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Tudo pronto para a (hegada de De 'Gaulle
Desmentida a Versão de Atentado Contra a Vida, do

- ,," '!

'.Manda'fárió Francês na ·Argentina .

.
" .' '.

. !

BUENOS AI�ES, 7 ,(OE) vêrno. H.Çlje, .dá sequência horª� de terça feita no

- 11'01 -d,�sinen:.tiqa· a ver:' a seu .. �fqghtma de' Vi�l'Üt3 eáís da. Marinha, na Gua-

são de atentado contra' a 'àquele pais. nabara.
.

'411,' . pfonunciaJá
vida do Presidente Char, PAltrs, 7 (OE) eum- -breve saqdaç&o. Logo em

Ies De Gaulle na, .cídade . ppndo seu segundo día de :séguida, viajará para Bra

argentina de Córdoba. :. .0 . visitas. ao Pa,�ag-uay. o �re- süía., onde as 17 horas

�lue houve ,foi um. tumulto sídente .Chax:}es De Gfi.ul- ]!lr�nUllClar� seu prímeíro
entre polícíaís e.' peronís-' . 1e ofereceu hoje na �m- discurso. As le elO, vtsíta

tas, quando alguns dispa- ,baixad,a' da França e'TL fi3- ra o Supremo e as 22 no

ros atingiram o para-brt- sunçíon.: um . almoço ao ras, será homenaq � do

sas do carro onde se e11- ,Presiçlente S.i-roissner Den- com .üm banquete p�10
centrava o presidente tro' .de mais alguns ih3�,"i.fl- Presidente .oastelo Bran-

,

francês. Após OS' .mctden- tes, dará uma recepção eh1 co.

tes foi registrado 'um Eal- honra aos chefes de, ois- SÃO PAULO, 7 (OE)' _...:.

do de 2Q ferídos 3 dos quais sões : diplomatlcas €'. das A. partir das 12 horas do

em estado. grave. O Prcsi- .' autoridades": para:guf.J�S. 0..([ 14, todas as. ruas por

dente da Argentina' S'·. 'Al:'" Amanhã, às lÕ e 40,- o Pre- onde passará O carro con

turo, Illya, recebeu leves sídente De Gl;l.�le encer-
.

iduzindo o Presidente 'De
ferimentos numa das mãos rará . sua �isita. ao Para- Gaulle em. sua' vísrta a

ido para-hl'i�R� atingido. As guaí, seguindo para Mon- São Paulo; .serâo int�r1i":

tevídeo. tadas; 8 -viaturas do De-

RIO, 7 (OE) E"tá partamento de Ordem Po-

.pronto o programa de vi-' lítica e Social,. 1')V9,1''lO

sitas do, Presidente De bombas de gás. lacrlmogê
neo e metralhadoras: Os

, l

."

No Vietnan

Gaulle ao Brasil. A, chega
da- do

c

governante rrancês

está' :,'previst'l para as 11
cclegados '. frangeses
'em outros. dois' carros.

Guerri1heiros Derrubam T rê's_'
.

)

. .... ,

Aviõ!8S Americãn(ls ,

"'il '�.!\,,� .. : J '1' ,,�.,i:t'.� .. �

SAIGON, 7 (?Sii ":.lc.,;'}"(f)sJ· fpft'llheuc6pteró, . clZ5l'nposta
guerrilheiros do Viet�ong, ele 5. iiQme�s 'l11;orteq 'quando
derrubárani . )'loje 3' av'iões 6. aparêlhó 6aiu envéüto �líll

militarês norte-Íimel'icanos Óhámás·�· A llifMtl1aÇâ"o' loi
.

, l' �. �
, r

' •

nas proxImidades de. Sai- dada por �1 porta-voz Í'i1i-

gon. Toda a tripulação de litar norte-americano.
\. Q

TCHOMBE PRESO NO EGITO
C:AIRO, 7 (OE)

.

� 0.00-
vêrno. da República Aái.be
Unida comunicou· oficial

;
• mente ao prem'ier congolês
MOlses' Tchombe que êle

será mantido sob prisão do
miciliar ern território egíp-

" cio, a�é quê o Congo ponha

em liberdade GS funcioná-
. riOs da Embaixada çia RAU'
em Leopólctville. . A decis�o
do Govemo egípcio está
contida eru nota entregue
ao primeiro

.

minisfro do

Congo.

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

t<.ído..Dias Lins

inform.ar,' que pp 'momento,

estl} sendo'· mqtrpÚládo o

pr6jetq' do execu.tivo que
dispôe. sõbrp '0' Estátttto da

·

Terra. Em' seguida, os ude-
'.'"

.

, � "

.Manifesto,Anti-revo"
�, . . , .

lucionário
.

,

elaborado

> . .t

Miss Objetiva Inte�nacional'
.

" �� "

em São Paúlo
\

yYEDA SILVA, Rahlha do
Atlântico êle. Santa oatarí-
na de 1964', .represeutará P.'

beleza da mulher catarínen
se no Concurso de Miss Ob

[etíva lnter'uacional, dia 17

próximo em São Pau10. ()
seu traje típico será espor
te . representando as praias
catarinenses. A indicação
foi feita pelo nosso Repór- .

ter Social Lázaro Barto-

lomeu.

Comunistas

Coníre �e"
irão.

manifestações populares
duraram cêrea de :�() mi

nutos. De Gaulle, ao d�i
xar aquela

I.
cidade argen

tim.l" não se mostrou nreo-

·,t:uparió com "os íncídentes.
.. O mandatário' francês cll
- rígíu-se

.

para <> aeroporto
onde ehibarcou, COlÍ1 d ..�s.·

.__./. PARIS, 7 (.o.E) - O par·

tino a ASsuncao no P'Jl':l- 'Reforma A'gra'rl'a' vem a'l tido- comunista: da Fr,ai1ça
'. ; guav. Ao' chegar :;tqtiela

'. .

.

I·
• ..' '. anunciou-se hoje abertalU�IJ.·

Oapital o go,'ernimte1::an:': BRASÍLIA, 7 ,(OE)', - AS gresso' na próxima segunda-
.

te para a formação çl.e "una

c� manteve encontro c,,'n bancadas elo. PSD na Câma. feira. Na opo.rtunidade o estreita aliança com os ·50-

O Presidente Alfreclo Stro- ra Federal e, no Senado, es- titular do Planejamento' res- cialístas, para . afastar à

issner. ApÓs breve coIÍtac- tiveram reunidas para ou- sa1t.oU ais' diferenças
exis- Presidente De Gaulle do po- .

to' com.:·o Plesidente :;Jnra-, vi; exp�sição dos Ministros
.

der. Os comunistas, tem P01:' . Está pSl:a o dia 9, amanhã, o término de vlgencw

guaio, De Gaulle pr�nUl)- da Agricultura: sr. Hugo d� tentes entre a atual 'mensa- objetivo impedix 'a reclei- ',. 'Ato lnstif-uc.I··o·na·1 em Sa-o' p'a'ulo "éló d.i�pbsj.tivo sübsi'stênte do Ato Institucional.. Suge
.

'1 'f
.

.
.

o c""o ele De Gaulle nas l)TÓ' Tl'u-�e',' '\):11'a .continui.dade. dos seus efeitos, a ado.qão do
dou' um . C.lSGl,rSO i. m'ult:-··' Almeida

.
J"eme e RoQerto gem c e re orma agrana. e � -

t'd
'

C ';;;",""S ele1'co-'es' presidencla.is '. '$AO PAVL.·.O', 7' (OE) _,. O .a"'"'rc;1o �"m .0 ar·t. 7" do At.o artigo 177 d.' éonsbtui,çã.o de 37, discrepando, os juris,
dão, que se agloÍÍlet'3.Va mi Campos':' do Plan�jamehto, projeto' reme 1 Q ao, on- �'V.. _

""u "'" �,'f

, \ . , "

t
.

fl·ance�sas·.
.

n:i'ú'rio 'Oficial de S�o 'Paü:' Instl�t�cl'on'al.· .

De aço'rdo.· tas lenj'$laClo;·es·, a, êsse resp
..
eito, concorclfl.l1do· algum:

praça do pl,lláêio·· do Go'- . sôhre.o estatuto da tetra, a gresso pelo governo an e- " .", b

, ,. .
. _. I'" '.

1 l' "'. "or
lo l{tle 'hô'jc,:,�Lrcilla"' �J,l]J1ica com o mesmo, Ato, o Gover-' cmú ,a�- sua.. ressurreição i.midiante restrições, oe discar-

• I"
"

'.,
" "ser.' ·ençammlaco ao ,-;,on- rI , • ,. �. -

. ,

1

::.:.�..:.'::..'_':......,...,.....,..._ _:..:"_:·L·j,:,::.._�..�·;:...c.�,�• .:2"�·:;;,
....:'�.. �.;:..���

.

.:.....;:...:...:,'-�·;"-'--T:'-�---:�-:-:-�:-:-��7-::;......--,..-=:----,.:-:------.;-"�::';:-,,,. 110Y()S: decretos, do Governa, náaor aP0SCB.tou diversos c1ancló outrOs, por julgá-lo,extOlp.perâneo e di:l[)el1sávL.

'I'
-' : '1"." � ,.:' .: d�r'< 4.�1C1i1Ui 'O\',9�: lli-l,:t:r[-'s, �,HW.�t�!l�\rÍ;ós ',PJíb./J9o J.)�r"" .' ,,� qu:e_, �e�tr? ,��...: t�xt? �on�tituciónal de !5, �nc�,]:'

"

'UII'" '}; ";l' "',� -B,p<I�'·'ll' ""c" 1·' a-

'":f,C.:l.JJ.UJ,WÜ\\lPíQ."" ·iL..;.�l'.aQ:,g�oen�{)j'T�ÇW�.?S.:.J8}ft�)e_�'ic,es_'J?íl'rp""'!.l..�ÇÇ),Q'.,lqpI,Mr, J � �,. ".
..

�"
."t'� • 1 ,... " t..".,,_,)�, "t'\'»':': 'B',.;<-:....,-�· "'n"'" , " ..O!·,,."' ......,.;.,,' h�i;'n!.a(!?10

:., �
, ,;.' "',�-í::...." '". .�i, �.

J. . �. .'" it"9��oipe-�v:'i.�'i�-· ,��V""" lfl}W, '.,_.;��:a<?P� "':�" 1� .W9�Ú,�:y;�'.;"":' ,..-"',_
f:

'" j, s ore's' °ân"-1!)�"trãd(i. '�é s' 'e 'Secretarias de· aó presente, 'Sup:nmmdo-se certos en-tr.aves e lctc."dad(.r
1 " .

.. ''[<''\'1'0'' SD1.ot:àbana .. EsS8S nl'S .çxigênêi.a.s' de.ordCi;n',prócessual, para a· prontu apli·
!listas decidirão' .

médidvs, fofam 'adotadq,s de cação dus medidasfa serem e;;cecutadas.
convocação da conveJ:;tção, . ." '. x �.

_._�_
. 'O fut�, pOl'éll1, suseita, desde logo, a eventualidade

·

elo p'artfelo pura a escúJ.l1a <
.

•

de L�m' inst.rumento cOlTctivo, de reaç.ão contra abuso:;:
do candidato ,a Pl'Osiden·· �

P C
e aténtados c.ontra a coisà pública. tão profunda se ím

ciJ:t da Rep'Ú;bli�a, ·'de acôr-
.

roeesso 'o'n'tra J I"
.-'

>

•

'.'1 '.'
.

. '.'
..

' II lao plantou (' 'se clcscnvolveu no país a frauda«,'úo das leis, �j
'do C0111 a :nTI:vuwcffjção dos'

.

_ U f �
.

I iláqueal;ão de direitos. e, o que é pior, a, desimpedida c

pOliticos mais ·chegrlflos _

ào
atú mesmo estlmulttda conu.pção. Muito há a merecer

Góvernadcyr Carlos, Lacei·· ,
.

E'
.

'

S ·t·
.

/·1 ,!

p' ator' e scr'l'vSo uspeí oe extirpação, desde _os lucros·ilícitos 0.0 contnibando, 1:\0
,

da. A tendência .(l.3{ maioria ,JUIZ ! '_ 'r.om _

--,.
.

__ - y
.

'.
- _

.

l câmbio neg1:o, à sonegação fisêal e até mesmo ao tráfi-
é pela aprovação· ela .COl1VO· '.

. . '".
-

.

.cD,ção L111êdiatJt da COl1ven- JlliCit-E� h_' ,(OE)\'�; o. " iCO de influÊn�cÜ:is,... ,
.

ção do partido�,'
. J.uiz dê' O:i$eitiJ, o pi'ohlOf';r [o.=.�. I· Não há nega( qHy �,/�eyoll.jçiío clàj3éncadea:d.a c ,,!to-

Público ê .. '0' Escrivão da j riosa SClií. sangue éIétl'ái�'t@.dô tE;1'l1 altos e q.ificeis obje-

5(1. VarEi, 'CÍ'h;�inal, de lià- S'--r'N1_':_ ;.�I)cill'g'�<a'':'!''�' '�: '.\i' " tivor:; 1'1 GUrD.prir. li só circunstância. c!1i, sua rapidez 6 d'3.

ôiÍe, r'ecl;��ral�1:-se no � atuar . J Y I au:!enGla de recontros lutulel1tos não geJvanizo1+ co-

i:io pl:OceiBo movido con.... P b C
ll10cÜstas e' ooiosicl'âdes, il1éutiiido-lhes. �1 cOl1aciéncia. de

tra o e�-��putaclo Fran- (-Ia ea� , orpus uma traúsforlllação' histQriéa imperativa, mai'cando no-

cisco Jilliito, alegando sus- �a fase 'evolutiva inevitáveL',
' ,

,peição.'O Juiz diz que suas 7 (OE) o. Suo E,' a p8.r dessa vesga disli'ucênci.a, continuam a me·

lrazões sãp' de ordem 1110- pe���' T.tibunal lYIilitar co� dtar os maledicentes, os agi.tadore3, os 1110centes üteü"

ral e ab-s"olut'u'lIlellte l'nti-
. na velha emprêsa do desprestigia, da confusào e elas

• meçol1 hoje ,a julgar 63 pe·
IIlas. O P·r'.ornotor· ale!2:a" . .

p conjuras dissolventes,
� didds de habeas cotpus. . e-

I Seria ingenui.dade imaginar-se que os ativistas dO
que era amigo· pessoal d.e la primeira vez, o novo Mi-

. Jllll·a-o. O· Escr·l:va-o '1)01'e·111,.
'extremismo 'sino-soviético entrassein em recesso, rcnufÍ-

nistro da Côrte Suprema,
"'�u a 110ta pI·t.or·es'ca··. .

1
ciassem aos seus desígnios consI?iratórios, votan.do-s6 à

<= Gal. Mourão Fi 110, ex-co- .

0.1Jutüi, frente à nova ordem em que ingressamos. Seu
"Também sou suspeito pa- mandante do IVO Exército, trabalho não sofreu' inte'rrupçã,o, antes, desenvolve-se
ra atuat no processo, p0�' paTticipa da sessão do Tl'i-

com fntensida.de, ,subterráneamente, valendo-se de tô-'
or.dem superior". bunaI.

das as formas'e expedientes, no se'ntido da destruição
l�latei'ial, moral e ·política. Dá-lhes alento nôvo 'u extin·

ção do Ato Institucional, pela suposição de que o ros·

tabelecimento integral· das normas democráticas lhes

será franquja e campo abeJtto às práticas agressivas e

solapa-ntes .da própria democracia; a qual concebem ..

como .nos países satélites, sob o aspecto exclusivo da

escravização do proletariado dos campos e cid(3.flcs.·
A defesa da segur'ança e da tranqüilidade da Nação

exige, assim, a conjugação de todos os esforços, i.ndur
mida vigilância, eficiente reação,' para que não retorne

mos à Ú'ágiea e caótica situação anterior, sob o e3Ia
cél0 elas nossas melhores eonquistas, o esmagamento do
nosso anior à. liberdade, "0 aFlÍquilamento dás nossa"

tradições cristãs e de cultura, o desprestígio da possa
honra e do nosso brio patriótico.

Mas, por isso que os desfibradOS e �Lpátricl.as se v110
provendo de otimismo, oportU11a se fé� a adverth1CÍ3
do general Costa e' Silva, denodado gU'lJ'dião da f;Çlgu1'un·
ça coletiva, alertado' e decidido

.

no C\mlpT.imcnro da
Ht,a mÍssão e no resguardo das inst�tuiçõ(;s, cnClílmnl1d�'
a vontade e a deterUlll1ação ,das Fôrças Armadas. c, por
igual, da quase ul1animidade do povo QrasjJdro�

E a palavra do. coman'do governament.31, ;visando. .<l

1]QO perm.itir que se turbe a obra imensa de reconstru.·

ção, que se ii.ram os ideais revoJuci'onários, que são os

de reintegraç'�o do Brasil em sua' soberania, em seu des·
Uno' hj�tórico, em sua int.flgridac1e de nação livre, de
sua marcha despeiada para o progresso remindo e cresc
ce111 e, do. sossêgo e da paz. permanente dos lares e do
trabalho criador.

Não pOded, assim, haver tolerância e impunidade
.

p'1ra os perblU·badores. da o.rdem, 'Para o sebastÜ,mismo
retrogradante, para' o conformi&nlo sabotador, para 11

.deserção ao cumprimento .do dever e para 05 entrava
dor0s dq. desenvo).vi�nCl1to regular .e contínUO do paiE>
!:.ob ó i.nfluxo tranSfOl�l1lador 'que se v.'ii. benefica!11e!l.te
operando. "

.

Ato Instftucionpl no Es'tàdo do. Rio
NITERóI, 7 (OE) 6

Palácio . do Ingá; informoll
que será imblleada no' Diá
rio. Oficial de hoje,' a lista

I

·

de fundonários cstadüQ.is '.
---.....,.....-.....",.,......-...--.--�

nrln'Íinensos, enquadrados

no art. 7°' do Ato Instituêio
naI. I11formou ainda que

.' 70% dos funcionários 'fo
ram' enquadrados 'por atos
de hnprobidá·de. O Gover-

·

nador Paulo Torres exami

nou durante toda a manhã

Eleitora�
no princípio' do ano

Reforma

;' :Acionistas Franceses' de' Estradas
de Ferro:' Acôrdo

PARIS, 7 (�E) - Chegóu
se a um aoãrdo

.
hoJe na

. disputa sôbre .

as llldeniZa

ções aos acionistas francê
ses nas estradas dé ferro
brasileiras. O acôrdo foi
coil1pletado no final de urna
sessão entre

-'

os rerlresen
tantes das duas partes, A

representação brasileü:a es

tava chefiada pelo embai

·'xadbr dó ,nosso país na

sr. Mendes Viana.
oficial

bre a ' liqUidação dQs a;:;
suntos. O cornunicado; n&o

deu l1J.uiores detalhes.

Mourão 'e o Ato
Institucional
RIO,7 (OE) - "Em no-

BRASfUA" '1 (OE) - Na

próxima segunda-feira o
,

'Presidente' 'Castelo, Branco
imvíará ao Cougresso Na,

. cional, projetos' do estatuto
da terra" lei do inquilinato.
e (') que fixa' 'normas para
incorpora.ção dos irnóvei.s.
A .l�eform� ,eleitoral, segun
do o ',chefe da Nação, será

submetida· aI)' Congresso no

início do próximo ano.

é tiárte desta tai'de, os re·

jatórios dos. diversos IPMs'

111stalados nó' Estado do

Rio.

Q.es&s·trê4','�
Ma1aTfês

, ,

.,

vas deçlarações a unprensa,'
O G.�1. Mourão Filho .

disse

que o país tem , Íeis Sllfi,
cientes para enq�acirar . os

. desonestos e subversivos,
não vendo, por isso, llm�h'IÍ
lna !1ecessidadI3' de ull1 l.10VO
Ato Institucional, após o

término .da
," ;,vig§nciá (l.9

4.° TABELIAO
: .DE.NOTAS
.RUA, ·CONSE.
LHEIRO -lWA-

FR'AI')''''
. ,Di '

, � ... Ainda os'�lncidenfes na Argentina
BUENOS AIRES,

.

7 (OE)

-,... Observadores d'1 Argen
M.na. comentam boje que
Cj.iante dos acontecimentos

4Ç·_!:'l11tem em.. Cordoba, os

peronista:s IicamÍn em pL'-
rigosã 'Posição,. como e.ie-

. m6p.tO$ perturbadores da ..

,ó.rdem:".:j;J:O,,:pais., As- 00n50-,
.

Osvino: Demissão
.

.

'

BRA�ttIA,. 7. '(OE) - O
Ministro da Guerra propôs
ao ?residente da República
a :.;ç1em.issão do Marechal
Osvíno Ferreira Alves, já re

'fo,rmado;'�as, 'fileids do'
EX{)l'cito. A ipformação' é de
fonte 'do palácio do P.lanal.
to�

BRASíLIA, 7 (OE) - De- --:----------_;_--_ _.;,_�...:_ _

núncia de que se elabora

um. manifesto no exterior

M
> •

para ser divulgado a. .qual-
. inistro íem Encontro com

quer momento .contendo crí-

ticas à atual situação polí- ..Di, lriçentes .S,·nd·íce iS"tíca brasileira, foi efetuada _
J

pelo Senador Felinto Mül- RIO, 7. (OE) - O Minis------'---,
ler, que recentemente re- tro do Trabalho tem encon-.

