no. 8RI6584, 6 cilin- Os' preços de ofErt,a.-sex2.o
dros, pelo' preço mínimo de absolutamente pa�'a' pSlga-,
oferta .. de Cr$ 1.500.000,00 mentó à vi�ta, não SE'"ndo
(hum milhão e quinhentos apreciadas, I->T'op_osta �h que
mil cruzeiros). contiver a 'clóusü}a ele·1pãga�
30. _:__ Um Jeep, marca DKW menta à prazo.

'

VEMAG, ano 1962, côr Ver� , Os pagamen�,os dev·�.rão
ele Limão, motor no. :..... ser efetuados em m.oeda.
J -006017 3 cilindros, 50 HP corrente elo paiS

tração nas quatro rodas, pe- Na parte externa.do 2n\Te

lo preço ,mínimo ,de oferta lope que 'contém ,a pro;JOS
de Cr$. 1.800.000,00 ( h])1'l

/ ta, deverá consta r as cara�

milhão e oitocentos mil cril- terísticas do veículo que in·,

zeiros). teressa ao proponente, pó},
40. - Um Jeep, ,ma,'ca Wi1- que é facultado .a tC'n �:: o!

lys, ano 1.958, côr Verde, proponentes a retirada ',)\
niotor no. ,B 80404�, 6 cilin- suas propostas b.:::_t."ç ",'

-.

dros, 90 MP, pelo valor mi- bertura das mes;'!J..-
.

nimo de oferta ,de CrS .. ", Vencida a co i'l('f')rrem-

1.500,000,00 (hum mílhão e no mesmo dia li) [!o ()ll;,,:'�';'
quin.hentos mil. c.J;uj?:elros) do Corrente ano, o VfW'.-..

Os inte'ressados na com- será 'entrég'ue ao c0mpi�,
pra dos veículos acima p.,- dor, mediante' o pagamentJ
pecificados, deverão trazer integral de prêço oferl!�i(l,
suas propostas ao DeparLó\- pelo mesmo.,

menta Regional de Serviço Em hipótese alguma Ae

Social da Indústria d.e San- dilatará o prazo para P8-
ta Catàrina, sito no Edifídio gamento. de veiculu com

I:'alácio da' Indústria, rua praç.io.
Felipe Schmidt esquina cQm Os veículos de que t.rah
Sete de Setembro, .50. al1d�.r o presente �DITAL, :-e. e1,-.

nesta Capital .110 dia 16 de contram. à disposiçao (iaS

'outubro elo corrente ano interessados, para exame e

até às 10 horas, hora esta verificação, no Edifíci,O Pa- .

em, que as Pl;'opostas serií.o lácio da Inc\ústria, nu F'.)- ::<1 "

;�.- _O �.. �-\

re,eebidas e apreciadas, . na Jipe Schmidt esquina com ;-,)�,a a ré'
presença de todos,os conco'("- Sete de Setembro, no hl1rá- ��ei1te',a fi'l}J'h

- '-.
'

é,
rentes, pela Comissão de rio (las 8 às 12 horas e das �,,:�,: .. ;; ,.�·,"',�l� ""�. �éS
Conferrência púJ.llica dêste 14 às 18 horas. ,ffr�tar ·,d.' rl� Câpit��j�
D�pjlrta��nto Regiona,1. As. Dep�rta�e�lto Ré'glon:il�, rente da, correção monetária
propostas deverão, vir em de SerV1ço SomaI :la In,!ús- ."

.
.

. ,

e,mreiopes fechados, com o tria, em Santa Cata:t:ir,a.,__ 2,1 LeI 4357 de 16:09.64
r!lª�mo de ,sigilÇ), t 'azendQ ele setembro de U64. Críci�nia; 30 de setembro de ,lgS4

.. <:mn, tgda �!� ,e, prec,l:-
Cesar Bastos Gomes ,;'/W! -�. "'''', i

."" ....�.. .,..i.",_.,
.. F

.

J C' C
. .

,

, ,
sãÇ>, o veículo, que Jnt re;:;sfoJ.r , A COMISSAO DE r:ancISCO'. . anZlan

'�-,-_�, ..____"",",,-__ ,�_'_ ;!i3DJ�I:1!i, 9ilO·M ao (proP()R'1utt:,.,c6, r�Js:��:" QONQOB1?!Ej}JCt->\, , Gerente
;.
'-

• :
>

' :__
'_ C:;;�:_j.'-'

...

��
iJ·,.

O ,VlCE-ãlmirl;llnt.e .,Mu
rillo _Vasco do I. Valle Silva,
Comandante elo 5.. Dístr+to
-Naval, foi foi homenagea
rdo com um .banquete _ . em

Palácio, oferecido i.pelo @o
vernador Celso'Ramos, ;pe
la recente .promoção assí
nada pelo' 'P.residente. Bran
'co. No acontecimento com-

pareceram altas autorida
des civis, militares e ecle
siásticas.

,ONTEM, o Governàdor
Celso Ramos, .ínaugurou em

:Tubarão, o Centro Estu

dantíl "Dr. Aderbal Ramos
dà 'Silva".

,RECEBI o,fício convite
do Diretor tlocial do Lira
T. C. Sr. Aquiles Santos,
para particip'lL' do progru�
ma comemorativo ao

.

33.
Aniversário do Clube, Que
iniciou as festividades no

dia três, p.p. tf'.õ,;e, a Di"r:;

toria, recepcio�.l(1rá com

um jantar as :l'é;i'Üna.5 )]1')

ças que serão ::lp)'esem8,lias
pelo cronista ;;:)dal Cdso

Pamplona, próximo sába-

so o Dr. Paulo Konder

Bornhausen, Diret,or ela
Carteira de Crédito ciG

; Banco dô Brasil, acon�pa
nhado de su�

-

co·nltiva.,
com �os Srs: José Machajo
e Silva, Chefe de Gabine
te; Vitt.o Rafael dos San

tos, Secretário; José Wal
my Leal, Assessor do Ga
binete do Presidente. A

primeira Lrrdade foi 'CU,TIl
po Grande, onde foi rece-

'bido pelo Governador F'er

nando Corrêa da 'C,""ta,
no aereopofto. Um 'almnc;o
lhe foi oferecido e em &e

guida aconteceu um�, reu-

nião com os gerente,> de
bancos do Sul daquele Es ..

tado. A noite as clas�es·

produtoras promoveu um:,

banquete em sua ;lo1neha
gemo No dia scgl1intp
(29pp), em avião da FAB,
foi à Cuiabá, sendo hos-

.

,pede oficial. do Govern::dor
Estado, que lhe recepciQl1:)u
com um almoço íntimo no

Palácio residêncial. À t;:'.r

de reuniu os gerente,> de
bancos do Norte do Esta::lo.
O Dr. Paulo Konder Bor

,nhausen, ·foi 'homenag'eado
pela Assembléia Leg'sbd
va, daquele Estado, saud,t
do ,pE\lo Lider da Médona.
A noite as classes ptodu
toras ofereceu um b�n
quete. Am",nb9.. estará em

Pôrto Alegr.�, (;om 'sea: (;0-

l11itiva prosseguindo o seu

programa admimst,_-n tivo.
Para encontra-lI) na Capi
tal gaucha, vbiar.i hoje,
o Sr, Fernando F�"ria.

s�? convidados ,os senhores acionistas da Usiq..a de Acú
cal' TlJucas S. A., a ·se retinirem em Assembléia Geral Ex
traordinária, no di'l 14 de outubro do corrente ano, as
9 horas, em seu Escritório em Pedra de Amolar - Ilhota
Santa Catarina, para deliberarem' sôbre li seguinte orden:
do !dia: \
1 _ .Refowm'l,dos Estatutos .daS,oc,idade e'��mento de seu
capital soci81, face ao quê dispõe a Lei n.o '4.357 de 16 de
'julho:ide! ,11964. "

2 - Assun.tos .. de:'intarêssa Social.
1

,

Pedra de Amolai" (Ilhota)., 2 de outubro deI 1964,

-I( IMPRESSORA MOO�L<),,�.sui :todo� os recursos

e o neeessririo experiéncio poro 90rantir sempre o

mÓJli",o' em Qualquer. ãer.viço do ramO.
.

TràboLhO idôrleo e r;ier.feitojem q�� V. pode contior.

JOlh:nson �atJtoriza 'O: es··
de um ntlv,o'eanal

II

"

'A Ú$Sco é uma 'orgitni- -;

zação que procura' contrí ..
buír para a paz e seguran
ça, mediante a promoção
da colaboração 'entre as nn-

. ções .nos campos da educa

ção, ciência e .culturai,

Uma elas principais tare
fas da Junta será o estu

do' da proposta orcamsn

tária para 1965-19613 . que

apresentará à Gonfer(;ucia.

I
,

,

"

desenhos'
.

' clichês
,foUletos - tatálooas
cartozes e c orimbos
'Impressos em geral

papelaria

, SOLA ,MAIS �I'!FEITA 00 B8A!IL

.,

··ir
...

---;--_
..."----'

;l;-
IM PRESSOR.A MOOÊL:O'

DE

ORIVALDO STUART. elA.
RUA ·DEODORO N'33-A ,

FONE 2517-F.LORIANÓPOLlS
,',

- São convidados- os senhores acionistas da Usina de Acú-

car . Ti iucas S, ,A., a se, .reunírem .em Assembléia Geral Ex
traordinária, no .día 14 de outubro do corrente ano, 'as
16 horas, em seu Escritório,. à rua Valéria Gomes, st», nes
ta cidade de São João Batista, Santa Catarina, para. deli

berarem sôbre a seguinte ordem do dia:

,l.-'Reform'! dos .Estatutos da Socidade e aumento de .seu

.

capital social, face ao ,qUE; .dispõe a",Lei .n.o 4;357 de 16 de

julho de 1964.

2' _ Assuntos de interêsse Social.

.

São João Batista, 2 de outubro de 1964. -

Eduardo. Brennand
'valério Gomes
Cesar Bastos, Gomes

9\],0-64

sancionar o projeto de, lei. senta formidáveis obstácu-
A ,lei 'pernüti,rá que ,sê fa- los, inclusive depois de es

ça,m as despe,sas. que exigem colhido' o local" - disse o

os' estudos sôbre o custo e Presidente Johl'l;son . "Há

possibTIidf!.de de .construção enormes p,roblemas téçnt
de um canal através da Co- cos e há de ter-se em con

lômbia. Nicará�ua,·México ta considerações de ordf'!l1

ou Panamá. política, militar e econômi-
O estudo considerará a ca, complexas e relaciona-

possibilid�de do emprêgo de das entre elas".

e?fplosivos convencionais: O. sr. Johnson pediu a')

nucleares durante as obras.. Congresso uma atuação rá
Em qualquer caso, os tra� . pida na apI:o"àção da do
balhos não começariam an - tação de 5 milhões de dóla
tes de -lO anos.

.

res solicitada para se ini..,
"A construção de um ,ca-' 'ciar os estudos ainda êste

nal ao nível do mar apre-, anQ.
•

WASHINGTON, - o 'ção entre os' ,Oceanos Pací-
Presidente Johnson sancio- ficas e Atlântico.

�. nau um 'Pl'ojeto' 'de lei' em "Temos que cQmeçal' �

que se autol1iza a despesa pensar, com grande ,ant«;ioi
ele 17.500.000 dólares nmJ1 paçã.o, na necessidade '(iue
estudo para determinar üS os Estados Unidos, a Améri"
melhores locais e métod,1S ca Latina e o resto do mun

para construção de um no- do terão de um canal ao 'ní
vo canal at.ravés da Amé- vel do mar, através do ist-

. rica Central, o qual consti
tuiria uma nova comunica-

mo americano" - decla·rou
o Presidente Johnson; ao

- ,
'.Univ.esidade de ,Santa Catarina

"Divisão _de�Materia I

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

EDITAL' No. 59'/64-
.

