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dia 9, de outubro de 196,1
Frente Fria: Em curso; Pressão Atnlosférica Média:
1015,9 milibares: ;.remperatm'a Média: 27,4° Centríga..

dós; Umidade, Relativa Média: 85,3%; Pluviosidade:
25 mrns: Negativo - 12,5 mms: lnstavel·- Cumulus

Stratus - Nevoeiro cumular - Chuvas esparsas
Tempo Médio: EstáveL

=----�----�------------�--��.---�------��---==-----�----------�----------�-------------=--------=-�----�:'=---------�------�-=-------------�------��--�-------p ---_... ,-----..;,.-,�".......;_--

da" U.G.I. terminam� improrro ávelmente oh j
:.�:��ª::fZi jgª,�If:ª:��� fªffE�!�:fflO'n·c1u·ldo· o� I sôbre . contraban,do °

de :�afe'Yti 'á sor do ensino secundário naís a' que estiver sujeito o li.
.

I ,'ções, que se ex inguir com

o término da vigência do Baiard de Maria Boiteux e escriturário Jarbas da Ho- 4".:-'---:--__ , ---_, _

art. 7° do Ato Ifistitucional. Nélio Marques da Silva e IlaAnpdla, Pereira ainda do

TC'H,O''. M'.', .

': 'B'E, '

con·.tinusOs inquéritos pol.�ç:iais-�ili, J0sé de Alrnetda Barreto, do
,tsir.es, segundo ínrormou UU). quadro' da pessoal.

porta-voz C\a' CGI". terão MAIS CENTO E QUAREN·
continuidade normal,' sem NO AMAZONAS TA E NOVE ATINGIDOS t

CA IRO
témpo limitado para SU1iS
conclusões que serão trans- BRASíLIA,8 (OE) - 0.' BRASíLIA, 8 (OE) - No-

r 5 noformadas, posteriormente, Presidente da 'RebPúblicad aso' va tlisdta �e demdissões ,ed apeo- p. e o :,{
em processos admínístratí- sÍlWU decretos asean o-se sen a crias e servi or s,

vos' ou crímínaís, de acôrdo no art. 7° do Ato Institucio-. foi divúlgada, em Brasília,

�Q,m a: situação doe cada, in" nal no Banco Nacional' de Contém nomes de civis e

díeíado. Amanhã, o Almí- Desenvolvimento Eoonômí- milítares atingidos pelo' art.
rante Paulo Busízio, presí- co, demitíndo sem prejuízo 7° do Ato Institucíonal.; As,

ceíro dia consecutivo, comodente da C.GI, concederá en- das sanções penais a que > medidas, atingiram além de•

refém, o primeiro ministrotrevísta coletiva dando con- estiver sujeito Luis Batís- 149 militares, servidores ,

.

do Congo Moises Tchombe,ta de tudo 'que foi reíto pe- ta Peixoto, do cargo de dos Mínístérios da víação..
.

-

d enquanto as' fôrças do
.

.00-
. la Comissão" Na oportuní- Economist'1, Fazenda e Educaçao, a

B 'I vêrno congolês prosseguemdade, deverá divulgar a úl- No Serviço de Proteção e SUDENE, Banco. do rasu,
G bloqueando a sede ela Em-tíma lista de decisões puni- Valorização do Estado do Caixas Econômicas e 0-

ti d
.

d A'< baixada da RAU em Leo-tívas, uma vez que as ati- Amazonas: demi in o sem verno. o map...
poldville. Tchombe, decla-vidades da CGI, cessam a prejuízo das sanções penais .

rou na Capital egípcia, quemeia noite 'ele amanhã, A. a que estiver sujeito o Con- NO ESTADO DO RIA
,

1T .

o bloqueio da Elmbaíxac aAssessoria Jurídica do Mi- taelor José Maria Bastilha,
O destina-se apenas a prote-nístérío da Justiça, segun- Na SUPRE:' Demitindo NITERÓI, 8 (OE)

"

gê-Ia da população congolê-do aburaram fontes bem sem
. prejuizo ' das sanções Govêrno Fluminense inter-

•
,

'- sa, revoltada com a sua pri-informadas, está estudando penais a que estiver sujei- mou que hoje publicara a
,

1 l' t
.

d f
'

"s da são no Caíro.
'

em sigilo .0 ante-projeto que to o Supervísor Regiona IS a e unclOnano -

� �� _

propõe a instalação de um .:rosé Ribamar Lopes; e apo- quele Estado, punidos de
._�--.......L-.....� .. ___

ór�ão.especial, cuja atribui- sentando na Pasta da Edu- acôrdo com o art. 7° do Ato

C· S p , ExHnc,:ão de SU.1bs, i,dio, II.ção será de supervisionar o cação, sem prejuízo das Instítucíonal. 'Os funcioná-

O bl'
.

orrupção e'm ão' au OcU1l1primé)tú dos inquéri- sanções .pcn2tis a que esti- ·rios . demitidos sáo en1 11,Ú-. ' f
pro' ema "

, " Durante ó período ,'Otnteriol' à Revolução de 30, >!. jtos: O' novo órgfio deverá ver Sujeito'" o ContadOr J11- nlero de 40 inclusive·' dois SÃO ,PAULO, 8 (OEI públicas federai.s de São Situação dos municípíos el'a de lento

desenVOJVimentÚ'j'
funcionar 0m caráter pura- lio Fortuna Sambaqui, ex- governadores: 'Celso Pec;a- Serão 'revelados ainda es- Paulo, Os oficl3.lS da . Ae-

quer peja falta de industl'tafl e comercio, intensivos.,mente fiscalizadbr e não Ministro ela ,Educação do nha' e Carvalho . Janottí, Cuban,O ta TlOite' A ÍlTIprens�, 'gta, nmiutica, divulgarão im-
quer pela Teduzida arrecadação orçamentária, como,punitivo, Ainda esta tardei "Govêrno João Goulart, membros do Tribunal de ves irregularidades sôbrz. portantes nomes dos prin- ainda: pelo, 'nívei 'demográfico,o Presidente da República Conta�, 8 membros do Mi- corru;pçào e subversão, ve- cipais responsáveis .:pelas EntretaJ.}to, a segunda guerrf.\, mundial t.eria,' ("ii. Iassinárá atos demitindo ou NA AERONAuTICA E NO nistério Público e 8,delega- CAIRO, 8 (OE) Sub- rif{cadãs l1US l'éP'aniç[;es irregularidades, 'dentemente, _C1<'j operaI: influêncIa transformad�rn, [;],0-aposentançlo fúncionários cio dos de Polícia, 102 funcio' CQI11Íssões ela conferêncIa ele, -_

--'�
. ,. i'o politica, como, eCOl1ÔmiCR, Não pOderiamos dei�ai' devis. e militares, incursos no, ' TRABALHO nários foram aposentados, cúpula das nações não

<
•

..' sOfrê'la, a exemplo dos >demais povos, ajustal�do'110Sart, 7° 'do Ato Il1StitucioI1"l.1.
" - çOl�pronÍetidas, €.§\tão dis>

'C"
·

A!
�.

eh às condições result-antes, para não',110S conservarmos,em 1A, maior par,te do!" servidQ- ��ASíLrA-(�, (?�) ,-;:-".J), I' �;É. ?"'Y���'O'f,M,��UTO: ,cutindo !2rop'0stp�� r�;'te pc·,' :' ,$lrgueuo; ,�.lemao em ,ar;nas _'

'yosié;f!:o .�stayiC}�ária e, a�'lí111, de retrogràcta"qã�), '
<

�

!
res atingidas; 'pertence ao,'3 ..,p�es�c).�nte:,d� rR�Wbhc�,')1a:7. -',: "

:,,;' , ",,', !;�' demo "a, n.�J:ma!\��,(,hl-Q ,das, J ':"\W��cia "), 8 '

,1; W' " ,', ", .. '" �', "_' '�'l.qucle"t.el't'P'Ol,9S*,C01:�nros' �ú Câl11::;.ras rn\,2Í<;k"i:qua..lros da NO�VAdAP;.• I' 'seS\® I}.2, att: I" ç'lp 4�0 :fusL ,,�,A.s1kJ&'8 ,\�Qlf.)�, ,.At�'."�l:é»WÕ�.l,1,ct11J�IDl),,":h<;).1't�,i)}U�,&...
'

';:d'io�7,..;:::�.:.��.::�L�1.·h"��,«:,, 7"JAl:)j�1:\!)�({�.l'�i:1 ,es!:<p,(�ml�hs�Wlái5�,:·bu'1:lleJ;..6t1i

h�!j!JÚ;!lfl'f
'

'J ",' t
' ��� ':trüt

�

ifu''' ,,' "" a ,1;; ti :tt ...'u. "" "'�l::'-,I ",. ,'. " ,
. \ r�

. �

.

\ - tituc"()�,, >a�,'f1':�u J,:(,��t'lt,,:,.;�� },,!�Q:,��1'�\',..:I'tH.<r "'iaW{1.: ,J;Wa,f;'�,' � ,:�""rcf..pl",O�, I,�- -VIl ,,\,tíffiía;� {j.<lJ' car- ,'" .'
C::j;1. ,é\ que toçava a'incun�'P.ência é,le ,�e-}Jficacão c'e \:bn- •A'fO NA UNIVERSID.ADE_, tp. dqJ.�ltl.nl;\�,.. .sCjl'l .DJ:'e.:�u- u..na; cOl:1];1m,,:»hw ,·'iá.�serem t�los U,qkl\:l!S , _<. "

1 "�. E
'

....f ' 'O' O 'Pr' 'b'J ... d
' (4'3.8 e oa �1:).IO�ãO da. lej,rl�-méi�s se- ·"""i'tQ,S uTah1&-

_ '.

• e'la',u'O·l,'�;r.o''',' ''',' ;''''''''lg'';'''ctas �s - gUt:!ll'O' .� efi1ao . ra,,,on,' ,

D' �m'" O ' ,,-' .� "

..H"y', , , 1ifi;
. ZOi;i dai? ,sau,;6cs. ,penais � "'�, 'f. v. u_;.,,.. ... ' C;üíllltanatno e o

"0- ti a 1":.1,8S a rec1�rr)a em est,u(�O e. C!:ehat.es, De salientar b.\que s"ver s�ljeito o escri lista$ de demissão e 2.posen: 1J:ressão econômica' l.;larco tinhª" em séus ...

1 _

,,' .