,

gressou de Copenhague, on- tro marcado com CUrigentes
.

de esteve integrando � dele- sindicais. empregadores e

gação do Brasil à Conte-
. empregados. AO meS1110

rência da União Interparla- tempo, receberá relatório
mentar, Ligando à sua de- do sr. Armando de Brito,
núncia, abordou a entrevís- sôbre sua missão nos Esta
ta publicada na imprensa. e dos do Nordeste, onde foi··

. atribuída ao professor Pon-
'

,tes de Miranda após seu

regresso da Europa, comen
tando o que ha�Tia observa:

<;lo naquele continente. sõ-

1;).r(7 a pQlítiCa atual no Bra-

:'

sil.

..
,

Propõe Aumento' de Impostos
(ontra

SÃO PAULO, 7. (OE)
A

.

s.essão plenária do ":'rl
bunal -.de Justiça do Esta
'do de São Paulo à reali -'
zar-se hOJe a �';arde, apre
ciará o pedido . de licença
para proccssar o n.�""""

:dor do Estado, a ser en

,viada a Assembléia.
_ LegL

lativa, de São Paulo,

FORTALEZA, 7 (OE) - O

Governador Virgílio Távo

ra do Ceará, segUirá hoje
paro:), Recife, afim. de parti0
cipar. de uma reunião da

SUDENE. O. c,hefe do Exe-

cutivo, recebeu apôio inte

gral das class!3s produtor�s
do Ceárá ao seu projeto. de
lei enviadÇl' a Assembléia'

Legislativa,
; solicitando au

m�ntd de impostos 'para o

d�sehvolvimeÍ1to . econô�i-co
do �stado.

l.otf Candidato ao Govêrno da -GB

cal'ioca, 'Para lan.çar a ':�nn

dic1.atura do Mareclnl 'l'ei-
xeifa Lott ae Govêm) da
Guanabara. O ex-MiTiis+'ro
da Guerra, vêm J.1es'stindo·
a todas as su.gestõer, para
o seu nome ser indicado.

quências práticas, serão tal

·vez medidas de repressão
. que o. Govêrno ..deverá too

mar, depois ele um período' -Le·J',::l·,' As··s·l·ne ...ed.e exitações. o ele tolerâneíJ:1" .

y!
.

- -

,sem que l11ov:tmonto' jUsE-. D' ,cianlta tenha conseguido. IVU aue
:fornecer uma prova real-
;'>.,

t
'.'

t·' d'
'. ,

···
.. '.·!.•:?.O'.. t,.::,men e . convmcen e' e sua \

16

f'SAÓ PAUto, 7' ('DE)"
C':lrave desastre' automobHís- C

'

· tico- verifieou-se -às últlln�s" ea.ra
hor�s 'dést;a' madrugac;la na

.rodovia ' Washington
-

Luiz,. P'imediações do M\lnicípio rocesso
paulista de .

Fernando Pres-

,tes, tendo colidido mn au:' Adhe'marto' f,lal'ticular. eoni u' trazeira .[ J
.

.

'J

de uni caminhão, que trafe

gava com ·as. luzes apaga:
das, apesar da chuv!'t"e e5C\1-

ridão' reinantes' no' .local. O
\ . '. ,,' l

.

· auto p!:!rticular '. ficol"Í com"

,Pletamente, de�truldp,_,J'esul
tando Ji1� 'morte de todos ps

seuS ocupantes, em nÚlhe,I'0
.de 3. -o motorista do cami

,cl1ão, evadiu-se ..

Desvio' de' Verba'
RIO, 7 (OE) - O BrIga

dei1'(;)' Júlio Améric() dos
Reis, será intérrogado ama

':nhã no
.
Superior Tribunal

Militar, a respeito do ,des
vio de 63 mÜhões de cruzei
ros ocorrido na Fábrica· do

. Galeão. T�11lbcm' serflo, i.11-
'Mini:s.tto

estaria' sendo
Exteriorno

apurar denúncias de que _os

empregadores não estariam
cumprindo as obrigações sa

lariai.s e da Legislação Tra

balhista.

Expurgo no'

ltameratv
RIO; 7 (OE) - A, comis

são de expurgo que runcío
na, desde os primeiros dias

da revotiição no Itamaraty,
concluiu seus fra):ialhos, e

já entregou seu relatório ao

l\'Ünistro V.8.SCO Leitão da

'Cunha"
.

ADVERTÊNCIA,
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oncla;,d.e 'p�urbações
LONDRES,

. __: Depois de de seus. oponentes. dtJ provocádoresõ de- 'ambos conhec[niénto; "dúranííe o

ser interrompido em dois Num momento dado 1ô',0 os partidos que perturbam fim-de-semana, de uma,
dé seus discursos por es- tumulto; sir Alec,.: tenso, e as reuniões 'de seus respec- "enquete" Gallup que 1110S

pectadores hostis o primei- pálido, exclamou: tivos .rivais. Os tJ,irigentes trajrma vantagem �dos tra
ro-mínístro sir Alec Dou- "Penso.q_ue o Partido Tra-. socialistas também têm si- balhistas sôbre os conser
glas-Home denunciou rar- balhista deve estar muito

vosamente que a OPOSiÇ30 'preocupado se-tem que C011-

traoalhísta contratara. pro-, tratar essa espécie de gen
vocadores para lhe emba- te, a fim de impedir que
raçar a campanha. Si.r Alec 'o povo se 'inteire das' sérias
encontrou' diflcu.dades nos questões. que-enfrenta nos-
distritos índustírals ele ·so país" ..
York e Leeds durante co- A gritaria 'aumentou de

micíos ao ar livre, aos quais tome afogou o resto de suas

assistiram numerosas pe,,;- palavras. 1'ransportou-se
soas. a seguir para Bradford, on-
Em York, gritos de "Vú de falou sôbre a necessída

para casa" interromperam de de modernizar a índús

seu discurso de 10 mir:utus tria.

no qual descrevia o que Não houve')lma -reação i�

. qualírícou ele: 13 anos de medíata do partido dírigl-
satisfatório .govêrno ,cep·- do por Haroldo Wilson

, acêrca d� acusação do pri-
meiro-ministro, no sentido

.

de que os trabaJl�istas l�a
viam contratado provoca
dores.
O próprio wüson, no en

tanto, havia deplorado pu
blicamente' 'as atividades

':;ticonfec(rnentos
'f�l

. 3rJciais

..
Debutantes: Está sendo esperada com grande es,

pectatíva, o baile de gala de sábado prõxírno nos

salões do Lira Tenis Clube, com a conhecida orques
tra de Waltdir Calmon,

Trinta e duas "Meninas-Moça" estarão estrean
do' na sociedade nesta noite de elegância:' Dione Bil
bau Silva, Maria Helena Botelho, Leonor P. 'Ol�veira,
Abigail' G, Cabral, Iara M, Kowalski, Amélia.' Leonor

P. Oliveira A'ntonieta Tancredo, Sandra Faria, Tania
·Regina So�res de Oliveira, Carmen' Lúeia,Laus '-8_

Thiago, Márcia Fontoura Rey, Wautraut Ramig Shoz,
Rosa Nitania Píazza, Regina Lúcia Carneiro, Maria

Tereza Machado, Neuza Iluarte Queiroz,. Celina .Ta

lida Nóbrega, Miriam Terezinha Nobrega, Iara Silva,
Maria do Céu Assis Corrêa, Maria do RoSário Athe

rino Maria Tereza Almeida, Ivete Silveira, .Cílene

Campos; Lilian Liberato, Jane Paín da cesta, Mary
Pain da Costa, Tânia Heusí,' Vera Lúcia.Gonçalves,
Flávia M. Malburg, Cristine Loris e Ignês Amorim,

f
----000'--- . servador.

Procedente do Rio, encontra-se' em nossa cidade,
o jornalista Ilmar Carvalho, para o lançamento de

seu livro.

Em . Leeds.. uma -tormenta

da vaias e ;gl:itos' .hostís- de
"Fora! 'Foral", surgiu das

aproximadamente duas .rn.l .

pessoas' reunidas �10 .centro
da cidade, quando procura

Janete Platt, representou' as Debutantes catarínen-
va começar seu discurso.

se no baile do 'Clube' do Comercio. em P.. Alegre, no
Passaram-se vários minu-

baile oficial' das Debutantes da Capital Gaucha, • tos, antes 'de se poder faze
.. ouvir por" sôbre o tumultr

.

000 cj que aumentou de mtensída-

_. .

. .' '1 de qúando. as ácla111ac:ões
Logo mais nos saloes do Querencla ..Palace acon:;!" de seus simpatizantes

'

c,e

tecerá movimentado coquitel, �10mena.gem·.as Debu·
; �isturaram com' os grit05

t.antes do Clube da Colina, (Llra Te�llS)'
.

---0001----

Pua: fllllrllu '.,. ,,11"0, ,,' :.

---000,----

.•. J••.•
Aniversariou ontem, o senhor Manolo Ri,,·nbau.

Em .seu apart'imento reuniu convidado's do casal,

Rimbau, para um jantar americano,

ESCRIlORIO DE .ADVOC�C!A
.D.R., N.ILTON· PEREHtA

Advogado
'.

ABELARDO E. BLUMENBERG
'A.HAHN

e PERSICirclllando muito bem acompanhado, o 'senhor
Dário Tavares,

Em recente reunià" ,;o�:a:, �oi comentada a be

lez'i de Vera Goulart, para concorter ao título "Miss

Brasil" _ Realmente, estaremos muito bem repre
sentados,

_

Solicitadores
AÇÕES: CIVEIS, TRABALHISTAS, CO·
MERCIAIS,. PREVIDÊNCIA ..SOCIA�, ETC'

. 'Rua Conselheiro Mafra, 48 -- Sala 2
.

---000----

Zilda Heuse Rainha da Cerveja, e Miss rtajaí,.fes·

tejou idade nova,
. :VENDE-5E TERRENO'

__-000-------- .,

Em nossa cidade, será· fundado ·b�elme�t:��·:·
"gopr�ssai's Grêmio" que terá como. diJ'�gen�es: Lia

Del Pra Netto, Lourival Buzare�lo, Paulo Josms da

Maia, João 'Carlos Albano, Ley Ma.rlit�,Del �rá Netto,

Paulo Gouvês, Tereza da Maia, Juliana Guedes, Neusa

Mello 'Neusa Bonassis, Z·enon.Bonassis, Antônio Gou

vês, �dilson Ka,kicarti, 5ione SiLva e João Emerson.

.'

----000·----

No Rio a elegante Iara Pedrosa foi convidada Pa

ra manequim da coleção primavera verão", da Cana-

dá Modas.
.

,

____�Ol�---

. Nunca se ..hlou tanto num. bracelete de brilhan

tes, como no da'senhora Cesar. Ramos (!;UCy), usado
recente noite de gala; nos· salões. da ·S,octedade Gua-

rany,
/

____,(')00----

Pelo Convair da Cruzeiro do Sul, cl)egará arria:
hã a noss'1 cidade a atriz do cinema nacional Irma

Alvares, que participará da movimentada noite de

Autografas, na IILa Feira do Livro, promoção da Câ
mara Junior de Florianópolis,

----0001--�-

Com um elegante jantar no Palácio dos Despa
chos, o Governador Celso Ramos homenageou o Al

mirante Murilo do Valle Silva.
.-",-,."

----,000'----

,

No chá das cinco no Baiúca, deram nota alta em
•

vermelho: Tel'ezinha Amin e Iara Gua�berto.

De Blumenau: Preocupados com a visita da ce

gonha o simpático casal sr. e sra. Herbert Müller He

'bong (Aiga).

---0001----

Também de Blumenau: Reali;lar-se-á sábado pró
ximo na Matriz São Pedro Sãb 'Paulo, a cerimônia

do casamento da bonita e elegante srta. ledda Bor

ba. com o conceituado advogado Roberto Mussi _ O

'lindo e custoso vestido que levará ledda ao altar

mar é mais uma das criações e confecções do costu

reiro "Lenzi".

GANHE UMA_BICICLETA
OUVINDO AS 18,05 HORAS A
RADIOANITA GAR1BAL.D1 .

Vende�se tuna casa pr:é-.fabri�a siü
a Rua Antenor MQrais, antiga Arpoador
Bairro Bom Abrigp, . com oito p€ças} insta

]�ções cOffiJ(Ietas t;". gara�an••i'�
_- .�' -" .""':/" :- _. .

EXTERMINIO FULMINANTE DE BARt\'l'AS, PUIÁXAS,
.

Tl"ÇAS�JV10:s.cA�. FORMIGAS E CUPIM "

Pro�esso MOder ..
'

·Garantia Ue. 6 Meses
i·_,'C _'-.-

_

.. ,�/'. .'
,

DEÚETIZA.D(í),RA AR! �NSE LIMITADA

'do alvos de vaias por ele
mentos contrários em con

centrações públicas.
Entr'ementes, :0 Mercado

de Valores" de Londres re ..

gístrou hoje . outra baixa
em- opera-ções muito' ativas
de venda depois de tomar

c

_.

COLUNA ..

CA,TÓ-L. te.
.

� .r�J
,'l'�i

..

C1Jr�e81' 'lIefr.fl�e ;f;o' XII
vadores de .4 1/2 por cento
na camp-anha eleitoraL

Os corretores de apostas
londrinos "consíderam vja
voritos os trabalhistas na�
proporções de 15 -a 8 para
ganhar as eleições de- 15 do
corrente.

·

pronunciamentos dêsse ,,1'0":.
,: tifice,: escreveu em, seu, li
vro que "êsses que, açusam .

·

o P3!pa Pio xn de .debílída
de, e. aquiescência -em suas

ações. durante a guerra es-

tão cometendo
Pio' XII. nunca

um. êrro,

roí, déb'I,
, mas" apenas prudente".

.

O. cardeal disse que o P 1-

pa com frequêneía conde

,
nara a guerra' e' suas atro

cidades, mas "o' fizera de
•. , um modo tal que não víes
". se provocar o pior. Muitas

· ,vêzes me disse, quando eu
. : lhe 'apresentava algum do

'CIDADE DO VATICANO,.·": cumento sôbre· êsse tema:.
'0 card-eal Antônio' Bacci ;, "'E"<: necessário evitar' uma

durante anos o : perito do " certa '.' dureza nas -palavr is
Vaticano" em Latim, disse" Émpregaria um 'dodo ain-'

que o ·Papa Pio XII lhe dís- : da . mais forte' para .conde-
- sera, com frequência, que

"

nar. os êrros e os' horrores
teria condenado em' têrmos. se não, temesse provocar

. mais tortes os' horrores da.' Um -deteríoramento da, si
guerra, não rõsse por seu 'tuação.

.

E' "preciso mníta

temor em piorar' a situação: prudência e paciência, sem
O cardeal Baccí

.

derende. pt-e altadas à justa afirIrift
Pio xn numa parte de' seu '. ção .de princípios, é possí
nõvo livro, "Com' o Latim' vel '- salvar 'as pessoas 'e,

.

ao Serviço de 'Qúairó
.

Pa-
. �ptmcipaJmente,' todos os

r inocentes de uma eatástrc
fé pior, nesta hora terrí

vel e triste", 'disse o car'i·!

ai Bacci.

Milagres �O' CoratãtL.
Quando se- gosta realmente de alguém,
tudo passá a ser maravilhoso, diferente
e êsses obstáculos, que até ,e�tão
pareciam intransponíveis,
desaparecem assim derepente,
como se nunca tivessem existido:

milagres do 'coração.
Quando se gosta realmente d.e
o mundo não é outra coisa,
senão ternura sôbre ternura

J,l'AZEM

emoção sôbre emoção,
e a gente que v,ivia, apreensiva
a um não sei que, de um rhínuto para'o

sel�te-,s.2 outra' pessoa
e chora'muito,' e ri à toa.

É como se a gente estivesse presa,
sem esperançÇl.S de uma nova liberdade
e sem esperar-se,
alguém nos abre a cela
E diz: és livre, livre ...
segue teu caminho, sem susto

f- sem pensar no que houve até agora .

N. Klingelfus - 4-10-64 _. (à M.E.K.)
, Medindo 10 x 30 metros.-,- sito a rua I

.

C,rispim MirrnO .116 (�récho c�lçadq �a Ave.l.l
r

mda M�Hiro Ramos). Tratar a rua TIago da
Fonseca n.O) .:186 Cappeiras. ·

Prazerosos registramos
no dia de hoje o transc�
so de mais um anivers!\.rl.)
natalício do nosso ilustre

.

amigo Major Virgílio Dia,;,
elementá d6 l'eal valor e

que :há an�s vem prestandO
,grandes trabaJJhos a êst'!

jornal, como seu Corretor.
Em nossos meios desfrut:1.
mereGÍdamente de sólidas

amizades, no' dia ele hoje,
por tão auspicioso acont8-

cimento, será, estamos cer

tos,
. muito cumprimentado

por todos que o cercam.

Dentre 06 quaiS O ESTADO
se associa' apresentando'. ao
prezado aniver�áriante os

mais since:t:0s votos de mu:-,
tas felicidades e�tensivas
a sua :digna {amíli�.

)llenino ADO:NAl ZANONl
.

DE MEDEIROS
. V'ê passar fia efem�ride
de hoje seu �l'iIneiro ani
nho de vida o robusto me

nino Adenai Zano.ni .
de

Medeiros , filhinho dileto
do nosso prezado amigo sr.

Wilson Libõrio de Medeiros
e de sua ema. espôsa ã.

Maria lnez Santos de Mf'-
. deiras, pessoas bastante es

timada em os nossos meios.
Ao menIno Adonai Za

noni e seus venturosos pa

pais· os nossos efusivos cum

primentos.
_ sr. Moisés Schmidt
_ sr EU B. Tesa.

sr.' Sílvio José de Souza
sr. Elias Paladino
sra. Anita Fernandes
sra. Aérica FerreIra �1e

Souza
sra. Maria Luz - Piazza

- srta. Marly Cataguaies
----:- srta. Ana Maria Men-

donça
srta� Júlia Maria Maciel

_. srta. Maryse Lucy Plaz:
za

-- menina Mariza
eloso

:- menina Sandra Maria
AllJano.

SR. OSMAR RAMOS

Embora não obstante al
gum atraso, foLgamos em

registrar o aniversário aa
, tal�cio do nosso el?timado
cJleg<t de trallalho !:ir. Os-.

i.T)ar Ramos, tl'<tl1scorridd"

Car-

alguém,
pas".
'No comêço dêste ano a

obra teatral "O Vigár·io''',
provocou consÍderável con-.

trovérsia com a sugestãd
de que o Papa PiO XII po
deria 'ter feit.o muitó maIs

para ajudar os judeUS 'dll-
. .. rante a II Gnerra Mundia!..
outro O cardeal Bacci, que pre

parou em" latim' muitos

'0 cardeal Bacci tem es

tado a serviço dos .últimos
. quatro Papas. Sempre es

creve em latim a vers§.a
oficial de numerosos docu

mentos e enciclicas.

REX-MARCAS E ,PATENTES
Agente Oficial :da ·�PropriedBde

'Indusfri'a!1

ontem. .

iQ ilustre I aniversariante,
em QS nossos meios go:za.
de sólidas e merecidas aml

zades, motivo parque
dia de ontem foi alvo i

grande demonsl!raçiiíes J

aprêço e
.
regozijo.

Embora com atraso.
ESTADO, se associa e curo

primenta-o efusivamente
assim bem como a sua dL
na família,

Registro de marcas"patent€s àe invenção'
nomes comerciais; títulos de 'estabelecimento
insígnias frases. de propaganda e marcas de

expartações
Rua 7'enente S,iv�a, . .29 -. 1O�

Sala 8 _ Altos da Casa Nair - Florianópólis
Caixa Postal, 97 - Fone 3912

URGENTE. PRECISA�SE
De um oficial de aIfaiata:ria (paga-se

bem) Tratar no 14 Batalhão de Caçade-res'
J

Alfaiataria.

PORQUE NÃO TEMOS O 14 BIS ...

..

Não mantemos nenhm:l �'CYSU de "relíquiÇls aéreas": um motivo

Fazemos <:ruestão'absc�: .: ,'te o1erecer rapidez e confôrto: outro

O 14 bis noo oferecia TiCCO disto e nunca veio a Florian6polis.
A Toc·Crnzelro vem todos os dias (coisa que outros não fazem)

nos melhores horários. O avião? Convair, padrao de confôrto e

tapldez. Contmue prefei'indQ a Tac-Cruzeiro�

TAC CRUZEIRO DO :SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Notitji'�s de· Lages i
i !

�: gas ,. �gos dos 'z�Vê� ,clt d ilustre t�tatlvo, to- qu1r1r por compra, doação,
Nelson' Btascber riantes. Dià 30, do 9ibali�ad.6 ràrrt lévar o abraço de feU· dElSapropriaQão' ,amigável 'Ou

,e humanitário médiço ,lageá- citàç6es na residência· do. judicial uma. lrea· de terras

Registrámos os seguintes no Dr. Jo�i9osta :tIreto. Da;. aníverseríante. Nossos eum- necessária, loealizada no en

'3-hiversl}rto�: .,'::-:: ,�á,�:29\ p.. ' 40 o,�to Ci,rculo de SJJl'Íi,z� t Pr:1�il(�8tos, com augúrios de trocamento' da Rua Correia

MliUel yared., i'J gnrot'l< )�s,l-. 6,es, pelo trans�urso�da' éf� ':- coàstaates' felic!dadesõ Pinto com a ,Avenida Dtfque
,

Z 1 n\éri.cle. neste dm·o:Dr-. JóãO '

:.'. de'C�_s, para. construç{ío
Miguel "1ared • c ,garoto. .'

a -

.

• .... _

..

d Costa fol muito vislta:cto.... eli, Por' diversas vezes nesta de um imonumento. de Cor-
ia Mwria Y;arecl,\flll1Us ',I! T .