.....-.

o Diretor da'DIvisao-, do -Material da
lUl1l.iversidade de, Santa Catarina, devidamen
�te ;autorizado pelo Mágn�fico<�ertor, faz cien-

'--'

·te�·aosônteressados que" se acha aberta con-

•.-,c0rrênciá. ,públic�, a]_í)razatta para às 14,00
�_res'....d.o dia 21· de 0utu,hro do corrente anC',

,para 'Muisição ,de equipamentos para escri

tório, ,,�aestinados à Faculdade de Ciências
1lle.oln,ômicas.
L�aiS, \2escl�s ._poderão ser ob

tiOOsIJ'la Dmsão"ioilMaterial da Reitoria da

-UaC.,qDOS cüas;:úteis,; no'horário dàs'.13,OO
._' às_J17�,QO horas.

'

'Divisão deiMaterial,·em. 5 de ,outllbro
�" 1°"4\\te ,+,:1.0, o

DIRETOR - 'Josoé Fortkamp.
9":10-64

,Esarifótjo,de tAdvocacia
IVO d'AQUINO
HIlGO BAMOS FILHO
CARMELLO'BARRETTO DE ALMEI·
DA

AV.ALMIRANTE BARROSO,90 -'3° ano

dar. Eduardo. Brennand
ValéÍ'io Gomes

..

f
,

\
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Dm 6Jn':N:1tPortdente (Idé:mossa: comuna' é_,que; nos
. • CYZA-1\IA primeiros dias. de outubro

Ministério da Iducaçêo e Cultura Novo e Importante-snelhora- :��:��sc�n:���ã�o�at�:���
U'n"lv'ers"ldade ,de' ·.·.S·an,'a·a.c,,'·a"�r"I·�

mente Dara a�Çitpita14do aI· ..,�ão�1RodoNiária <1e;R10,<10'
í' �}i; Dl IIU '1 to"VllleJdo�n*jÍl,í .,:Su1.

IPela pplanta el!lPf>sta :nnu-

REITORIA Retornando ta.rmioadoSSul ,-anaddasvlti:til!inesdduma.�.c8Sa
,

no: último 'sábado, dia"26 de - comercial r1desta t'cida,de, ,--qe- '

f

SECRElAR' IA: G[,'�Al
setembro, tivemos.a grata' rifiquemos tratar-se duma

I::N . supp.resa. .de\acQijlpahhal?nlos·' ób.ra �-p.1!p�r�õ.e�lMat,ltes-
'.

,
. " oom ·0 Frefeito ,.�EOl'xw.llO:tli" c!lsldQtádatdde <todos :.�S_!:l'e-

E D I T A L " No.�56-64 os trabalhos finais de insta- quisitos da engenharia mo-

.l!W( A,.& n , laçãoY�de ,sinaleiras -lumíno- '. derna,
, i sas em nossa cidade. O mais importante étlque

Torno público, para. '.<:0,rlheeimento das ,Sob. inte,nsa ..expectativa,
'. o' .pj:efe�toF·Fome;lI�lh debla-

interessados, qu_e· se adia�:pll,blica.'; do mo D.iã- 'UID";dosl filhos,;do nosso. ve- rou á, Ó l'�p.omgem r-que .a

. .,

"

_. _ . ' "
. -. .:lho .amígo ,e' também,velho ,:inap�ração;' da:::EStª,çãonBç-

TIO Oficial do Estaao, edição do dia ,24 de .cor homem ,de' imprensa funda- dovi�fia .de Rio,�do Sul es-

�ente O Edital no .. ,5,p/64 .referente ��à;, Con- � d�r:que foi do 1.0 jornal em ,tá,Pr�:Vista para os primei
T ,.. '. ,.

"

" ;.' , '. , ..! RlO do .s�l,! 0,- estimado Oto ros dias de ontubno do pr6-
correncia Pública no. ,55:1'64" .relatívaà exe- ! Dem-'lrchi,' I!ixetor, da, firma xímo anoJ,A: .se concretizar.

cução da estrutura de-cencreto-armado.e tl..:t-' .. de �BhlI�enah que -é
, perita' :ai.�firm�ão�:d.o:;nosso velho

-

_ . ;.' '. ,.��. '-1-, na confecção de sínaleíras, amigo Prefeito, d:lentro __de

bulaçao embutida 'em' lajes e-vigas tia ':cISeÓ'lo fez�ent1'ega"das encomendas' 12:;meses,Eió:do"Sill p,assa-

j de Engenharia .Iridus.triál;"em ,terr�no,s,�.dO te�:'�da�;·atr�vés<do:prefei-, ��.��có��ar:,�óm �ma;:tCo.�s-,
. .

u'
'

' .. , . '. ,;" bdistrit ,l _1 � to,;�lt<,Qno,,-Pornsrolh> trl,tçllo . est!l:ee�da ..r'tu.e �áConjunto níversitário, no. su , istríto ;Uij:t, ,

eJ,nbelezaT" a'mll!'s$a�tildáde"1e

� Trindade; nesta' CapitaL ':De,t�rznipando a, perma.-. b'en�fit�r�;�W1issimo<o�'nos
· , nêncía, 'de.sguardas. dei' trãn- so povo'

.
·

Torno, públiço,,-.out�Qs�m,fqlle�.os'�:i��s. -' sito-em todos 'os locáis t.de
'

'. "

", "', .; "'.
PRAZO e

.

CAUÇÃO .i.... doiEdital . no�!(rS6_"64 Iml10r"�moltimento na 'Cidade' ;'N.a".praça· \loealiZáda']oo la-

f I d··
onde ee :en�ontram-�s,,$ina-, do�dâ .est;i�ão -ãe -passageí-

oram atera oS"par-a:-' t.: .Ór
• ,i

,lei,ias.'luniinpsall, _ paral.!co." roFda-i.,Est-:radà· ,del"FeTl'O
1. PRAZO·- O: prazo . �para o: re��Qinlento nhecímenso do povo-em, ge-' nesta cidade, rier.l'�no ;,.até

das propostas será"de 25 de setembro a' 29,.·d,·.e' ·r�l, ·'Ol..�Ohefe do Executivo' érltão lde�61tt1;0'i-queppor:;ve-
riQsulense ,:,pessoalmente ·.a-" zes Vihhw"serldo·,ap.,;oueitádo

eutubro 'próxinio viIiaouTO/ "en<!errmido-;se' cqm.panhou' tddos;' os"traba- �aJ:ap.a\'veridat-íde�ipSm��l1bem
às 17 horas,. ocaslão,,€m:q1ti�:.seiãO::)al)értaS<·a�'J lhos. ��O�;ã�o:�1i:���f��

t .,,' ; Após a instalação das si- ';.. "

prQPos as. . . greja-r;Maftii de�$ãO ;,..óão
-

" . .

. 'nalem3.s, comparecendo no
Batistlt.! segUtidoi-a�

. '; 2. CAUÇAO -

. .Par.a gar.antia,�aa.�Ptes�nta- - Gapinete ,do,' Prnfeito, assis-
ca�g6riea...ido�Rmfi:!ítosVi�

ção da proposta. e; assina1i.u.mrOO oontnâto;/de-i timos ao pagamento efetua- tiO}F0me:PC)lU",a'2P!l1t't� tide
do ao sr.,DeInarchi. o que

verão os concorrentes caucionar" 'na' !

• .TeSQu,: omublioode1181l5aalít teretnQS
, , atesta. se� ,a,::meI}()r�SQmbJ;a

a nossadã:a ,inecfl$stna f.Es·
"'raria até o-dia anterior à':;rea� tda(Con�, de,: dúvida, o dinamismo de tllgã.o·,Rodoviáilia,; r'

_ .

d �
..'

I'!m ahO i.\!O nosso' Prefeito,
.

. corrê�cia. ai impor1iâtncia- e(Cf-tjp-ífl:�'v�?ú,:,' ;�' J'Acomparillando. o. progres- 'A -grande;; s�tisf�ção .do

;1 (um milhã'o e qu.inhentos.::mi1.,c:mizeit:of?).;�Es-: so"que �e' bbserva�' n�s, mais Chéfe do Execút.ivo é-;q.uet:to
_. . importantes' cidades de San- .das as:,.siÚis,· dei ptéélid�fo-

sa importância s€'vá ,<ilevelfic1a' ".'média'l1te ta' Catarina, 'Rio' do Sul ram vehdid�s_,emcespáçO .de

requerimento da. parte, mteressada, . 'Com� q
.

possui também agora um terppo:. relàmpago; e enFnu
apresentacão da 4a. via ,lógo �p'ós '�a�,,assdna-, . p�feito sAerV.iço 'de sinaliza- mer�ele'�Ei,:d();- O"'!luEr'�etnon�

. �
. "........ . , Ção ,do tranSIto, o que é mo- tl'a ::a�confiança"de comerCI-

tur.a do contrato 'com o ;ve:ncedP1:" e a;êste�'ao'
.

tiv,o� de ,sais�l1ção _.!ncontida
.

àÍlte�:'rião. âpenas ·eiri'f'nosso
final da obra. '

'

'".'.' .. ,',;: para' todos 'quantos alm�ja-
,
•. Prefe�to como princip�men-

.

.

.

mos a ,grandeza sempre cres te no progresso de' RIO ,do
3. � Será exigidq,: 'n'Oi':a� . da���pre,sent�ç,ã'O cente, deste rincão sagrado' SUl: Mais" silas; t�vesse", o
das propostas p.€'las_'firm� '�tGra:s,� pàr-\ e :a;be�çQado por�Deu.s. Pl1éé1ió, e�nã?' faltári!i.m inte:

'. ."
'. ,',.,., . ,Congratulamoonos com o l'€ssadOS"pOIS a:'.p-l'OCUral.fOl

ticipantes, O certif.iea:l'ilov,1(ie�'inscti�o�() 'tC�'R.: . po�o rlosulense'por'1llais es- riiaior�;que·.a,Óféil\ta:
'

E.A.
". i _ \.., t te � irilportapte :;;melhptamen-. i< umài vé2i�qué; lb.údb fqu�,üiz

.

'
.

' . ::; '" , to ;30 ,niesfUo _ tempo em que res:peito, ao pF0gll'e�() d�:mioF10rianópolis, 30i�de:i,se.te,1'lJ.brofo-:Qe:!U}ü4.-: felicitamos "01 Prefeito For- dor;Sur'sempre' tilUlereceU',a

Bel. Al.t:1ÍZiozBlási:' ,. -: i ,nerolli ppr :ter levado avan- ltIaiórt·oolJ::\bor�ckr:bbssa
", ..' 'tecsua 'initJiàliva,'rugria 'dos paz:te, ttiãci\.:vaaila�ÓSlle:çl �di·

• Secretâhi:o�'Genal'., ,"
.. ) .... ....::.';:' . .: . miliol'e� encomios. vulgar- com tmre;Feci.clpedeSta-

3 -:--:: . :l.,.g;;;i:o�· que' .mais ema:íPlQU, óo ;:di-
_-�-------- --_-.......'---:

.

..;.�'--'-- eonst1l\1�ã06�í\�ão. :Ro- na�, c:do . :.m-lJC)jo!'e� da

COmpra f!'e'
�

rál&ne' _-
," " Ido�"de<cBio"'do Sul �:�;ft�ald�;���������:O:

U " • � �O " uHilU � :. "� � �'!tra;.nO�ícia� ��spi<tios� e 15 de,�noNerhb'roo!indau,lIo!.a-
. '.

"

'.
',. deyeras'alvls�'u€IUa.,que ltlVe- tingi:rá· seu . 410",lÍloo'tic;ie ;;go-

Compra-se um telefone Linha "
' Estreito� "

mQs cOnheciméntO!.no, Gabi- vemq',. (-"APleto I.de r teal�a-

Tratar pelo f6ne'6226:Sill:PeÇaS'''-: :'
. - - nete do GIlefe.. dojE«eo�ti:vo ç.0esl iÍ1sDJism�:Veis."

.

----------.----------��--�--�.-�--------.��------���--------��------;����

.ESGRITORIO DE AD�VllAC!A (CASA '�'aNDE�;E
DR. NILTON'rEJtElRA" Sita"à �ua Bttarte �Schnt�L:,N:Ó'.&6.