DE SANTA CATARINA .

e, Ll '.
. -

que se
r6es el11 "número � 4, car- O

- ame;); que bao 3Ssunllam as mesmas ,BBJactensticasturário Ev:alclo Lopes Gon- tadoria dos funcionários. pú-
.
'exerce sôbre a ilha do Cari- I' '\ asemnrono lT f

-

t' 1" I
-

'bll'COS fe.derais .e estaduais 'regamentp de, óJ�o em bar- \:;;"', I� !v'l.,� pO 1 Icas e uncoe� par Ie al:las, sso, por,que
,

o regiJr.lJ'BRASíLIA, 8 (OE) _ O çalves do Ministério da Jps- be,
" - ,,;; em 'de partido único; ofidal, embora, surgissem movi,

'
,

t' N l\/f" 1" d A Cl'Vl'S. e n11'11't'c'l:es, Nova�' lis- .,' rís, Na, l?rimeira e�p'1o':la0Presidente da Repúblic�, Iça, o· ,,,lms ;e1'1o a _"e-,
, .. .

Iúentos Oposi.ci0l11S-his;· às proximidades dos pleHo,:;,'t'
.

t d
.

t 'tO 1
'

.

. ,____ ,verificotFse ,l:). estúptrla RIO, 8 (OE). -,_, A 1'0-baseado' no crt, 7° do :Ato ron�� lCa, �Josen a:: o· sem

ad Con, mU�11 � �e
-

�r���,
..ES1"tÕ'.tufo'..Ter',r·a":,'

'

moi'te ela dois ·marinhei,..(;� ; l11issáo Inter-ministerial para se diluirem ápós o encerramento elas urnas. TiInstitucional, assinou de- preJUlzos. � sançoes pe, ra as· nos ,versos l11ImSUC-
..

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

nham, pois, a duraçao das clássicas rosas de Malherbe,n'al'sl no' que estl'vel' sll,J'eito, o' rI'os e, ór2'ãos governamen- cujos corpos se' desinteg!.:;\· incumbida de examina!' o
"

creta aposentando sem pre- ,,�
,

.J . Depois de 3'7,' com o desdobramento de lôdas fi:,
- ,

,nrofesso,r, do ,eI1s1'110. su- talOs telldo el'l Vl"sta' que a B'1? �:;,'f';'>�,A' l' o (OEI) -;- Os ; ra111, V?',rios
'

reb cadores· problema do desemprégo "
" ,juizo das sançoes penaIS "a '" , ,'. Á

ÁI-I'''::>LU';. ativid<ldes produtoras cresceram de tal forma., ao 11'1<':8-

.

perl'ol' Allu'SI'O BatI'sta. Bel'.,' 111el'a nOI'te de <l,manI'la-, ter- C' cêrca' b .barco'" ":- fm�
.

éstá., 11.0 pa-ís se reunirá ani.anhã "que estiverem sujeitos, os. "'" Ministros Roberto ampos ,
' 'mo passo que se iam demarcando canipos de' opinião,l'nstl'utor'es a'a F'aculdade de xoto, N.o l\IIin.istéri_Q,d:Çl Tra- mina o prazo de vigência e H'I"'o·· ele

·

.. ·AIJ.ll'eid:a ,Le�e, sendo p,uxado. pór ,outras I., no Minis�erio do Trabal1:lO,
c'e

'

... " -

, . como oOl'l'entes orientadas �m sentido partid.ário, AMedl'('u'la cla.' TTnl'v'el"c�'da,i,,,, balho, 3IJOSent.andó sem pro-
.

do Ato Institucionql. O Ato, e,stal'a-o l:e11n.l'(10's lo.,o,ie COn1 unidades, afim:' de que as' Será na oportunidade, OU-
.

- u " v.",
, !, .,

formação di:;otinta., que; em 19,15, as agremiações poli-de' San'ta'M'U"',l'a, T!làl'llo Du- suizo das's�l1ções penals a nas últImas horas, atingiu a's' ball'cac'a's da'TJD'N-, . explosões não ·afet.em as vido o depoimento do Prf')-.• .L
, I na

ticas adquiriam e fixavam sua personalidade jurídiea,'vall'n'r La'uga e EduaI'do púe estivei'eril, . sujeitoi;i, fa- centenas de funcionários, Ca�ln'uI:a ._e ".e1.1ucln, E,�plica- instalações do P01't') de sidente Nacional aos Tra-
"

'"
. "

,

.

�,,- - ,
..

para o que concorna a conqUIsta do voto secreto, nlO-Martil;1s de Oliveira Frolin,
'

zendol jús a0S proventos de poréni já hoje" fontE!s gover, rão ,aos parlarnental"es, o Detroit. balhadotes "no 'Comércjr',
'dificando profundamente o quadro eleitol'al.f A11tO'111'o do'" seus carg'os corresponden, nán1entais na Guanabara' e est"tl.lt,o ··c'''''',·a-··-t··e'l''ra,. r'Vllto,.lTI, '

Pro '8ssores,.,} <00 .,,,
-,

Por outro lado, o desdobramento progressivo duSanto!;) Teixei.ra e Silvio ' d�.. tes � seus anos de serviço;' o próprio PaláCio
.

do PIa' tive'raD1 idêntico, éncontro
. __ , ",_

nossa economia, Através de todos os setores de ativf-LemoS e afuda o Inspetor o Técnico Auxiliar de Meca- n'tlto em Brasília, confir,. com os dep.utados' e sena,
elade, nos distanciava lar:gamente da situàçã.o anterior,

I
'

P 1 01" 'a l1ização Edtmilson Jorge de mavam que as punições dores d' , Posteçle Ensmo au. o ' lV�I� ''''1 �

'.c
,

.'
,

,p�sse, IS,;gS,'

S' I
·

M tt' '1h i:mponc10 I1ÔVO comportamento politico, outras diretri-LI'ma, Den11't.l'11do sen1 1)1'e-. Ó,liveira e Teófilo J.osé da ainda não, chegaram. ao fihl, rI'or1nente, avi.st.ar-s,e-fio com I V10" O a' me ora d
'

"t'
, ,

l' .

4 ,

I i zes a lYlilllStra 'Ivas, vanaaas e c'Om)) ex,!'!s, e, pOlS, ;;;parlamentares do FTB.
...;.. compreensão de inovações a se processarem, sob os

considerà.velmenle .. melhores desígnios e acordes com os anseios ele traba,
lho e de progresso, •

Daí, e com a constituição das assembléias parla
mentares estaduais e nacionais, C01)1o poderes legislati
vos, de representação .política, não poderem" normal e

·logicamente, faltar as Câm,aras l111micipais, à Ínesma
contingência e üs mesmas características, com bases e

projeção partidárias, Ampliou-se-Ihes, por: isso mesmo,
H área de ação e trabalho, extinguindo,se aquela fui1-.
.ção mer,'1mente burocrática e formai traduzida em

mO'1nó tona urianil11i�lac1e volitiva,
.

,

FI:)itos representantes ela comunidade, o 'exercício'
da vere�,:;:;qa, -.impõe-lhes deveres ta;éativos não refugá'lveis, exige maior dedicação, espaço de tempo mais eli.
latado para, os estudos '8 debates, em prejuízo, SAm dú'
vida, dos seus mistere� partic:ulares,,' A instEulção do Isubsídio significaria, para muitos, o ressarcimento púr'lciaI' de perçalços do tempo subtraido aos CluefazeTeS'jAventa,se,. agora, a extinção dêsse subsidio, em bC-I'nefício do erário municipal, o que se nos afigura n1Ç'.
dida visando a apenas ·a economia, não examL'1acla
convincentemente, Deve-se levar em cOlita que tal pro
vidência não poderá c1eixm' de ater,se ao fator básico,'
que é' o crescimento gradual, e não raro ra131OO, (lVh
rrndas mimici.pais, A volta do cargo à categol'ia di) ! i
tulo honorífico, com a mínima reprcsenta(!ào qU� (l Üfl IpJ.i.ca, geraria o Mrouxarn..ento do i.nterês3e fundo' w j,
anularIa a feição parlarr.iI;mtar oriunda das compel.i,
ções medularmeI}te democráticas e, por fim, 1;810 c1ei5BS'
t:ímulo, conve.rteria a edilidade eui simples e vazia ln""
tituição ornamentaL .

INão desconhecemos o fafo de, 1�1Uitos vereadores
exagerarem. interêsse improcedentes, majorando re

peti,damente os seus subsídios, seu'1 atentarem mis pos
sibilidades finaneei1�as municipais, Supomos, todavia,
e salvo melhor parecer, que o remédio estaria na re

gulamentação do assm�to por lei especial, elin1inuD,dI.1: •

se o. én.'o em qu� h"1cidel11" ao tentarem transmudar, o
exercício de função. delegada pelo voto em cargo pro
fissional, ti:l:andó-II1e o alcance e o significj3,do sups'• •

'" 4
Ti.ores, 'O subsídio deve, antes, ter p.roporções de pro-
labore e nunca de �xclusivo ·e compensador meio de

SÃO 'PAULO, 8 (OE;) '
Os estudantes da Faculdade
de Filosofia Ciências e Le

tras da UniVersidade de- São

Paulo, decidiram não assis
tir aulas até a próxima se

gunda-feira, Disseram
I

que

tal medida foi adotada,' em
�irtude da ameaçá de'expul
são d� altülos e demissão
-de pl'ofessGres daquele Ins

tituto, Outms' Faculdades,
decidiram solidarizar-se com

seus �olegas,

t'ei do Inqui'Jinafo v�i segunda fetra
i

J BRASíLIA, 8 (OE) - O Justiça, Será ultimada na

Presidente da
-

Repúbli.ca es-
.

o,casião, á redação d'0 pro
tará: eunido esta tal'de com jato da n.ova lei do inql1ili-�.

nato., a ser enc:.l.minl�aclo ao

p�:óxÍJl.la se,

tista Jànsens,
.
que Já- vinha

exercendo. o cargo interi
namente, Foi no e�erC1CIO

. dêste (1lto ,cargo de Superior
Geral da Companhia de Je

sus,
. aos 75 anos de. idB.de.,

que Deul? (). 'chamou' para

junto de si.