. '"

t' C II ui IJ r j m e n t a dos por nossa coluna, fizemos apêlo reia' PUlto,. f1IDdádor de' La-
casal José Y�red' e Dià.man,1- t

.

. amígos e .ndmlradorcs. 1\ as autoridades de nosso mu- ges, na data b-icentêná$ da
na Yared. A data foi Gome- ,-

" Dl'tetol'la e membros [10 nícíuío sobre a construção sua funA-ão. Art.' 2.0 T. Asmoraoa com uma recepçao , 1 WQ�

oferecida aos parentes, cole- Lions Clube ao qual perten- em Lages, de um monumen-, despesas decorrentes dfsta
____.......-.�" ....

- _"--

to' ao fundador da' cidade lei correrão por:edDta d? ex-
;. � , ,'.e,.

.....
.,

, 'Antônio Correia Pínto", cesso da arrec�ção CIp e-
.

:,,',e"·I',·"R-. ;'.E,'.· 'R'·"Q,M."�DA"
"

,', "fvers�s palGitras'mantive-· xercícío corrente. Arte .
30o-

_

_. _

' .

os com o vereador Evaldo Esta lei entrará em vig'or na
ereíra ,Henckemaier e Sr, data de sua ,publicação" I'&

anUo Tiago dé Castro, nes- vogadas as disposições em

.... '.' . época Diretor do Museu
.

contrário: Prefeitura Muni

, I, list6rico "Thiago de cas- cípal de Lages, em 29 de A

o", sobre o' assunto, pois gosto de 1964. Ass. Walny
.,�! ettes cidadãos sempre se Della Rocóa, Prefeito MU11.·

. . '. {. �ostrarain Interessados pa- cipal."Aqui estamos para
.' R' d d' d' o I'Cl:\O de suas p'ubl�

.

ra que a idéia se tornasse cooperar com tão acertada
. Cine. mi. a .' es e o lU

.

'

, '.'
. , .

fI . l'lllü;1àdEi. Felizmente agora o inícíatíva, t.

cações ve�n reclamando d�s.�péssimos" I �s mesmo vereador acima cita,

aq11,1 exibido,S_. o. que vem dif1CuTI,tan.,d,:.. 0. �: n..•
0
•.. :;...

do tornou a iniciativa de a-
� presentar na Câmara Muni-

, traoa1l1G .no.que se refere a corne�tános_ �m 1. cipaJ um projeto-leí que foi

matográfícos. No entanto, sem�r.e CQ,;J?S� por 'unaÍlimidade' aprovado

f 1 por aquele legislativo, san-

'cimos encontrar no mínimo um '1 me��o!; cíonado 'pelo Sr. Prefeito'

mas nêstes .últimos�.,s€,.,is mêses n�o,
'

encontr] Municipal,' cujo teor é o se-

id gurnte: .

� "Lei n.o 194 de

mos um' filme c1igno,jlé,se,( critica, o.' "
,

28/8/1964 Aquisição de 'Area

Golri, OS' filmes', que !estão seriido ��bid dc Terras, Eu Wolny DeUa
. .

.'

d' t f ROCC'L, , Prefeito Municipalnão;:podei�emos, fazer nada.: .' e c�ns ru IV, ;
de Lages, Faço saber 'a to-

não ser' e§p�l'ar uma 'opórt�ida�� \�ue a. fi dos os habitantes dêste 'mu-

\reI- esta� IO'n'ge. Na-o adian,ta Crltlc�.'.' film l1icípio que a Câmara Muni·
cipal dectetou e eu saricio·

assim fracos }Járque o rlosso interêsse é en. no a seguinte lei: - Art. 1.0
'.

f'
- Fica o Poder Executivo.:' nar com bons ilmes. Municipal autorizado a ad-

Procurarei encontrar assuntos que - po

Sam; d'espertar os leitorés de nossa cidad

Não convém ,
trqtar temas complicados" pc

querem6s colocar os alicerces para lU:::is ta
.

de, quando os leitor�s já estiverem maiS ac Asscmbléi� Geral Extraordinária

. '., d . incmao _. CONVOCAÇÃ�,.tumados (; Interessa os por c
,

.

Sao conVldados os senhores AC1Ol11stas da Adegas de

'�spero qlle OS artigos do colega Emanu<:j Produtos Casa Grande S, A., a se reunirem em Assembléia

,,'... '. b'l '. tenham sido d Gera� Extraordinária a -re!'l.lizar·se á� 10 (dez) hora,s do
sobre o CInema rasl eno

, . próxrmo dia 13 (treze) de outubro, em sua séele socJ.al, na

O'rande importância para o lnelhor conhecI cidade de Tangará, afim de deliber!trem :;;ôbre a seguinte
b

"b
.

. ORDEM DO DIA
lnento SO re nosso CInema.

, . a) Aumento do Ca!)it.aI Social,
Espermnos voltar pràximalne�te . b) Alteração! parcial dos Estatutos

no'ssos n�vos comentários sôbi'e\ fi1riies c) - Outros :assuntos. 'de interêsse da Sociedade,
- Tangará, 20 de setembro de 1964

exibidos dependendo de nossos ciriemas no
A DIltETORlA·

cl.ar,em essa oport�dade, --..__.___ �ll-lM.4

•

r·;. _ ..

"

. \

.

: NOSSCÚ:TRAaÀLHQ
.

•
.. ,0.

";'

.P
"

.Em palestra que mantive
mos esta semana com 81 afa

mado artista-escultor lagea
no Augusto Malinverni Fi-

Ih" ",,,I-<> nos Slfirl'l1OU lOt pró
posito da construção do mo

nU:.Jento 'a Antônio Correia
,Pinto, fundador de Lages,
de que já está fazendo em

barro uma, miniatura do

que será o futuro Monumen
to e. lógo apresentará ma-

quete em gesso para ser es

tuclada pela cornissão que
serú nome'lda para constru

ção de tão importante obra.
, .

.

Adegas de Produtos
'Casa Grande SIA

----�------------�---------------.------------ Madeireira DAL PAI SIA
Vai Coristruir ou Ji.clvrma?
Consulte Nossos Pre\iu�

.

'{.LAS S .\: '!CONVOCA{;AO
Ind e ComercIo Metal,mgJca A '

• :� . " ,

• São convidados os senhores acionistas da,Madeireira

,Hua� Deodól'O N.' l3 aI Pài ,S. A., pata se. reunirem, em Assembléià O€raI Ex-
,

",,, l' 1 FI
'.

6 t"s ;f, 'i. �rdinárÍ}.t, a rea�izar-se em sua séde social a Av. Innãos
r i la onan 'pa 1 '

. '.' '" "

" I " '

'1 .

- �, ....
" ", ��, "2:..- �:.:,..l, col! s/11.o � Tangará - Santa' Catarina às 900 (nove)

----......------...---
..

� ............��. r:' "�
'JZás, do dia 14 (quatorze) de outubro pr6ximo:a fl.J.'U de

OTIMAi�:o.PORTUNlOAD�:\·; r' :�
"

j
, 1ibS�Oarel11 Sóbre s'��i� DO. DI�'

.

. ,

, ·1, . I;' " « ,

'd"
.. , 'a)' Aumenlo do Capital Social face ao q1:le estabelece

Vel'llde-se nina pi�optiedaae sit�a: � 'ua., ei n.o 4.357, ele 16/7/1964,'
Santo,s S.·�á.raívã "'N� "1269 >no Est

..reit.o. b) Alteração do Estatuto SociaL
rua c) Outros assUl��OS de L'I1terêsse scJcü:ll.
Com o têrrehO medÍ11do 61 metros de frente Tangará) 28 de setembro de 1964

.

'por 9'0 llUetros de fun�o e casa ree:n1 �on��. I A }nRETOiúA

truida com 11 peças, garagem e porao ha�l- 11-10-64

tável. Ttátar 110 Local ou pelo telefone ,6231 JANGO VAI ·SER ·OPERAD'O.,'

Asse�bléia Geral Extraordinária

RIO, 6'(OE) - Fonte cre·

denclacJa informa
-

que o sro

João Goulart se' súbmeterá
airida·,êste InêS fi; uma ope
ração 1m visicula. Depois
da. irttervenção,' clrurgica,
pretende o ex-presidente
.aceitar ,o' convite' que lhe
foi formulado pelo Presi
dente 'Nasser do Egito, .pa
ra visitar aquele país. Em

seguida, passará uma gran·
de temporada em Paris, or
de possivelmente fixará re

sidência.

OFERTAS DA SEM fJ.,
OfERTAS DA SEM
O F E R TAS O A ·5 E M

Of E R T AS O A SEM
OF'ERT A:S DA S'E M

OF ,E 'R T A;S O A SEM,
OFERTAS o'A SEM
O f E RTA'S O A S�'E,M

,

'.. .

I ' .. -."
.'

O F E R TAS O'�, S(�TQl A ':

O F'E R TAS O A' <. S E· M

O F E' R tA, 's ti A . S.Ê M
..

.

.

f � •

,
I,

"
, '

BRITO
"

EXIja em seu carro

';Lona de' freios COLADAS
-- 60% mais 110 aproveita
mento das Lonas,

ALFAIATE

It(TA
'. ,

NUNE8' 'MACHADO

. Nadai de
REBITES

PRATO "COLOREXff.
CASA' .D05 ,FREIOSI

\
I

\
PARA BOLO n.ua t:lautos Saraiv� ,453

.ESTREITO

Cada . Cr$ 810�OO
.�' •

>

,
.... ,

•

Koti(ias-
, De) Correspondente;
';"

.

CY�MA
a .

" SOCIAIS DE RIO �DO
'. ,c,. " ,.' SlrL'

'

.

i. #.

v.;,lll-nossa i\gencla, com l'e·

fei'ellcia. ao. 'J;J1'ês 'deI outubro'
fl�Jcút$, encPlltàrdos anota.
º-6e�' sóbre', os' seguil�tes na-

�àlíciÓ8:" "

'

.

r �,�.
- : :� ,;-

�

eidal:lco Naschemnmg
; :P ,bQl!b!,.plçlt) 'Industrial 01,

q�r.i99, N1j.schem�;eng; . ci-da·

d!10 '1101'_ todos estimado e

se111PTe mencIonado' com' c.a.
tinho como ÇO�llpadre Dari
co, dia:4 dó corrente atingin
mais um anO' ele proveitosa
existfjncia. 'Fundador do Du
que de Caxias, "mestre" em

:receitar cu \'as para CI1w.is·
quer enfermidades I:\emprc
solícito em atender seus ·se·
melhantes, figura boníssimu,
o Compadre Darico quando
,de seu natalicio. foi condina.
m�nte homenageado. Ao ve

lho .e boni amigo, �s nossas

sincera!:; felicitações,

•

Sra, Di\'u .A�Tuda Ramos,
Ao que' conseguimos apu-,

nirJ n\'l.· l'(�SíClência de· v.era·
neio do estbn.ado casal Silo

via· � dona Diva A, "Ramos,
na Ptab. pe Camboriú" 011'

lem foi eomemorac.1o mais
um llatali.ci0 da CXITU1, es-

posa, dp Dirétor da Agência
Ford de Rio do Sul. 'A nata,

'liciante,' oS' nossos respeito·
sos c1ll11primentqs cxtcnsi-.

\ros a seus diletos familia
-

res.

�;.�, Lu.ilJar K.. J. Paul.

� Diretor das renomadas Lo·'
iC jus Paul. e.x-GGi7ernador do

Rotary Çlub�, 8l<."'-integr::mte
da Escola Superior (le Guer

r[l" comerciante dc larga vi· .

silo, abastado. proprietário'
nu Capital. do. Alto Vale elo

Itajaí, o, sr, Lothar Paul dIa,

.13 pl'óxíll10 estará. atingin
do 111'1is uma etapa vencida
110 róI dos 'viventes, A exem·

pIo. dos a�10s anteriores, tam
bém em 1964 ,aqui. estamos

. prestando a nossa l!úmena·

gel11 ao ,sr, Lotl1ar :paúl com
votos' de felicidaJ:les.

,

. Enrillo Ilübscl!,

em. regosijo ao natalício de sos 'doces. Nosso abraço ao
clona Zely 'a quem enviamos velho amigo.
l:esíJeitosps .' cum�rimentos.

,. �Srao Ugia üarcia
nesde muitos e· muitos a- lVaUcr, Rosse'llq' Primo,_ Encerrando o mês de auLu.uns .0 '17 de outubro ,tor{lqll� Ex;Deputsc1o Estadual, ex .bro com Chave dô, Ouro,se gruta eIeméi'ide n:1o ape- . Secr�ta,ri,o db' Trabalhei, fi· mais uma vez hOmel1agBa-lla.s.· 'lJal.'!l' os familiares' be.l�1 .1110 d,O i;C;;'\Pl'e lem·;:>racl.o 11 o b "

� 1 S o om amIgo e COlega
como aos amigos e admira- lVraúoe'l Roussépq, o bom a" Jabes Garcia, diligente risc1wes do', acatado iÍldustrial 'nlÍgo' WUJter Rous��nqu Pl'r- cal' dO·ll\PC em Tubar;ío e
r:;rvlllo Hübsch,

-

seguidor mo, eficiente funcionário do bl;ilhante jornalista, PO!:
. �!�"sel.!::,�������o ,g:���0f.: lN- IAPTEC, completri,râ mais !1�othh:\ dÓ aniV6l"Sario

-

de
r,ícl) H]-'lbsdi "l1h PlOi�ebsn:lO 'ma ano de' .útil existênCia no sua ·digna consó!'te dom,'. Li
na indústria de blciciet�s pa . próxirpo di<i 26, l'und&dor. e . gil1.. E' com satisfação (jue
América. dQ Sul. DespQi·tis4t.' ,h�i1faite do '. P'I'B no A,lto,' . ���nbél1l em 64 destacan;os
dos mais fervorosos,' empi-e ..

·

va.ré, desde' muitos anos' a 'daia' natalícia de oxrna.
gador amigo de todos os homenageamos Walter Rous sra .. dona Lígia (lUTei!.!. a
seus subaltenlos, Ervino senq quando de sua ela,.(· quem enviamos feli.eitacócs
HUbsch terá- oportunidade' úatalícia, Sua espôs'a dona extensivas.'1o Jabes e �eus
de testemunhar o reconheci- Lidia irá preparar apetito· diletos filhos.
menta

.

de seus colaborado·'
res. quando de seu natalício,
em G4. Grandiosa churras.
cada com muito chopp em

ambiente festivo e alegre as

sinalará o gr:'1nd,c evento.
AD sempre. , amIgo Ervino:
I-rUbch . dirigente das firl1Jus
Innãos Hübsch dirigente
das firmas Irmãos Hüb'scll
e Com.ércio e Representa
çÕes Hübsch Ltda" os 110s
sos parabens,

Éd,\yjg'cS
.

SilvlJ
-' /'

.

.
. Hábil 'e veteral�o tipógra

fO,. depois, duraúté lórlgos
anos fiel sel:vidor

'

público
muniéipul C0111 illteira justi
ça ,!lposentádo,,' exemplar
chefe de 'família, ·fÍbra hoje
rara e'pàra quem um fio de
cabelo ainda hoje rein·esen·
ta compromiSso saúado, o

nosSlO grande amIgo sr, Ed

wiges Silva estarEi de ani·
vc'rsário' bHnbém dia 17 do
corrente. : Congratulamo-nos
com sua abnogada ('spõsa
que durante sUa longa en-

,

fermidade foi seu verdadei·
1"0 Anjo Bom pelo grato e

vento e enviamos ao natali
ciante

.

fErvorosas fe1icit�·
c;ões, ·com votos f1n sllude,
saude e muHa saude,

Sra. Zely Faig'el
Dia 25 encontramos em

n0:'isa Ag�nda o nátalício ela
eXll1a. sra. Zely Faigel, es·

tima4'1 do
baú'"

lnstHufo de Aposentadoria e Pensões
dos Empregados .em Transporl�

'tes e Ca rgas
·A.VIS'O'

.

. o, lAPETC avisa a toda.s às Empresas vinculadas WJseu regIme" c�ue, fa.ce ao disposto na -Lei 4.357, ele 16-'I-IH,
o�_ seus

. d�bltos, (inclusiye contribuições descontadas (lU'

J�tO) ': ,�éfl'll'en:�s", a p�l"íodo
•

anter10r' ti' .iUT.lI1:o <PP.:
.

!pod(�-
'

Iao l:iel pagos Com a l'ednçao de 50% (cÍl1lJuenta' VaI'CelüO)
.

do valôr das' 111ultas apliea�ras. até lIuInze deoutubro ele 1964, 'Na"o c's'tara"o sUJ'e·[··ta· 15 •
"_.

, , '."
..

,
'

'. a correçao mOllt'-
tar�a, do s-ell valor,d cten11111ada 11.0 artig-u 7. tia mCllc,"ú-nada LeI: .

a,) os c1ebítos lll�'erlul'es tI,. Cr$ 500.000,00 I Quinhclll-u". mil cruzelí·o.s)' liquidados até quatorze de novembro de
1964;

b)
•.

os di�bítQS ,,'iUperlones 11' C1'� aOO,OOO,:OO I Qumlleli
t.os' n111 Qruzeíros) e inferiorel:\ ,U Cr$' 60{i,OOO ..GO (Selsce.l1-
Los mil. c;,ruzciros), liquidado Dl}'! fIlias JVcl';;[.,l!.r:(Jes lllo.llsàÍ.�
e iguais, desde que 'I:). la seja paga" até qUÍllze de auf.u'"
'Oro de 1964;'

.'

.

ci os ciébltoii su�erio�'eii a Cl','ij 600.000,00 ü:leiSl:Uuto5
lJ iil criJ�cír�ls) se 1iquid�dos em, até 20 (viIl�e) prekM.
(:õe5, l1:H'l]�ail:i c cOl1S�c�.tiva.'!! :nüó il1i'€l�iores a Cr$ ... ,.,

30g.00Ó,OO .
(trezentos ml! cruzeiros) cada, de.sde çue u la

Eeja paga atê quinZe de outubro de 1964.
A 'f.'

'
,

, ... correft1o ll1opetárill. nbrangerii todos Of:, ddntos 1.i1O

llr,lUldados ,na forma acimu, incluslve 00 nendentes de
agú.es ttJ.d'idafs, que .nj1o' e,�tt!jam" garanÜd�s com DEP6-
SITO PRÉVIQ ''EM: DINHEIR.Oo ... ..

.

El1�lUa�1!;o mil' débito
_

:COlll o::; lAP's as pessoas jUll
dicas n�o ,l)pder�o distribuir, qm:!.isquer bonificações. dar
ou atribuir ,partIc1paç(io de lucrbl$ a 8€iÜS sócios ou (Im:'"

tistas, benl, ColHO- 'a Pirétor�s, e 'demª,'is membl'os de
-

ot:"
gã'os -'d1!lgei1't�B) 'fiscaiS �t2 COl1b�u1tJ\ió��

-

Quá.isC:.J'ue!'.

séão prestaduG na sê.de destfi'i�DE:)Ê
-

" -

_',' )t ""', ,.' o -:,,0,_'., '"" ':':',A,_ .':õ:-'-"":)}_{�
Oliveira, n6l:;ta 'éida J;c'>rj·/:,::

".

"·'.,.�:,Pi1'lt\i)
Delegaq,ÇlAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. CIDADE DO MEXICO - tura. Em 1930, passou'-a ser
:

Foi. iniciada nesta cidade subsidiária da Amerícan
a construção de uma tábrt- Cyanamid e, em 195(;;' foi
ca de' material para su- incorpGrada à companhta
tura. cjrúrgica, que deverá como uma de' suas divisões,
ser 'iníltUgti�ada em novem- As ínovações introduzidas
bro. por' Davis &. Geok assegu-

,

O 'éstabelecimento, que raram maior, segurança. pa
fabricará a conhecida li- ra �s doentes devido ao me

nha para sutura Davis
.

� thoramento
.

nos processos
. G'eok, pertence à Cyan<t- dei esterilização, uniformi
"níd de . Mexico, ·S. A. e

.

pg- . zacão da nomeclatura quan,
tá . localizada nos terrenos . to' aos diversos tamanhos e'.

....a fábriéa de produtos faz- elhÍlinacão da volumosa
macêutícos dos Laborato- dupla. ��tremidà:de das li

.. rios Lederle, que foi Inau- nhas 'de sutura,. dímmuín-
gurada em 1957. do a perda' de sangue.
Falando à imprensa,

.

o 'As' outras fábric'as do·

dlretór'-gerente da Cyaná- mesmo material,pertencen-·
'mid 'de" M€iico, Sr_- Hen':'i-

.

tes a' Cyanamid estão si

que' Cllavêz .... : saâíentou '" turu�a:s' em .nannürv; Esta'
que' a nova fábrtca .e�t<l;ra dó "de oonneoticut, a nor

em condibões' oe satísfazer deste' dos Estadds' trnídos;
as �eée5si:da-d.es do

.

Pai's; -. em Gosport', na' Inglate1.···
no que'dfZ respeito a l.fl1'has" ra, e e1Tl'H\.lrst.�me,' na Aus-

d.e .sutura. para ínterven- ttá'lia.·
,.

"

eõiú;' 2i1:11r'g'1()as e que, fu- ; A éyanamid', de MéxiCO
�Ílr�ente, poderá: ser ex- é. subsidiária:. da: Amerícan
paJrí(Í-ida ':píltra servir aos Cyan�m.id CompaJl1Y, impor
Pàis�s' da:':proJetada Assoei- tante produtora de arti
Acr:es�entou 'o Sr. Chaves .gos faJ;):na.cêuticos, quími-

que. serão destíriadas ma.s cos, agrícolas, -:eterinárips
acão de' Livre Corhérci'o ci::t plástícos, domésticos e de
.A�térica Latina". beieza.:
instalações e mais' pessoal (Western News)
ao estudo da, qualidade e

das quantidades' díspoai
veis' de matéria prima me

xíoana pará ;produção de
fios de sutura, assim como

p;tl'à .: satísrazer .oportuna
mente, asr.necessldades de

. exportação.
.

f{ f1í.brica Da'vís, & GC,1k
tündada: em' 190.6'; é urna
das- mais antígas do mun
'do no' que diz" respeito 3,.

pro.duç-ão de material de ,'1- '8�"'AlSPf1ltF'EITAOO8R.SIl'

irúrgie
tri,da no

�

Radar na ( J.