,a:dv,qgádo. '.. .', -":,..' Thatar no local
'. '.

. ,
;. .

ABELARDO TI BLUMENBERG ,e RERSI' . A··t·'� '1····· "d"
'" ':.'. : .'

.
h.

,_::
.' ..' .' "'. ceI a-se lparte rlln�n.cla, a ',ou:>�part:�:"

S!U=:!!s " .' .mG··�annt�·e,C@t'�rOr�:���r�:cÂn"'s'''t'r�u'-''ça'��o'" .',
�. ).';:';.<�;: :',,:.

'

·

AÇÕES: CíVEIS, 'fTaAB�STAS,
'

CO.
. LO: U . '"'

. �j��'
�'

...

' . ''' •. ".: " ;"'
..:

MERCIAIS,MPREi\UDtNeiA,
.

SOCIAL,' �'rC
.

----:'"-.
_.:,,�

�ua Com:elheiro Mãfra.,"48 :-:Sála �2
•

' :,J:O·ngreSsD.Na«Uln'àl:. .

. ;,:'.::'c.'<. "

-�nietad8S'Gesfõe,'S�M{if':,.",:: ': ::v "

.

" ), t'\.II .

Medindo, 10 x 3,0 "metr�s �..sito�a· rua . : � Evita r o Recesso" i.>

Crispim Mira nO 116 (trecho calçàdo'da"'Ave-, 'BRASíLIA,5 (OE} _ Lí�

nida Mauro Ramos). I'1'rátar'�a::J:U«rTiaJO:da
.

d�,JeSppessediStas !'lstão in

F0nseca n.O) 186 Capoeiras.
.

clinados a promover con-

, ....

'VENDE�S-[ ·lf·RRENO
:, ..,

sultas luríto'fas� ,banç.á�as.:çÍo
partido-natCâmara e, no 'Se
nado, .para �c(Jlher a média
de opihiõe1? sôbre ,umac pds
sível convocação;, do, Ce)n·
gresso no período de' :Fece.s-.
so, como' tem ,ocorrido nos

- últimos anos. A .just$ciÍti
\\8: para a medida, seria a,
necessidade,.de 'se. yotar ,os

p;�ojetos,.eneami.t)haq.os :;ao r
Congresso /NailioJl.<,ll �1pe}0
Govêrno, assim cmri<r'_'au
·trOs, .

em grande ",número,
que se encou,tralllt t.t;anntan·
do nas duas casas do

.

�e
gislátivo�

'Mais 'Conf'ôHo "efl·Higiene para seu�lar e
�, EsfabéJetimettto: ;(iC-omertial

'·_!lQrJan.�l>a.�lo�,das grandes Capitajs, já
possui 1iItÍ','lemço"'de \

DEBETIZAÇAo.
•� significa 'mais confôrto e higiene para

,

,O� fH�IUla1! 'QU,<estabtleAUnento 'comercial, 'pois' conhece
lU0S401'}�Si:�po.roionad06 pela exterminl.lt;ão

.

",,'àe�
• Ngs:;o.llel'Yjço �.peJ<Jeito. porque POSStUI;nOS pessoal
t t� "�Oae)).us�QS ,material e equipa
mento ..,��
'" O procIUtOl"uln,tPBdo(t� de comprovada efici

ência) é'��...o�,à::_de. não maoçha, nem per
turba as�'dem� OU comerciais, j:>o.i.s a se

eagem é ultra ráPida.
e »A.JW.E!!É IMPORT�:i''Vooê, _n.ão;pre:cisa sair

de.;QP.� .��do es�eQtme,nte ()Omercial podendo ve-

.;iitiau'íA&<_Ct.ên���-
..�\Je .b93e mesmo o,�a. e,.a hora em que dese-.

Sj�!jTelefone par��."\Atendemos com pra
zer.

* �rviço,?�� contra,�tnôseas
<lO SerlliOOo� co�tra _ ba�Mk�llu1gas
'" Selil:fço, de"'-J1l�venção eontra.;l� e traça
'" Servj.QO('de.4tn\.lbiiZação �(�� e traça
$ Garantla ;de ..� (6) n:;aeiS.�s DOS �rv1ços contra._baratas,
pulgas. traças' e cupim, é qe.dóis ,Dl�� ��§OB
con��� .",

.. Preços�,8",p�r, àS! 5.0ó0JJG CctneormU cruzeiros)·

�------------------

". "

.. , ..... 'Lf .'iClM:Q., �fim�i�o :eó:lecad6, 11a :-P.aradã, :dQ'�Cêsso�.
'.

" ..
-

..•
' ,'.. . .....

. :CONJUNT.QS·'E$:r0��!)OS- .' ,;
. �ft,·

.

1'&\. VtJLCAESPU�\A. rev:es-,'
.

; . .

..:::��:�;;l�Ci,?O q.u plástico. �
•

MÓ,y�iS' �:Clh' O
,...:.Cr$., IIló(�lIOí�XrME(llSAIS.

Agofal�àbê'pO(le cómprài-�á' !2
;-traijj�iOfia1

.

q.ua:lidad e., IOlMO
.

, •.,

'a U)NOO:PJÚ,�0,' i
'

,
.

i ',' ," I' ..
1 -:.', ; -Ó.

•

Note .bem, o, LP CIMO tem
,

15' fáLxas,"'isto "e,,: is: .iUeseS" .

de ))razo.
. .. '

: ,; � ." ".
. '(":_ I:.

\ \l(}Cê· já . p,erce�il ;q�e não
.

:
estamos, fála'ndü ide ,LONG :,

>fitAY mas sim 'de: LONGO' ,)

P..RAZ'O .
.

.

�
,

\�
,;1 I .,,'

. �

'!
'E por falar em' Ú).NGO

,

'

PR�ZO, veja o"qúe 'lhe·:
oféreee o PL CI�O:'

-

I

.,
- .... '

rUM pL'A�N:O . :PiAt-R'Â'

.
_.
(-;'

.

"S.ALAS oE:Jkt,rrAR;en1 fér- �

'micá,on ma1:Je,ità\,a partir de:"
r ,

" Cr$ 2UXXl.OO,MeNSAIS:
"

ia·. FIO�iJD�P!JUS�, _

,

.

.

.

'.
�.'

,

, tan� .ee; Públfc9
',; - .�, ,I '�.' , •

" • ':,

:
. �pUOVOU. ��'

. CQLC�QES:� E.'PEpA. rMa.·:
casal,@u soltéifo. a' partir !olé'

.

0.1$.4.100,00: MENSAIS.' ,

.
. '.;. ,:'

LP :CI:MO
'de ·15 faixas

DO!Z(I'\ITÓRIOS DE CÁSAL ;.t

em caviünaYmarlihl; jacarandá, í'

desde: '

-cr�' 37.�OO ,MENSAIS.

"

\,

"-i'

CADA' 01tç�MENrOs

. i,

Escreveu:· noiva, Sr.' Aziz Yated' e se. Rua C,é,1 Aristiliano Ramos. Oliveira, Arcebispo de. FIo·
'

.•-''-��...
- ". nhora, ,SI'. CaIM, Ya,reçi -e se- Nossos ·parabens. rianópolis, tOlnando posse

.

'Nelson' Brascher nhora e Dr.· Salim Yared e .em nossa Diocese no dia 1.9
,) "

senhora. Do noivo � Sr. Faleceu em dias da sema- de -Outubro ,de 1929, sendo

Pedro Scoss e senhora, Sr. na passada em sua residên- que' naquela data foi rece

Rovedo Scoss e senhora e . cia, a Sra. Da. Ceci Couto bido. em nossa cidade com

Sr. Ciro Camargo e sénhora.
.

Pucci, esposa 'do Sr. Ed-
.. grandes festividades. Decor

Após a benção nupcial Yara mundo .Pucci, pessoa muito ridos estes 35 anos de tan

e Gustavo recepcionaram os relaciopada em nosso� "tos trabalhos e' sacrifícios,
convidados ,juntamente com

,

meios sociais e comerciais. D. Daniel Hostim, que tem

seus pais em' sua 'residência Da, Geei Couto ,Pucci que' sob sm. responsabilidade u

sita a Avenidá',Ma1ie'Chal FIo- pertence a 'numel'osa e tra- ma ,das maiores Dtoceses de

riano Peixoto. Daqui envia- dicional família Jªgeana, seu Santa Catarina ê o grande
nios o nosso abraço aos dis- , passameilto- foi 'muito . senti- 'batalhador por tudo' que

tintos nubentes e "seus' feli- do. As cerimônias funebres -diz respeito a Santa Igreja.
zes'>pais. foram realizadas com nume- Pastor bonissimo àpascenta

roso acorp.panhamento e seu suas ovelhas com denodado
Trocou de idade :dia 27, p. sepultamento, verüicQu"se ..(:carinho e amor. Seu nome

passado o· garoto PJlulo Sexta-feira, dit1 25 ,no Cerni· .desde sua chegada a Lages
Granzotto, filho 'do casal sr. tério "Cruz das Almas". "'se' acha' ligado a todas as

:-Mancilic! Figueiredo El' senho- e sra. Euclides Granzo.tto. Nossos: pezames .' ,a :fariiília boas inipiativas pelo 'progres
;l'!l<,.i,Sr..J6e W�i.trick'>1l'·.�'·se� � Naq�.e!��t,1�'ªr.:�f;' ,�,:re- enlutada., "r- I

.

'." .;sq�A,' " ri c" sa da Serra".

ilhota ����)'Plirtio. Silveira e cepclOlf0m..iãtTw, ... ,

,

... if6't:!tr ..... "�', " �:',�;��:f��\, '
" '... "'.. rd6cio

sehh(!)r�»o ato civil -:- da em sua reS�l'l ; sita a:"'''-' Dia 29, :'..
, ..

-feira pas Excia.
.

. �>.;:-
.

.

,

. ff;��r�, "dá. co'ni.pl 5 .átio�;,d�i;; a�'.::DLpâip.el. '. ostim,
C( ,

", . episcopado, ". ,;,.iE'xéiit. �vd-�r' ,�� �bnt,futJaJ)a'" lhando
ma. D. DANIEL NOS'P.IM,

."

'pá:rà .conduzü: pell:t'&ãminho
:Bispo de Lages. Eoi sagrado '. 'da felicidade eternlÍ" todas
Bispo na cidade de Blume- as almas da Diàcese. Daqui
nau, em 29 de Setembro de desta coluna apresentamos
i929, por S .. Excia. Revdma.· S. Excia. os nossos sinceros
Dom Joaquim Domingues de vótos de felicidades

"'Sâbàdo ''Passado no áltar

nlcir dl) éated;ral 'Diocesana,
fói : re�1izado o enlace ma

, tiimonikI,'da 'Srta. Yara Va

léria� Yareq., l�stinta. filha do

caSl:LtrSi. ,José 'Yared e' Da.
r .'. -

Ditml.antina "'Yared, com' o

jovenr Gustavo.'Tadeu Varal

da,: filho 'do CJlst:lI" Sr. -Ro

mu�ldo "VaTaldá·Da. Rosa
SdosS" Va-ralda.·Foram'pad1'i
nhos 'da: noiva -'no ato reli

gi'O&o - Sr."Yaréd Yared e

s�bhoi.-a; "Dr. -Yr,an Yared e

s�nPora e Sr. Jorge Yareçl e

serlhora.
"

Do noivo - Sr.

PROTEJA se(W

OLHOS(·
\ "" �/"':j. .

.