Missa de 7� dia:

A Direção do Colégio C�
ta.iinen�e "C?nviqa alunos,

para

. CAIRO, 8 (bE) - O Pre

sidente Gámal Adbel Nasser
contínua retendo pelo ter-

Reforma
Elei'toral
BRASíLIA, 8 (OE) - Já

.

estão 'prontos os estudos
'da, reforma eleitoral. Fon,
tes políticas asseguram que
ser»> -Bstlpulada' para ,"" re,

presentação federal, a rea,

lização de eleições por dis
trito e ao l�Sl:n0 tempo,
através de uma lista pro, .

porcional, . tal como ocorre

na • Alemanbf.\,�

-Gordon va.i
a.O's, EUA,' ,

RIO,' 8 (OE) _' O EmbaÍ

x�dor Lincoln Gordon irá

BH.ASíLIA, 8 (OE) - A

Srta,
/

Sandra Cavalcanti
conferenciou hoje com o

Presidente Castelo Branco

com quem: tratou ela elabo,

ração do \ f-\nti-projeto da

Lei do Inquilinato e de as,

suntos relac�onaqos com, a
.

coordenação do. Plano Nr,
cional de Habitação, Dec1a,

. Exposição' Nacionat de: Suínos
Para éontríbuir na se- Em Concórdia o dr, Just,

entrará em contacto com

o médico-veterinário Ira

puam Campelo Bessa, tia

Inspetoria ,de Defesa Sa

nitária Animal do l\1inis-'

tério da Agricultura, e ela

boração o plano de "l.g;io.
para vigilância sanítáría

antes, .durante e depois da

referida exposição.

FORTALEZA, 8 (OE) Piauí que recebiam .propí
nas para conceder'medidas
de segurança contra o Go,
vêrno e a favor 'dos contra,
bandistas. Entre os contra,

Faleceu- em orna o uperior
t Geral da CO'mpanhia de Jesus

.

, D,epois de h��er exercido foi tão, repentÍl1a, : q�e �eu seu cur�o . ,na Universidade
o' cargo de .sppeliQr Geral .'1utomóvel deixou o VatlCa- de Lovame, oncle se douto,
desde' 1946, ,o'· p, João Ba- no sem escolta, - róu em Direito, Após sua

'tista Jansens ·entrpu,., em A sua chegada 1t chbecei- ordenação sacerdotal em

agonia na manhã do dia 5,
.

ra do ilustre "re�igioso, o 1919, aperfeiçoou-se em 'Fe0-

p,p" vLl1çlo, a falecer às 10 Papa rezou' al' :prações dos 10gi8. ,na Univerêiclade Gr�
horas e .50 rltinutcís do mes- l�oribunclós e deu ao: Geral goriana, .retornando en�
mo di�, dos Jesuitas suá. absolvição 1923 à ,sua Pátria (Bélgica),

. O Papa Patllo VI acorÍ'el,l "in articulo 'morti�", ",,' para lecionar Teologia nl1
,vela. nianhã à, cabeceira ,do'" Universidade Católica de Lo-
enfêrmo tão logo teve a. no- Dados biog'l'áficos: vaina,
tícia do agmvarri.ento ele ,Com o falecimento em

. seu estado de saúde,' afetá- Na�'ceü' él11 MàlÍnes' a 22 1942 -do pdclre Ledoclió'wski;
do por uma crise cardíaca 'de dézeinbro de i889: De- então Súpef'ioi', Geral da·
aguda, resultado de cOl.Jlipli- pois de longos anos' de es- Companhia de Jesus, foi no
cações pulmonares, A :;>q_ída tudos""na Faculdade de S, fn�ado seu substituto inte, a Washington na próxima
do Santo Padre do.Vaticáfl0

"

.t�!lz -de :Sri��elas,- concluiu l'ino o p, João Batista Jan- semana, em l111s:;>ão de' ro-

senso Ao 'acabar a Guerra'
. tina� ,Partirá logo após. a

Mun�Üal, reuniu-se em Ro- visita do Presidente De
'ma :a Congregação Géral, Gaulle ao Brasil, devendo
para: escolher o novo' Su- sua ausência ser prolongada
perior. AI escolha recaiu' sô- ,até 15 dias,
bre o mesmo P, João Ba- ,-.-.,-- ... ----

lei do Inquilinato

.gili'ança sanitária, índís-
pensável à realização da.·
4'a Expol4ção, Nacional de

Suínos,' �f)ncórdia dias 10
e 11 ,rlo: corrente, seguiu
para a!luela cidade o mé-
dico- veterinário Abel
.Just, supervisor-geral do

,.

Programa de Defesa ;:3a-
.

nítâría
,
Animal da Secre

taria da Agricultura,

RIO, !l (OE) - Melhorou IvIarinha, foi acometido esta'
semana de complicações
circulatór'ias, após ter sido

durante vários dias subme

tido a inquérito policial mi'.1litar sôbre_ subversão na

Já está' concluído o IPM

o estado de saúde do Al-

sôbre con,trabanc1o de café
no norte e nordeste do país,
O Major Edmon Bastos

Gonçalves, presidente do

inquérito, aponta em seu re-'
latórío os principais indicia
dos , e os fatos de maior

bandistas mais atuantes, o

Major cita: José Hugo Ma
chado,

.

presentemente na

Europa que' ganhou mais de
um bilhão' de cruzeíros em

apenas um ano de atívida
des,

'

mirante Silvio Mota,' inter
nado IJ.O Instituto Br:asilei
ro de Cardiologia na Gua
nabara, O ex,ministro da

Armada,

--------�------------�.------------�---------------

Funcionários Federais Querem
13. ,Salário

RIG, 3 (OE) - Os barna
'bés federaL: 'vão ImClar

camp;:mha pelo 13° salário�
aposentadoria aos 3ll anos

'de sei:viC(o e salário móvel.

Nos próximos dias, será,

enviado �orial ao Pl'e,

sidente dá República, inf(i)r

mando ao chefe da Nação, a

importância, Cita os nomE;lS
de ·3 juizes do Maranhão e

STF concede Habeas Corpus a Juiz
BRASíLIA,. 8 (OE) - O o Ministro Evandro Lins e

péssima. situação em que se

encontra a classe,

Reitor Processa Universitário
RIO; 8 COE) _, Nêste mo

mento, na 211" v."\.ra Crimi
nal, o universitário Secretá
ri.o Geral da Frenj.e da Ju-

cal(mía, np processo que
lhe move o Professor Pedro
Calmon, Na oportunidade,
o acusado deverá distribuir
a imprens� documentos sô-
,bre corrupção e subversão,
na Universidade elo BrasiL

Supremo Tribuna'! Federal Silva, afirmou , que o ii!jZ
concedeu por uanírnidadé

.

foragido ante odiosa perse
habeas-corpus ao Juiz .Gale- guição, pois a primeira de
.no Martins· Brito, elo Para, núncia a 'que seguiu urna

ná, .demitído em razão de outra, resultaram de atrí
denúncia do Procurador da, buir ao p.�ciel1te, Ó desp-i
quele Estado, Em seu voto, cho que êle não pro ícríra.

ventude Democrática, está
sendo qualificado COÚ10. réu,
por crime de difamação

'

e

PoUtica Salarial' do FMI e a CN:TI vida, '

rou que as incorporações SAO,PAPLQ, 8 (OE) - O
Mobiliares s rã/.) o jetos de. ,

Presidente eh CNTI }lassou'
111en:::ag0li1 (10 p;:psic1ente da

� hoje por Congonhas C(:111
Repúblil�a ao CongTesso vr·,' destino 'a Guanabar.a onele

. saneio a' regulm,t,entaç;s.o
aSl5ún\'(). "' .

Sr, João Baisler disse que a

politica salárial pre'condzadà
pelo fundo m01�btál'io inte'y',' I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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do general De" Gaulle
.,.

i BUENOS AIRES', - Os

partidários do . ex-ditador
Juan D. Peron procuraram
aproveitar a visita .do 9;e�
neral Charles De Gaulle
para estabelecer ante 3.

opinião pública um parale
lo entre seu idolq e o pre
sidente da França. Essa
circunstância foi a origem
das desordens que empa-

naram a permanência rb

mandatário francês na Ar:'
gentina.
'No fundo trata-se de .1!11

FAZEM ANOS HÕJE

jovem VILSON.MARfOTt J

Com
. 'íl1�sitadfa satisfação c0D:seguinamos

para o dia ele hoje, o decurso. de mais um ani
versário natalíeio ,dei nosso.' prezado' amigo
jovem ",,vilsol1 Maricti, pessoa bastante 'ida
clonada em os.inossos '�in'�ios' sociais,

'

O ilustre' aniversariante, "n� efeméride
de hoje, será, estamos certos, alvo das m�is
aprêço por parte de seu vasto círculo de ami

significativas demonstrações de. regozijo. e

zades. Dentre às quais "O ESTADO", se, as·

sacia enviando-lhe e a sua digna família vo

tos de perenes felicidades

- sr. Walter Albani
- sr João José Lamarque

Major Júlio A. Vieira
srta. Maria. Mansur
menina Maria Helena Lima
menmo Mário José Chaves

� "_

';:' ;- .. � , •.� "', •• f·O"
_.

••

,

Vende-se uma casa pré-fabricada' sit;
a Rua Antenal' Morais, antiga Arpoador
Bairro Bom Abrigo, Gom oito peças, insta

Jações completas, e garagem.

I

I

vos:'

\ A razão disso pode ser

encontrada ,em' dois fatô
res: existe um tipo de pe-,
ronista que' sabe que, � e

voltar a época' do ditador
poderá obter' novamente
ésse ou aq�êle pôsto; por

,

outro 'la�o está, o partidá
rio que ainda o considera
o primeiro líder argentino,
que 'alguma vez, fez algo pe
la classe trabalhadora.

, Os cálculos mais aproxi
,

mados dão aos peronistas
. entre vinte .a trinta' por
cento dos des �lI'ilhõeS éle

vêrno de Frondízl, por de
cisão das Fôrças Armadss,
Os ,'peronistas não est-io

agora habilitados para .t-,

,presentar candidates, ner-i

tampouco podem fazê-lo
'os 'comunistas em virtude
de ,uma lei que proscreva
os partidos que atendem a

direção
_

vinda do exterior.
, Pelo fato de os grupos
ativos de' peronistas ,,,ue

. realizaram demonstrações
durante' a vista do De

Gaulle, terem sido relatr
vamente pequenos, já que
a imprensa. rád,io e t,ele"l
são do país ignorou vírtu-
almente suas ciemonstr�

cões, é" difícil pr�cls'ú a

. medida em que exercerão
efeito suas manifesta'çóes
na opinião 'D(1blica.

assunto .da política Inter-ia
diste país. Os peronistas -s

tão empenhados em al

cança" ,�s seguintes ob'jeti-,

No entanto existem duas
palavras' cuja menção bas
ta para enfurecer a cada
um dos' príncípats chefes
militares: Comunismo e

Peronismo.

Quando Arturo Frondizi
foi presidente, permítíu que
os peronístas apresenta-i
sem carididatos e 'êst,es
ganharam nove das" treze

governanças provinciais, em
jôgo e 44 dos 85 postos da

Câmara -de Deputados no

Congresso .. Nactonal, na.s

eleições parcíaís de 196,J.
Esse foi o' fim para o go-votantes do' país.