�__l��sl���ti
ESTÁ sendo esperado

amanhã nesta ,Capi:tal,' o
Dr Paulo Konder' Bornhau
sen, que será. hospede 'di'
Govêrno elo Estado.

. ESTEVE' de passagem
;pela I "Ilhaca�", o Diretor'
de Relações da Lígtlt dê

São Paulo, Dr. Ubirajara.
.

MarlJins, seguindd para' 'Tu-'
barão, de onde' 'foi para
Pôrto Alegre.

NA entrevista que parti
cipei com o Ministro

"

ela,
Saúde. Dr. Raimundo <lê'
Brito, na Guanabara, . .tíz- .

uma pergunta: Sôbrê 2',S,

acumulacões de cargos, dos

médicos,' o que V.Excia;,
nos poderá adiantàr? Es':',
ta pergunta movimentou
a. imprensa, carioca que
estava presente no seu ga- ElÍviad�"pel;t correspón-
bínete, na ocasião na en- dente Rejane Pereira.
1revista co 1 etiva. Respon�

deu, que os médicos são MO BIGLIARDI, supercu
especialistas 'livres do seu as previsões. Aconteceu" n. j

esfôrco profissional e que dia doze p.p., no Clube Re
ninguém e obrigado 'a ú·'l.:-....... .creatlvç Chapeôcense, que
bal'har de graça; o certo, �stava inteiramente deco-
seria ganhar

.

pôr tareis. rado com motivos .japonê-
O Ministro Raimundo ce ses" Maria do Carmo, esta

Brito, declarou também· va graciósa' e 'muito feliz

que tem bôa vontade pal'� por L:" l;'2'_\épcionado. a'· .1-)
com todos os médicos' co· vem guarda' de

.

onapecó,
Brasil e tudo fará para que cantou parabéns 'pra
ampara-los porque é ami- vocÉ:, ::'0 apagar as· quin
go de todos.

'

ze velinhas do bonito bOlO
de aniversário"depois dan
çando a .priméira; -valsa
com seu pai o Ind'ustrhd
Osvaldo' Blig1iardi

. "o
Sr. Setembrino' Zanchet,
Gerente do Banco, do Bra

sil, muito' cuinpr�mento pe,- � NOVA �O�, __, A maior

lo seli/.· anivetsário, que" c6-' parte' dos' ch�fes tie' govêr -

.

niemordu no ,dia treze - no dos Estados me�ij;Jros da

A Srà: Eduardo
.

Silveira ONU tenta visitar a sede
(Norma) Madrinha das de- d'a" mesma du�anÚ b exel'-

YllDA SIL7A, a bonita
butantes 64, ofereceu-Ihf.s cí6io de seu man�lato., mas

Rainha do Atlantico ue
um elegante Coquitel' <:11 r�r!l,mente um dêles efet·l.:t'

Santa Catarina, represen-'
sua residência _ Fel r.f) duas visitas no mesmo a;11O,

tará a beleza de mulher
dia dezenove a promoçiio "Isso agorá parece ser pos-

catarinense no Concurso
dos escoteiros', "Noite dos s-ível. Na semana passada,(Ie M1'SS ObJ'et1'va 'Internct- .

t"o e aI U TIl'"Petiscos"" O ponto alto d.a ·0 secre ar1 -g r , <--

nacional, que acontecera
festa foi o "shaw" de' nt, indicou que .recebera

em São Paulo; pró"ilno jia
hully-gally e a'escolha dos uma indicação oficiosa do

desessete. O seu traje t.i-
"Reis do Twist 64" _ Ota;.· presidente Johnson, ma-

pico será esporte repre-
via Augusto Rauen e f. nifestando Q desejo de .vi":

sentando as :Jrr.ias catari-
i

. sl"t'ar a sede' d'a ONU e pl'�-
.

linda Dalme Mari'e Gran' 0, .J

nenses.. Lcom:;::::.nhado. de
I ·t fe' r1'r uni discurso ,na As-foram ree eI os.

sua mãe, pela Varig" segui-
rá para São :"'aulo, segun

.

da-feira.

M'ari�. dif Carmo B�gliiil'l1i,
'em .Chà';p·�có, comemorou,
os seus bonitos' quinze
anos, (Real FotÓ Stlldid).

.,. ._�.
,

";

•

.!

I .'
'

.

:,P.RESSORA
"

desenhos
, clichâs

folhetos - tatólogos
cartores e carimbos -

.

impressos em geral
, �opeloriQ

;,
"

IMPRESSORA MOOÊl:O'
DE

ORIVALDO STUART. elA .

RUA DEODORO Nf33-A -

�OHf. 2517 - F.LORIANÓPOLlS

.----

CIRCULOU em Florianó
polis, o Dr. Anibal' BotelllO
Paiva, Chefe da InspetOl'ja
Geral do IAPM, na Gua

�abara, que veio dar po<;-
,- se ao novo Delegado en)"

1
Santa Catarina, Sr Fran-:"

cisco Pimentel de Lima,
ex..Oficial da FEB.

. s'embléia' Geral, se fôr r(;"

Da Correspo.ndwte üe' eleito' a.' 3 dé nov:eni.bro.
Bnis'que (Malú).
Para comem.om,· us .' O presidente' Kenned;!

quinze anos de ,'v. filha <Íirigiu:':se' aos representa:" �

Safira, .o Sr. e Sf3.. E'\di-' . tes dos Est.ados meU1br.�'J
des (Gertrudes) Si·lva, re- a ZO de setembro de 1903

ceberam em sua r;u&a. ;lia dois meses antes de sua

COMENTAM que há um

inquérito em duas repar
ticões uma na federal e

o�tra' na ,,�L, ":aI. Po�le
mos informar o que está
ocorrendo é uma investi-
gação determinada pelo
·CGI.

ti'ágicà morte, para' re'l.

firmar à ONU seu inter(�s
s� no programa ·da organi
zação mundial. O presi
dente Jóhnson compareceu
à sede da' ONU menos de
um mês .depois de prestar
juramento. A 17 de dezem
bro, Johnson declarou ')e

rante uma Assembléia G�
ral replet.a que os Estados
Uniclos cumpriram se'lS (',,111

pro,missos "do Vietname,
até Berlim Ocidental\", no

pFano
.

internacional. Refe
rindo-se à politica inter
na·, de seu govêrno, dec!a
rou que insistiria na rtpro
vaç§.o imediata de um vI

goroso projeto-de-Iei de di
reitos civis.

vinté pp. Foi um. encpntt'o
da jovem guarda, �)re:3ti-
giado pelos brôt'Js brus

quenses: Jussara Maluche,
Alice Tumel, M�l).'Ül... do

Carmo e\ Maria Antônia
Kriger, Vilma e Vanete
ra Schaéfer, Carm·3m Cú}
zani; Verônica f.'lalueh'e,
Ivete' e Terezinha Kln.r.n;
Luclana

.

Alencastro, Deise

Deichmann TV[L\RCE-,
LO, participando b nascI
menta' de sua i.r!i1ã,zil1h�
Mariela. São Pais o 2r.� e

Sra. �E4yídio (Evelina) Wi

pel
"

Regressaram de

um passeio pelo sul (lo
País o Sr. e Sra. Walclénw.r
S.charf e .0 Sr

..
e Sr't. A:)s

cio Graher UARCA
RAM. "niver", os brô.tos
Maria Luiza Rena'lx e I ',1:'\.

nir Maria Barni AS

regionalistas do "Luiz Au-
. gusto C.respo", recebzrn iH

día 25 pp, a brotolârdl.1.
brusquense com uma. "S();·
rée" no Clube Paissanéú,
com o· conjunto "B':ue
Star" O DIA da. im
p"rensa e do Radio foi·· CO"
memorado . em Brusque
dia 25, na Granja. do Pre·
feito Dr. Ciro 'Gevaerd,
numa promoção do Jornal
o MUliicípiQ e da Ráàfo
Araguaia - Anivers:,t!'iou
dia primeiro pp., !) Sr. Os·
car Gustavo :Krier, Presi· ..._---..........--ít

Da Correspondente de. dente Cio, Liga Desportiva.

Eejane perel.. NA "i'�oi-

HOJE, o Querência Pa

lace Hotel, recepciona rá
com up1 Coquitel as debu-'

tantes do Lira T. C. 1964.
EM Londrina aconteceu'

o julgaI1fento de Mal.!ia
Neusa Pereira, que foi ab
solvida paI;. 5x2. Como ad"

vogados de defesa funcio
naram O' Dr. Mario Jorg;e
Dr. Alberto Joio Zotéca c

a Dra. Ivete Bárreto, que
foi vitoriósa na defesa

que fez comovendo a tod0s
os presentes no juraçlo que
demorou vinte e sete ho

ras.

O E'ENAL'OR Atilio
Fontana, que rf'gressou "��,

Europa, esteve nesta Re-.
dação, visitando o Vere 't-

.

dor Domingos. Férnande
de Aquino, lhe presentian
do úm bonito cachimbo
inglês.
Amanhã, o Depuhdo.

Fernando' Viégas, rece�'i:J
nará convidados com 'um

"COQ"·

Porque é que ,o João zi·.
nho" ri quandO se fala em

aumento de passagens? Res,

ponda a esta p.ergunta
ganhe urna bicicleta novi

nha em fÔlha. As cartas po
derão ser remetidas para os

segUintes endereços: Raiulll11
da-s BicIcletas rua Cons. Ma

fra, 154,· Filiq,l no Estreito
rua Santos Saraiva, 37 ao

lado do Clube 6, .ou para a

Rádio- Anita . Garibaldi.

DOMINGO. seguiU para;·
BrasíliaJ onde fixou resi-
dência n casal AmUcat'
CHeloisa) Cruz Lima.

Comentando seu �SC1�r."l "Pli' dê.ssa disciplin,a .de li
:so, ot erÍ.lbá"txãdor 'Adebo, 'J.i h .det�n.ç� em seu discurs'o" .. i\.
Nlg�r\,a, afirmo"u: ."A lid2.,. j,_nl�ressãQ geral dos delaga
rança'., de países deve ser â.O& foi. a de que JQhnson,
disciplinada, a fim de (1':e corilO vice-presidente, não
pos&amo� remover o ódio se deixara imobilizar e ga
que 'existe entre o povo O nhara experiência, renH-

.

r
zando várias, tarefas gover '-

----------�------�-

CINEMAS
PRÓGRAlV1A' DO D'IA

Cine' SÃO JOSE'
Fone: 3636

ás 3 e 8 horas
Lino ventura
Jean Paul Belmondo
Sandra Milo'

-em-

FERA ENCÚRRiA·
LADA

COMO

Censura até 18 anos

Ci�e, RITZ
Fone 3435

ás 5 e 8 horas

Eric Sykes
scmi GabeI

-em-

A CIDADE DAS MIL
NOIVAS

Censura até 5 ·anos

Cine ROXY
Fone 3435

Fechado para Reforn1as e

instalação' de POLTRONAS

ESTOFADAS.
Cine. GLORIA

(Estreito)
Fone: 6252

ás 5 e 8 horas
Robert Taylor
Elizabeth Taylor
George Sanders
Jean Fontaine
-em

IVANHOE; O VINGADOR
DO REI
Tecnicolor

Censura até 5 anos

Cine IMPERIO
(Estreito)

.

Fone,

.

ás 8 horas
March Richman
Martin CabeI

,.- em �

AS DUAS FACES DE CAIM
Censura até '18 anos

Cine RAJA'
(São José)

.'

..

'(1'-;�
..:'

" . .

r
,

. Vtnda de Veiculos

629

. EDITAL para CONCOR- pectivo valor de oferta -queA As�emblei:; G;eral re ENCIA .PUBLICA UE VEI- será. definitivo.allzará sua décima-nona s ULOS do Servico Social da. É indispensável as assinasã�a partir de ·10 de' novel Inclústri'a - D�partamento turas dos interessados nabro. A sessão provàvelni.e egional de Santa Catar!- 'respectiva proposta.te. prolongal'..:se-a até mapa. As .propostas deverão se
co de 1965, com uma su'

referir a cada veículo depensão na época d�. Nat' Pelo presente, levamos fi.) por si.Se Johnson for eleito; onheciment� de quem in- Assim, cada véículo recepera-se que cumpr�. s teressar possa, que se en- berá uma proposta em en
promessa ao secretano- eontram"C\� �enda, mediante velope fechado e' rubrIcadoral de fazer uma segu oon'corrência púbF:!a, os vei- pelo pronente. Não importavisita à ONU em po culos abaixo espe'!;ficados e que o mesmo concorrentemais de um ano. de"propr;edade de3te Depar-' faça propostas para todo,

mmento Regional. os veícuÍos, porém, tais pro-
10: - Um .caminhão, marc:], postas, como se esclarece
MlERCEDES-BENZ, ano _. acima, serão feitas em en-
1.957, côr Laranja. motor velopes separados, veícuh
no. 3122915 MBB 6521395, 6 por veículos.;:tf'
cilindr.os, 120 HP. pelo valor As propostas serão aber-
rpínimo de oferta de Cr$ tas na presença de todos ,)S
3.000,000;00 (três milhões co�correntes, cabendo o di.
de cruzeiros). ,reito de aquisição do veí-
20. - Um camInhão, marca culo, ao que maior preço
FORD, ano 1.948, côr Cinza . oferecer.
motor no. 8RI6584, 6 cilia- Os preços de o-ferta ser1!i,o
dros; pelo preço mínimo de a-bsolutamente' para palga-
oferta' de Cr$ 1.500.000;00 mento à vi�ta, não sendo
<num .. milhão e quinhentos apreciadas :propostas que
mil· cruzeiros). contiver a cláusula de paga-
30. - Um Jeep, :marca DKW mento à prazo.
VEMAG, ano;1962�' côr Ver- Os pagifmenoos deverão

E D I T A L de Limão, motor;no. :..... ser efetuados em moeda..
J-00.6017 3>cilindtos "50. HP corrente do país .

São convidados os senhores acioolis�as da ,Usina �. ,tração nas' quatro�rodas, pe- Na parte externa do cnve-
car Tiiucas S. A., a se :reunirem em Assembléia Ge .. tIo '!preço mínimo,' de .oferta lope q,ue contém a propos
traordinária, .no dia 14.<de' outubro do corrente a; ,." de 'cr$; 1.800.000;oO( hum ta, deverá constar a.s cara�-
16 horas em: sEm E'scritt>rio, à'rua. Valério Gomes, s milhão e oitocentas miLcrn- '- terísticas do veículo que 1n4
ta cidad� de São João':Batista, Santa Catarina. pa zeiroB)'�' ,;'

. ":
teressa ao proponp.nte, p01:

.

berarem sôbre a seguinte ordem do dia:, 40.' - Um Je:ep,'i'mafca.Wil-' que. é facultado a WÕG� oS
1 _ Reformq, dos Estatutos da Socidade é aumento JYs. ano 1.958,:':, côr ,verde,' proponentes a retirada J\
c;nital soci�l. face ao que dispõe a Lã n.o 4.357 d motor '!f,;' B;'8040�9, 6 ,cilin· i, suas propostas, &.:_'t.A'l [1::, -

Julho de .1964.
'.

dros, 90 HP".pelo ,valor mi- ,'ibertura-, das ,mesm�
2 _ Assuntos. de interêsse Social. nimo de ofeRa de' cr$'.... .; Vencida a concorren&->.

1.5(10.000,00 . '(hum .mi111ão 'e� no mesmo dia 16 do "I11T.i.;l".�,
q-ginhen-tos mil cruzeiros)· do .corrente ano, o vei�,,,·,..

OS- interessados na com..,. será entregue ao comú ....

JPraldos veículàs acima P.!3- dor; mediante o pagamenta
:pecteicados, deverão trazer integral de prêço oferedcl'J
suas 'propostas ao Dep'arttl-, �lo 'mesmo.

.f menta Regional de Serviço. Em hipótese alguma se
_____ ,,__ . -:-_-j- Soeial"da Indústria de Sá'�" dilátará o prazo para pa�

ta Cfttaxll.1:.l, sito no Edifício gamento de verculo com
Pàlá..ib Ú:1 )[udústria, rua prado.
Fellt;té UhmJdt esquina com Os veículos de que trata
Sete de �,21embro, 50. and2r o presente EDITAL, se e1,
nesta Capital. no dia 16 de contram à di�posiçao ,'jas
outubro do corrente ano, interessados, para exame e
ate às 10 hóras. hora esta verificaçijo, no EdifÍc!o PJ.
em Q1.1.e as. propostas ser§.o· lácio da Inr\ústria, rtn Fe
recebidas e apreCiadas, na, Upe Schmitit esauina cem

presença de todos os concor- Sete de Set.emla:o. ;:).ü horá
rentes, pela Comissão de rio das 8 às 12 horas e das
Conferrência Pública dêste 14 às 18 horas:
Departamento Re�onaI. As Departamento Regionrtl
propostas deverão' vir em de Serviço Social :h InJÚR
envelopes' fechados, com' o, tria, em.Santa 'Catarir.n, 21
má�o-' de sigilO, trazendo· de setembro de 1.964 .

com ,tôda clareza e precl-
6ão'lft UlQ }lt�e interess9.r
ao,,� te" .com o le� ..

..

namentais q-úe o (.irepara
'i-am para o pôs to, CiO qt!àf
foi guindada pela tragéc1:'l
daquêle fatídico dia de no.

vembro.
pre�idente deu um exem" "

..

Escritório de Advocacia
IVO d'AQUINO
HUGO RAMOS FILHO
CARMELLO.BARRETTO ·DE,,�
DA,.

AV.ALMIRANTE BARROSO,90 - 3°
dar

Telefones -:... 423714 e 325095'
RIO DE JANEIRO - GB.

- (

São Joã0 Batista, 2 de outubro de 1964. -

Eduardo Brennand
Valério Gomes
Cesar Bastos Gomes

EDITAL
São convidados os senhores acionistas da Usin \.Í

car Tijucas S. A", a se reunirem em Assembléia l{

traordinária, no di'l 14 de outubro do corrente s

9 horas, em seu Escritóri� .em Pedra .de Amolar
Santa Catarina, para' deliberarem sôbre a s�gui
do dia:, .

1 - RefbrIn'l. dos Estatutos da Socidade e aume

capital social, face ao que dispõe a Lei n.o 4.357

julho de 1964.
.

.

2 -'- Assuntos de interêsse Social.
Pedra de Amolar (Ilhota), 2 de outubro de

Eduardo'Brennard '. .--,- ..... -
.. _- . -"

.,.
Valério GOl11es>
Cesar. Hasíos Gomes" . A COMlSSAO DE

.J;;'��. CONOORR�NpIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o Canal 7 ainda não .11- mento internacional e à lhos. receptores, p::Í,)'a, ate.i�
cança mais longe do que a arte. Além. disso, cana dia, der -aos.. p�dir.t",,l a :preq -s

uma pequena distância do é destinada .neía b01'<1 a razoáweís,
Cairo. Programas variados campanha contra o anal- Foi "talJl:b,éllí). crii<la, uma

cobrem os mais ímportan- rabetísme,, nova"com.p�nQ.i� .que, para
ráveís progressos. 'tes acontecimentos, da i'Í- O desenvolvi aentr rápido, encQr.a,j,ar os �produtores
Atualmente, três canais. dade como entrevistas com da televisão na RAU fOI de :fj.l�,s, tem.,52%>· de suas.

transmitem durante 20 ho"" turistas' estrangeiros. e ar- demonstrado num festival ações en�rlegu,es 'ao ' seaor.:
ras por dia. Cada um tem tistas em visita ào p'1\<;. realizado em Alexandria, pu.bliç_o , e ,4ª,% o.El" p;roPQ.e�
seu pessoal e seu controla- Um programa' denominado . em agôsto de 1963. Compa- dade particula:t;.�,A lSQ,.1#4"14·
dor . próprios, de modo a "Os dias passam'" dá' aeon- receram produtores e 1tb-: dade 'prodtuz. desenhos) aní
desenvolver sua personali-' tecimentos hístorícos e faz !L. de tôdas as partes d'o mados e filmes"pa�ll' tele
dade independente. A emu- . um paralelo entre os cos- mundo, Estado Unidos, tn- visão, doeamentáeíos . sét!Jii:.e '

lação entre os três tem ele- tumes antigos e os'moder- glaterra" 'Alemanha, rusos- os turistas, filmes culturais.
vado o nível geral, nos. "Uma tarde eorr uma lávia, URSS e 'outros pai- e outros. A nova organíza-

O Canal 5 serve a tôdas artista" dá aos telespecta- ses. Realizaram-se concur- ção está posta a servíco
as partes da República dores 'oportunidade de pas- sos de filmes com prêmí is . dos .produtores: fornece
Árabe Unida.'