:; use Óculos �
bem odoPta�os.J· Universidade de Santa Catarina

Departamento de Administração
Centra!

otendernos com exatidão

.)í svo receito'" de óculos ,

ÔTICA ESPECIALIZADA

'MOD�RNO tABORATÓ�!O ED�TAL N'" 57/64
o DiTeter' da 'Divisão do Material, devi

damente autorizado pelo Magnífico Reitor.da
Universidade de'Santa Catarina, faz 'ciente
,aos tintetessad�",qlre,_se' acha aberta concor..

rência
I

pública, aprazada\',para 'às' 14,.00 .horas
ao 'dia 12 'de outubro de 1�64, para aquisição
'de ..apareJhosíGe J materiais-elét:ricos para uso

,..da Reitoria�da Universidade de_Santa:.Catan-
na�

Comunicação
a�lrlnandade de Nossa Se.nho:ta do_Par-

'Maiores espeCificações poderão ser obti
';.to,,:co:mUnica aos fJ.eis que estão suspensos to- Universidade de Santal\.Catarina, ,nos dias

. . .' das_naJ)ivisão do Material da Reitoria. da
uios;;'Osr.tates�relIglQsosl.naquela· ca.pela, em VIr- titeis, no horáriotdas ,13 às 17 horas .

';WJ:ie:::de .,' se,..estar - precedendo a 'pintura na" Divisão He Mate:ra!, em 28 de setembro ._.de
" .

-

, 1.9i4 '

'1r ,.'ia. _'_, __ ._�,-,_.': .,':__,_�� I��_j._ .. LA_ DIRETOR -- ;Josoé·'Forlkamp-- 6.10.:.i64
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en a ora
,

,
.

regularmente'yotadas e publica

c.
'

R�' U.MOf:NSE
'CONVITt.'. :

pOMINGO _'
" ,PROSSEGUE" 'o' SUCESSO

"A MOCIDADE" SE' j)IVERTEt',
.

.,'.

. INICIO'-'19 HORAS .'
• ... • _,. • °'0 ,

"

'. '. � •
I

,. :,,- � _,

Dumiense �'e: ·PatlJ� ,Ribêiro '

Contabilidade,�..

'

EeOnoriihl"'::_:" .Advo
.éacia Irnpôsto de. RêndéÍ';·�· 'Eri,lp�Íin1o �,

'Compulsório -,',,,'Reává�a�ão':, do',,·1\#V9. d�
�prêsas' (Lei 4357) .;,_:_: lmpÔsf!) AdiciQna)
de Renda (Lucros Extraôrdirí:�h()s) '. "

.

, Escritório: ,Rua'-COrls.· Mafra'."57:,
."

'

• '. • ,.,', , ". J
.. , ,

Caixa Postal, 61� -:-- 'Fõne .3837: "

•

'. .. :",. ,.'�. _

" .;' �'
•.

'

,,' ,', .� '. J
•

Flonanopolis .'''' '

.

" ·.se '
..

o. •

�_,'_'____

SALA: AtUGA,�SE" : :,; '.'

A riJa' Dt. ]'úÍVib; t4dooci,':a(j,. 110;: �.-
:no Estreito.'

. '.
.
.,. ,

.

Ótini� ponto :p�a ê�iUér�io'-
Ver é·tr.atar das 14�OO às T7.00 'hóràf

'no mesmo ender�ç�.'; . '. " ,-'
,

,','

RiC!), 2 - As Leis do, Im- tributo na tORte e que ins.:. lQgo sup�da pela, de [u- agôsto;' Neste mês, amda certamente fará com que
posto de Renda, votadas tituiu -a eorreção{'monetária lho 1) a dêste mês pela ce espero nôv? recorde, o que a arrecadação ,do Impôsto
pelo Congresso Nacional e foi' diVUlgada· no· �, 0, de

sancionadas pelo Presidell- 17 de' jullio' dê&te", ano 'e-a' '���--_......._.-------------------------�-----------

?l�::�?;�� ��;t;Rússia e Cuba nada tiveram a
divulgadas no ,Diário ,Of1- ,ou -' por<Jtie o aio alDeia

'

,

cial - declarou 'o Sr, oe- não foi divulgado em Diário

CO O'
. •

'18O de Ke d:;�:=� ;:&o:��a-:: . m assa:ism·. one y 4
propósito de rumOm ,d. C(lntra, na Im�' �Q- WAsHING� __ , Na W:J.-. nhuma prova foi encontra- envolvimento do governo" sassínío do Presidente Ken-
que ,� Divisão élo Ilílp&to nal, para efeito' de .divul· l�oso te41tõ1'lO ,dOi C�1tti8'"

. da que pudesse atestar o sovíétíco ou cubano no 3,$- nedyo .

de Renda eaw.r1a. apUca.ndo glJ,çã4.
.

,

'

.

�o'Warren figura a d$cla.:" ----------

1el's sem á. devida publica- .• ':
,

:
.

URiECADAÇAO
.

r�ção ,do: Secret$:rlo �e.
ção no Diário Of.cia1. "

"-, Um ,fato auspícfoso - Estado. Norte-Americano,
PUBLICADA ánrmou : _' é ,8. : constante , Dean Rusk, de que não ti-

Lembrou que a última lei elevação na arrecadação 'lo. nha razão para acreditar
votada pelo. Congresso e que . tributo,· mêsva mês. Por em .que a Uruao soeíétíea
tomou o no. 4.357, datada exemplo, a .soma. arrecada- estivesse, de Igum nlOI.lO,
de 16r7..,64, que'-elímínsu o da· em junho· dêste ano envoívída.sno assassíníe do
limite para Q desconto do. maí-cou -um"l'ecoJ;de mas 'toí Presidente Kérinedy. •

.

. \" ,

,
i' .'-. .

"

A própria Comissão fez'

O· "Ni"�Hf deixa 'd� fcndrna. r "'. ��:ad:�:�i:=�:aa;..

CUba..
WASIDNGTON, - ;ó sa- em�rgi�' do Sol para' ali

t�te norte-americano "Nin mental' IlS câmaras. Se�tln
bus", que -estava enV'1a;\tÍo do a NASA, osrepetídos es

pela televisão excelentes fo- forças de seus 'ci�ntistas,
tografias sôbre as condições que enviaram da Terra· cons
do tempo em todo o munêo

, tantes sínaís de rádio, não
deixou de funcionar. ccnseguíram soltar as athe-
A Admh'llstração Naciontl.l tas.

..

de Aeronãutica e Espaço
(NASA) declarou que a e

nergia elo satélite caiu tan
to que suas câmaras fica
ram sem condições de run-'
ciollamento. Essa perda ,ie
energia parece 8ffr perma-
nente

'

.(t. perda de energiá, ocor·
reu porque as. duas. alhetas
de . cédulas solares do ?('i
euto' espacial se' emperra
:J;am, As cédulas retira.!'am

ma,ro

ALFAIATE

RUA NlJNES A-lA.CHADO

'Em virtude- dós numere
sos rumores' sôbre as via
gens de, ,Lee HarVey . 0&
wald a. União Simética, bem
como de seus contactos ,cO,...'
às Embaixa"s,s

.

Cubana e'

SOviética,
.

a comíssao lu
se Obrigada a investigar
tais contactos"

,

Contudo -:- diz o relato-

.

ç

o atrito provocou u-na

falha· no . motor qve mantt
nha as. alhetas sempre IOl- rI'o.- "a, C<:lnussão' não
taiIas pára ó 'Sôl: dur.ante descobríu, �ro;yà:s de, que a

as. C;ircunvoluçÔes do' sar. �il'- t;Tn� Sovléti6a ou· Cuba
te em, tôrno da Terra,' tivellSem intervindo no as-

, Durante oS 27 dias em sasstnio do ,Presidente Xen
t1Úe.esteve em funcioÍl8.111e!'l- nedy",
tO, o satélite" i'exc'edeu tõ-
das áS'expectativas" - dtl'!·· ,Como parte ,de sua in-.
se.· a NAsA. 'o ",Nimbus" de v.est�-gação, a Comissão· en...

375,5l,tg, é o l1?-?-jol"'e o :lla'S trevistou o sr. R:ilsK, a 10

iCOmPlexo .

:Satélite., mete- de junho, de 1964, Cita-o o ,

orológico ;', j I.Í
..

co1ocado
.

em rela:tório como tendo decla-'
6rbltra. Tirou 27.000 éxr.e- rado o seguinte:
�entes fot()graffas, , Indu- ': "Não. tenhô provas 411'"
Sive uma de. camãaasJ de me lnduzaÍú a acreditar em

t1Uv�nS', &at1d� à

"nôite�'
fa- q'ue a União SOviética. estl-

1;0 àté então. inéaltot ma \<eSS& tnteressada em litiml
c;1e suas ,ú�timas .fot�ra las nar; o Presidei1te KetUíe'd.
foi a do furácão "Glai""'" ou est.á de- algum mOdO,- eu-

, ao lar�o ,da' cOsta or{'mt"J, volvida em seu, assassi
dos Esta,df-'5 Unldos.. O tl!la- n10. .. De., fato�

. nao v:ej o
1'0 de vida, ,pt:eVtM,Q ,.' fPá� que' 1ntar�e 'P04�ria, ter; R'
o,,�táUq mi. ;de·�8 meg.�� 't'l'piáó So'Viétlea. :e!n, .pa:r-,
� . �aa, P���ni.s!' �80 tiêipá,r' ��se' e9iS"id10'�,

�oltas eni tôrn.o ,da Terra, O· {Disse ',.a. CortllssM QUe"
'1'I'itnbus�' fo�grnfo�, os � fn- d\!.rarÍte 8.$, fuveStigações
rae�s '

. "�1®�" " ,''Dom''" cuic;iãQosa,merite' \ ,realizadas
"�hel" e .',Tiara','no *tli:l1· pela Agênclit. Cen�ral . de
tio.ai;· e QS' t\!.f� ,"�U.�"�,ê,<{��#ll��ciá .• Bur(i�u' F�
"�', no ������\ ; íl,f�r 14�' ,�. In���tIgi�O: ue-

Nada de.
"

REBITES

,,'.1

.'
, :.

.

Vw . Constririi' ou i Refor�a?
.

. .', C.onsulie· Nossos PreçOs
ma.·e COmerClO Metalúrgica ATLAS S. \;

Rua: DendOl'O N ,23
. F·iHa l' Florianópolis

. '

• R!m V�ieador, Be.tJstj!. ,Pet:e!ra -.,. �sa. ob� 3 q�$, sall'- de visitas -

.. de jantai e demais dependências - T�rrstio medbldo 12,50 x �1.26 metros.
·Rua Santa ,Ü,J.Z'Ja � Magnt!1ca -propriedade de fino �bamentç> pará quem

at;seja bÕ:a casa e, bôr�l polnllr :_' jarPim ,bem cuid3.do e ainda horta ampla - ven·

• Pór mcittvd de viàgem., r
. .'

:
.

� �� �uá T,obiás Bari_eto - gtande ClSS. :I :pe.vlnlePtós, de ,12o in2 ....:.. todo
c"Ollforto. Fácil tl'$.Usfom-..ar em duas.· ,

_ ,

• Rúa TheÓfiÍó dá' AlÜ1eida ;.__. Ampla. cas.lI-' v�,a:' Oóm garagem\
- rancho

.,a f1.uldos ...:. preç9 yantajosO.
"

"

.
' _.

'

,

( ..
,. � João. Pinto,..- ;E�fciO' que ,f�21'fundo1i'�o,� Liberdade. Gnande

rtunidadà pàra renda. !",:

sr . ·Ru� Tenent, SÜvelrit. ;_ QIsa des�ada - preço bom - PÓl?-to resi-
Q�' e CQmerc1aL_' , .

'

,

• Rua'Maria"Júlla Pranéo '''';_ easá coin 3 quartos - ótima loc:aJiza� com
1mda vista.

.

• Grande pl'optie,dade na Lagõa � com casa-boa � têrreeno de 93 x 100

ftÍetros - preÇO de ocasião,
.

c

TERBEROS' "A V_A ",.' "

"

'.. '

• RUa Alte. 'cimeiro 'D.O 28 'na: A�nO!hiça ·V�.l'ia�) IÇ)te de li':li: '27
mettos - ógortunidlÍd'e Coní bom- p� '.. .' , " . .' .

,
.

•
.

• 'Rua Desenlba�Qr Pedro SUva'- Pr.m dQ'� ...; COqueiros -- LOte

�� .15 ,. 41'! mp.t,,""
" t ",.., : .

'

,

"

.. No lBalneárlô - Estreito - :2 terrenos - bauetos, mêsmo por poucos

di,M '0 p�o'Çriet8l:;c es't::'1'á 1:!;:;u� para vender,. . .'