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

l . �de,...' ,��

combate a parasito;
do gado

método
10.· _.:.,_ Que' o govêrno ce�-.

se SU;:t' pressão e autorize
o retôrno de' Perori, de _Sf!ll
exíÚo ' na 'EsDan11a; 20. _:.,'

Promover � 'iínàgem
.

pú-
.

blíça ' de, Peron mediante
-,

a 'vinculação de sua "ter

ceíra posição" durante a II

Guerra Mundial com a 'dou
trina similiar que sustenta

atualmente De Gaulle ,�

30. - Dífundír publicidade
para o Partido Peronista, a

fim de conseguir que -lhe

sej a c1ada le::;alidade eleito
ral.

"

B,ELT�VILLE, Estado elo

Naryíand, EE. UU. - I)

.Ministério da Agricultura
dos Estados Unidos, adotou
um, novo tratamento para'
o combate aos piolhos do
gado vacum, que, segundo
anuncia, resolve definiti
vamente o problema de

erradicação daqueles para
sitos tão comuns. O mét:l-,
do consiste em interromper
o ciclo vital' de inseto, t:�;

colhendo rigorosamente 'as
'ocasiões em que deve ser

aplicado o inseticida.
Êsse l1ÓVO método n<:)

combate a uma praga in- "Alguns piolhos - anun ..

felizmente bem comum tem cia o relatório do Mínisté
a maior Significação .pa-a rio da Agricultura a respei-
0S criadores de

�ado
e C3 to - ainda se reproduziram

propriefàríos de, Igra-njas depois da.. primeira aplíc.i
produtoras do lei e. Quan- cão da, Malathión, mas a

do atacados pelos piqlhos �egunda aplic'1<:lh, felia,
o gado de corte engord:1. � rigorosamente na IlcaSlaa'

de maneira ,muito, nB1S oportuna, matou todo$ os,
lenta e o gado leiteiro ter 'pi.olhos assim nascido�, on

requzicla sua produção de tes que pudesem dese.1Vo>
leite até em, 20 po!' cento ver-se e produzir óvos., ÊS-

se método oferece aos PI)-

Durante as pesquisas ::le interromper o c.clovital d"$
que resultou a adoção 6.0 piolhos, juntamente CQl11 J.

nôvo método, um rebanho quarentena e o tratamento
do pôsto experimental de de tô+as as cabeças de ga
agricultura e pecuária des- do posteriormente, fi iunta
ta cidade, mantido pelo 'das ao rebanho." Fui �eita
Ministério ela Agricultura a verífícacão nêsse' ':llt'mo
dos Estados Unidos, foi in- senido, ajuntando-se 1)0

fectado, deliberadamente, rebanho, períõdícamente,
CO:11 três espécies de pío- novas reses devidamente
lhos, e, para a erradicação tratadas, náo tendo havi
dos parasitos as rosas re- do contemínaçao.
ceberam, por duas vêzes, O "malathion", produzido
com quatorze dias do in- pelo departamento Agríco
tervalo, aplicações maeí- la da Cyanarnid Interna
ças do inseticida Malathin. tional,· é conhecido corno

menos tóxicos dos ínseítt ..

..

Ocorreu que as' datas da
visita de De Gaulle se pres
taram particularmente pa
ra a atualidade de tais de

monstrações. Os peronístas
afirmam que Peron regres
sará do exílio a 17 de OUtCl

bro, isto é, na próxima ,e

mana.

Feron foi derrubado por
.",uma revolução em setem
.bro ele 1955 Aquele levante
+se "ortgínou precísamente
em Córdoba. Desde e�,)
tem vivido no 'exílío, enquo n
to é mantida contra ele a

acusação de haver contri.
buido para a corrupção L1e
uma menor. Ainda assim
sua influência contInua Ia·
tente.

cldas ora usados' C01nv

mente. Foi aprovado pelo
Ministério da Agrícutura
dos Estados Unidos, para
aplicação cUretá do gado,
seja sob a forma ,1e' ;JÁ,
seja sob a forma líql1ltla.

(Westerh Now;)

,

cuaristas um prôcesso :::,'á-'
tico para livraf seus !'8-

banhos daquela praga".
O êxito do> nôvo .métrJ(io'

de erradição do parasito '.
salienta, aind�, o relatório,
depende da oportuna apli
,cação, de inseticida, para

, 8j)LA MAIS F>EftFElTA 00 BRASil.

Escritório de Advocacia
IVO d'AQUINO
HUGO RAMOS FILHO
CARMELLO BARRETTO DE ALMEI
DA

AV.ALMIRANTE BARROSO,90 - 30 ano

dat
Telefones - 423714 e 325095 .

RIO DE JANEIRO - GB.

IMPRESSORA
REX-MARCAS E PATENTES

Agente Oficial da Propriedade
Industrial

Registro de márcas patentes àe mvel1çãO
nomes comerciais; títulos de estabelecimento
insígnias frases de propaganda e marcas de

. exportações -<"

Rua Tenente Silveira, 29""\;';.i! 1o an4��

Sala � - Altos da Casa Nair - Florianópolis
-- Caixa Postal, 97 - Fone 3912• desenhos

'" clichês
folhetos - cotólooos
cartazes e carimbos
Impressos em oerol

� tlOpeloria URGENTE PRECISA-SE'
A IMPRESSORA MOOÊLO poS$ui todo� 05 recursos,
e a necessório experiiincio poro garantir sempre o

móximo ,em qualquer serviço do romo.
"

Trabalho idõl!e.o e perfeito. Im que V. pode contior.

•

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

De um oficial de alfaiataria (paga-se
bem) Tratar no 14 Batalhão . de Caçadf)res' -
Alfaiataria. .

�'

IMPRESSORA MOOÊl:O
DE \

ORIVALDO STUART .• elA;"
RUA, DEODORO Nt 33-A 't.'

�ONf. 2517 - F.LORIANPPOI,.IS
./!�"'\ �'1��' �.�,...

VENDE-SE TERRENO .

Medindo. 10 x 30 metros --sito a rua

-r" Crispim Mira na 116 (tr,ecno calç;;tdo da Ave-
nida lVIaw'o Ramos). Trat 'rua Tiago da

,;[fcl ceca;:l'l.o2, 18B"Capoeira::;.
""""\';'.'''' ''>''', '.

'

'�.

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

ÁJ '

�Jcontecimentos Sociais

�I U{<Vé-l-t--

Pelo Convaír da Cruzeiro do Sul, chegará hoje a

nossa cidade, para participar da "Noite de Autográfo"
da I11.a Feira do Livro, promoção da Câmara Júnior

de Plortanépnlis a consagrada atriz do ci-nema nacío-

nal Irma: Alvares

Procedente de Pôrto Alegre, chegará hoje a nossa

cidade o Diretor da Carteir'a de Crédito Geral . do

Banco do Brasil, Dr. Paulo Konder Bornhausen' - O

ilustre visitante, logo mais será recepcionado peJo
governador Celso Ramos, com um jantar no Palácio

dos Despachos.
------000 ..

O brotinho Ligia Damianí de Oliveira, amanha re-

cepciona convidadbs para sua festa de 15 anos.

Sônia Silva, está acontecendo em reuniões 50.

cinis, senlpre acompanhada do dr, Ney Gongzaga.
------�OG--------

Na ültima quarta-feira, realizou-se na "Casa San

ta Catarina", a 1.0 Reunião de Diretores de Jornais e

Revistas de nossa cidade. Na reunião. promovida pe
la "A. S. Propague" o publicitário Emílio, Cerri, que
acaba de concluir um estágio n'3. "Mcann Erickson";
proferiu palestra sÔ,bre a Publicidade Intensa.

Já está de volta de sua viagem a Guanabara, on
de circulou muito bem acompanhado, o dr. Paulo Pe·

reira Oliveira.
----0001----,.---

O chefe do cerimonial do Palácio do govêrno
Nelson Teixeira Nunes num jantar nQ Querência Pa

lace, palestrava anim�damente com o Engenheiro
Claudio F. Valente.

----10001-----

Fomos informados ttue o sr. Ivo Bianchini, con
trl;l,tou 'conceituados Engenheiros, para a construção
de mais um Edificio de apartàmel1to em possa cida

---�0001-------� �

:\ " iYIóv.imentando a cidaãe,' a IILa Feira do Livro,

'.• /� 'promoção' da Câmara J1,IDip;r de :Florianópolis' .:_ A

f noite de autográfos' que t;lstá marcada para domingo
próximo $'6irtlítá'f�,

'
.'

. ,c� ::-de destacada� se-
_. <�.

nhoritas de nossa ecialmente convi-

dada a cons'1graiía" ,- .�1Íiertla nacional Irma Al-

vares. .",' #�f.i,Ü;.k�.}., ,::s;6io-' :f
, Jantar:" A:on�ec�ú:���;:�vimentado o .jant!!-_r
do Lira ,Tél1ls, Cluqe, cor;nemor�tlvo ao 38.Q al1lversa-

" do" de sua lurijia_çãó .. Ó, Desembargador Arno Hoes

êhel:e o :�epp.oi Ant9��q��póstdlo, us,aram ·da palavra
'saudandb', 'as ":q,ebu.t�rasso�iados e convidados es

peciais. UlpR ,hd:rp.�.9.��JP: esp�cial, r�cebeu o senhor

Walter Larige, 'fUh� tio Lira Tel1ls Clu�e.
_--000'------

Passaram ,o Weeck-end no mamvilhoso Balneário
Hotel Cabeçudas, os casais: Osmar Nascimento (Ju

rema, Oscar Cardoso Filho (Vilva. Os casais em fo
,

co, 'também participar.am do grande baile de gala
da Sociedade GuaranYT promoção do cronista Sebas-.
tião Reis.

*" 000 ..

Já está .cirç\Üando na cidade, o conceituado jor
nalista Ilmar Carvalho que também participa

.

rá da "III.o FeiTa, do Livro", promoção da Camara

Júnior de ;Flori�6polis.
é

.� 0001----
Também eneôntrá-se, em nossa cidade, o ex-Sena

n ' �ar1os Gomes de Oli:veir.a.
------000--------

�--
,.� O casal dr. Josá Matusalen Comelli (Silvia. eni

viagem de nupcias pela Europa, encontra·se errf ma

àrí.
---,0001-----

Vi!!.Íou para o Oeste do Estado (Concórdia, onde

recepcionará o governador Celso R'1mos, o Senador

Atílio Fontana.