> Aprj,Senta sal' uma hora COr:..1 suas es- aos melhores. Na ocasião lhes crédito, aperretcoa
=�a variedade de progr r- trêlas favoritas. "Umá pa- foram assinados muitos lhes a-técnica e ajuda tam
Ws- educatavos e recreatí- lavra de verdade" compre- acordos para troca, de fil- bém a comerciallzar seus
_vos, cantos danças, etc., ende um questí r.árlo às' mes. Os telespectadores na 'filmes no estrangeiro', ra
além de programas espe- autorldades sôbre assuntos, RAU podem assistir habí- zendo a dublagem dos ül
cíais para a mulher e a de interêsse geral. tualmente a um "�)!::l.llet" mes em árabe 'para. "línguas
criança. Numerosos progra- O, Canal 9 é dedicado a russo, um fílme tehero';lo-' estrangeiras, ,abrindo es
mas de vulgarízaçáo cíentí- cultura internacional e da, . vaca, unia comédla amerí- crítóríos" de' venda, go'::a' do
fica oferecem ao espectador na maior. parte, "ballets", cana ou uma curta metra- país e levando o P'iJ_''lX8.tl da
um quadro dos últimos de- operetas, música sinfôntca gem de "cowboy", um con- produção.
f;f;lnvolvimentos em todos e sainetes. ::Êste canal con-

.

cêrto de canto alemão, ur.i
os domínios, desde o àtn- sagra também l.-:!!n progra-· filme italiano, etc. Ao lado Embora. tenha,'. apenas
mo e os foguetes especía.s ma à história da- língua

.

dêsses filmes estrangeiros, quatro anos de. existência,
"até os campos culturais. 'árabe e outros ao pens1.-· ha outros de produção 10- a' televisão egípcia [á .ven-

.

cal, em árabe.; -

"

ceu 'uma: etapa" eonsíderá-
A procura dos aparêlhos ,v�l, no tocante, à, q!-I<J.'n.ti.:1�::

de :televisão' terir' aumenta- d,e.e à qualidade de 'Sua.
. �

, do, à vista dos � ínteressan- ,·prodúctó.- C'omo' seu : cres
tes programas: apresenta-' cimento. contínua, marche,

dos, .. .Por isso,> foi fundada para .tornar-se .umn br,la
'umá sociedade nacional de 'a.quisição ': não :;ó �P"'tta

.

a

EDITAL -No. 59/64'1 televisão, a .Nasr, com J, Repúblíca Árabe Unt,!r.,
"_ """""""lI'i" ""..:- apôío da.'R.C.A., e instalou- mas também 'para a" téih>

.

se urna fábrica; -de aparê-> visão mundial. (DtE:A)
O Diretor da Divisão'. do -Material' .da ,

'

Universidade de Santa .Catarina, devídamen

L'
. .'

,

,

6"-
-

-

,

te aU,to:izado pelo Màgn�fico'Reitór;"faz cien- eVDU' quaS:B: : m;eses5�, a�te aos interessados que," se acha aberta con-
' '. , -

-

.
. .

'

' ,

; .

cáorrênciô pública, apraza'da' para às 14,00 Constr"uç'a-D�' d[·f
1\

l8Oe:I;"'Op,l:o'o,'horas do .d,ia_21 de ou:úbro do -corrente an�, ,".,:'. ' i.;' � fIl"
'

�'
para aqmsIçao de eqmpamentos para eserI-

li f'
..

'5�'
'.-

- ",

tório,,, d�stinados à Faculd�a.e de 'Ciências qU'8 �� UOlfam,:' �I�; pESSD:as�Economlcas. .

'.

'., ,,,.
,

D. . _,' BERLIM - Os organi:.:a, sitar Berlim Oriental. Na

emsHS esclareCimentos poderao ser, ob- dores da, fuga de 5J pessoas únprensade ,Berlim:'.OcideI).:
tídos na Divisão do Mat.erial.: da Reitoria-da para Berlim. Ocidental disse,-' tal se conjeturol.l q�e o sar-

i��i,oO,:��:!�sÚteis.nohorário das13,OO �=!:���::,;��;Z:";· .. ::��t:W::?:���E;�:I'·��' �t'D'" r-I·d\�a)'des dR?T"elas fa'zemDivisão de Material,' em ,5 'de outllhro, ���a: �i!a���� ���'c�u��:oa�, '1'?�s' organ�ad�;es 'Ü<í',f;tJg�a', ',� �';,:..�': ,I" �.,l.: .

-é

"-. -_ ',',ct�"1,'"
. .�'

,:. '. :�",1964,
,-

� com um 'guarda, quándo ês-', sem' se identificarem, por .-, �'
,

-,

'...;

DIRETOR J ' F k
te descobriu inespe_radame;n- l?r�ca:��ão, disser� ,que, em .. , ""

- osoe;' ort amp. te a entrad!} ,do_,t,!ilne�' em· llpnClplO pretendiam .passar:._
-

-

'.
.

't"IAIr"
i r:.. -

I'
-

t
-. ,. "

.

.

9�1�M

Ê�'fª=J:���E��ê�tl€iã_,'�f"SB,IfI,e,·S 'Bes 3'OS o' '8 a,: orlO';1
· Ministério da Educacão e CúHúra .ra a .P9fu:!a._.eta. ma' ,;. ho," cln,o ,re nogat.., ,a ...., 111 II
'X

' um ,_pouc»"tarde "para impe- partir. Dois "homens, desco- AUS1'1N, Texas, -:- O pro- ,

"
(

, sivos e recomenda normas

U'niV'erSI"dade ..de' San'ta' Catarl"na dir que"'os �ltimos refugi�", nhecidos, fugiram; 'com êles, curador-geral d� Texas, W�g' I,

"'8 rreD
e procedimentos para melho

; dos fugi$sem.· Quatr,o ,estw ,quando. .. p'or:casuàlida,cie �se��gqner.Ca:rr:, _ao mformar so-
.

' ,-

<, ' rar as medidas de seguran-
, dantesoque ajúda\\am os.fu-",encontravam'na'rua·e lhes- br� a".atuaçao. do Texas na;

" 'ça para a proteção do pre-

REITORIA gitivos·'a entrl;tr . ,no.' tunfl'; pe.t:guntaram se: qúe.ti'aIJl:' i�.YeStigçtçãp sôbr���),_�ssassi- :
,

.
sidente ou de altos funcio-

também fugiram" ocasião\ ,fugir. Um deles' resp.ol').delJ mo de Ke:rme�, pedIU. u:u-
'

nários e hóspedes ilustres,

.

S'E�RETA"RI'A/� GER:'.·J:l
'

.

-

em que um deles se detêve ao emissário que 'lhe fêz 'a danç,�s, nos metoQ,os de m- Lee, Harvey Oswald e _poste- tercâ,mbio relativQ. a cnml- quando em visita ao Estado

lo H H e disparou, contra 'os guàr- pergunta que isso seria. sim- tetcâmbi? de. informações riormente' com a prisão de .nosos,
.

suspE;)itos ou· sub�er-, do Texas,

,das. Disse' depois. ter ouvi- plesmente maraviloso >e .que. ,n9,. r�latono apresentado ao· Jack Ruby - declarado cul- ..

do um.' gemido.
'

esper:;tssem um' momento: ..a-. gQ'lemador. pado de haver mort�
.

Os- -.""------�-------------
..

-�_;r_
....-

,
t;rm sargento'do .' e;;:órçito té que, trouxesse um, at:nigo!' 9ar,r _concorda com. _as wald - os procedimentos

, h-I'. .

- h
-

" 'd , comun�sta. alemão da . fa.tc�. que ainda es'tava,. .ddrmin-. concllJs,oes ,.da ?omIssao e.stabelecidos legalmente. es-� n
_,

Torno' pu lCO, p,ara-"con. ecu,nento ..�s foi morto, e o Ministério de do. Foi assim que mais;·.Qois' Wa�e�, ,que mve�tlgo�'.�,<;�:t }Iv�.:am ,sob grande pertur-. timteressados, que' se acha'!Pllbhcado fig D1a- pefesa disse.que fôra vití- ,fUgitiIVos ,figurar-am'-entre· SaS,l3lIDO e,acres�enta""�"�:)�,;Fay��>,,,> :;.:,.•U...

'

Tio Oficial do Estado .eaiç:ã0':d&'.di�24.'do cor i'�a,d�,"band,os ar�adof'�i.b\.57 que escavararrl a ga-, "Ao q��!-a�em�s, ��:,,?�;,):,��.�jf�" _._ " ��B. no-
•

" ... "

' num ato que :nodera. afetar lena subterrânea trabalhan- meus co elr:'l�"e��llls: '", ': ,', .
"

. .. , ' '. . ,'} \',

l'ent.€,' O Edital no, 56/64. referente à eón- o 'redJiq;tE('acôttt(f�pa#�,t�ue , do:' duratlt� bs' rins dê' -se- nãQ h� i :s Jnf�����}.,;V�s, "', }:.Q, rel��órf jangYlstW �õ' do;�, ;i1i.�fes-
A 'P'bl' " 5'5/�4. 1 t' ., os presidet,tes do s,etor oei- 'mana, do sába.do até- a'<ma-l que n�o Mí�h�m s,l,d9- .111:ve�.:, �omentan?�,. to q�e l�:',., ..".,n..os'.·'·Ü"o: rÍii!i.,';'.':a.n·o ,'a:' '�,;Fapu·"'l',da", ..1:'''<'�''',', decOrI�.encIa u lCR,n0., 'I'V, re alva·a exe-

dental da êidade possam vi- dmgada de segtmdá,feir�. tigp.ga,s. �m .a cbmlnla��,<;'lbal1:)Urd�a, d I'" �f:�lyi1't�s. e
U uu_ � '±.�

cucao da estrutura de concreto armado e tu-
. ,

, det,t(i)dQS 'os fatos relatlvos ,comentanos das' not�cIas Dire.ito da U'niversidade�de São Paulo (Ldrgo,
b 1-.,;. _',

to> b, t'd ",,1' -: 'g C' d' .'E' 1
" à.qJ,ass�ssinio do- Presidente j p�b.lieadas éou: relação aos de Sc�P Francl·sco)'idl',rl'·g.I',rarTI a se�s co·Ie·gas'.UJéiçaq ".m U 1 a em a�es e VI <:;t;:, a sco"a . Eie;nnedy".. _, i vanos aconteCImentos, des-

- .

de Engenharia Industrial",em terrenos, do, ,'â
"I�

• ..,.- ::.-� ..,_.", _ ...�
,

"

; "

, }" Q :relatório 'de I Carl' relata l de �. assassinio do presiden- Demmciarp, ,OS bacharelffi}dos que elementos

C
'

tU' '" 't'"
" .,'. u'Jd' t'to d � l' =-r-Lu=--rnr I ,� '. a. :m},Puta ,dos .; 'planos- e o � te a;té a morte de Oswald e €squerdista;s,:""inconforma'!',dos com a' sI·tu·aça....o

,� �nJun o mvorsl �:rno,. ,no
>,SuISTI. a; '. IRA '-rENTS 'toJ' j'�r ,II .

'

_'

1
'

.� subsequente "ab�ndono dos � a �fiSão de Rupy, conclui

Trmdade, nesta CaPital. .
,

�

� mesmos p�ra u'fna "enque- ': reeq-JUendando a adoção de
. criada, no país, após' o movimento de 31 de

,

Torno público
-

outrossim que os itens.-, S ....

'

, te�l.j;t,di.c�al, b��'_como uma í m'edidas lno s:ntido
.

de se- ; mÇlrço,: e con1._a" salut"àr reação anticomunista
,

• • ,

" ,
. _8.1.,l(,üepcnt- do "JUIZ de Paz no

.. r.em ,

estabelecIdas normas '

PRAZO e CAUÇÃO - do Edital_ no., 5.6�6:4-
'

t' Te�ms;, o rel��ório conclui; entre:: osr repr;���ntantes das dêle -resultante,. 'vêm� tentando impôr aos co�

{�am alterados para:
.

.'

"
,;;
-.

�
: çqf'n '�n:' �al'l'fe dos aspoc· ; dive�sa� rêpart!çõ�s para o legas nomes de pessoas· notôria�ente com-

." �t :'/, fr �

"8"
tos' legaIs, referentes a con- > cumprlmento das·,leis feda.

·
1. PRAZO -. O �razo ,para, () recebimento ;'

, r
,""" . �,' l' '�

, $eé,::ç�o ,de um julgamento rai�,;' estaduais e ;..�ocais no prom!_!idas com o esquema- con;mno-janguis-
das propostas sera de, 25\de setembro. a 2n de If"r-(!�-

r' _ li ,41 '--
--' ,eq.llI3i?-Ime.

.. Texas,. levando a c!fbo um ta, para sere,m patrono e ::j:ari:}.ninfo ,do atual
,

� . .
.::::::: r' .. ;3:, .' a , '!wJ11. .> • Carr' diZ que "lllledIata- exaqsLlVo estudo pa�a, ame-·

.

outubro 'prOXImo vmd0uro, encerrando-se
, . .,.......... "ll' ' �

" mente dpplüs: da prisão de lh�ria e coordena,,<ião 'do in- 50. ano", Afirnlandq que como parte da mes-
<

'às 17 horas, ocasião em. ql:1e ,serão':a�ertas ai: _ :, :' l' :'�'f _� .'��. /,�
,t. ,

" J' '_
- .,'

",I' .;
.

: "

I'
Jll;Çl_. �anobra, foi :elJito paraninfo da turma

"

propostas,
.'

.' "

--

.:' : .. ._, ,�,�,�� "��.,.�� ".I- ,',i .�.
'

\ �.'\
. 'J .i'

i, da Esé�!a+ P�Jitécnico; .:;0 Ecopp�ista Celso

I. 2. CAUÇÃO _ Parà:garantia'id.a:�apresentac" .',:
:' PROGRAMAÇÃO' : PARA OS: .F1�S,.�, ;; :}: C�D�-RNETA \EXTRAVIADA':: "'� l;. Furt.�ao;'("leva;htam-se :;aqt(�les:'�a�urlos das. Ar-

·

ção da proposta e a�inatUra do cOntrato. de- \�:. TEJOS DO 38.0 ANIVERSARIO' 'no';::�:' /; �. ,:- Foi e,:tr��iada a. Caderneta n.? 8,t.25�' - 1.0 Série;. da;i cad�s� contra os nomes ,dos. Srs. Tristão de'
� tes· r"P' '.

LIRA' TEN" I"S' 'rlúUBE
' Cal,l!;a EconomlCa Fede>ral do EstreIto, pmtencente a sra {'

A+rifd S th'
""

D�
,

t
!

t' 't
verao OS concorren" � caUClpnu< na:' .1,esou- (, ",' � 2

•

" '

•

:, "'. Mària da- Rosa. 9'10! �p:1 e e an lago . pn as, t:e�p�'c Ivamen e

raria até o dia a�teri0r à reaUzação ,da,Gom- '�Dia' 8/10164 - Coquetel oferecido- à� 'deb>J_�'; candidatos a parall!nf9.'eJpatreno de sua tur-

corrênci�. ajmpo�tância·!de Cr$,l.500.'ÜO,O-OO ':" :� tantes pelo Ger,ente d0·�meriiel?n,;Bâtid:J·
-

{ ma;iE,s�.caD:}p�nlià':.con��a:os nomes do "'men

(um milhão e q�inhentos,mil/cruzeir_Qs). ,Es- '. Que'rênCiaP\alàce Hoi�C às�2Ó;hdràs,:' ESTALEJRC:lS;AR:ATACA:i S. A. ;�'! tor�e;Hde_r le,jgo <lª:;t�!laêi!çia católica-esquer-
sa importância será

.

ae:vol;rida�!! mediante Dia 9/10/64' - Recepnão às, debuta,0te,s ;·.na ,'. " dista:no>Erásit',e do ex-ministro de' Jango
:s' Assembléia! Geral:ExtraordiiIária

requerimento da. pme, interessada,... com a

'

residência do Senhor Preside�te do,Clu- . i 'p obteve itanHe reRet�Ú$��O miqu,ela Facul:-

apresentação da 4a.. via; 10&9,'çás_ a assina- be, ,às 20 horas.
" \' o' "

i COj'llVoç,AÇÃO'''' , da,qe,,' seI{do apoiada por numeros9s outros

tura do contrato 'GDm,Q" vencedor, e a,êste, ao Dia 10/10/64 ---; BaIle' de A4NIM:&�"S,�ijlq>;:�' .'
"

p.elQ.PF�sen;e egj;tal são �onvidados os, senhores acioo \;�J.�9S clº;5:o� @9. 4f�a, O manifestQ que a

finál da. obra.
�'-

'

As debutantes dev.er:ã()jestat',l1:�.1 Clt\Pe., ���,,�e Élst�leito� A.t?-t��� s. A., p�r� reun�remos6 �ql às.
i

corrente ideológica do Sr. Tristão de Ataíde

3, - Será exigido, . no' ato da / �resentaçiio 'às 23 - ':ohóras jmllreteiiv,��t}#tê ,�,(�\,es- '�i�:�Q;:::!�e::��g�a�:;kl�on�r�=�o!�, i3r�!.�::� _

nãô tem credeiiciélis, no çampQ itteológ�ç_Q,
�as propostas p,elas firmas-:comstruto:ras' nar- �le_:co�eçapi - às 23,3tlJiQtá$., "

;':,:;
.

'ra,io.t� 4aPl�g� n.o 310, nesta capital, a fim de delibei:'á'rem '

porrião ter-slido capaz·de definir sua posição
!.c d d

o o -

C R "'N"t-
"

P
, " .. +"'... - ·d d 't' sog-re, a se�mte .

d dO'. d °t 1
ticipantes, O certilica o· e 'lllScr.l��Q "no '.. ,i, ·0 a --:. ara,;o Jant.Q.I. fSaQ:co_n'W á �:\ p.,.,

.. - ,

,";

OR"DEM DO D.IA ,
A'�P �. r�speltp ie, EontQs o_utrmanos e cap! 'a

'

E.A.
. � .,'''''''II:_- d ' o

d CI b ..], 1;.,.4: A.lJ.
-"

d 1r, �,.... os os - SOCIOS O U e, seftllléjt,ql_tle..;��,�a..� '1).- Áumi;mto do capital s,ocial; ': importância, ao ser objeto e interpe açãQ -

, 01 30 d t b d 1964 d
....· t" Sé __4-�":-:.:J.;""�l b ,,_,m:.f.;<

.

:n, - ,RetO,rma. dos �tatu.tos sociius;' ,,,. B °1' t
o d'

4 Florianop is" " \El:s.� em r.Q, e "' - -
a esÇlO es arana '

cJ.�-�'':QíI;')�Ju;-" �,�_l"4+; I

3� ,:-"".-!Qutros aaSUIJ,tp$ ele interesse da. soded.ade monstro que correr.a,m,_ Q., _
raSI, In €lrO,e }.-

r! Bel. Aluízio I3lasi <lo - dia, 3.0. s��UlhF�; S§m� �1} cU\i.S .

. Flo[��poliI?., 39.::.de setemb,ro de Hffl4. j ante d� qua.is os esquerdistas-católicos liini-
. Secretário Geral dias - antes da re

.

,�o do'�fetid()':ijantar.
.; ." /i"

o

.'

��,.,'
.'

larani- e a manter: '�UIÚ s.ilêncio erlvergo- .

. ,

�
'"

r;
,

"', l
.Joel tange = Dlretcn' Gfõrent

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

8<>1[o.ó64
, ', ..

An �o�m-
.. _ . ..4.-.,_ !�-�__,.....k �:�"_�"_'_��._.:!:;':�� �l)àdo' ,�,"

.. I

el e Ir Ir
I

ai
n,esde s� 'inauguracão

em [ulho de 1960, com "un;'
só canal e emissões 'de duas
horas' por dia, a televisão
egípcia tem. feito conside-

�'4l.� ��,� �!"""".' �-
·

'Univesidade de Santa Catarina
Divisão deMaterial'

EDITAL

"

� ,�, '

CONJUNTOS ESTOFAD.OS
- EM VULCAESPU'!V\A.· reves- -

_' tíoos em tecido ·O,lI. plástico.',a
.

partir de:
-

. ,

'
,

Cr$ 18:000,00 MlZNSAI5: '

. - �

,

. ',i�á- .

- "J4ó·veiS�; C;I M:Ó:
'

'.
..:, ,de,' rlorianópôlis ..

'

-

'. , '

t, ,Lau(ou'. é, o' ,PúMÍfo .

.

-S.�LAS DE JANTAR, em for·
plica ou m,adeiFa.ta,partir de:
Cr$. Z2.\XJe.OO Mt:NSAIS.

"
.'

OOLCHÕES. tPEOA. flm
casal 'ou solteiro. à partir lll:

:cri i4.íOO,OO MENSAIS.

Apr�vou.:· '",,'
7" .Ó:

lp:{IMO
de -15. faixas

DORMITÓRIOS DE CASAL.
em caviúna. marfim.,jac,anmd,á•

desde;
.

crs 37.(0),00 MENSAIS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REEMBOLSO DE ,DESPESAS MEDI-

A
.'

f'
.

d I
CÁS: _' Foram despachados pelo dr. .Orlan- .

•. ,.crIs.e 01 agrava,.s, pe.Q .

.
.
," .

prop�tio. dosc�tàdos.: Unl- (10. Bol'ge� -Schroeder, Superintendente Mé-
�?,â: ;�Éi .��tir·.era "qúe;:óa,( dIGu. 'do, IAPe os seguintes l�C.essOS de Re�

.

S:Ovietl'(:Qs" pa�uem ((lU par- .' -..
" ..' .

.
.

"

.

l?(. o '.

cálil o direito' a voto'· na. emb?l�q de,DesPfsasMe,çhcas:, '.

ONU, ,:�e c�rif0rnüd.ade, co� Antônio Evangelista - Processo 6649/64 -
.,p

. f1,r.tigo . 1� da �arta. �� FI
;"

�
.

1:_

vote. de dOIS terços é ' eXl- OnanOpOilliô
.

.

,.