.
'

, " Lo�e !lO JaniiJ.·u .t\,,�l.âtiCo .;;.... Bal"Í:'eiros �' lote' h-LO 1!5S - tlledimio 15 :x <.'4

•

-

: �-V-.._.. [{C!EST'I�iluAO ,

�â� c..l..._' � �

...... "._.",,�
"

......._I .ti••• ..,� :..... __ �.,

PRO.GRAitAÇAO PARA, OS FES
. TEJOS D(), 38.0 ANtVERSARtO DO

"

LIiiA mNIS CLUBE
Dia/7/10/64 ': Jantar comemorativo ao 38.ô

. Aniversáiio na Sede SocialJ às 20 har'às..
Düi '8/10/64 � Coque�l oferecido às deb'.l

tantes p�lo Gerente do Americrut Bar do
Querência Pàlace Hotel, às 20 horas.

Dia 9/10164,-: &cepção às' debutantes, na

residência do Senhor Presidente d,d Ctu�
be, às 20 horas.

Diá 10/10/64 _' Baile de ANIVERSARIO
As debutantes deverâo· estar 110 Clube
às 23 ...h6ras Í1l1preterivelmente (o des-
-file começ(ITá - às 23,30 hGiràs. ,

�

Nota _. Pára o jántar são'OOfiVidados ta-
dós os - sócios dó Clube, sendo ttu't' g,U�ta.ie:.
ade�o estará na Secretária do CluJj� à t!�
do - dia 30 setemlhn)j sendo ericetrad.�,:��s
aias � antes da ,:.'.eá:Hz�ção do .refú�do jântat�
�_""'�_"'�__

A)lImETOJiul\ '. ,

-

--

..._t--

É

t

··as'
de Renda, neste exercício
supere a cifra de Cr$ 100
bilhões..

.'

)

,PONTO

O E

ENCONTRO
COM

r-

ANTUNES
SEVERO

ver

: Instituto de'Aposentadoria e Pensões
doslmpreqados em' Tran�por

tes e Cargas

.;-:;P o' N T o

DE

,ENCONTRO

ÀS 11.30
.

'(OOMIlIo
.

HABlTUAL)

AVI8.0
" >'--..•._--

RÃ'DtO,
G'UA'R� ,i

'

. , UuA

1't20 Kcs.
2YJ-7
ZYTe4Lt

. o IAP,ETC avisa a todas aª Emprês'as vinculadas ao
'

seu regíme.que, face ao. disposto na �l 4.357, ele 16-7-64
08 seus débitos (ínelusíve contríbuíções d�scontadfoS o';
não), referentes a período anteríor a junho pp.. pode
rão ser pagos com, a redução de .50% (cinquenta por
cento) do valôr daa 'multas aplicadas, até quinze de
outubro' de ·19�. Não estarão sujeítas' à correção' 'mone
té.rta, do seu valõr.d etermínada. no artígo 7, da meneio
nadá Lei:

a) os' débitos itiferior� a c-s 500.000,00 (Quinhentos
mil cruzeiros) liquidados até quàtorze de novembro de
UM' '�

, .

.....' ,} \
b) os débitos superiores a Cr$ 500.000,,00 (Quinhen- "

tos míí cruzeiros) e inferiores a Cr$ 60'0.000,00 (Seiscen
tos míl . cruzeiros) liquidado .em duas prestações mensais
e iguais, desde que a la seja paga até quinze de outu-
bro de 1964; ,

"
..

.

c) os débitos superiores a Cr$ 600.0'00,00 (Seiscentos
mil cruzeiros) se liqui�dcis em atê 20 (vinte) presta-

. ções mensais e consecutivas não Inferiores li Cr$ .

30fl.OOO,OO (trezentos mil cruzeiros) 'cada, desde çue a vi
seja paga at�. quinze de outub,ro de 1964.
A correção monetária abrangerá to:os os débitos l',ão

liquidadqs 'na "forma fCcinia, .inclUSive os pendentes de·

ações judiciais,. que não eate;am garantidos com DEPó-
SITO PREVIO EM DINHEIRO. .'

Enquanto em debito Com os IAp's as p'essoas jurí
dicas não poderão distribuir, quaisquer bonificac;ões, dar

ou ,atribalr participaçãO de ÍUCl'ÓS a ;;eus s6cios ou quo
, tISij!.s" pem ,.como 8;. Diretores e demais membros de or

,gãos di�igentes, fiscais ou consultivos. Quaisquer infor
.

mações serão prestadas na séde desta DE sita à Praça
Pereira e Olive1rá, nesta cidade.

'Rodolfo F. Pinto d9l L\W..Mat, ,1927
Delegado, Esta4ual

6..1-8",,1l-12�13-10..64

REX.MARCAS E PATENTES
Agente Ofi'cial da 'Propriedade

..� ��<��·+Ind-ustria I" ,

Registro de marca$ ,patentes' de invellção
nómes comerciais; títulos de estabelecimertto
insígnias frases de propagànda e marcas de

exportações ,

Rua Tenente Silveira, 29 - 10 andar �

Sa1a,� - Altos da Casa NaÚ" � Florianópolis
.

-·Caixa Postal, 97 -. Fone 3-912

. Ollem vai conslruír já. .sabe•.
JANELAS DE CORBER E BASCUL1HTES

.

PORTAS E PORTõES, De ferro,' de alta'qualidad,
por-preços mais econômicos. já

-

eslão fronl s

.e à sua disposição� em: .

I,

Compenssados de:,Pinho
Amendoim
Loro
Cabreuva

I Cedro
ranfasia

Imhaia
Paa-Marfim
Gonçalo-Alves
Mogno
Carvalho·
Paa-Oleo

Compensados
RUA DR. FÚLVIO ADU�E, 1.0 748

Telefone 6277
,ESTREITO

.

fa,raná Lida:

e os famosos
LAMBRIS nCODEPLACu
NOBRES' P1RA REVESTIMENTOS .
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�rã· 8retaR�I" careiro' de,'!eapr(I&
:Y0NDRES, ,. <ENS).· '-'-. Grã-BtetaJilha. ;·Q·.Clube 'de: t�0S,: trn�dos;; ° ','�:Baseb!l!l"

Esportistas britanicos ti- CrJ,.ekl;lk· "MarYle'b,on€,l, ., de tem, pi,u�ta, sE}w.elp.�ri�a, córn..
'

vexam papel' atuante: no, ,Lo®es" tomou-se. em :.:., um. antigo Jogo, ,iüg.lês. .cha-
'surgimento de jogos·.ho�e, 1788; 3., fcjnte,oflcial'dils,.re-· mado. "RÓ:unClers'.'.' '.'"
adotados em' todo o mundo 'gra's'do, jÔ�1 " " Q. nox,.'dorx;( iut�s� f�(ini -e
e presenciados' por 'milhões' '<:kGôl(e:: teve" como- Iar-: cii�.d9/na' Ing).aterral, 'd�ra1j- .� ,

de pessoas.' Todos os moder: '0; Olube R'éal re: Antigo .de te .o século- 18"e as. rJ,lg,l,'as.' 'w:i� \\r.. i. ide: �eqei�os � datas. paJ;a ít''re;liiza_çáQ dos Para corrígír-este contra- •

nos jogos 'que são i�cl'Úidos, Qô!fe"de; St.' Alidre'ws, na do, Ma�quês; de :Q.ueens�1;-·' • "
"
'. F' seus, oampeonates.: Em prt- senso; e também 'facilÜ:;tt 'o:

na denominação generaliza- EsOOcia. Entretanto, já··era ry toram redigidas, em 18.66'. melro Iugar.exíste o proble- 'trabalho dos' Dírétores da' -Perguntado como se achava o seu clube
da . de futebol surgiram de Jogado no país no século ,Na, verdade, .entretanto, DA'l:AS DO CAw:tÓN:�'ÊÓ má de 'tempo dísponível' pé:' F,e.X., com relação '3: dia;.; pal"a O eampeenato que se, avizinha, assim se
jôgo ,antigo da, Grà-Breta- 15 e, mesmo.. antes.. " acre-. vencendo ou .. perdendo, nas ESTAnU�:_ NOSSA: los nossos; enxadristas'; para poniÍD11i<itadg, de.' recussos .

if 'd d
_

nha, no qual pequenas mul-, díta-ee, em, fQrmar bruta, competições, realizadas pe- .. ISU,Cd;STÁO À F�C.X�.; a díspúeat- de' uni.
,

. torneio' rínanceíros, e.vl�!1nlio. assfnu
' moo estou. o consagra o rema Qr campeaa

tídões chutavam uma bexí- 1(0s Países, 'BaiiXOS'; los,' mentores dêsses gran- ! '.qúe "leva' no mínímo : uma terem os mentores da nos- brásileiro. e, viee··americano:· "O Riachuelo
I,a inflada, no sentido,' de ,

.
.

" . des [ôgos, ho] e em dia. !1, . N�p �ue viIno,s : -a,colÍ.1rt,-:, semana' p'a,r� ,

ser
.

conc�uido .•
'

sa " Federaçao andàreaa, a', ".
f

'.

d
.. .

duma espécie de "goal". Esse .. Uma' .espécíe de' "Hockey" G!l'ã-Ulletanna, .pode sem- , nhando o' )110,vrmen,to, po,' PrQcuran,do .resolve,r est,;t procura .de crédito e,m, É!S ... , €Ucoritra:-se em 'ras'e ' e recuperaçao �e seus
, . era.;,. coaheeído nas antígas d ...... 1

'

i.l 4- direoã té
.

t Ieit
.

'jõgo, em sua forma arcaí- ' , , pré, ..pelo, l11.e,nos, ter satís-
,
nxadrísmo catarfri.élJSel.' ii""'

..

TI d,'a.,d,e, a ,F.C
.

.x. vem a" tabelecimentos comerciats a� etas e SU�, ,'lil"€l">ao ecnlca em .1,el o os m.al-·Pérsia ,e Grécia. A priinêÚ'a , '" -f
' .

,. :5"
ca Ainda é acontecímento. , . .,' fação de ter assístído o seu não ,'por1" Iaraos . ficar' alhe�s', nruítos a,:n.os

.

realízando .. 0,. e hoteleiros; dos quais' de-: . -. '

f'
.

1 b '
, , ,. Associação' '; de' "Hockêy", ........,.� I_- _

•
' ores es o.rços

I

para que Q c u e se, aprese;nteanaul em algumas pequenas ., surgii11:énto ou' aiudad.o. n,) ao J;>xoblelna da FEPE�:", Ca�peonato Esta,dual_ du- . pende ta,rn13émtp ,SJlceSso:
cidades ingiêsas, nolada-· aI>.resentado regras. para :)

seu apeTfei�oa.1':l1ento e, di- ÇãO, ÇAT��N.E!�SE ;DE rante a sem�na .san�a; ar- dos 'torneios 'de âmbito es.,. bem: êste ano na disputa do título. máximo
jÔ"'o,'foi .. criadá em,' WÚú- . ",

t d t d' t d I S' . "De'mente em Chester-Ie,..Stre- � �ulgação através do g10bo! XAPREZ, com. .res,Pei,to � as' g,um�n an ,o,. no a amente a ua. ugenmos ao ,- d
.. O,, rem,o c,atarinens.e. Sa,bemos iq'ue iremos

et, no condado de Durhamr, bl�n,! perto' de' Londres, -------_-. os' enxad�tas do i;nterior . partamento' 'Téc'nico .

, da -. '

em 18�6.·0 ".H,ockey,." era GU
.

" .
.

'.
-

en n,ntr!l·r ad e a" f t s e bem trel'nados-

' ,

ter, esta' sewa:tla dois, feria-, F.C.X., .' à ,realizàçao do
"

C .......... ; .,.
,

.

. v rs rIOS. Q1;' ,e .