------qOol-----
'Amanhã, Salete Chiaradia "Miss Santa Catarina",

estará sendo homenageada na cidade de Videira" A

companhandO a mais bela catarinense o jornalista
José Guidalli da sociedade )a�ana.
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I

.Parabéns Hurinó, jJis
,

Nossa capital cresce, não só no sentido
demográfico, como também, no sentido in-

. ,dustrial, atestando o espírito empreendedor
de nosso povo. Acompanhando o ritmo de
desenvolvímen.to geral dg pais, não poderia':
,mos parar, vendo, ao longe subir'o rôlo de
,fumo -das. chaminés, que traduzem o progres-
so de outras 'cidades
Atendencki a gentileza do cçnvite visitamos,

a nova 'industria. Como pioneiros, a firma
Cunha & Campos, fabricantes do Café Amé
lià, vem de instalar em Florianópolis, a exem

,pIo do que já fêz em Curitiba 'e Pôrto Alegre,
uma moderna torrefação,. a ar quente, com

FAZ SABER' a todos' norte,' extrema com terras suas dependências, são de
exaustures de películas; catadpDes de impu- que. o presente edital de pra- de José Souza e m,ec1e j�ual- molde a trazer-nos uma ili

rezas, elevadores pneumáticos, que, trans- çu com d pr!:lzo de 20 (Vin� mente, llO 111; o leúeno na mitacta confiança nas fôr-

f
te) 'dias vi,rem, ou' díÜe co- base do triângulo, tem a -di- ças vivas do Brasil,- graç:as ,

portarp. O ca é eni tôdas operações, evitando nlíécimentc{ tiverem, que no menção de 17 m., sendo que a Deus hOje- entregue à ori-

qualquer manipulação, desde a entrada pata' diu·3Q.'de- 01rtubro';do C'orreh ao :S�1,�-2'lfi dessa base "eX!" en�ção de'hõmens' de boa
. I 'te ano, às' 15 l;:loras, o Por- tremam com terras de Ma- vontade,

a.torragem, até e empacotamento final.' teiro dos Auditórios dêste noel Quintino de Souza e

Todo' café para o consumo da população Juízo levará a: público pre·. pelo lado norte, na extensão Nosso almoço, servido ao

r f 'd 1 I t't t B '1'
-

de" r gão de venda e arremataç�o de 5,5m, extrema com o ar livre, deibaixo de frondo
e ornecl o pe o ns 1 u o· raSl elro o· ate à porta prinCipal do' Edifí· comprador; a' dimensão des- sas mangueiras carregadas

.

". órgão do Govêrno �ederal, portanto o que de- cio do Forum local (Praça sa b.ase que"é de'.,9,5 m e ele flôres da primavera, na

ter�nina O aptimo,rameiito -ela bebida é. sua in- .

Pereira Oliveira, n,o 10), a comum às duas figuras geo- residência do fi1ho milit'ú
. ,quem mais der e 'maior lan- métricas, forma a base ino- que dirige um dos c1eparta-

dustrialização feita com maior técÍli6a e Jes-' 90 oferecer acima da avalia- nor do trapésio que possui mentos da Academia, trans

mero. Orgulhar-s.e· p€lrtanto :0 Café r. ,Anlélia, ção, o teúeno a seguir trans. as cbnfrontaÇ(ões séguint.es: correu com a alegria dos
. '. ,"

,
. "

. .L." cri to, penhorado a ABELAR-
.
mede na base maior 12 m. bons amigos consanguíneos,

em ofer,ecer ao �nobáüôporiÚtno:" a i-primeil'à' DO 'SANTOS
"

DA SILVA, onde faz frente com a estra- 5(,111p1'e ávidos dêsses encon

torrefação int(Ílí�Igente: auto�ática' do ,estu= nos autos de', EXECUÇÃO da velha, Capoeiras- Floria- Lros aprazíveis e à nqite fo

PROVISO'RIA, que lhe mo-' nópolis. as linhas laterias, mos Lodos ver os cavaleiros

do, contribuindo, desta forma, ao progress_o ve JOSE' ALVES DE SA', medem cada uma 29 1l1, ex- da Távola Redonda, no 6ti

de nossa terra em benef'icio de sua população (autos n.o 21m-64), em cur- tremando ao sul com terras mo cin�ma da Academia.
. . 50 nêste Juizo: de Manoel Quintino de Sou- Tudo tl'to bom. t:ão ameno,

Tornamos extensivo o convite a quantos "Um terreno, com a .área za e ao norte com ditas do que me fez até' perpetrar

queíraln visitar a moderna fábrica' do Café de mais ou menos 1.246 m2, comprador; mais uma ca- um sonetlnho: EM PLÉNA

h
situado no lugar Capoeiras, sa de construção antiga, NATUREZA. Esta vida pe-

Amélia, à rua Max Se ramm, 87, no Estreito. Estreito, 2:0 subdistrito dês- coberta ele telhas, com di' nosa que .passamos-t sitiados

ver 5 o s cm11partimentos, em casas bem fecha4as,!
.

construída no terreo assim conceitua-se às normas atra

descrito, Transcrição n.o· 1.0 zadas/ da vida social que or

Oficio de Registro de 11116- ganizamos'/ Sem a base mo

veis desta Comarca, no Li- ral que requestamos! para

vro. ·n.o 3'E, às fls_ 153,' sob as famílias bem orgaÍ1iza
têrmo n.o· 5_168. Avaliado das,!. jamaiS podemos ver

em: Cr$ 800.000,00"_ realizadas/ aspirações que
tanto predicamos./Tudo, en

tanto, depende da estrutu
ra que a niente deve ter da

criatura/ a quem Deus con

cedeu inteligênCia'; Essa es

trutura assenta no Evange
lho/ que nos dá o mais lím
pido 'conselho:/ ter sempre
livre e pura a consciência.
Terminou assim, nessa

hannoni;1 �o verso, a nossa

bela excursão a Rezende.
.

No próximo número tra
taremos de uma instituição
de assistência' social que
nessa ·cidade se encontra e

que conta com o amparo
dos briosos cadetes das A

gulhas Negras.
r

• R
16-9/964 - PROVEITOSA põem para o bem da huma- pois de contemplar o bnen� (O lago t!'mde se pescam tru

EXCURSÃO - O Rio de Ja- ·nidade. so bulício de uma extensa tas e tucaMTés saborosos,
neiro, sob o govêrno de Car- Sair de vez em quando do urbes, servida por acelera, c0nstitui realmente um que
los Lacerda, auxiliado por Rio, para respirar melhores do trânsito de veiculol de dro: grandíose' da· vitalidade
Sandra Cavalcantí. Flexa ares_ e ter um pouco' de tran todo porte, passando .pela brasileira, que todos os· ho

Ribeiro e outros prestantes quílídade no espírito, é uma vila Kennedy; para onde o mens bens dêste país pre
cooperadores, é um peque- necessidade, principalmente govêrno M G1UI:l1abara E!stá . cisavam ver, para se forta-

no mundo em elaboração, para os velhos de mais de transportando os favelaqos • lecerem em suas boas inicia

tal a vertígínosídade do pro- 78 irriquietas primaveras. _ . do Rio, chegávamoS à univ.. tivas patrióticas. Por ser

gresso aqui registrado Pena. Por isso, o caçula que êste sldade Rural do Km. 41, e.n fim de semana, pôde o ne

é, contudo, que não tivesse ano teve a honra de coman- 'cuja enorme. é" . ;'P!'lnetrá- to também acompanhar-nos:
êste .govêrno .coarctado a dar o batalhão de cádetes mos em busca 1 "(l),os 'olá continuámos a rodar pe-

tempo a' temerosa onda, de da Academia' M_ilitar de A· k net�s que cons ��llas 'amplas vias asfaltadas,
demolições de tudo que tí- gulhas Negras, na, parada de so prenome e qu o cur- Volta Redonda, on"e chegá-
nhamos de brasileiro em 7 de .setembro, apesar de so superior de .4grononlia, mos às 9 e meia; para um

matéria de construções re- ser major de engenheiros,' preparando-s�,)���ltn,!: pa:r� rápido descanço no Laran

sidencias,
.

deixando, que es- veio nos buscar,
.

nesta vés- ser um cooperador do en-, jal, em casa do genro amí

ta cidade de Jardins e de pera da Primavera, para re- grandecimento de sua e nos- go, como seu cunhado, um

pomares se transformasse 'pousarmos em seu lar. de sa amada P�tría que preci- de nossos filhos militares"
num aeêrvo imenso G!e' ca- Rezende, num alegre fÚn sa ter, incons'testàvelmente, diretor da Usina Siderúrgi
vernas de 'cimento armado, de semana primaveril. no desenvolvimento agríco- cu ali implantada, à mar-

�. construídas pela ganãncía Com êle seguimos, todos la, como"multo bem' pensa gem Cio Paraíba, promoveu-

.. "ilrincipaln1�nte de ricaços os. quatro remanesceptes. o sr, Celso Ramos, a base do a Cljtção de uma das cí-
. alíenígenas que, foragidos centrais -de uma grande fa- de sua estrutura econômica, dades mais importantes do

do velho mundo, para o Bra- mílía que as contingênCias segundo acentuou em sejl' Éstado do Rio. Os nomes de

SiI trouxeram, com o seu da vida social Obrigou a dís- "Plano de Crédito Rural 0- Get�lio Vargas,' genais. Ma

dinheiro, perniciosos hábitos persar-se para diversos pon- -ríentade", de que nos .deu cedo Soares, Raulino de Q

de uma civilização matería- tos do pais, 110 dia 12 do conta o Jornal do Comér- Iiveíra e tantos outros estão

�. Iísta que está prestes a so- corrente, saindo de casa às
frer a ação violenta de 6 e meia da manhã, um pou
transformações que se ím- co chuvosa. As' 3 horas, de-

cio, de' 15' do corrente.
A grande área ocupada pe

la 'Universidade Rural, com

as construções adequadas
aos vários misteres de loca

lização do pessoal adminis
trativo e estudantil; com as

suas' extensas plantações e

relvados que se perdem de

vista; com os seus pomares,
os seus parques de criação,

estreitamente lígados a ês
se belo e patriótico empre
endimento, como o elo pri
meiro' mencionado e o de
Fernando Costa, jamais se

rão esquecidos por todos

que transpuserem os por
tões da Universidade Rural
do Km. 47. "O seu a seu' do
no".
Sainelo ele Volta Redonda

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA

PRIMEIRA VARA' CIVEL

DA COMARCA DE FLORIA-
. NOPOLIS

"

te Município de Florianópo
lis, apresentando a forma
de um triânguio isócelos e

de ·um trflpézio unidos na

base de triângulo e base
. menor do' trapesio, nos fun

dos, no vertico, formado

pelos dois lados iguais elo

triângulo existente ,um mar

co, em direção ao Rio Araú

jo; a 'linha lateral sul extre-
,

ma com terras ele Dorvali'
na Rosa da Conceição, e me

de ·110 m; a linha lateral

.. ,.0 Doutor WALDEMI
RO CASCAÉS,.l.o Juiz Subs

tituto da l.a Circunscrição
Jurídica do Estado, no exer

cício pleno do cargo de
Juiz de Direito da La Vara

Cível da Capital, na forma
da lei,

OFERTAS DA SEMANA
(Of'ERTAS .DA SEMANA
OFE R T A'S DA SEMANA
OFERTAS DA SEMANA
OF·E RT AS DA ,SEMANA
OFERTAS ,DA

....