" ;
. , ,. �âo; �� todos.' os m�brO& César Barreto -, Processo 8209/63 _ La= y,r

'
. .'

.

, .

'

.

.'

.

, ,�: : i .' t' ',," :para,. s;pUçaç'âo dp 8rtrgo'e'
,.

,

'

�.tnbor'a . a:6S 'qéus -erguel1do
.

o�', Õ.1hos -túrv:QS, : a � deÍega�ãó nôrte-a.merif'a.-· guna,.
.

.

I

MelI 'S$tto prOi:íirei entre os- "i$ll�S :àsttós'" na.. estã, cer'tQ. de lioder con- Abel Anselmo Coelho - Processo 10466/63Q'il"outtona. s1Ua me ratÍá:taL, "

' '

. '" . ,

. . '. •. tá� co� Q àpôío �os làti�os Curitibanosoom' bhlhô .enibáciad,o a lUa ih�' . "

amer��a,nos, a;ll?;uns' países , . .' .

. A" • _"" ., ""NbS ,�res se })(ir�eú; lin:� dó ;océâno, !, <. afrICanos' e alguns' pàJses OtavIO 'Ihere Schhchtmg -=-- Processo .. � o

.

. �.:,.ix�d�;ri1e�;e,,·9or.t,e',��.���ai'f�?gU�t�à,��.,.,,: ,ocide?�is,' ;p�t.a;, ?,bté( os 541'1/63 -,-'Bom Retiro { I

. . \ 4-. vptio$, eXigidos q11e acar- '
' I , " ," '.

.

'. .,.. . /,'
,

'. ;',�; Y�r.sq�; .b�n,c�;'�iiiM.to',i�.�'A?st�:'�� "q�.���i iéta.'r,iam; p"erdà do dlriíito .H,ar.ry. , Arm,.·QseCk .

..._,. P,roce,sso 11,2,5.7/6a -
.

ves Dias; eSs:f�sia tQ;i \ a:'�" ;'al" '"�a;',"
<

,e. t , . .

,!, 'i'
',. " < w.;;1l ,,� ...

lA ,�", " d(��!:lá:,try.t���a'AsSem- ll:;iá,'jes,.t�;\;:,·.I;;J�. :j/.:·', �';.I'i",11'"ilil:> l;'U ,',o ,

}lat1.çw.,�dlll_'i.I?�'S��é�tlJ.) 'f;f;I�lltrl���,::�� ��,! }jl�üt.·En'�re"'entés, a; Uhf.'í" '; "0''�' i.k�·;·\:.'�:;;d,.(sr t· J.�J·n'·:i;;/'U· -i_,
'

C" 'tal'A1:m�lditi1'�Ü:'; :tiamWiji!��b�ê#th�t:,AArri"re�,�.4. . �, '

•. �_ �t·,' . �.
"

o'à)C " aUv e:sll.le I;CS .ues�a
"

apl
rnQdq '.aigQm;I�fh4i 'de\ne é �ia-tà�tl �pttê êiéi, ii 6:QYlêt1ca ameaça. abándo- . .' , ,·é 'I, '. ,.,. I I·

," .

. idêntltlade: '.
. rtlir, �. ONy re: saú d.1reIt) devem procUrar o.sr Jó�é Maria da J�uz Netto'

de: voto �or. cailcela10. 30. andar do' Edifício 'rAPe, p' '(1 <d' t'f" ..,

Gtande parte do deficit
_

.

.

... .

' . . .

;-. '.
ar 1 en 1. lca .

co� que se defronta a. O'.'W çao. Os do 1�1te.nor. do �Jltad<:>: de,:em procurar
. rea�ta das. operações n� na i'cspectivà Agência do IAPe.
Otjente Médio, no Congoe, .

mais recentlpente ·em Chi

pre. ,A últi� Assembléia.
(lê'ral aprovou a. d�isão do

"fPbunal :Íl:iremaeional de

JUstiÇá, segundo a. qual to
do.s 0.3 membros têm a Ob!"l

gação de pagar sua. parve
na'S operações no Oriente
Médio � no Cong"
O p:J:'oblema agora está

.

na fase de solução definiti
va, açreditando os obser
vadortls,mais otimistas que'
os soviéticos Hquidarão suas

qbrlgações dentro do limi
te de dois anos e os pessi
:irustas que êles cumprir!io
a ameaça e abandonarão a

ONU. lml todo caso, fi ln
hã alternativa. segundo a.

qual 011 russO!! Possam ago
ra ameaçar; pois o perlodo
de dois anos expira. no ini

elo da sessão da itSsembléi.a
que se, instalará a 10 de
novembro.

Dumiense de ,Pa'ula« Ribeiro,
.

COIitabiÍidàde"-" '��o�ia·�" .Ad�.�-
,.}

... ,
� �.,' ,,'�" .. � <�.,." '-"°I

caem Impôsto de:Renda'� Emprê�-tiÍpo' '';'';''
. CompulsóHo'':_: Reavállação', 'elo. Âtivo d�
E,mprêsàg' (L'ei 4357) ::._:.:. Im�ta: Adicionai .

de Renda (LuttoS Ext�aoi�d.Ü1árioS).' .

v

• -Esmtório:-Ru:a�C,()ns>Mafra,:;57�'·
CaiXa postal; 613.� Fó�e 3'837'; ;

, Flori�ówlis,: ". .se. "
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. SALA: AtUGA�Sr '.'_., �, -. '.

'�. ,::Â �a, �br. ]1llViõ � Àrlti��."K.�, ,7úr�.
nó �eitO� ".: '

. :__, .'�'> ,':. ". ,'; ... :.!:"'. " ,', _.'

()timo ponto p�:ra.C()Jn�rr;i9: ,': .

. ,

Ver é·tratar: .das "14:00 às''1?l..OO hora'
,

':no mesmo .endereçc, «, " >
.. ".; ':, .. ,

''-�------
'

c,
,.,

"': �SRS, PASSAGEIROS', ,

.

'

.. ·De Fl�ri�riõpOliS:,� ,'��; hhijitü�'�· ..
'

Lá,
,-'; guna;- ,TlioarãQ '�: Crlciwhá ,�.,��g-�ú: .

�

. : .. T0rJ:"cs,e�ôtfu 'Alegr�;�Viaje ,�os'� ���rtá,
.' ; veiS i, ômbús da EMPRESA. SANTO' ,ANJt
:: 'Dll'GUÁRDA ':�rrDj\',

"

,<, <.i�" ... �

>:'::�RWA�INICA:INFI,\�Nltt,� ,

. ,:: ;', COmti:nica:a :reã;�rtUrá a� :��U ,
..c�nsul

;' , tôrlo.no éonjun:tO ,201i do: Edifício JULIETA
Rua Jeronimo Coelho n,0; 325. _'',Horáric

J 15.30 � 18.00.

"

.

.

. f

D ,E

ENCONTRO

, ÀS '.11 t 30

(HORÁRIO
HABITUAL) !

Eu amó.a doce virgem pensatíva, .

. Em cujo. rosto a palidez. se pinta;
Co.mq' nos 'Céus a::ma�uti,t:!l ,es,tr�i�! > .:
'A'qor lhe há desbotado a,côr'i� faces,
E'o :sóitiS'e"que lhe roça',os;lábias ,

'

.

Murcha'.lOOQ so:rr-ir nos 'lábios' doutréu1, _«1\0'10' '.

>!t, .'
_ ."", ' ,

GUARUJA,
�

" t '.
• ,I

I.·...!IIIÍIII.
000
000
000
000

'. Ela �eib bater. à minha· port� , ",

, � ,fÁlóu-mê; a; sorrir e" subl,n�,O' á; �scada:
"B�m diá. áI:Vor� YeJ.ha e .desfo:1lÍ�r ."

.

�E eu respondi: "Boll) rua, folhà moita!"

'1,

1�lo ,KC$�',
ZYJ'�7
Zyt 0& ,lt:t,

J' •

. Entro,u e Dtinci mais me ��'�;: ".,.,
Até que um 'dia, (quando; P()UC!) :tmportàD

, houVê .éançõ�s 'ni riUnár.i.à' ,tóttá . '.'

e hóüve bandos de noivos P6Ia estiaaa .. ,

'f . '.

��.ão chamoú·me e' disse: ':Vou-me em:bpra!
.

Sou a Felici�del Vive agora

,

'da. lembran� do muito que 'té fiz!
.

, .

')
,

i.
E foi assim que em plena pri11lavera,
só quandô ,é1á partiu, contou quem era.,.

. E �Un�a maiS eu n;ie sentir felIz!
.

_.;..__--- .

.' ,Vós, bem. 'sa,��is: �eus co�ós ,cor4r!.td�s: ,,� e�tilo
'ê o homem'!, - segundo observpu cuviei. '.; ,

,- ,>

Não querq, porém, ala!)g8;r-me den;á.� � dêfé�a:
desta, tese: que, pem fi�adª, ,COlpo'� àéhà ,rio }ele--,
bre depoimento' de Platão, permite-nos. i id�ntfficar

.

um· dos nossbs mais notáveis cantores, em duQ.s. �tilf
:pas' muito distilltas, da.' sua a�ã6 .tUt. viçla' inteieq
tual brasileira.. Ocupemo-nos do p6ét�, .,em sua Pri�
méira pa,ssagem pt)Ia .teÍ-ra .bl,'asiÍeW q�e_,êJe' tatltCl)
a.ma. ao ponto � telegê-la novallien� para s�ã :pB�rih.
poucos anos após aquele naUfrágio do "Vi1l� 'êl� Uou-

',' .' . .,...' .. � .'.
"

'logne", nas águaS' db Maranhão, a. 3 ,de . ,nov�rnp,ró ·qe
1?64', cuJo' cente�io estámqs l1ês� allo,éoménióran'
do. PPtlCOS anos, 'sim, ;porquánto Ít:lndQ Guilhe'rmé de

.. . . . (.' .
� ,'!.

Almeida nascidQ em Campinas a.2.4',de,jullld., (ie· 1800,
quer iSso �r .que o .poeta se delnOl:óti' ápep.!is· 26
'an�s nas' delicia� do Pàrriaso, como 'U'lYS$eS f�g414ó

. aos braçps tãO carinhosOs de Cálip$,o, ilà ilhã aÉi ç)gi
gia. Tena compreendidO que' lhe riíó é'r�,' a�dk,6ií�
gado. <> tempo 4e viver, . cOpfórhle nós: ci_iz EÇa. '4a .

. q�eroz, e� seu' refplgente �tilo, .�·s,entá,dp iit# .f§- .

·cabeio,. e,st�dendo as 'mãos 'para ai? igtiaria� wrf�i-
.

tas, 'cllIluauid, sõbre-um �rono de li1àrf�m� Ca-lipsón,:
,espargindo através da túrlica. n�v�.<i� ,e cil�rJdap.e· �: ,o
a;rqma; do �eu �rP,<i im9rt�·)slfblinaeW�1-1te \ s�r�.a� ,

C01l1 ,um. sorrist:) taci�o, sem toCar 'pa$ .�1S.t. I J T." • .' '.
•

� f":' ., � .

.', humanas, debica:ya a. a�btosi8: ��UI. em go�'�
, �s o nectar, �a,r�n�: e , !U;1i�, X?Çl?Pls., t,.(I)n,1�

.

do'
, 'éle'bastlO de ,...!..r"M�6c:�S: éé' ,:"/'. ""ivaqu

"

. �.......,.� ... '.' . � a,1.l�, 'ri. l'
,�,o,p're�b1ara,.�cb��,sêm' �:. "FÔ�
sabidOS ce.mirl..hós d,� ilha, tão &o� ti tra O?) • que

, .

reluientes �é rnaciu1á;v:am d�
""ãli,tf�êe � .��ü�� �t1ê

,

flôt'
.

Q r

•

j, ;
.. RUa !Veréad�Í' 'Bsl.ttsta (Pe�ira '� câsa ': com 3' �uarjjos, sala de Vi�itas -

\iiI4 de jaqtã,r � demais .��ndência$ ..::.., Terreno meclil'ldo. 12,50 x 21,26 metros.
.

. �

.

"Rua' .santa .Luzia .;. Magntffc� proPriedade.(W filio a,cabamento para. qut}ni
leseja boa casa e boIS pomar - jardim' bem 'Cu{dàdo e "aiPdá horta ampla :_ ven

� por niotiyo d� viagem. ' - ,'J ; < .' ;
, .., : .•

'
.

.

• ,Rml !,obias .'!3ar;eto . -:-� �asa 2 �vin�t�, de 120 m2 - todo
(Onforto. ,Fácil transforll".Jlr em duaS.

.

'.

.'
'. jil;Qa, TheOfilo .�� Al.m�ít ,:..,Amp�a 'ca&!o . v�zia ÇQpl,garagem - r�cho

�o(ll fund?sr - pr-eço Y,!u��a.t0so. , '.'
b' . ,. ".

.

!' • Rua João Pinto - Ediftcto' que faz fundOs no cmes Liberdade. Gnande
. f'iportUnid�(f 'pará ren� .; ! " .

.
" ;.'. .,

,

. �a Tene9te SU�� - Casa- desocup� - l'reço bom :- ponto. resi-
. t'.ici1ciai e comercial . , ,

.

.

.

.

�
.'

.

• 'Rua-Màrta Jl111a Franco - CIl$8 ,cóm 3 quartos ...,_ 6tima 10�lização, �m
,
1mda' vistsr f ", .;

. '
,

',' ", •. _.' •

,

! :.
.

.

-o Grande prpplie.dade na Lagõa - tom Casa bôa'� :terreeno de 9::\ :li: 100
.

p:l�tros � p�:de ocásião�,' I ':
• ,,'

.

. .

TEBJJEI�� '. A V,�RP_· ",. . ,.' , '
,

.

'. " ..
"

·.'Rú$ Alta, 'Cílmeiro 1i,0' 281la' .agronômica. ·Vu. Naval) lote de 11 x 1ft
,metros -,opo.rtumdade com bolu pre�. .... .. ., ..'

,
"

'

...• Rua besémbar�dor .Pedro Silva ..;:� elo 'U&o - C�ros - Lote
�de 15 lZ Úl mp. "1'()�

". ,
.

, . ...
..

.

,,� N(\l'Balneá

., .",

_. <

.'

, .".
.

, ' j "
.

.

'

, ' I
·POBTAS E POBTÕES, De ferro, ,de alfa qua.Hd�uI,

por 'preços 'mais ,ec9nômicos. ia. ;e�í�G ilfontos.

.e à, sua 'dispósição; em:

:CfIHRf·nSil.dos· .··.Paranó··.··· lt.da .•

'

.

{

�'. '> _ÔlDB.,rULYJO'AD'UcéE,:i.iJ 14,8�. .:
....

. ,

Telefone' (j217
ESTREITO

.,'

'.,,1',

..
, ,

, . I

MOyIMENTO· ESTATISTIGO De:> IA.P.Co
MES DE AGOSTO/64'; ._. o mOVImento da
Del�gacia do IA.t--C, neste Estado, durante o �1
mês de agôsto, foi o segv.inte, 'seg1Ll�ao dados
forneci�ós: pdo s,r. Jayme' Antucles Maciel,
Chefe do'-Setor de 'Estatístfca: >

Auxqio Natalidade,' '84g
-

Au:xíl1� r}
Dd(mç�, inici�l 89 é prO:.r�ogaç�es 18� - Au
x��ío Funetàl, 139 _' Auxílio Reclusão 2-

. '.." ,

Aposentadoria por' velhice, . '34 .w.,..- Aposenta-.
dbIia por Invàlidez,' 32'-' 'Apó��ntadorià por
Tempo de Serviço; 9 - Apono de Permanên�
da em Sel"víço,- sá,:':_ Pên�õe;' '17.

'

.

, ..

"

"

.,' �1
ATENDIMENTOS NO'AMBtJJ.JATORIO: __
·Cardiologia, '161,

.

Ciru�la; '11�O Clíniça'
Médica: 607 'I)é:imato�sifiJigra!ia, 30 _. Fsi=
ot.eràpia�· 33'7 _. CÚleco16gia: :1.14 '_ Labora-
tório 196 _", .Obstet-rícia, 23S _.. Oftalmolo
giá, 206 '_ Óliopedia '141 -.:-IÓto-rino.,.l�rin�
golngia, 148 _'

'.

Pediatria', '38!S. _r- Radiologia
483 _. TisioIogia 84 _

..

UroIdgia, 2,7. - R��
ceitas aviadas na farmácia do S.A:M. 683 �-:-'

..

Injeções aplicada�, 190 � 'E1X�ip:es de' labo= .

rat6tio, 20'8-'. Curativos divérsos.·634 - Pe

quenas Cirurgias? 12 _' lmSÍ?ITALIZA�
.

.

, ÇÕES: . _:
.

Para Cirurgia, <94 ._. 1;)oenças
.�:�T:=ÓI�;fÍ:::�' Mentais, 4-'- Maternid�de, 15'- Tubercu� '1'
.: \'ànças e ÁduUos lore, ,1. ,.

. " , ,

'C<>nsl.litóriot . Rua ,Tenente
Sll êil"a �g - 1 O j\Jldar �.

'r'Me 3793
·��'Í'l�:<!l?;m'wente

.

êóm
. : -

. � .' ,

,.

I
I

,

I
1
I
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'REDATOR

PetkOtPauIo Machado

{Om/ABDJlU)ORES;,ESBUomIS
�:IMl4.tJR,Y :BORGES', - rGILBERTOlNAHAS

'GILBERTO'PAIVA

COLABORADORES
:1;
,I'

•

(RUlLOBQ - MIL'roN F; A'VILA _. ORILDO LISBOA
,

MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLU�ZI
ABELARDO' ABRAr.rAMit

\ í. \ .(,'o',·m",�. .' .

•
.

. I
.

"

, ,
'

:

i
.,

,
,

lncíscip'[na,
.

Ãtfeta
GILBERTO NAHAS_
(Da Associação dos Cro
nístas Esportivos' de S.
Catarina ACESC).

Quando se rala em CaSi)S'
vergonhosos de indiscipli
na verlfícados nos nossos

campos de futebol, quando

Boletim do Quadrangular
'Governador 'Celso Ramos"

M. BORGES

o sr. Carlos Fulgraff, 'dirigente da Fe�
deração Catarinense de Futebol de S ]

,-

. aa.o
seguiu ontem com .destino -Oi JoinvÜe, onde
manterá entendimentos cO,m, os responsáveis

'!
pela A.A.' Tupy, 'com vistas à participação
do clube joinvilense no Torneio' "Celso, Ra-
mos"

x "X �·.X·'-
%QL_ 2S. L :x;:ew

�

A F.eâ,el'aÇão' Salorlísfã vàí li-AÜ�irSíflca-:
propagandél, com respeito às disputas do Tor
nôo Quadrangular "Governador 'Celso 'Ra

,
mos", ,colocando Jaixas em

.

diversos pontos
�

"ja cidade.
I .

Também inúmeros cartazes .estão .sendo
confeccionados para�o�mesmo fim.

X-.

I' .•• .." , ••l
A equipe da Associação Atlética. Tupy

que arregimentou os melhores jogadores do
salonismo joinvilense, encontra-se treinan
do assiduamente com vistasaos,jogos do Qua
drangular' "Celso Ramos".

x ·X x -

--x x x-

- j
No nosso _boletim de amanhã estaremos

d!vulgando os nomes dos 'jogadores convoca

dós para reforçar a esquadra do 'Clube Do.:.
ze de .Agôsto que' se 'apronta para os jogos
contra os ,paulis_tas, 'em disputa do ' troféu
"Governador Celso 'Ramos" Q

x-x x-

Epíd e 'm i�a.En,t:r
'e ','Toroedores

se com'" t
. -

d
. As

.

nctícías tem'. conflt-
en a as invasoes '- e

campo, .as. agressões,
.

a: fal-' mado : medddas reais. 'de'

tá Jde 'educação esportiva,' prevençãd� Hcalldó os di-:

sempre aparecem os idefen- .rígentes como 'eJtúrlitos' a

sores, para dizer com ên- solicitar o apêío da torci

fase, que isto' sucede em da, confiantes demais, pre

qualquer parte' do globo, ferindo deixar, taís .çasos

que nosso temperamento di- para os Tribunais de
.. -!us

fere muito do. europeu, tíça Desportiva resolverem,

pmo' jogamos e -torcemos preocupando-se . isto sim"

com, arrecadações' e escalacom paixão, como se ísso
fôsse . uma

:

desculpa para ções ele árbitros:

atenuar a falta de ínícíatí- . .

Depois do mal sucedido é
va : para reprimir o que j '1
.se tornou vício e abuso, e que -se tomam medidas eft

que bréve, de abuso passà-' cientes para evitar. repeti-
.

tá: t f cão do fato." ".

ra a ca as ro e. '

noticia .de
'

que um "médico
.

e um atIéta ,dó
-:

Canto .
do

Rio foram condenados a 3.
meses de, prisão, pagamento
de custas de processos' e
ímpedímento de entrar ,no

estádio "Caio ·Martins", de
císão

.