'

tão Jogado.l,Jor eqi.üpes'u.s,an- do.s, o que favorece em mui-, 'Cal,Ilpeónato 'Estadual" no, ma,s; nem por isso. ddxéIDeÍnos de .lutatl pelodo' bolas feitas' de aco:,- ,D,eixou.' O Avai O� masSaoista tó a.os 'J?arti�il?àntes 'até último tr�rnestre mais' pr:e": , I' d'
" I 1dQe,s' e bastões' l�ves. . - -

_- aqui, to.d0' beni..- ctsamelilte" nos .' 'primeiros ,

tItu O" e-' . 19o mesmo' que o meu novo 'c u Je
! o'::tê� for:. inve:pJ;ado e

.

JOSE"ME['lO"
. '.

J\1;as �xis.te ainda' . outro dios' de noveÍ11hrõ" p6is o,
pa�!).teàtl().. , J;>Qr{,liUil': �nglês

,

' ,

:. ._,
"

p,robl�m,a qu.E), é de vltp.l referido mes em seu.", infció nã,o d'ecel"lcionará os seus torc>edo:re�, e irá
em,

'... 187{ Eta.,o 'te,Aitis de '
'

i
�,.,'

t
',. "

.

t
.1:'" •

" Ap.o"s n"',a"1'S d'c., dOI's','ano'" de es�ov{,'.A.·.e:,de. ,;l11J;>prtaticia" e.o_p,r,)bl�m,:t em, como a sen'lapa.'sana, 1 t' "'d'" '1' l' d
'

OJ·aroo."O'tênis" pÍôpri'a.., .JI, "::
"

.

r.:> .li '4.:5'v.
.' das, Verbas. e AUXi1lO� Pu- também'dois feriados' '('To:'" uar :e 19ua para igua em to os os pareos

mente' ,dito 'já 'era', cm1lieci- diçação", com resultados' os: mais 'POSiÜV:0S; blicos de 'que â ·F.C,X.· d�- dos" o' Sàntos e Fllla.aos)" do çampeonatQ. :Pe,rgunta!�']ps então ao ex-·

� n:,"m.e.. In,'.i.r�l..�.��:,��,�.a.���.s, bem reve1ando'a >$,u;q. capacidaQ.e:(:...�.ei_ênék�,i)jm>�����.-en'lF-ft' -�esolven�se _'ci.�stft
.

forma. integ"ra.hte, do famoso oito gütante do Marti-
� - ��� 1-"V ,,,'"

•

-

"', ',..':" '.," -. ,realj,zaçao do. Camp.f!onato não só <;) p�oblema,"dos' êri-" '-'

"tênis. de�GraItla fói realiza- vem de delXaI'.Q Aval o mass:glsta. JO$:e d� � no. C9.fre.r d,o '-primeirQ t!.'i- xadr�taiS; �OJ:IJ ,t�!ll��m o', rreUi, qual' o. páreo que êle iria toméllt partedo � e,m,:'Wiml;lledon em ... , . . Mello.. '. .

' "

" '. mes4"e uqia' s�tiâ '(:l,i:tiuu"a:cla- dos Direto�es: da. fede:açã:o,,: na regatà " e êle nos disse o seguinte: o presi-.. 18:77.,
..

'

.

-1.__o__
.

.

.
...

I:
:

"

.,'.' dEi para oS-,Diretores ja Fe·· que. nesta epr�a ;,), terl!o em .'
"

.

'
,',

Tal UtXISao tomou o popu ar· .espo�!sta deração., pois: os orgaos, pú- seu poder o's allxilios :públi-'.· dente><fÓ' rRiachuelo Dr. Celso Ramos Filho
énf,vi'I'tnde dos 'seusin{imeró� 'afâz€·téS,<'pt>is, blie,os (álea;�lxUi!tma F�CX.. cos.', ,

_

ii
' se:'proiúificou e meSlnCil autori�ou ao dir�t(;r

é'profíssion�l da arte gráflca:.que �x�tC�1 :'�Ta . ���m:l%��:i;:n1s�::;; pe�����:��,l��!e:::�,���:, de\galpã(1) do:chJ�'a'!ie�xar o barco dois sem

Imprensa Oficiál do Estado': '
, . ...'.,' no último' t�imestre, .'

,

mi.Íla�se ail?-?a o cQl'ltr�s�1:' pÇlti;ã,O em' nossa Cdsa (temos ,um pequeno
A diretorIa do Avai

.

bém como' os '1'og'·a.:. . 'Têmos . ainda, outi:à· razão so' de, que Ja·, nos. referimos'. ..,....,1' -' )
,

d
.

.

' . , ),'. ':.,
. para 'sermos contra a não havend'o,a pÓssi�ilida.. BCUpao,,' para que nos pu essemos, tremar,

dores e aficcionados do, duhe:' eam.p€'ão, da�, ci- : disp{Íta do, campeonato" Es., de,. de :ni - mes}ll1' • tém.pOra-, pOis �tâTI.to eu
.

como meu irmão Theodoro te-
daqe 'por, cert.o que imo'se�ti:r em ,c�eioa 'aU7 tadual .hor Primeiro. trim�s- dduaa,lesmtaarl, °ClacSaiSml.;_pl'Ceaãdoo Esetam.

_-

m�s,>€lífi€uldé).de eIU treinar devido ÇlOS nossos
" .e

d J
' 1\/t ',11

-

'h' ., ..

"

"

t" tre, pOlS· sendo. aSSIm,' .,e- , .

s�ncIa e ose u:lle'.l 0., que· a WU1to, se, .or- .mos ·os, campeões citadtnos ;u� cidade, pois'os ��eios afazeres, mas tôda vêz que nos s{)bra tempo
nQ.ti, uma figUT'P .simpática e querida'rio 'cl,ube de um ano d-isp.ut�rido o re�'io�ais. seriam .dis:r;wtad�s . �S,:t�mOs. 'e"m treinamento pois sabemos per-

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

.. campeonato, ,estadual (1f) no prImeIrO ou sEl�nq,Q t,p-: ,
.....

, ;,. '. '.." .pre,sldldo; pelu dr. Fernando.� Cald.e.u.:a)3�s,tos. ao,o seguiÍlte,epodendo, . as- mestre ·do, ,ano,,'o, qU,e}virfà;
.

f�lta�ente que, ��m bpCl.de barco como dOIS
que, ass�m, peridie·uni va}0r, cuj.a)��tl.na ?0r. sim ,o �suJ:tado' ,final. do _lllais umít v,ez:,. Íacin{;a� o

sem' pattã,Q,.,tem que haver muito conjunto,
certo que vai 'Ser difícil, de preencher'.:: campeonat,? .apres:ntar C!'�'� trabalho dos, dmgentes. do '.... .

.

b
.... d d

.'

1'. ',;, ..... ,

., "'.<�. �" "... >
mo ca:mpea,o catarmen,se (i,.' nosso enxadri.smo.' ", ...

, seni O, qUl€oi O�.' areo nao fep, a o espera o, e

�Fedeiâ:cãa A1Iátiê�it�latineÍ1se�' .,
x:;;;ezu!e e�a:r�!��mi��:'�_ . tã:�c�u:q�·';.'ç��s������:: rr,� COt��g�in�édnão h? bom rendi�en:�'", ,,' " , '. t,.",\...e, siiiicadt) l�O c�"ranc*,i:ng" 1',1- os 'se,üs

del.egadOS"ec'CIl"�sl maye:, e e"uca. o para, com o comen ans a,
tro o· '.' < ,i'� •. -", �� .

d t
'

,.

1'"
.,

uh
'

f 't t E t" , .' '.. ,.- . ',.,'" ;"'iS titl�", a �eSl'pa emp,o""::t- miados, se· nec�ss�l'iO' .. �e �la�,: lá. po ,�c:ellil.os per e1 amen e rn.es o
NOTA OFICIAI::. No: 23/64 Dupla ;CI?CO,3,�.iD�lPl8.' ��lS:lt, da;"'i'té ,mes�lO'- no último. cp;r,n�o€!ue -uma:, Assemb la .,.... d' t .

O·
. ,

pôsto, o' que é _ sem dú- Geral: pois actedítamos' .Sér ar:rlscamos am a maIS uma pergun a ..

Dupla três' 3 c,t,riupla, ci<n- vida algumá ,_ um g"""1de' a',' so.rUcào -pata 'tã;o· � rvelJ:io' '
.

,
..

co o .;' ;, contra:-�enso. ," problel�là . .'· ...... : < ,; <j ",_' K às· o:titros páreos., como é que .está o
Dupla quatro," 31,x l()l]5la, ..

'

I'
..

d0is O .. I., :ijiachudó? �t;s:p0nd,eu-nos. O reu.ofuado re-
D�pla sete 3 x,Dupla s.eis &ol.étim· do Quadrangular,"

,

.,' �a�o�.: "'b Riaehuê16 irá 1utar muito em to-

�uPla um 2, ]é Dupla dois 2 do� OS páreos, é ,evidente, porém,. êle . tem
Dupla um 3 x Dupla tres

'

'Governador CeJso Ramos'\ grandes esperançÇ1S no. seu quatro com pa�
1

ter tl-p(mtado os nomes dos, tr.ão, no s;eu double, quatro sem patrão, dois....J
jogadores que ser�o J;'equi- com patrão; e finaIment,e no oito gigru1.te, quesitãdos pelo cl�}.)e Doze d�

Continua. marcado ·para Agô�to, a t�tul() de, r�folW no .�eu. �nt�n,der, _será um pár'ê'O disflutad:ssi-
o próximo. dia 14, em nossa J;>arà as' dJs'pt�tlUJ do ��a�, mo'". d�vido à 'g.r�cfe igualdade de fôrças em
oapital, a. abertura· do, Ti.>r.. drangQlar CEliJ?Q; �(i)s,."

q!u,e.. Se eneon.,,tram,,' os clubes" ..Naturalmeriteneio Quadragular Góver- Todayia não b,o)lo'(,e � es_pe- .

nador Celso Ramos' que rado en,contrQ, entre, !tire"" V� ªq)lili �< feisalva: O -Ernesto não incluiu
contará com a presença' do tores do Do�e �,da Fed�ta:. .

O ·seu.páreo eomo, uma das esp.eranças do c1u-Clube De�e de Agõsto e iAs- ção" ficando a,'. r"e.,"nião, pa.. ,

sociaçáo Atlética Tupy de ra a 'noite, d'é hQle. he,; tal'V��, d�v.ldQ..ao'�u espírito de esportista
20) Proclamar cam�eã. Santa Catarina e duas d:k...4-

�
.

b f
.

t
a dupTa UM 'coXllJl@sta(toSagremiaçõesdeSão Paulo

�
--x-,-

e ª sua mo'�la, mas sa emos peT .el amente
atletas Milton Pereira e. cujos nomes aincla sã� des- .w i ; ,

• -que êle.s. sã.a do:tqd,os de graIlde espírito de lu-
Eduardo Cordéiro: vi�e- conhecidos pela. nossa·. en- O primeiro, coaffo�to en- Ú). e qu�' düicilmente, perderão, êss� páreo,campeã a dupla TRES, com tidade salonista. tl'e ba.1'l'Íga.-verdea e pau... .

'.
_

posta de Al'ltônio . Carlos-
.

listas 'dal'-se-á no, dia, 17.,·' lloi$.�estãO. remando 1llwtQ. beut' e bem treina..
�cherer e Jogi Sumi. -,-x____,

--,�-

ne�ta capital, Q'uande �ta� d0S'.
30:) Abrir inscricões wra rã.o p:reliando em rodada

o campe�nato regional', nas A. pririu�ira rodrtd>t .. do dupla a� quatro equipes de. ""n4!'" •
- -_

t"
..

CO:N'SEUlO TEC:m;CO:OE categorias de indiyidual, .

Torne�o CWlldrangular· 00- Santa Catarina e duas de ��ª., ali" W�: anu,gQS" u�a nOlCla agrª..