SEMANA
OFERTAS DA SEM A NA
OFERTAS DA SEMANA
OFERTAS DA SEMANA
OFERTAS DA SEMANA

':�; OFERTAS DA SEMANA
\.

MEYER

Em ·virtude do que. expe
ele-se êste, bem como outros

iguais{ que serão publicados
e af�l'ados na, 'forma da lei.
Dado e' passado nesta cida
ele de Florianópolis, Capital
do Estado de Santa Catari
na, aos dezesseis

-

dias do

.mês de setembro do ano de

mil . novecentos e sessenta e

quarto. Eu, Carlos SaÍdanha,
Escrivão, o subscrevo_

WALDEMIRO
.Juiz de, Direito

CASCAES,.
30-10-64

BRITO

Al,FAIA'fE

RUA NUNES �V\CHADO

..

Nada de
REBITES

PRATO "COlOREX"

PARA BÔlO
�

, �
�.: 1 co

8-
&..

Cada,' CrS' 870,00
Q,
U)
ctl

-

Exija . em seu carro

LCilna de freios' COLADAS
'-- 60% mais no aproveita
'mento das Lonas.

O esquema, que trata de

outorgar um maior papel '

aos leigos' na Igreja, foi
denunciado com;o mal l'ecli.
gido, impraticável, anacrf.
nico e paterna�jsta. Um pe
rito disse aos jornalistas
que a maioria dos 244 bis-

pos norte-runerical1os pa-
rece se, opôr ao' esquema e

que lutará para que ames

mo. vólte a ser refundido
integralmente. Isso parece
ser outro assunto que dJ

.

vidirá os progr�ssistas c cml'
servadores no Concílio.
I "Este documento não é

:O que os seculares cak'li-
'Cos esperam do Concílio",
disse o.perito. Acresccnto-u

O LAPETC
que "o documento tem Ulr..

. aVIsa a todas as EmprésHs vl1leuiada" 5'10

tom clerical e anacrônico,
seu regime que, face ao disposto ,na Lei 4.357 de 16-;�6�

Não esté' de acôrdo com a os,.. seus débitos (inclusive contribuições ães�ol�tada,!J o�;
modalidade dêste Concílio' ll_ao), referentes a período' anterior a· junho pp_ ioodeu
O esquema somente' ·rá

l'ao ser pagos $!om a reduçãCl de 50% (Cinquenta.- 'lJflr

pôsto em vigor quando fpr cento) do valõr da.s militas aplicadas, atê quinze
-

de
emitido sob forma de de- o�t�bro de 1964. Não estarão sujeitas a cOl'l'eçáo 11101W

creto, pelo Concílio e pe;o tarla, d� seu Yalór,à eterminada 11.0 artigo 7. da' meuc!o-
Papa, o que poderá demo- nada L61: .

l'ar semanas.
a} os débito� iníerióres a Cr$ 500.000,OU (Qulullelltllt'

. Mesmo assJm, �signí-
. mil cruzeiroS) liquidados até quatol'z() de l1ovembl'O de

ficará que a int�1'éomunhão
. 1964;

possa come(ar �mediata- ,b' .. os de�Itos superiores a Cr$ 600.00Ó,,00 (��UhÜle',
mente. Nem ser realizada tos 11111 cruzeIros) e inferiores a Cl'$ 601).000,UO (Seiscel1-

tos m'l -) l' 'd---.,.--------------�-- � 1 cruzeIros IqUl ado em, duas prestH\,0e�1 mensaiS

CASA VENDE-SE �r�g�:is19:4e;sde que a la seja paga. at.é ljuir;ze de (JUt��
c) os débitus supe1'lol'es t-t Crl5 tiOO.OOO,ou (SelsceuLos

mH cruzeiros) se liquidados em até 20 (vinte). presta�
ções mensais e consecutivas não inferiores a Cr$ ... , .

3.00.000,00 (trezentos mil cruzeiros) cada, desde cne u. ]a
s.eja paga até quinze de outubro de 196'4.

-

A. correção monetária abrangerá todos o::, debit08 l,tI(J
JJlluidados na, forma acima, illclusive os pendentes de
<loçõeS judiciais, que nuo elltejam garantidos com DEPO-
SI'1'O PREVIO EM DINH1j:ffiO.

Enquanto em débito ',com os lAP's as pessoas j ul'i �

dicas não poderão distl'iJjuir (i'llaisquer bonificações, d�J.r'
ou atribuir partiCipação de lucros a seus sócios ou qUlJ
tistas, bem como a Diretores e <demais membros de or

gãos dirigentes, fiscais ou consultivos. Quaisquer mfO!
mações serão pl'ebtadas na ·séde dC8t[;
Pueil'b,' Ió Oliveira, nestu, ci(!::tdeo

R6tl6lfo Jr-

lis 11 horas. atrav�sámo5
ao meio dia uma ponte SÔo
bre o rio Pirapitinga, aflu
ente do Paraíba, divisando
extensos canaviais que abas
tecem grande fábrica de a

çúcar logo adiante localiza
da. Um' pouco distante en-'
contrámos a fábrica de 0-

vomaltine. Da referida pon
te em diante extensa reta
se prolonga até Jte�ende.,
onde chegámos às dôze e 20.

Antes, ao sairmos de Volta
Redonda, deixarmos a es

trada geral .para podermos
passar por Barra Mansa,
progressista cidade que, a

exemplo da nossa Tijucas, é
quase só constituída de ex

tensa tua que vai bordando
o ·Paraíba;. possuí algumas
fábricas, inclusive a Nestlé,
de onde nos vem. a gosto
síssima farinha dêsse nome,
de que tanto nos lembramos
desde criança, farinha cujas
latas conservam até hoje a

quela encantadora marca:

um gelo ninho, à margem do
qual um pássaro alimenta
os filhotes insaciáveis, 'A

noite, alí nos iam ver o gen
ro e a filha que moram em

S. Paulo,. acompanhados de
tôda a prole e no di.a se

guinte recebíamos também
a visita. dos que moram em

Volta Redonda, Todos re�:
nídos, pois, no dia 13, man
dando toda a criançada pa
ra o cinema da Academia
Militar, fomos incorpora
dos fazer lllnR visita às be
las dependências dêsse 'gran'
dioso estabelecimento mili
tar que faz honra à 'nossa
Pátria. Visitámos plantações,
aVIarIOS magníficos, nos
quais milhares de galinhas
são tratadas pelos mais mo

dernos processos de cria

ção, enchendo de ovos as

caneluras apropriadas a ês
se fim. A ordem, a tranqui
la disposição com que se

trabalha na Academia e nas

Arnaldo S. Thiago

Ma'is Confôrto e Higiene para seu Lar e
Estabelecimento Iomercial

• Floríanópohs, !..I e.cemplo das grandes Capítars, jâ
possut um ::;el'vi�o de

OEDE'l'Iz.:l.Ç1\O.
• Dedetlzação sígnníca mals coruorto e higiene para
{J seu lar ou estabelecimento comercial, pois, conhece
.rnos os beneficios proporcíonadoa pela exterminação
de insetos, .

• :Nosso servíço e perreíto porque possuímos pessoal
téqnico especializado e usamos materíal . e equipa�
mente de primeira ordem,

.,

'" O pro'duto �tilizado (liquido de comprovada eiic-1,
êncía) é inofensivo à saúde, não. mancha, nem per
�.l'ba as tarefas domésticas ou comercíaís, pois a se·

eagem é ultra rápida. .

'" E O QúE É IMPORTM-I"TE: Vocé náo precisa sair
de casa ou do estabelecímento comercial podéndo ve

rlf�car a eficiência ao serviço.
... Marque hoje mesmo o dia e a hora em que dese

ja dedetízar. Telefone para 2681. Atendemos com pra-
zer,

e �erviço especial contra môscas
• Serviço 'especial contra baratas ti pulgas
." Serviço de prevenção contra cupim e traça
;, Serviço de imunização contra cupim e traça
.. Garantia de seis (6) meses 110S, serviços contra baratas,
pulgas, traças e cupim, e de dols meses nos serviços
contra môscas

.. Preços a partir de Cr$ 5.000,OQ \ cíneo mil cruzeiros)
dedetízadora

eatarínense limitada

·R.eaproximação . entre as
igrejas católica e Ortodoxa

CIDADE DO VATICANO, por todos. Os casos e cír- ras e o Batísmo. Mas assí
- A Igreja Católica deu cunstâncías individuais sp- nala que, quanto ao' ra-

�

um significativo passo rão decididos pelo epíscopa- cramento esnencíal da E!!
rumo a uma aproximação do católico. carlstia as diferenças são
com a Igreja Ortodoxa, da O esquema afirmá que a Clemasiadamente grandes
qual está separada há m:i intercomunllão, "'nas cir- I. para a intercoll1unhão_ Os
anos por' um cisma. Os pre-' cunstâncias adequadas, Dão católicos acreditam quc cld
làdos 'que participam:-' do é somente permissivel, mas rante a missa o pão e () Vl

Concílio Ecumênico reco- ê recomendável". Embora' 'n1':o da Eucaristia se tral1s
mendaram que, em algun3 não tenha incluido nis<;;') OS formam no c()rpo e' sang1le
casos, os católicos e orto- protestantes, o Concilio c:s de 'Cristo., enquanto os pro
doxos recebam sacramen- se, no esquema, Que eK;"� testagntes afirmam que a

tos durante os serviços nas tem com éles outros pontos Eucaristia não é senão uma.

Igrejas do outro rito. comuns de unidade - a. recordação da U'ltima Cei-:l.
Essa importante mudan- crença em Cristo, b respei- de Cristo_

ça' na secular política ca- to pelas Sagrad[\s EscritJ.:-
tólica sôbre o assunto des-
tacou O quanto mais· pró
ximo está o catolicismo da
ortodoxia que do protes-:
tantismo. Embora o Con
cílio tenha aprovado um

programa' de· orações co

nmIlS, catÓlicos-'prote'stall
tes, esclareceu que não es

tá preparado para aceitar
:um culto comum com os

protestantes, em face das·

'difereriças básicas quanto
aos sacramentos.
A votação de hO'J e 'a res

peito -dá intcrcomunhão
com os ortodoxos verificon-'
se durante uma sessão, na
qual um nôvo esquema Sô-

,

bre o laicado na 'Igreja foi
muito atacado por Jispo!3
norte-americanos.