'brilhante de notável
J,uiz de Direito, per : .terem
0.13 acusados. agredido o' ar
bitro

.

clâudio ',Magalhães.
, A .outra .nota, tem, tam
b'ém especial

.

destaque.. e

nos divulga o próprio Bon
sucesso' F. 'c., comunícando
o ,afastal):lento do" técnico
da

.

equipe de [uvenís, por
ter 'êste atacado moraímen-, Para' nós' brasileiros, . bi

Alguns 'países, depois do te' um 'árbítro, da FCF.campeões' do mundo, coai I

sucedi,do em Lima, ja to': Os culpados maíóres, pe-um' cartél imenso· de jor-" ,

maram precauções. e, ínclu- los fatos 'J'á intoleráveis re-nadas brilhantes rio extêríor . ,

tais 'fatos repercutem mal,
sive 'mandaram 'su�penaer' gístrados em-nossos estádíós

são deprimentes,. indicam
mais os alambrados e l'€- são' sem dúvida,' aréra o

pouca educação
.

esportiva forçar o polícíamento. torcedor.. os árbitros, o .po-

de muitos torcedôres, mui- Como árbitro de futebol lic�ám_�n.to, os' diri�entes, 0S

tas veies açulados-por maus
.'

fui d t 1 O'Ó
TrIbunaIS· de JUStIÇlj. Des-

,dl-r�lg-en-te"
- .. ,,�, -. . _�""sue _,ur��.�� v9l,.1��.�� -e-�m"'drtos' casos

o mcon'formados-' anos. apitando jogos -em
...

»Ó>

'á""
.

t"lt d
' -

.

>-.
'

• .. .•
"

a. propn Imprensa espor 1-com resu a ciS ·negativus. tod? In"el'lOr de Santa. CP,,-
va, pela 'tolerância ' pelo

. De um modo geral, en� tarma, conhecendo tam- ,
.

'
.

quase, todos. os Estados '110 bém o futebol. do "Rio Gran- descas�, pela �suavIdade das
_

.

", 'penas lmposta:s, e pelo car-Brasil, disputa:In"-se' 'pré- . de, Sao"paul�".Pal'ana, e
taz ·que se tem dado ultl-1ios ,dentro 'da ,violencia, norte do BraSIl, p.oude sen-
mamente. 'atlet 1, ._ande so'me ·t 'to'" ':d t d li'"'

. a vas exc UI
, . n e 'a' VI na m- . tu e'per o as·' e. lClenClaS'" ,

'.

dos .de jogos,' sendo entreireréssa, onde: se desmere,ce de vários setôres l'esponsá- vistados, ou ."como sucede
as

.

qualidades do .vitorios..o, veis' para se exterminar de
em certos casos, abrindo 03Gnde se criticam' os árbi- vez coril os desportista:;,

. jornais de certas cidades,tros como culpados dirétos com os' agitadores de' ar-
. manchetes, relembrando fa-das, derrotas. qu�bancada; 'cam os mál;s

tos passados' ':de, indiscipliPara àqueles que de suas dirigentes que, quase, s.em-
. .

na, insuflando os jogador8strincheiras, sempre" con- pie "acendem.. o. esto;pim" Perdem a autoridade mo ..
. . à .desforra. '

denaram a violencia, 'a in- e com os atletas' de reeo-
.

ral de :liderar' seus jogado-.

dicipiina, a má educação! nhecida má conduta; O árbitro brasileiro é res: porque dao exell'plo
esportiva de nosso :povo, 'Não coloco 'dúvidá em bom, conhece, tem ótimo de como não' se deve con

acentuadamente no inte- que o Estado.da·Uuanaqara preparo fisico,·mas, 'eni Cfj'r·,' duzir; a, bem "da v�rd�de

��r���;r�::i�����::�ebi�o_.. }i��!l� i:"
.,'

il;�;��e !;� o�:s����e�:��ll�:� d�P��= ���;;�e�O��!�� .d:tl:�::í,'�,�tós ante desportivos em sêgutr*�;:é,·tfé' 'êm''''� ;atl�'C ni�ntes/ çl.âqa:a�.,ilua bonda,. determinados. clubes jle
campos de futebol... tira tas e árbitros;' e a seitUrari;;', dê' ou seu :rftopo 'de ageitar sej,a.m excluidos de

can110,em .'parte a má impressR,o ça quer queiram quer não, as coisas para não ser inau punições dadas pelo,:pr
que tais fátos representanl influi decisivamente lPa:a vistõl<>por, êste ou àquele prio clube, o que .mere/e
quando verificados no Bra- uma bôa, arbitragem, , poiS clube. São rígidos com 11\lS da imprensa :elogios.

.,...,<, '---�.� I sil, mu:',o embora saIba um árbitro sem seguranl}a e .benevolentes ,com: outros Os Tribunais de Justiça
) mos todos, se fala:rmos de- alg�ma, apita indeciso, :n- atletas. 1l:ste mal ent!:etan- Desportiva;e as -.runta.s Dis:-

O zagueiro Erico, um dos nomes cota- sapaixonadam�nte, que o deciso, inseguro, toma a.ti- to só será �anido do fute- ciplinares. das .Ligas, tem

til' dos para reforçar a :equipe do Doze, jnte�. europeu, saLvo os de ori- tudes dubia, fica estrábi- boI, quando realmente os constantemente JlOS "dado
gem latina, sab.em torcer, co e,m certas ocas'iões, não arbibros nacionais poss'li- exemplo de vigo�, de ',neu

grante do PalÍneiras, falando à reportagem respeitam seus atletas, ár- apita o que vê e ú1arca 0 rem independência, e fo- tralidade, de energia e'bom

teve a oportunidade de sê' mani1estar sôbre as'
bitros.e dirigentes, seja dt�- que não vê, e erra, embo- rem realmen'te escalallos e senso; em p.u.tr�s "ocasiões,

, .

vido ao maior 'úau de cul- ra procure sempre ecertar. prestigiados por seus de- perdem toda a confialwa.-rlisputas do Torneio que protagOilizarão ca- tura, seja de.vido as ações Se em minha terra, api- partamentos sem o atep.di- do público, peras absolVi-

"tarinenses e paulistas .. Mirmou b' jpgador que repressivas por parte da tando entre gente bôa, qU8 mento de pedidOS de clubes. ções que passam, 011 pe-

d nh
.

policia. .vê no futebo� o seu maior E' um êrro; é um êrro que nalidades suaves, ,.que são
esco ece O poderio atual dó salonismo pau- A indisciplina, êsse mil.! divertimento, cujas 'equ:- mais tarde os próprios ,Cl'.l- convite pam novas ,indis-

lista, .porp.m, acrédita que os clubes de Santa que corrompe, que se' vai pes ainda não atingiraí'l bes verificªm. dplinas. IConstituidos por

Catanina poderão 'b,.r.ilhar ',nesta primeira
alastrando entre nOS5')S elevado gráu de técnica e O policiamento, se per hom'ens càPazes, idôneos ·,e

torcedores, aos poucos vai o profiSSionalismo ainda um lado é ,-.extensivo, res- hQnrados�".os TribunaÜ1, .tem
c'ompetição !qU€, énvolverá ba;rrigas .. verdes influindo nos atlétas que não atingiu toda a sua. peitado ,e capaz' de rellri- em 'diversas c�asiões . ped-
e pauIistas. se deixam levar pela exal- 'plenitude, encontrei ainda mir atê pela fôrça qualqu.er ditado, seja por ,deficiên- .

. tação dos mais apaixom'.- assim centenas.e cente� movimento' de .indisciplina cia do Código Brasileiro 1e
elos.' rias de máus tor,cedores, em .alguns estádios, por ou- Futebol" seja: ,pelas arti..

Urge cólocarmos em prá- apostadores constumazes, tro lado é deficiente, inca- manhas dos ,adV:Qgados. de
tica medidas urgentes de homens da plebe e homens' paz de fazer frente a turba \defesa, que dentro das,�
'repressão aos 1ndisciplina- im:portantes que ·se equivalem enfurecida, em alguns. es- funções, "embrulham" m.nl

dos, aos mal· educados e em má' educação e falta de tádios, são conhecidQ$
.

do tosl re!;!peitáveis j�, ,com
aos que pro,í:>ositadan;lente

, desportividade, '. imaginem pÚblico,'e .em cidades pe- wgumentos, CC:ml :.Ifalsas
causam conflitos ,em nos- então, apitar sem seguran- quenas, são toroedores,"bal- ,provas, e ,incriminando
sas :praças de espórtes. radça, jogos de e,quipes que. xam o páu" nos' pequeno,>. muitas ,e 'militas ,;lZezes ,.os

Os fatos estão ,a .indici:v: vivem do ,profissionalismo. e deixam os "grandes", LOS árbitros para salvar os .. a-

que não tem hayldo me- 'Ha pouco, tres noticias impor'tan't"'es, t�r livr-e ,acé.;" tletas.
:lhoria nos últimos anos, ,o estaúrpadas nos vespertinos, so dentro da cancha, justa- �É um. êrro, e :.grave .êrro
só não 'tivemos ainda re- mostraram o desêjo em1- mente àqueles -que mais a conv:ersã.o ,.da pena .de

petiçãó <;la catástrofe úe nente 'dos .responsá�eis de mal tem .ca.1U1ado ·ao _nQSSl su�ensão em .mul�; e.o

J:.,ima nos nóssos. estádios, coibir os; abusos. futeb.ol no setor "de indis.. fato tem causado _mÍlitas
sabe Deus porque ra2lão. De Belo Horizonte vinha ciplina. Lenibr.amG-nes A'JS controV:érsias For ,este 'Bl:a ..

No Brasil, não temos dú.. a notícia de que o Chefe jogos da Taça' Brasil ,-em 'si! .afora.
.

Sabe-se extraoficialm-ente qüe os .nomes vidas de afirmar, soment� de -rolicia iniciou sevéra Porto Alegre,,;do campeo- Se, está na .LeJ,' que, se vai

dos jogadores ,Erico e Melim, do Paineiras, o Maracanã of.ere.ce:reais ofensi''la contra os. máus nato Brasileiro �m .Minas ,fazer? Organizar l.m .OBF
condições de , seguran:ça educadas, as,desbocados ,e Gerais,,�' da Taça Liberta-

.

maj.s rígido ,.mai,> e§pecífi- �'Comicholli, do Caravana do Ar,.e . Mirad ,e
aos atletas e árbitr.os. os , .. famEisas ,;ilgitadores das dores' dh América em ,.são co, é a· soll!-ção '

'.".:

Chiquinho, do Industrial figuram na relação alem de no'rmaImente ':r.e- plla:gas'tia ',eSflQ'lItel;, � Paulo,:qnandol,existir1tDl in· Em .aJ_guns c�, tçm E.stá::may.cadapara O próximo dia 22 de
'dos convocados. 'ceber uma plateia, -que .1lQS 1la-n® meter ';:no ,xad� v:as.Õé.s �e CaIDP.Q, ag.pessões brilhado as dec' it)as <.de .lu-- � •

l'
. d ba° S 1 dY últimos anos tem se inte- q.uaJquer "infrator, "e �colG- .a :árbitras . .e Olílde :06 .ai� ízes de Tribunais, que não novt:un..rn, "na ',rara O lmplca· a la u e

, .'
O PJ'ime�ro tremo' da equipe dozista, sob 'r-essado por con�cer re- -can.do -entre ,..o llúblieo,J'Jiis.. '$fmte8 �ais 'fana� 'tive- . tomam .'cOllb.ecinlento tló .Flm;ianõ_polis, '.a .l1egata prDmovida pela Fede�

.',

\�b_rd-ens ,de R.ozendo Lima, estava maTcado gras de futebol, dinlii 11ftl;- persades, 'íhamens ;de· sua lla:Jl1 P3;1l!él �sali.ente, nas ',in� cartaz de ' ceItas
raç·ão �.c.,.':rl,uá. ·ca ,.de.Santa "

..Cat.'acina; ''válida. pe-" . .'

'.', .fi
-. "

�
do assim as cenas . nÜ policia. dise;hilinits. dada a .gr.avidlllle ,

'::l!

�;��L,.:__.L:...m.,�.�:"'......,-,�!_...;. ,desportivas� -�'_"��i<�"� lá' .\})�ui ���,Ni.t_exÓL�lll!ge·a, �:_ Lêl��le:\.;,�;,�.�u�ti!l�,.llãQ -;;.: lo: .. itátn:
'

. ,�rd�."d.e ���9,\ f"ti,� ....
,,�,�'

díterencía entre. rico .ou po

bre, torcedor de' bluzâo -, u

de gravata.
.

Em' certos' casos, o '

.. po
liciamento tem agido com

benevolencía de espantar,
sendo inclusive, apedrejado

. '-- _

por torcedores; sem. fazer

uso' de suas armas .. 'Contu
do, se. os homens que estão

cumprindo .a lei e .garan
tíndo.ra .segurança .de .atle
tas, árbitros e .mesmo. .de

torcedores, 9,ge com, ' mais

vigôr,., a .própría imprensa ''''

se encarrega' de dízer .",qne, 0 . TUPY AMPLIA SUAS ATIVIDADES
agiram. com violência. que

I
espancaram Í'm"cedores,.· 00- i

metendo 'em, certas ocasiões Diretores da-Associação Atlética Tupy
graves injustiças.. estão empenhados em ampliar as atividades
0s -dírígentes, sempre .os esportivas da .agremiação, fazendo, o remo e

dírígentes ·indo contra ' os
O -basquetébol, em ;,Santa Catarina, ganhare pessoa' maís . odiosa' den- . .

tro -do gramado.vouem caos maiorimpulso. .Nêste sentido ,a diretoria tu-

�le:�S \�:��:��,�:��:t�,. ,jJemse__está-:p�;I).��n,ª(Lec�. ,ÇPl1tréltélr do!§ trei-
to � a contratos," ':arreca:da- nadores de renome nacional, .

,..� ,.' .�

ções;' com um pouco m�is
de' tolerância, digniçlade
de seus postos' a . l'espel,;o
a condicão humana do a:c
bitro. Acham,.' que .0 diri

gente, ou membro diret'or
que seja, tem de demons

trar a torcida
'

� aos atl�
tas o seu amor ao .time, 'di
vergindo . então' do .�.árbitro
em: tôdas as ocasiões.

I ,

Importante reunião marcou :o presiden ..

te Osrii Mello .para 'a tarde ,de amanhã, com
, ínícío às '15 horas, na sede' da Federação Ca..

tàçinense .de J?utehàL
A mesma-deverão.comparecer 'Os pre

sidentes dos clubes .que 'tornaram parte nos

jogos da. fase-de. classificação do Campeonato
Estadual de 'Futebol de 1964 " Serão abor
dados assuntos com referência à disputa da
fase semifinal do maior certame já efetuado
no Sul do país.

-

MAIS UM QUE TREINA NO AMER.ICA \ .

I

No ,.período ie experiências, :encontra-se
em .Joinville, onde vem treinando no Améri

ca, o jogador Garotão, oriundo do futebol pa"
:ranaénse. ,.Nos prime�ros ensaios o jogador

. não conseguiu agradar aos rQbros.

,FLAZIO :DISPUTADO
�.��-

i
EláziQ,," ex�z�gl.'I.eiro. que sagrou-se cam

peão estadual 'pelo Metroll,ol, atualmente jo
gando no Próspera, está sendo cobiçado pelo
Comerciário e Hercílio ,Luz ..Diretores .dos·
dois' club�s já '!'!lantiveram os primeiros en

tEndi�eritos com o vigoroso zagueiro .

-BAEREIRA
.

VOLTA AO OLIMPICO

O' arqueiro BarreiTa, que, sagrou-se

c�peão da fase eliminatória, pelo Olítnpico'
cor.respondente a segunda zona; voltou; atrás
em sua decisão de retornar a.o futebol paulis
ta, para continuar por mais uma temporada
no ,DIímplcn. ,O jqgador a prindipiô deseja
firmar com.:promisso 'por apenas seis meses

c.om:o que,não,,"concordou a diretoria do c�ube
.

"

.

grena.
Flnálmerite,cojogador e o clube, chegaram a

um acôrdo, :tendo :Bar.reira aceito a proposta
pelo e$}laço ae·um. ano' �

. I
DO MARCILIÕ 'NÃ0 E BOASITUAÇÃO

"Em.1Jnota estampada na imprertsa ,de Ita..
�jâí, o,.dqente Aldo Mário' de _Almeida, do
Ma:rcilio Dias, õ"teria;afirmaC1o que a 'situação
:finanaeira :do 'Marcílio Dias ,não é ,das .nH�lho...
res.

REGATA DIA VINTE E'DOIS
-,

.. �

..... Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Câmara Júnior presta significativa homenagem ao Des. Henrique Fontes
Apesar do mau, tempo gandae o louvor de uma por ser, durante prazo que. __

'

.,'

.

'. .

r:�:::°J,::�=�o � i�;:�F:��:�� �:��s�:j�?:���:.� Comao'd'·ao'te' Ge'ral·da ,r"M' s'eaue"- para 9;� t1!JO,'VRQ DE, F.uOIUANÓPOLlti, tando-se, manifesta o seu mais tarde, completada a , ,li .

')romoção, anual" da Câ,. préstimo; e os que a ela vigência desta [usta garan- "

'
.

'

,

;����CiP=:rE�to: eq� ������:�U�ã� i:s�� sel�; !�a,oéd���n�o l::u:.tra pa- Va III ViS ltar I-nsta I'a' c0-es po II-C I- a II!! 'S a 111 e'r ica 11asvrarías de todo o país, vadores. Deixando de lado os Ií- ,I .• '
�

�
Sabído é que a função vros que, assim desvincula-' Com destino à 'Ouna- :éJ, ltume, 'oficial superior, pôd, apurar são os H-' como sé sabe, Milici� ns-

A Abert\1� da Feira, � das feiras eonSi$e em reu- dos' do direito de propríe- bara e posteriormente aoi, �OJiJlO .e sabe, f-ol .eon\ll(1a- $Uintes -os oficiais superío- tadual, durante o seu
assim, de caráter simból� nír, num mesmo local e em, dada, alcançaram consagra- Estadoo' UnidOiB. �gulrá ,do; 'pelo Govêrno AAller1ea,,. reI que visitarão o granue 'operoso Ooniando, tem. si
co, tendo na ocasíão.:o pr� tempos

.

determínados, a. ção ,O' para os quais vale a
na .manhã de ho:e, via aé- no, para realizar uma. via- pais do norte-r CeI. Ma- do dotada de moderno

sidente da Câmara Júnior; 'oferta e a' procura, repre- livre concorrência" assinala-
rea, o Oel. Elvidio Petters, gem: de observações pelo nost Cerqueira cabraí, equipamento, adquírí.lo,Dr, Antônio GrilIo, procedí-: sentada 'a. oferta, sempre rei que a "Feira do Livro" é
Comandante Geral da Po- temtõrío do vizinho pais, BAHIA; CeI Antônio de 'Principalmente, graças ao

cio a inauguração. 'N2 opor- que possível,',' no próprio um grande comício de de- líeia Mill� do Estado. vi$1tando importantes íns- Padua Falc�o, Minas Ge- PONTO IV.tunídade, foi prestada uma produtor, e representada a mocratísação, porque,' a Italaçóe8 policiais, durante raís; CeI Rubens Mendes
homenagem ao desembar- procura né) seu agente fi- igualar-se 'com os livros de seis semanas, de Moraes, Paraná; Cel."_gador Henrique' da. Silva nal, ou seja' no consumidor, edítôras fortes 'e aparelhá- Ver'eador OtAvIo Frota, Rio Grande' }I,Fontes, falantlo' �m nomê evítando-se ou dímínuíndo-: das para dístríbuíção e pro- I O Cel' 3l�d.iQ P�tt,ers do Sul; CeI ElvJcUo Pet-

.. ...;

da entidade o acadêmíéo se íntermedíéríos, Lucra o paganda, e cuja benéfica Viajui em compQ.nh!a de' ters, Santa Catarina. O',' EGeorge DIlUX, que fêz ,expo.; produtor, por alcançar, pre- acto cultural reconheço .e de' Gr'aç-a " quatro outros a�to8 oficiaiS /l noticia do convite aosícão a respeito .da persóna� ço .Superior ao que lhe pa- proclamo; _' a íguàlar-se da 'n i lit d CeI. Petters,lid d íd d' h
';

ri i
.

doo L I 6' B"" A '" OE)· s, �Ql eías Mi ares o repercutiua e e VI. a o omena- ",a� a o reven oro ucra o com E) as, num mesm ajun- J-wu:>ILIit\. 7 ( País, especíalmente con- favorávelmente em nosso o ""JUS ltí'HCO il1A'9lO DI: SAN'fA CAtARl1I!.
'

geado. O JOlnaUsta Amaral consumidor; porque tem tamento, acolhe os livros dê Segunci.o O' MinistrO da, vi ....actos pelo govêrno dos mundo social e . cultural,6- ·Sf.lva, Vice Presidente da
.

possibilidaçle' de compara- modestas típografias e os Justiça,' o projeto relativo EUA; onde o conhecido militarCâmara Júnior de Florianó- 'ção e escolha, na qualídad. impressos pela bravura dos a emenda consnsucíonal . ......undo· �"'TADO", • o

_ -o """" é muito relacionado, POil,pclís, representando o ve- e ncpreço. seus autores, por falta de que tomará, gratuito o
nerando magistrado -e pro-

' Isto aeêrca 'das feiras, em quem tenha coragem e dí- exercício do '-mandato de
ressor, leu o seguinte dis- geral. nheíro para se arriscar com vereador, será enviado ao
curso do desenbargador 'O livro é, 'entretanto, pro- principiantes ou não laurea- Oongresso nos próximos
Henrique Fontes: duto espeeíalíssímo; a 'que dos. dias.
,"Meus Senhores:' não, se aplíeam as regras- da Meus Senhores:
A justlficação, a propa-

.

indústria OOnlUÍll.'
, Çomeça Parece-me que' esta "Fei-

ra do Livro", a terceira. que
promove a esforçada Cãma
ra .Júnior de Florianópolis,
apoiando·a neste

.

aprazível
parque-jardim, que é o i co

ração M velha Cidade de
Nossa Senhora do Destêl'l'o;
- parece-me que ela satis·
fará os amadores de livros,
que outros há de suscitar e

que ilustrárá estas minhas

considerações,., á que ponho
têrmo, 'rogando 'a Deus que
,proporcione ,llOS entuJi:,"t��
empreendedores' a ventura
cie lhe ,darem continuidade
e' de a contemnlarem, da

qui a meio século, ' ampla,
farta e tão acolhedora como

e'stá e como a venerand$1 fi

gueira ,central; e que esta

ventura se 'complete entre

moços compreensivos da
sua possível" convivênciá,
com os velhos, e entre livros
de tôdas as idad!"s."
'D11.l"f,mte a noite de auto-

g 'aios a Câmara júnior
prestará hnmen"'!?;em ao emi
nente catarinense.