TENIS DE MESA: lo,)' A- dUJ;>.las e por equipes. • rá sim.�tí\.ilea'jo�ndo, t'les- � Paulo. n�a grande. dável�::.Qt.. S.impá:�t(i\S, dQ, clu.be azul e
llr0v,ar os. ��gWtlte's jogos Florianó�ºlis. 29' de 'S'e- t� caplw.f,. dia l4, as esqu�- festa esportiva. btçrn�Q, da R.!��Mariª, focieeida por um dos
l;ea.l�7.ados nelo TQ:rn,e�Q. "

tembro de 1964. drai? ·do Clqbe Doze d�
.4oertÜi de. Duplas.: 4gêsto e da ASSOCiação -x- seus méÚ$ deatacados remadores, e queJ in-
Dupla dois O � Dupla.: sete

. ODY .VARE�LA. Atlética Tupy. de, Joinvile. clushl'e" fará a sua estréia no clube de Roberto,
3 PRESm� N:o Pl,�smo ,dia .em São Pau- A :Federação de Futeqol.
D�,q\tatJ;:O 3 x'·D,upla"$�·-"'-

._--
10 esta.�&ojoganc;Jo as duas, .·de . $a,lão jã rece'beu do MuU€il" tmmando, desta maneira ainda mais

Q
�

'.

�epresen.taçQ(ls p,auJjstas.: Conselllo Regional d,e De�- serlsaeionaJ, Q próximo ,"(�ampoonatQ, 'Catari-
nullla. sete, Q xDll�a,· c.i$l- ·��=-_��C;;r:;;�, PQrtoª a ve:r:ba {'ara fazer uen�� d.e '9,"mO..,,__". Voltaremos com novas en-
çO 3 �� t� às q�$.� (l,�ç,Q�el1. .

,

-4�:,

!;)upla, 'Im\ a, ltlit, (!eJ( '. .

• tM,. do TQp\�\Q-& dOW14J.ta�t � a/respeito da festa máxima. dQ' rervo
0:.

".

f,ft..:c'., , ENTlO PEÇA (tAfE. ZlT� Nã, 1'1_Oi;t�: 4e .�xt�feirq./ 40 ª \l;Q�t��� .. º'ª'" ',.�. '.0' 4.��h�onC"�
Dllpl�Úio.is" O'� D.1@1ft, ,setá g _ a ��açj,r),'C3t�nense de, �50,Q(}(i.®

.

,co Q.e Or�� . Cqv�....�"" .,.""

D�}!)l�. t���, 3;�o'(:Q"la...."'I
.

(1,�vert@i.: d:�lo;,� '1' �. �l'fol�
>

.•... •

"
•

,- .:"._;�

��d;�

• 49 ANOS DE LABUTA

,CONSTANrfIi EM PROL
- � -. • �

••• '.1' � �

DE SANTA 'CATARINA

NO SETOR DOS,ESPORTES"

110 nord,este - da Inglaterra
Esse, jõgo foi a origem' do,
moderno futebol "Assocla
tion" cujas l€)is ,foram ,ini�
cialmente, formuiadas··' 'lil,�
Inglaterra, , há 100., anas:

DESFILE

°

,

.

Ferroviário' x/MetrOÍJot.haje," ,

.'
.

'e'm ,'Cfid,üma']� .'
,

,

o Ferroyiário. tentarâ',.·hoj,e, ,em 'Criciú":
ma, alcançar a

_çlassifi,c�çãa ,para a fase 'semi':'
. final pelO: Htulo máximo' do·Estado-. Vai e11.
frflIltar a �quipe do' Metr0t?�I�· a' qmi.l está de
nôvo tinindo e' vem' ,de' vitóri;:ls sôbie' o Fi-

•• _. .
•

:"'1 ,",
.

gueirense ,e o. ·Marcílio ,Dias., Se.vél.lcer ou
mesmo emnatar, o ruloronegro terá ass@�ra

�' :l elass!kaçã.o, ficandO. a quint� vaga.,pal'a·
sei decidida.entr,e Marcílio Días e Figueirm.
se.

O jôgo desperta interêsse \inoomum e.,
por certo, levará. grande:\ públicO ao local do
enc'ontro que poderá ser déeisivo, para OJ Fi",
;gueirense. Ao MetrQ;uol in1:etessa 01 triunfo
'apenas para â conquista' do certame 'da la.
Zona. :(. [, �; ii,...rl ÓI

'CADERNETA' EXTRA'VJA'DA'
Foi extrâViada a. Caderneta �o, 81.253 ..- 1.0, Série, da.

Caixa Econômica Fefu>ral do Ji!sb'eito. pertetlcente a sr�.
Maria da Rosa.

'

9.10.

ESTAlBROS" ARATArA : S.,, AI.

. Pelo, presente ,editai, de e$\�$ 0$ se.M.Qr� a.e�Q.
nistas de Estalei.1'0s- Aramea S.·4.,� �J/M,\-s.e etn;·a�..

sembléia geral extraordmá'ria, no }lrÓlÓtli\o dia 13 de. �1:ltu
bro do corrente ano, às 16 hor3S; na séàe s.o.cili\l; � ru� Almi
rante Lamego n.o 310,: nesta eapital, ,a fim de deliberarem
sobre a segl.'linte

1) - Aumento. f!b Cil8nital S®�i
2) - Refo.rma dfi estatutos;',S80iaiS:
3). - OUtras' assuntas�de:'\f, 88Se da'8t!loiell1lalile

Plorian,ópali,s, 30 de' setemb�" de 196'4.
, ,

... ..,,;eu I

_,.i
, _-""""

EDA'
I·

"

PWQ.l'4lQ].qMa�do
CQl..U.OlW>ORES ESPECIAIS
MAUlty B0RGES' - GILBERTO N:AHAS

GlLBERTO' PAIVA

COLABORADORES
RUI LOBO - MILTON P. A'ViLA _. ORILDO LISBOA

MARIQ:INAC,IO.COELHQ,- DÉCI.O 130ItTOLUZZI
AJ3EL.ARDQ ABRAHAM

",; ,,,,,,.�,'''J��J;»!� ''in.'"''
.

,

"

'Escréveu.: Abelardo Abrahan

'� "

.. ",-,_.,,�.- ...... ·.é1il.'!;<,••:� j
•..•• '

... -':i

Tive:oportunidade de palestrar demora
'dQ!ml!ente 'com o �xt�ac0rdinário' remador do

. C. N'.'Riaehu�10,' E:l:Ilestô • Vahl Filho, que

..
ceaeedea 'uma .. entrevista sôhr,e _ as possibili

..
;dade�,do seu clube com referência ao próxi

.. -mo C;C:. 'de-, Remo qiíe será realizado em No-
'.

y�mbFó 'nesta, capstal,
' .

.

. RESOLUÇõES: f
..

Tomaf'10-S
em. - reunião' reil.lizada no

dia' 29 de;setembrd de' 1964.

EXPEDIENT�:: Noram
recebídos .. os seguintes: 'tele
grama. de 25-9:"64'da Fede

ração Tênis Mesa do Para

ná, telegrama de 27-9-6-4

da LAB, telegrama de ....

2-9-64 da LEOC, telegrama
de 10-9-64 da LANC e te

legrama de 24-9-64 da LAS

ofício de 28-8-64 da CCO

dos 50S. Jogos Abertos de

Santa Catarina, oficio .. ,.

25/64 da S.E. Cruzeiro, ofi
cios 165 e 173 da Inspetô�
ria <te Educacão Fisica, ofi
cio circular 1/64 do Clube

Náutico Francisco Martinel-'
li,. notas oficiais nos. 42, 'fiõ
"l6, 49/64 e circular 6(64 ::la

C,a.B., circulares 88', 89

e !1�(64 da C.�.D:, .

notas
o�tciaj� nos. 24 e 25/64 da

C.,B v.., e boletim o.fiéia� ao,

15/�4 da LANC.

Dupla cinco O x I>upla qua
tro 3

Dupla t.rês 3 x Dupla set�

O.

Dupla cinco 3 x.Dupla seis

2

-�RGES-

Dupla
sete 1.

quatro. 3 x Dupla

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



IUO� '6 .. (QE) '- Depois de

apresentar
,

ao "Pt:8sidente
Castelo, Branco' um relató
rio «mínucíoso

'

,sôbre sua
viagem de, in�peção às' uni
dades do lU· Exército, ' ��.
díada "no' sul (19 país, ° Mi·

nístro da, G�eITa, ,Gal. Costa
e Sil�.a, declarou que o Go
vêrno ' não: pretende decre
tar Ó ,estado de sitio ou 'to
mar qualquer' outra medi·'
da- de, exceção, ',após, a vi·
gênoía do art. 7° do 'Ato Ins
tttueíonal; 'afipnando: "Com
o ' término, da vízêneía do
a1,1;.' '1, q,o: Ato, Institucional,

previsto para a meia neíts
do ,dia 9, acaba tudo.

I

A"
tranquílídade' no país, é ab

soluta 'e eu sou um do�
responsáveis por ela. O' l\�i
nístro da Gueirá, disse que
no: sul do país," encontrou
tudo na mais perreíta or-.

deni, assim se expressando
.textualmenté: "'Encontrei'-a

Ainda'eIrucidain'enfo de

"CARA DE CAVALO"
NITERó,I, 6 (OE) - O nheoído fora da lai ocorreu,

De1egado Sérgio Rodrigues porque houve reação >10 ser

eontesscu 'ao Secretãrío de dada ordem de' prisão.
'

'O

Segil1�nça , Cijo Estado do lãudo pericial revela q).1�
Rio" ter',chefiado os poI!., 'Cara, de Cavalo l:ecebóu iá
cjais que t!1�cidàr�ná o mar- morto, a maioria. à06 4�
�1, C'$tà 'de Cáva.lo, 'Fri. ',parol;i re�istta� em '.'
sóu que' o ��fIPfni9 do: co- CO�SOO

,
'

,

.- ' .. � �. , . .

"Co.sfa e' SiI.va'-'a.o Regre'ssar: '

.'

',iGavêrn'o não {ogita do
.

-Estado de Sítio"

.cavalhada gorda. Os coman

dos, disciplinados. 05 �l·
,dados limpos e bom far�
dos e a melhor díscíulína,
Almocei com os soldados (

achei a comida excelente"

.,

" ,

pessoal e material há mnt- embora, .aposentado, creio . Nêstas colulições, Sem: fe;:. éemo . tantos outros de- eon- tudo mais' completo; 'pode- 'suas obrigações'.
tos anos, o que foi reeonhe- que não presto i um desser- rir os direitos ãdquiridos, cursos anteriores não apro-. ría ,� l;ÜStrib�ção ,do novo 'Deve-se êste servíeo, ,ine-
eído e proclamado, l�ão há viço aos meus, oolégas 'e asseeurando: os nrvers vi- veítados, ficado, aguardan-

/. côrt)o de fisclI:is aleançan. gavelmente, ao crivo dos �
muito tempo, pelo próprio acho que, presto .um serviço gentes de remuneração que do' vagas, para entrar num do' a' ordem de 2.500, ser 'concQl;'sos (lo DASP, na par.

, sr. Presidente Castellc' Bran- ao p�s! lev�ntá:n�(I!,a i�éia certamente, ,vãp se aproxi- quadro que 'não "põde 'per- ft(ita .. com 5' número de te da amrracão das ,cauaci-
F. ,ESCOBAR FILHO' pícía, em, face das medidas co, ouíos discursos ,e pro- da recomposíçãõ, da. corpo- mar do této máximo esta- maneeer estático diante "do- 1:600 p�ra os' Estados -de dades dos que postuiam à.