CADERNETA EXTRAVIADA
,

Pai e_.",tranucl.a n Caderneta lU; l.l1.!l5i.l 1.0 ::lene da
Caixa Econô111ic� Fedpral do Estreito, pertencente a �,>ra.
�aria-t1a Rosa. 9-10

-------

ESTAl�IROS ARATACA S. A.
Asscmbliiia (1eral Extraordinária

. CONVOCAÇAO

Pelo presente edital .são conVídad08 os senhores aC10-
nbtus de Estaleiros Arataca S. ,4., para reullirem-se em as
sembléia geral extraordinária, 110 pr6ximo dia 13 de �uttl
bl'o do eOl'rentc uno, ils 16 horfls, na séde social, à rua AÚni
rante Lamego 11.0 :no, nesta éupital, a fini de deliberarem
sobre a seguinte

'

0RDEM DO DIA
j) --- Aumento do capital SOcial:
:n - Reforma dos estatútos soci.ai:>;
3) --;-'. Olitros .

assuntos' de il1te�-esse da sociedade
F1orianópolis, 30 de setemblü de 1964,

.Iuel Lange - Diretor àereme

fnsfifufo de Aposentadoria e Pensões
, dos Empregados em Transpor

fes'e Cargas
AVISO

Sita á Rua Duarte Schute1; ,Nu 66.
Tratar no local.

Aceita-s.e parte financiada ou aparta
mento C011l0 entrada.'
Grande terreno para construção.

VENDE- SE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Anistia geralpra1B',mil priStUllfl'irO$' naAlemanha Oriental
BERLIM, - o chefe da seus cidadão". .tYumzhagin Tsedenbal; o pri . mentando o anúncio .de a- O exercito alemão oriental tempo que os alemães orí-

Partido Comunista da Alt:;- As comemorações da da- . meíro-rnínístro tcheco-eslc- núncio de anísta feito, por .apresentou pela primeira entais tinham foguetes, mas
manha Oriental, Walter UI-

.

ta nacional da Alemanha co- . vaca, 'Josef Lenart, e o pre- �Ulbricht,. disse: "A liberta- . vez' dois projéteis soviéticos . somente os usados para fl.
munista iniciaram-se ontem . sídente do Conselho de._ E�: .ção de presos políticos será .de terra-a terra. Os. rriísseís defesa' aérea .havíam sido
Encontram-se em Berlim O- . tado polonês, Edward d-. .recebída com agrado. Não

. foram vistos ao final de um mostrados em público. O al
riental, para assistir aos fes- , chab. -se, podé, .porérn, avaliar de-' grande desfile em Berlim O- cance presumível dos dois
tejos, o secretário da CC elo O. ministro de .Assuntos fini,tivamente essa anistia riental, comemorando o 15.0 foguetes agora. apresentados
PCUS, Leontd Brezhnev; a .jnterralemães da: Alemanha . antes de' se conhecer os' por- . aniversário do govêrno co- é de aproximadamente 500

prímeiro-mínistro mongol,' Ocidental" Erich Mende, co-. menores". .munísta, Sabia-se há algum quilômertos.

QUAR'rA PAGINA

II

•

.� '��·,*t-/�;"s..-

Radar'"na I J

'1t::,__JSocLedade

E POR falar em jantar, comenta-se o' bonito ban

quete que o Governador Ceíso Ramos ofereceu ao

Vire-Almirante Murillo Vasco do Valle Silva, pela
sua recente promoção. O Chefe do Executivo catarí

nense, completando a homenagem proferiu discurso
alusivo ao Comte do 5.0 Distrito, Naval. Estiveram

presentes altas autoridades civis, militares e eclasiás
ticas.

EM BLUMENAU, amanhã, será realizado o E111a
ce Matrimonial de Yeda Borba 'com o D". 'n,\)1)erto

Mussi, n<i Igreja Matriz São P::1.1l1o ADost,::Jlo. Após o

o ato religioso os .convidar1 'ô :::;r:' ') recepcionados no

Clubé Caça e Tiro. Blumenauense_ Padrinhos: (noiVa

religioso) - Rudi Weikert e Sra. Hildebrando Bastos

e Sra, Percy Borba e Sra. Manoel Borba Neto e Geor

gina Borba. Civil -' Joi:io de Borba e Sra., Armando
Bauer Liberato e Sra., Arno Carlos Gracher e Sra.,
Henrique, Cabral e Sra. (Noivo religioso) ALva.ro Bran,

dão e Sra. João Brandão e Sra., Camilo Mussi e Sra.,
·Alberto Mussi e 8r<:t. (Civil) � �oberto Reich"e Sra,
Hassib Fattar e Olga Mussi, Nas5in Fattar e Sra., Ar

mando FaUar· e Nelly Fattar.

O DR. PAULO Konder Bornhausen, hoje, reunirá
todos os gerentes do Banco do Brasil, 'em Santa Ca

tarina, no Palácio das Indústrias. Amanhã, será ho·

menageado com um almoço oferecido pelas classes

produtoras. Seguindo para Joinville, onde n<:t S. "Har·

moni?- Lyra"; se�á recepc.ionado com um janta:- pro-
-

movido pela ACIJ.

O CLUBE DA COLINA, com sua Diretoria presi
dida pelo Sr. Antônio Apóstolo, amanhã, recépciona"
rá associados e convi.dados para o Baile de Gal<:t, co

memorativo ao seu 38.0 aniversário 'de fundação. Na

oportunidade a Rainha-Dumara Pinto, receberá a fai,

xa ela R"linha-Vera Goulart de Souza. O cronista so

cial Celso 'pamplona, aprese�tará as debutantes de

1964. Abrilhantará a noitada o conjunto de Waldir
Calmon, Elizabeth Arden, ofertará bonitos es�oj.os
de seus f"lmosos perfumes as meninas moças.

.

. �"iI;a.t._.)j!ll*","'�
E POR falar em ELIZABETH ARDEN, deverá

chegar hoje a esta Capital, o Sr. Wílson Lemos, Ins-
,

petor Geral, na América do Sul, da referi'da ir;dustria
de perfume que amanhã, estará presente com as

"debs", na Clube da Coliml.

BAILE DAS ORQUI'DEAS - Festa de Confrater

nização das Debutantes de Santa Catarina de 1964,
será realizado no' Clube Doze de Agôsto, em novem

bro, conforme venho divulgando. Serão escolhidas
três princesas e a Rainh<:t das "Debs" e a Rainha das

Orquídeas, que será uma das debutantes que' parti,
ciparão do desfile. Estou aguardando a confirmação
da presença de Miss Brasil 1964 - Angela Wascon

cellos.

COMEMOROU o primeiro ano de casados o Sr.

e Sra. Comandante Djauro (Marília) de Oliveira, na
noite de quartfj,-feira, com um j,<:tntar íntimo em sua

residência.

NA III FEIRA DO LIVRO, promovida pela Câma
ra Júnior de Fpolis, está sendo lançado o livro de

crônicas de Raul Caldas Filho, Ilmar' de Carvalho,
Silveira Lenzi, P'lulo da Costa Ramos e Mar.cilio Me,

deiros Filho.
r.;r --'

r f
A SUPERENXOVAL de Blubenau, enviou para

a Eeira da Providência - Barrasca de Santa Catari

na, um enxoval de noiva completo para ser sorteado

naquela Feira, cuja Barraca que representa o nosso

Estado vem sendo dirigitla pela Sra Mirza Ramos na

Gu<:tnabara.

FALANDO na Feira Providência, que será realiza
da nos dias 6, 7 e 8 de novembro próximo no Rio de
Janeiro - a elegante Senhora Lourdes Catão, encar�
regada do Restaurante 'da Guanabara, solicitará gar
rafas de vinho de firmas possuidora da nossa indús
tria do vinho, uma colaboração para aquela Feira,
cuja renda reverterá totalmente para o Banco da Pro
vidência.

Florianópolis, 9't10-G4
" - --- ....... - ,----,---_. ,�.......- ..._-�-----,_-..._-_ ..---------'_--.;.-�_ ...--� ......-.;� . .,..-,-"'"

oa' e
•

brtcht, anunciou uma anis

Lia geral para -dez mil pri
sioneiros

.

e .a redução das

sentenças de pessoas apri
sionadas por' espionagem.
Úlbrtcht fez o comunicado

Ulbricht não citou núme-

, ros, ma;s' um comentário da

.<:tgêUcia noticiosa ADN diz o

seguinte: "A República De

mocrática Alemã é tão for

te que dificilmente a soltura
de d�z mil presos pOQeria
pôr em ,perigo a segurança
a ordem e a vida pacífica de

num discurso pronunciado
pela televisão, na véspera
do 15.0 aniversário da fun

dação da Alemanha Oriental,
,- a chamada República Demo

crática Alemã.
.Essa é a primeira anistia

'e
'

geral conéedida pelo regi-
me Ulbricht disse' que seu

regime decretara que a anis

tia será aplicada aos prisio
.neíros que _ demonstraram,
na prísão, que "aprenderam
uma lição de seus erros". A

- zespeíto da libertação dos

YEDA SILVA, Banma do Atlântico de Santa C�tarina, presos, Ulbricht não fez dís-
- . tínção entre os condenados

vai participar do desfile de Miss Objetiva Internacío- ,

_ . _, por 'delitos crimina.is e os
nal, em São Paulo, no dia 17 proxrmo ,

Iíti•

4f4WWJiIi1Ii' presos po i lCOS.
. .

'

'

,
,

' .

- ,
.

O dirízente comunista a-
GHEGARN hoje a esta Capital; o Dr. Paulo Kon- .,.' ,

.

"'.
- '·t .', '

_

c- : ,.'

der Bornhausen, procedente de'Pôrto Alegre, .acom- dnunclOU que dserao comu l�- ?iDADE ,no 'VATICANO, ,permitam atos ,de 'CU! :)'.: do houver, erros. "testantes. :de tempo, Iugar; e pessoas, ,
.. '

.