Castelo vai propor Refo,rma
.,' da Constituição",

Em palestra 'cóm o deputa
do Amarál Neto, o Presiden
te' Gastelo Brçmco também
revelou ,que pedirá ao Le
gisllltivo a reformulação da
lei de imprensa e ela. lei de
segurança �NaCional não pa
ra. reduzir, �.,s liberdades ct-

BRAStLIA. 7 (OE) - O

Presidente Castelo 'Brancc .

deverá propor ao Congresso
Nacional; a adaptação dá
Constituição ao Ato Insti
tt CiQIlIlI, afim de aproveitar
os dispositivos que dão pra
ZOS! para votação de proj�
tos� de lei do interêSse do

Govêrno, aum�tando-os no

ei1thnto para 60 e 120' dias.

.

vis,· ml:).S sim pará promover
,unla caracterização mais nf

tiqa, das responsabilidade�.

Senador Fala' da liberfacão de Cuba
.

� . .

WASHINGTON;',7 '(OE)
Segundo Barty, GoId

watter, 'candidato repubuéa
no a presidência dos Esta
dos· Unidos é pos�vel liber
tar 'Cuba' sem esfôrço e Ullll,\
guerra total. O semidor do
Arizona que se referia

,
ao

prOblema cub�no, numa de

suas entrevistas televiSa
das semanais, esclareceu

que não . seFá '. necessário o

enviO d(; tropas nort&ameri-

\ canas �ra � libe�'taç,ã;o <;le
CUb8,. ·+'ssta.rá treinar e

transportar dePo!.s por mar
e ar, os C0!111:mtentes volun
tários cubanos.

Terrorismo na

Venezuela
CARACAS, 7· (OE) -

Uma bomba explodiu esta
tarde há 100 metros do Mi
n1stêrio da Exterior ua

Reitor viaja hoje - vai fratàr

RIO, 7 (OE) -

ontem começou' na II Au,
ditaria de Guerra, :> :::i
mário de culpa do . P'l:lre

Alipio de Freitas, que po
derá ser condenado de 10

de inferêsses da use

"O EEill'4DO" ao notíeíar
o importante aeontecímen..

00, congratula-se com ' o

alto onerai da nossa :Mili�

Com destíno a Guana-·
bara seguirá hoje, via' aé
'rea, o Magnífico Reitor
João David Ferreira Lima,
,No Rio de Janeiro, o

ilustre catarínense, trata
rá de assuntos do interês-.

,se da· Uni,versidade de
Santa Catarina.

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

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

Ex Ministro
Continua M'al'
,RIO, 7 (OE) � dO'1t� iU.\

grave o estado de saúde
do ex-ministro da M'l':i

nha, internado no Ins+!tu
to de Cardiologia. O iir.

Silvio Mota foi ae&m�id,o
de distúrbio circulatório.,

obre·. ,inseri
e' Ca

. l'
. ,3) Ex��, :i5sicotéchll; )
'IV -.:;� mé:lioos MUlt.a-

res da t�rvá' pu da f-t�i
",a, . dest�" �u .

,de, ,outr!J,s
F:ôrças Al"madas, serão ad

mitidos mediante a apre
sentação ,da certidão 1e fé

de o:l!ício e respectivo di-

'ploma. "

Quartel 'em Flor1anópo·
lis, 7 de Oútubro de 1964.

Serviço de . Re!açõeS
,pú.blicas, da Ppli�iá, M1í.i':'1

'

tar ,está 'distribuÍÚdo 'a,
�rnpren8a, editais e,m, qu,e .

r.;ão. abe},'tas inscrições_ il�
Ta prenchimento 'dó Qua
�ro de Oficiais Médicos é
coneurso de adnJ.i$8ão n,o

Curso de Formaçã� de

Oficiais dá Corporação.
São os seguintes )" eJi�

tais:
,

TEN CEL NEWTON LEMOS
.' DO PRADO

DIRETOR GEML INTE;'
RINO DO ENSINO E

INSTRUÇAO

POLíCIA MILITAR

PIRETORIA
ENSINO' E'

GERAL DE,

INSTRUÇÃO

CURSO DE: �REPARAÇAO,
ÁO CURSO DÉ FORMA

ÇAO ,DE, OFICIAIS

, I. _" De ordem do. ,Ex..

�110, Sr. Coronel Coma.n

dante Geral, faço público
a, quem' int.eressar pO-iH,

que se -ach�' aberta:JOr De ordem dO EJqno. Sr.
30 dias; as inscrições aQ Coronel Comandante .oe

coneúrso para preench!- ral, faÇo públioo a quern

mento dos Postos dê C�,..; interessar possa, que . se

pitã!l8 Médicos da poliCIa acha abérta, até o dia 15

t\1iUtar do Estado de San- de noveinbro' cio ,'CC!rrente
ta' c�tarina. ,ano, ,a kl�ção ,ao ,C,url!o.

de -rrepa:ra�ão ,ao, Curso·

II - Os candidatos de- de Fórmaçao
' de Oficiais

verão requerer inscrição aa ,Polícia Militar do E ....r.

ao Comandante da Policiá do de Santa Catarina (CP,

MUltar e apresentar os Je- - CFO).

gui�tes docmneú.tos: "

,

a) Certidão de na"ci

,mento ou de cas�mento
. b) Atest do de vacina

ção, Antf-variólica
,

, .

r

'c). Fôlhb. corrida expedi
da pe1ó Ca,rtório; do Crime

da localidade .de domici,a�
••� d) AteStado de, cOMuta
passado pela autorida1e

policial "da, localidade de,

domicí'io.
e) Certificados de Rt'..

s-ervista

'rÍI - Qs candidatos hlS
clitos' serão submetido;;.

1) 'Inspeção de sa-úde

) :Exam{!' de suffciên '�à

Melhores informaçõe.�
podefãei ser '.obtidas na D�
retoria Geral de Ensín,) e

Instrução', da ;Policia Mili
tar (Praça Getúlio Vargns,
nesta Capital ou nas sedf!s

de unitladeS e Subuni' '\
des Isoladas, (Chapp..:",
Herval

-

D'Oeste, Curit,t"la..

nos e Canolnhas)_

Quartel em florian '5p::>
lis, 7 de outubr(l de d6i.

Tim CEL NEWT'()N"
MOS DO p�

!)ffiETOR GERAL INl'E�
R�NO ... no Ei'TSI�0 E

INSTRUCAO'.
.. �".' �,� ···�f·.

O Ministro da Justiça
r'lptprmi'r"a que . todos os

Governadores sejam, ou

vido!! no caso de punições
dp fl1"'cionários estaduais.
Bombástica declaração do
Senador Daniel Kr!it{er.
Elabora-se no exterior ma

nifesto' sôbre a atua:l po-
líticaJ brasileira.

.

• r

Ministro Milton Campós
taxativo. Govêrno não

pens� em outras medidas
de exceção.
·Gal. Mourão Filho tam

b'ém taxativo: "Não estou
nessa j(lgada de ato n. 2.

',Pa�re Alípio poderá ne

gar qe' 10 a 30 apos de ca

deia.
J

Aviões norte americanos
bombarc'eiam barcos' pes
queiros chl.nêses.

-

_ A 'Alemanha comunis
tii ameaçou de dar como·

term'inado o acôrdo sôbre

passés' 8,$sinados êm Ber
lin <;>«identaí,

'

devido \ a

morte de U111 guarda fron

teiriço comunista no túnel

por onde passaram 57 re

tugiados.

(. - ,Ó Ministro do Traba
lho sr.

.

Arnaldo Sussekirid
informou serem remotas
as pos�ibilidades de 'paga
'mento do 13 salário aos

/ " �

nuar no seio do Govê:t)lo
de centro-esquerda presi
dido põr Aldo Moro.'

Vários oficiais supe-
. rlores da Marinha de Guer

ra, entre êlés os alminm
tes Cândid�' Âragão, Pe:1ro
Paulo de Ara)ljo Suzano,
Paulo Mário 'da Cunha

'Rodrigues, foram eXpulso�
do Clube' Naval.

-.A comissão de. jmtic.:a
da AsSembléia. Legislativa
de Minas Gerais, encami
nhou à Mesa Diretora, ei

projeto' que prorroga o

mandato do' Governador
Magálhães Pinto. Atlloa

hoje a matéria reéeberá

emen�as do plenário.

_;. O, Governador
I

Maga
lhães Pinto encontrá-se
hoje "na c1:lade- minei.t;a de

Vargmha, ond,e _ lançará o

seu programa denQminado
"Marcha para a ProslJeri
dadé. Cêrca de 3a prefei
tos do sul de 'Minas en-

contram-se também

fluela cidade.

- OI Est.anos, Unidos

rechaçaram hoje ,�a. no
ta soviética acusâ.ndo 3
adidos militares norte a-

servidores ras autarquias mei1'C'anos 'e um britânico',
'da Previdê";cia:' SoCial. ,'da prática de atos de es";
'Adiantou ainda o titular pionagem.
'do Trabalho, que o assun

to est.á sendo estudarlo

por t��n1cos do Ministério
da Fazenda.

, � A direção do Partido
._or.i

.{
- O Gov'êrn,o paraguaio

'anunciou ofiéjalm�nte' que
sol�citará ajuda eÇo,nômiw'
ea a Ftança, a1>i'd,veitatld�
'a esta "'a do presig..lente De
Gaulle em Assunçã'tJ. O go"
vel'''''�),''te, fl'al1Cê$ sequirá

Pu.í.'u.: MQ,�i.ç�vi�u.,

a 30 anos de prisão. O sa

cerdote que se encol1ha
asilado em Cuba, é a.!'lsa-'

do de ,desenvolver intensa

camJ;lanha de agita'!"i) E:ffi
todo o país.

ela, formulando-lhe votos
de boa viagem.

Florianõpolís, (Qtül1ta·Feira), 8 de Outubro de 1964

Pró Arte Coral
A ASSOCIAÇAO CORAL DE FLORIANóPOLIS, QUE

EM NOVEMBRO PRóXIMO, ESTARÁ SE APRESENTAN
DO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E EM AUDIÇÃO
DE GÀLA NESTA CAPITAL, VEM DE LANÇAR AO .PúBLI
co FLORIANOPOLITANO A CAMPANHA DENOMINADA

"PRó-ARTE-CORAL" E QUE VISA ANGARIAR FUNDOS
PARA A AQUISIÇAO DE NOVAS TOQAS. PROCURANDO
OS ELEMENTOS DAQUELA ASSOCIAÇÃO VOCÊ ESTARÁ

COLABORANDO, COM A DIVULGAÇÃO DA MÚSICA CATA

RINENSE, E COM O BRILHANTISMO DO CORAL NA

CIDADE MARJ\VILHOSA.

De 11 3.'17 de outubro COmClTIOl'a·se a "SEMANA DA

CRIANÇA". Todos nós podemos contriJmir para
.

esta

Campanha �ão ligada as, �radições da f�milia Brasileira .

,Leve alegria à uma criança: Ofereça em fOl'ma de pre
sente. De 11 a 17 de outubro "FAÇA SORRIR UMA
€RIANÇA""! ,

Colaboraçã,o' elo Rotacy Clube do Es�reito.

,
'

Mai:i atingidos p'elo Ato Institucional
'pondentes a 'seus cargos,' viço' de Transportes ua

proporcionais aos anos de Guanabara.
.

serviço: João Cesário, Agen- Aposentando, fazendo jús
te de Estação dn. Estrada aos proventos correspon
de Ferro Leopoldina. José dentes aos cargos, propor

.

Carlos Alvin, Contra-mestre cionais aos anoS de serviço:
de Obras. Sebastião Jesus Cleita da Câmara Tôrres,
AI v i n; Encarregado de Amal�anto' Lopes P,ereira,
Obras. Saul Rodrigues Car- 'Engenhei-ros 'da Rêde Fer

pinteiro Naval. Osvaldo roviária Federal. Ignácio
Faustino da SjJva, Calderei-

. Ham:len Barbosa, Conferen·
roo Sulamy Pacheco dos te de'Carga da Comissão de

Santos, i Fundidqt. JO,s� Ba- MatÚ'lJ1a Mercante e AntÕ·
tista ida!

.

Ctistá; lM-.itrhfuillro ,e ,fiio!�H'ê�riqué • MiiÃ'Í:dns da
Alfredi) . J}é:reira; Maqi1inis- 'ROO1;�,'Escriturário. da Es·
ta�Mótbrista� ,'1'-.:105" do Ser- ti'ada de Ferl'o de Bragança.

BRASíLIA, 7 (OE,) _ O

Presidente Castelo Branco

d� acôrdo com o Parágrafo
l° do,art. 70 do Ato' Insfi'tu-
danar: assinou decretos. Na

l1asta da Aeronáutica: De

Ji1jiindo sem prejuizo das

na-

sanções penais a aue esq-
.

verem sujeitas: 'Valter Mo
l',llls do Nascimento, Escri
turário.· Milton Moura, Ar
tífice em Aparêlho de Tele
oomuniéàç&eil.: .sàlmlél,

.

Já.

c8b.ti.olbàr� :A_�ii;t:mW, !�:é{é
Ertsin:O';SuPetiM: L�izd;aú-
10 'ela CÓstá, ',E'sc.tcvente' Dá".
t1lógrà.fo e os, 3·� 'Sargentos
SérgIo Machado �ib�iro e

Conrado Schultz Neto. De·
.

mitindo
.

coiu expulsão das
ftleiras eia FA�, os Sub-Ofi
ciais C$1etano Germano Gio
v.ani e Bruno Schimidt, sem

prelUlzo das sanções p&
na1s a que estiverem sujei
tos.

,Reformando, fazendo JUS
aos proventos do pôsto,
proporcionais a seus anos

de serviço, Major Sérgio
Cavalari, Capitão Iat<igal1
Oséias de Medeiros Paes, os

lOs Sargentos Osvaldo Fer·
reira Ramos e Manoel da,
Cunha Filho, 2°s Sargentos
Walinton Ferreira Gomes,
José Izaqui'is tia Fonseca e

Betancourt Benvenuci e ain·
da o Sub-Oficial Gualter

Cftrvalho.
Aposentando po mesmo

cargo sem prejuízo das san

ções penais a que e.;ti.ver

sujeito: Procópio de C�rva
lho, Assistente Jurídico.

, Fazendo jt1s' ao prOVfmt,os
de seu cargo, proporcionais
aos seus anos de serviço,
na Pasta da Agricultura: de
mitindo Francisco Alves da

:j:tocha do cargo de Enge·
i1hei�o Agrônomo e Mária
Celestina da· Costa, do car

go de Oficial Admini.s,tr'3.ti
va, sem prejuizos das' san

ções penais a' Que esti,,""elU

suJeitos. Na past,a do Tra
ba,llW: Demitinrl.<'l se""' "''''e

JUizo dás sanç6es 'penais a
.'
que 'estiverem sujeitos:
Ézier 'Zacarias l

André, Pro
·cur'3.dor dá' l' 'Cátegoria.
Valter Alexandre de Almei

'dS:; Escriturári0,' Reinaldo

Melo: ·Laboratorista' Auxi
'liar. Çelso Fraga, Mensagei
ro. Laerte Flón\s, lile17vemte.
'Assis Guerra. " Atende.nte. Jo
'sé de Onveira Ramo!';, Au·
xiliar de Escritório. NUs __ �
,ipl'",-l'c.ciS.::.e· o_s :Ll1.'k, [Üy '.C-\&.;i:C"

te. João Severino Gomes,
Motorist1:l. P-edl'O Daútas
das Chagas. Motorista; Ro

ger Assafont e William Max

soldêr, Médicos. Antônfo Vi

eira de Oliveira, Servente.
Adalbérto 'Cavalcanti' Sou

za, Servente. José Sevel'ino

d� 'Souza; Senfente. Antônio
Tavares' Pedrosa, Médico.
Antônio . PerelrÍl da Silva,
Auxiliar, de Escritório. João

�lfrecl(.l' Dia�; �télldent�;. ,l'4a-
;i:IôeJ!l Pqtfirid��;t\a Fcb�G4,
ServeÍlte. -DC)infçiq Jo� " do

NascImellto, S�'l'VEm;te. :Nfco,
demus Edward ,e Célio Aú·

gusto Charquipolli, Médi
cos. Manoel da Gosta, Fiscal
de Previdência. Antônio Fer

nandes Bezerra, Atendente.
Luiz José Cruz, Fiscal ele
Previdência. 'Elmo Perdome,
Escriturário. Nelson de Sou

za Campos, Almoxarüe. Bó

ris Braz Lessa, Escriturá
l·,io. Nelson Faria da Silva,
Escriturário. Aposentando
Hélio José Fràncisco de

Oliveira -

com os. vencim,en
tos e as vantagens propor- .

danais ao tempo de serviço.
Aposentar sem prejuizo MS

sanções penais a que esti·

ver sujeito, José Bezerra

de Melo Tesoureiro· Auxi
liar.
Na Pasta da Viação: ,De

mitindo sem prejuizo das

sanções penais a que estive-
,

rem sujeitos: Ernani Pe

reira, Oficial Administrativo
do LIoid Brasileiro. José da

Silva, da Estrada de Ferro
Central do Brasil. Élson

de, Menezes Dias e Pedro
Paulo Luiz da Gama, Tele

grafistas da 'Viação Férrea
Rio Grande do Sul. Fernan

. do Pereira Màrinho, Calde·
feiro, Paulo Martins Mari

hho, Carpinteiro Civil. Fran,
cisco Alvin 'Silva, Mestre de
Obras, e Alberto Silva, che
fe de Sessão. Todos do Ser·

viço de Transportes da Gua

nabara, Luiz Jorge Rebelo
de Abreu,

.

Escriturário da
Estrada de ,Ferro Bragan

-ça, ·tiQ Paht Waldemar Jor

ge, Oficial Administrativo.
Antôhié Alfeu, Telegrafista.
Manoel Soates Henrique,
,Agerit�' de"Estação. ' Hugo
Rodrigues Dalmada, Agente
de Estacão, todos da Estra
-da : de Ferro

.

Leopoidina.
'Aposentando' sem· prejuizo
c't "Sanções penais a . que

e� �1erem -slJieitos, fazendo

Centro Acadêmico Inaugura
Biblioteca

A 2 de. outubro foi lnau- rado o QuadrQ, que ll;late·
gurada a Biblioteca Estu- rializa a gratidão do mundo
'dantil "Professor Henrique 'Uhiversitário a tão ilustre
Stodieck", com SM sede magistrado. O· prof. Sto·
anexa ao Centro Acadêmi- dick coilsignou sua parti·
co "XI . de Fevereiro", da cipação acentuada 11013 ideais

F�culdftd.e de Direito. reformistas da mocidade;
..

" tendo mesmo,. assinalado ..,
� Na solenidade compare- _,seu interêsse' no diálogo
ce� grande .número de 'aca- constante. e construtivo.

dêmicos, das diversas facul- Na solenidade comparece
dades, Iten,do

.

o Presjdente ram autoridades, tendo pres·,.
do ç A X I F, - �c.adêmico Úgiado o ato, o l'epl'eselt-l
Eduardo Mussi, Sllud�do o tante do Magnífico Reitor,
homénageado. Dr: Ernani Beyer.
O corpo docente compa- N:'1' ocasião foi empossada

receu, prestigiando o acon- a acadêmica Maíra Souza

tecimento,' tendo o Prof.' da. Veiga, como bibliotecá

Henri(\ue ,��odieck, descer-" r'ilt.

Senador AtUlio Jonfana'
Vi�ita "O ESfAbb" ..

Esteve ontem em 'visita a lestra. Como se sabe, o se·

nossa redação o Senador Fiador Attiiio
'

Fontana, re·
Attilio Font�na. Na,'OPOl'tu- gressa de viagem a Europa,
nidade, o ilustre pàrlamen- onde, em missão oficial do
tIlr foi 'recebido pelo .ior- ' govêrno br.asileiro, 'visito).j
nalista Domingos Fernanges Itália, Suiça, �leOfal1ha, In·
de Aquino, Gerente, de "O glaterra e França.
ESTADO" com ·quem� man- "O ESTADO" 'àgl'adece a

teve demorada e cordial pa- honrosa visita. '

Notícias da Segurança Púb�ica
O Secretário da Seguran

'ça Públlca, Cél. :Daniio K1'3.es

receheu 'em audiência, as

segJ.lintes pessoas, aue tra

taram de assuntos diversos:,
Senador Bràsilio Celesti

no de OUveir�;. ,Deputado

Walter Zigélli; Sare:ento ln

dio Mach'3.do Vieira, do
Exército Nacional; Canitão .

José Fernandes, da P,lVL;
'1'Lú, � IrOtc DGll \'d t: '::;

Araújo! da P.M.; .. I?eputafo
Dib Cherem, lideI' do' Go·

vêrno na Àssembléia· I,.egis
lativa de ,Santa Catarin1:l;
vereador'Jainle Machado, de
Alfredo' Wagner; Dep. Atilio
Zonta; Sr. Alfredo Hardt,
Prefeito de InÇlaial; Dep.
Udo Altembure;; sra. Maria
C'1rolina daI ott1
Vice·presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