'SAO BF,NTO DO' m:JL, l°,' adotadas pelo -Gevêrno, na nuncíaraentos se regem ,por ração, para que" ela, alcance belecído (této que poderia crescilÍlento' pépülaeíonal e, prímeíra ·categoria'(SÍiõ'Raú. entrada na carreira.'ónde
'

i'DE'OUTUBRO DE: 1964, - :tílmna lei'de'ailmento aos um método objetívo de de- um miDiIbo-de!2.500 com- reger-se também pelas re- do desenvolvimento' Indus-> lo, Minas Gerais, Rio Gran- os que se desmandam na/)J�

"
'Entre as muitas, e I1b§�t'., ,:eilcu;rn�ntos d.� !unci.onalis-_ .n�l1cia de ma1e� e defeitos; pônentes," sem �,o que a co- gras .üe correção monetã- trial do' país. ,de �o Sul, Pa�aná, �a�!a. bus�a de

_ vanta,f;�l1�, :pes
v!n�s tardas que o Minis- mo CIvil da Uni:ao, fíxando a cuja allá.lise não foge, '� bertura da árelJ. útil de fis· ria), creio que a triplicação ,Aquela fôrca de que fala·, Calanila'; Estado: do RIO,

'

suais, talvêz pôr "ínéompe
tll'd9 da FazeiÍda tem á sua lum této> para a remunera-" velando o alto propósito caliZaçãó 'no país será mi- do quadro seria unia medi- va o antigo diretor do nASP, �atú.a; Pema;mpuc!)·'l» G� , têneía Para instauração, 'de,

,

r;.c te 'ne'!lte fase difícil da ção dos ; ag-entes fiscais, é de corrígí-les. praticável, 'sobretudo com o da ni�to' acertada, reajus- não poderia ser invocada nabara, conservada < �s_trà· pr�ce�!,os, se sr' cem quase
, vida �oonõínica e finanooi- ue.re' engfu"hapdo' os- reàebif É' qué os contribuintes, no" desenvolVimenW'

_ indnsttlàl tando·se as percentagens num gOV�1'1íO com as carao- nhaménté como" éla:sse ;es· 'isolados'
.

dá" cólJÍUnidade,
ra do pa�s', paÍ'e� 'que nio mentôS' ,�, quótaS-u�rt�f càso r do impostó de con: dos últinios 'ano's, das diversas "caf;eglnias pa- tensticas de que é p..xercido, p�cial); 60(!-" para. 051 Esta; - que' eri1;te r a di�l1idade' da

'deve perder \ a ,p'riorlda_de ,q�e sempre ,fo,�' o. 3�aü' súmo e 110 do sêlo, que é 'Dizia..nuf ,há, 'uns 12 anos ra uma pequena elévação de após a Revolução vijoriosa, dos de_ 23. cáte�oriá e�300
, fUJ1(�ão 'em ilóm.lla do _!;en

'réÇ'.amada a ,�mPQs�ç�O �� d,a,�rreira. I" ,

- �fuda'mais 'antiga, es�ão'nasSàdos um dileto' amigo, custo,' até mais ou menos por .um, homem da enver· pàra ós de ,terceira; ;' r' .exeioéíciO' é� imuõe a seneo-

e reestriltui'� 410 oorpo" Discittir a onorll1ni�e espicaçados pela >constanu que '�ra 'então 'diretor gerál quatro por, cento. , gàdura do Presidente Cas- Apesar das notícias que dade das investismp.ões co-

de fiS.càliZ�. Um dedG'o ou' não da medi(i:t governa0 fÍscalizàção" até agom não do DASP,' 'o 'Ito,ie 'Ministro Com uma tal providência, iello Branco., Ao mesmo hoje correm pelo' país, apre- mo método de tl'abalílo,
televante no q�, ,das, é'm�tal (e- não, só op�)I'pmi. abrandada em virtude, de de ri 'Assuntos'

.

I Ecón6inioos através de estudos seguros temuo, conv�nhamos que sentando alguns &lrent6s fis.. ,E, ,coma última· palà:tt:\l
arreca� que ft�' sem-> 'dade -� justiça, ou bdus· interesse dós� fiscais na par- tArlzlo o'de

.

Vlána; qUe ,à. dos níveis de remuneração aquela meslna fôrça nlio se, cais CiOmo Vulneráveis' á. já nãó são hoie 'os fiséais

pre correspondem á es�' tlcat não é o ,que -mf;Jttya ticipação das multas. ' nOssa;�)classé era poderosa, é éusto- da' ,arreCàdãção, ,te- 'arreldmentará se o Gov.êr-
, corrulle�" que &� ,�s�alo;x. de conslUllO, co�no ,ap�es 'se

" tivã das �.e�'tas; ,,<
� êstes C9Wentápos. 4fiít�1 de O cuidado. com a fic;cali·' nol'que resistia,", 'á intromb- ria o país uma presença ff· J10 fizer uma revisão dos no Bras� põr, via l\ire,ta, �u�IiC1(va, aouêJes �princj.

,Esta disparlilade entre contas, os agentes fiscais zação, porém, não pode ser' são( 'do seu ·Ueuartamento sica de ar;entes fiscais eQ1 'níveis percentuais de 'remu· do, oficiálismo' dõs" govêr." 'pes da Re111\blica". SôlJl'e
cMeulcis � �fêtiva : atreclJ-" não '1:ioderÍio diminuir' ihm 'desprezado.'Nêsse ponto é, nos me'!1n"P-"l assuntos dé inúmeros centros hoje abano rí�racão, para asselruTar ás nos que a lte'volucão der. éles, na escalá réinunérati.
dacllo, é niais:,�centtuMia, po, ,vil!ilâ,ncla �to fà:tQ. de. não' qu.e' queremos fixàr QS noS- sua econopUa.';) , 'donados, onde nin�ém nos diversas ca.te�<!rills da car- rnbon e q\fe fQrm�lJ;!1l. � ll� ,vlt, pa,ssl,lr/.lo;Ql ,I\luitos, Qutros
41Jpõsi9 de fenda; manti�o

\
Uódere� �n�r com � 1)ar�" SQS comei)'tários,', para 'jus- Def�diam os fiscais a ,�àra,rtte que' nã.o haja �va.- reira o. lllónta�te atual, sUa sucessão, desde 30, uma do funcionalismo civtl, espe.

desde a sua. á,daç§.O até � os'' licinacãõ ,nÓs' reçollt,imett- tificar, diante' do fato con- estáibiJ:iia,ção. d_o, tiÚUle}!o ao são de 'rendaS. CQm· o Que, não, afetará seno nnu"CSSionanre' cadeia 'de cialmente do Legisl'divo ,e

nossos dÍ.as· nnm 1(. iriSitmia tós dos, tributós e das mm· sutnado da retirada dos e$- f!uadto pará eVitar que ' a' P01;aue; com I) sistéma' de sivehnente ,o custo ' de. ar- solidariedade:'nos: êrtos '''ê· das " aütarquiàs, ,sob"étl1do

'o�se 'ca�tioo.;, do qoie , tas ,inciàentes. Po?éÍ'á•. qua�·' tfmnlos :de participação �'1 divisão- �s peÍ-centagens di-' uartlcÍ'pacão nas lllultas, ÓS
• recadação', 'I!:arantindo 8 es- descaminhos. a gran"e ver· destas últnnas. Continuam,

'CÍãQ 1}1ostras os im'P�s�s , do. niúit'o, ocor:r.er �'btl-i multafJ. a,ue seria onortull,O ,tninlÚsse a ,base 'de su� ,re- ,fiscais 'buscáram coucentrar- 1,.a uma ��tiva cOf'1·esp�n. dade é que, n08 836 titfiliires' , efétivamente. rep.e,bendo'

pà,� deelaràç6e�,
r

reelafttao.
�

roeriI.tidção Jria;jj' acentu� reest�túrar O quadro dql muneraeão. Esti' remunera,. se nos' centros de maior déneia, coJ;ll as Pre�ões da dos car�08 de agentes' fis. nma U'-ura dilntifi�ante, 'cor.
"dó semm'e' � bité,rvençió

\
d� da' dos ltlétodos de, �ba. agent.es fiscais, trlpllcandp- cão, .cujo ,crescimento, des-, atividade industrial�' fic,an- l,'eceita. cais do imnosto' de cónsu" l'espoildente em' mnile, 't)at·

, ".pcne�ts.:,' c. fll.d.litando � i?- ,�? da (jsP.á��ã�, que" s� o para melhor atender aQs ne,rlou aI!! ,medida$ ,restrl- do desguamecidas muitas AtualJ1,t,ellt� os fiscais da ino, o número dos oue úó·'� te' ao esforco qQe 'de�envol•
.

lfo dos '''eonertos''. As Mos. distinguia po� patente dina· inter�sses"da renda tribut�. tivas do 't,éto (pão, apenas ,regiões onde' a pOhinciaU, lirlmeira ,ca�oÍia estão dem ser acusados é 'diminuo vem' e que nóde se" 'maior e

t�uteS .- 'reto� , não' tê� 'mismo. .' $.
/

,aJro:ra ln�s. em. outras " oca- dade mditstrial ,é também Ç011\ ,uma uerllcútal!c'll in· to, porque 'a' classe; 'em' si, melhor para o paIs se 'o

!lioe1horad.o o ,asu�to. do .' As arreeadae;;es, . p91'ém,' ',.Fechados há muitos an�s siõ�s-), . foi, a'41al contimi' importante . .como o' Caso de 'ferlór'a u.nl pór centó. A 'tem reve'àdo' uma littli'l no· seu: quadro 'fôr lI.m'Qliad".
trilm,to. n�mbtati�me1!lte' or:, talveZ 'não sejam fIT,an"e-" nnlu quadro de 836 fnnci� uiuJ:t, custo ,de an-ec�açã(. Sântà Catariria. revislo; ahran"'endo O!!, da':s bJ'e, no exercício da sua ati· nas con�ic�es' nre,",'stas ,

' de

�dÓ em' nfuneros ' que, �., men,�e,,9feta>�S; uorquc QS n�rios" os al!�;n,t.es fisCais que ,hoje, !lã!), ,�lcanéá, 'prà- I' ,

.....�-:-
r �,it�s catel!:ô-rias.' levárla '0 vidàde pouco, siJ;nná'tiéa,' cre�fleito ás sitllaeõef! já ai·

"-n1l",s não confir- c!ontrlbuin�' nêste par.ti· eOl\<;el.!'11h:am eyitar nne o ticam;erite, mail! de dois tU'Ir ,Acaba de rtalitar·se mai5 p:r-,o da att6ea.dacio: a' um 111,as necessária. im:or�cin-' canr.adas,' d�n,tro, d'l.!' éii.a�a......'lf""; '"" ' , , ,
"'Y •

wni: clllir� teÍll' '�e1j"do esnjTj. n!'mero. de
I componmt8!l �ento. 8e�pie., 'se lidhtitjü um ém:iminó, DII.'l'a a' cátt"ei- 'lt��el' ai1\iI'a:' il:l<l�o )lós' me. divel ao curso dõ 'cumnri· . cunstânlllas fauorií,."eis oue

Mas áiitdà me$m� no' im: ,to· de oo�prilWsâ;() e disçi- ,fôsse ma lo-ra�o" VlIl�n�";tÓe Il!).e a�' sef.�
.

pdr «"entó bão m. de, a.!!;en�:fi
" do imo· .. --..... ..••,o.�.. ""�itid.o� 4»- inento�·dós' 'déve�s de cada . a' > re"P,"fe lei e"���f\le('�u"\�

1'1ü:vi. "s�m<' ri que I!. e'Va�ã<l rl�" hillu '��s. :!leu;; <;eda fo"ra, .de, �i:milibfi? um uósto de consu em todó "�?i� C'Í$:,tõemçó. -

um e'll re1acão :ao"Esf'-lilo., ,ra facilitar a ,tarefa d,�
.iA §e�l!,' P1nÜo maior, tH:illi l)'ro� ',�lJ.nto lOUl'tO fie ;""',if.,,:,,1"�"'''' ... "1� f) H"'1sH. sendo avultado o tj�t1',!P.a,jdo ',u.m 'lJOUC'O discinlhlando os cont"ibl1iÍl.

tin;õ.es ��:rre�;'I.!hidt;,-;, "g;.rf�f}:§. f-r'.cl,u
'

�e húmeró' d� concorrenfes, Os :' lh...fs,' ê'i1111frr.i\ 'hãü 'teflha 'á te!! �ue, em .' rande ,n�mero.'.

l:1:e::' ie,'�i.ira.m capaciiliide, '��Ó:,t5léii!'tlfi'toíi ��:tiH!iq! ,�§. , ;j�]com
'

� _ ....__ _ _ 1.._�� '_ _ ''-r _..."�_
�

• ..
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