. ,.
-

h d .-3 as pena:s e presos po i- O' C '1" "
.

d 4Qõ'�panhado de sua Comitiva, os Srs.: -José . M<:tc a o e
ti "f

.

tí d ,onci 10 Ecumênico att-: ,em, comum, sob "circuns- 'Os prelados começaram' ":. � 'cláusula sôbre oração "envolvidas". As ec... 1;;:,

Silva Vitto Rafael dos Santos e José Walmy
. ,Leal' iCOS que oram ins .iga os

-,vou. seus es,fót:ços ern . Ta-
. tância límítadás; Em ou - '. a vótar "ontem . sôhre o. es-": 'Comum se intitula "Sôbre sôbre quando, onde, co1110"

. '.a cometer graves cromes
d

.
..

\"
.. ,

'.

Hospede oficial do Governo do Estado, que logo mais r vor . a unidade cnstã, ,10 <tras votações .. 'realizadas. quema . "D&'. Ec�mênismo';'." ,.. a- 'oração com um mesmo e quem tomará parte 1113-contra a República Democrá, ,

em Palácio, será recepcionado com um jantar.
'

aprovar que os ." católicos ·,hoJe. 'sôbre o 'esquerna.. 0<: A vo'ta.cão .do prímeíro úia' .sentímento''.. Recomenda '50 ficarão a cargo dastica Alemã· pelos serviços - .
, "

,

possam, orar :, junto "., com ,púlados' do Concílio apro- aceitou prínclpics': geraís que' os. cristãos católicos e ConferênCias Nacionais desecretos ocidentais e seus a- '" "

', os demais cnstãos. Isso varam contatos públicos de unidade,', e' .:, 'de ,JIO.'�.e não, católicos orem 'Juntos 'bispos, com relação à suagentes". Ulbricht disse que' .

os presos serão libertados representa uma mudança ,ài:ganizados entre católicos .versou, sôbre como pôr flTI . dura-nte os serviços em rio- irespectíva jurisdição.
até o dia 20 de dezembro

.a respeito da tradicíonal
_

� e', ontros cristãos; a fim de práUca tais prmciptcs.: cá- me da unidade e em reu- Os peritos do Concílio

próximo e deverão ser "re- ,política católica contrária
'.
trabalhar pela', unidade; .da 'uma, das, qwl' r» vota- níões eeumêníôas Acres- disseram aos jornalistas

integrados rapidamente na
a orar com outros. crtstão«. ,.deddiram também' que os �6'es

_ s��paradas "l.'él'c('l�e�,· .centa que a união de ca- que, com a Cláusula sôbre

sociedade" para o que obte- ,'El:nbora o, ponto, que se :c�tÓlico�' em tôdas as par- mais' da maíoríavde» .dols tólícos e ·não catóncos no orações comuns, abre-se o

rão trabalho,
" destaque sejam às orações

'

:tes, devem experímentar :têrç·o'l. n�c�,Ssái:la. -Amanhã culto deverá' "ser urilízada caminho para que se per
comuns para" invocar a urna ."conversão' de cora-' o Concílio surragará o i úl- -índíscretamente como 111e1O' míta

:

aos católicos, no +u
únião de tonos" os crístãos.v ção'' para:' com' os outros, e timo dos três capítulos -do' de restabelecer a unida- turoí assistir a certas ce
a :clásula apr()vada :nú1l1. âceitaram ainda uma ele- 'esquerri,it· sô'bre ecü::::t'l.�ni�-� ." ,de" mas diz que pode �ser ·rimônias religiosas protes
esquema' dó" Concílio 'sôbl'e ,cla,.tação· <:Ie que a Igreja mo. Tratá da -ques�,G,(I

.

es> permitida em certos casos tantes. Mas deixaram c.la
unidade cristã' abre o ca- "Católicà deve estar p1'on- pecífica' das relaçõe3 ·,(·�'.,t,ó- ' ,"e -levando em considera- 1'0 que isso não �ompre�n-
minha para, qu� os 'bisn')., .... t�( .p�ra se -refo;-mar, quan- licas C0r11 ortoclo�o" e pro- 'cão tôdas as circunstâncias Continua na 5 pág.

,
,.

I'

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

A ASSOCIAÇAO Coral de FlorianópOlis, em no-

vembro prOXlmo estará se apresentando
'no Rio de Janeiro e nesta Capital, em audição de
gala, lançou � campanha "Pró-Arte-Coral" e que visa
angariar fundos para a aquisição de novas togas. Por
intermédio desta Coluna, solicita o apóio da socieda

.

de florianopoJitanaj proeul'ando elenr�Íltos daquela
,'As:;;ocia,çfíCb ,," ....,..-":..

:: , I
.

.:' '.
_��;':�\:�,(�����:�,��� �r��

• -�:--"�:-: :�'.�_��d. ;.:��.�I���

CINEMAS.
PROGRAMA DO DiA

Cine SÃO JOSE'
Fone: 3636

ás 3 e 8 horas

Rocy Calheun
. William BendtX E'111

O JOVEM E O VALENTE

Cen'3ura: até 1.4 ar:os

•
CiÍle .RITZ

Fone
ás 5 e 8 horas

Rory Calheun

WillÍan Bencl:x €11',

O JOVEM E O VALENTE

Ce�sura: até 14 anos

Cine ROXY
Fone 3,i35

Dia t6!

Com 1111) ierc.'lssimas

POLTRONA'3 ESTOFADAS
re,ti)ert�n:1, do novo

.�INr� Ro}�.).r:
Willl:l.Jil, Holcle,l.

Lilli Pal:l1Er em

O FALSO TRAíP,)II,
VistaVision - Te,;n':�o 1or

Cine GLORIA
• (Estreito)

Forie:

ás 5 e 8 horas
Eric Sykes
Scilla GabeI

A CIDADE DAS l\lTIL
NOIVAS

Cei1sura: are 14 an01'

Cine IMPERIO
(Estreito)

Fone. 629
ás 8 horas

Eric Sykes
Seilla GabeI

-em-

A CIDADE DAS MIL
NOIVAS

Censura até 5 anos

Cine RAJA'
(São José)

Robert Taylor
Elizabeth Taylor
George 'Sanders
Jean Fontaine
-em-

IV�NHOE, O VINGADOR
DO REI .

o

�
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,
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,
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'Não
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ENVIE: SUA CONTRIB
.� :� ...

:Associação de Assi��êncià à Cti�çJ1.,'Det;" .A,.C.O.-Av.Pto!.'
�c;endino Reis, �sq. Pédro' de l'oledo. - São Paulo. ..

rA$soc�a!i�o Çasa da Esperança.-Rua Imperatriz Leopoldina� 9-Sa�to�.AssoClaçao Nossa Senhor:" de Lourdes, anexa a Su. Casa de Miscn-
c6rdia - Av. Cláudio R.uis Costa, 50 - Santos. •

" ,A.ssociação Mineira de Reabilitação - A. M. R. - A"fe�:o1&J. Manso
.Penil., 2<598 - Belo HOr.lZo2te.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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e irão a IDa.COIUOIS a
que detenha o desenvolvi-,
mento de armas nucleares
CAIRO, Egito, - O prl- ponho que poderíamos con- mar um terceiro grupo in- na, que, segundo Washína-:

melro - ministro da Indüt, siderar o envio de uma ternacional, o aue foi, in- ton, está preparando sua

Lal Bahadur Shastri, disse missão especial para per- terpretado corno uma res- própria bomba atômica.
que a conferência de nações suadir a China a que desís posta ao presidente SUka'!."- O présidente de Gana,
.r� o""(comprometidas deve ta do desenvolvimento. de no, da Indonésia, que on- Kwame Nkrumah, acerto

considerar o �vio de uma. armas .nucleeres". Shastri tem propusera que se '3.S-. inimigo de Tshombe, suge
missão especial à China disse que a India tem a; ca- sumisse uma atitude mílí- riu que a "força da paz"
'comunista, para persuadir pacidade para desenvol-

.

tante. Selassié'· disse que da Organização de S

Pequim a que detenha s�u . ver armas nucleares, mas debilitaria' a influência do daríedade Africana seja
'Clesenvolviplento de armas "nossos. homens de' cíêncía grupo. e comprometeria sua -envíada para

. pacif�ca.r o

nucleares. Shastri disse à· têm estritas ordens de não
. posição, sem por isso dei- Congo. Nkrumah não' meti

'conferência que sua pro-
.

fazer nenhuma e�periência. xar de coordenar seus es- clonou TsIJ,Ombe nem mim

posta não era o resultado de não aperfeiçoar um só forçoso Afirmou que "de- clonou
.

que êste pedira a

��da disputa tronteíríça . da artefato". A India e a Chi- vemos . demonstrar com fa- vários- países africanos que
-Jndia com a China, porque ha mantiveram. uma pe- tos 'que nossa. posição nao 'lhe envíassem .. tropas. para
a diferença entre as duas' Iquena' guerra .rrontéírtça é -abstenção moral nas 'sufocar uma· rebelião. Nao
nações "será resolvida maís no Hímalaía durante '1962 questões candentes do dia lhe fizeram caso. l'T',

cedo ou mais tarde". Acres- e a fronteira continuou em O imperador disse ser pre-. disse-que.até que,' 'median ... ·

centou que "a ameaça à tensão desde .então., ciso combater a política te eleições, :·s\lrja:'.uma re-
.

humanidade, de um país a O imperador da', Etiópia, racial da Atríca do Sul e públ.ica>., democrática, 'no

mais que possui armas nu- ' Haile S.elass.e, aconselhou suprhní-Ia a todo o custo. 'Congo, deverão permane
cleares à sua disposição, é que os-.países aquf �euni-. .U Thi Nan,' ministro das . cer 'lá, 'as .tropas .de pecifi
um artefato nuclear. Pro- . dos se � abstenham >de for- Relações Exteriores da Bir-

, cação.vl'ambém.pedíu à con

mania, disse ser preciso ferêncía que ordene a' ou
'continuar lutando pela tras' potêncías que não

suspensão das provas nu- metam a mão; no Congo' e
.--:.. cleares, porque o mundo que exija que sejam reti

enfrenta um sombrio qua- rados os mercenários bran
dro de contaminação radío- cos importados por Tshom-
tiva com as que estã be.
vir. Não mencionou a Chi-

I

'I�%;"-;...:
,
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-
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Católicos e outros...
rístía, em face de certas

diferenças básicas quanto amanhã começarão a de
ao referido sacramento. A bater o esquema sôbre .

o

crença católíea e dos or- apostolado dos Ieígns, que
todoxos é que o pio e o versa sôbre uma maio)."

•
vinho -,

'na .cértmôrna eu-; participação secular na vi-

V'
IIIcarística ela mIssa,' embo- da da Igraia. «

ra não sofram .J1'.ldança·' .AS (.[11a ',:::o

pr. íncipaís rna-: I
,.

.....em sua estrutura mclecu- térías . hoj e votadas se rere- _-"
lar, se transrormam real- riam aos seguíntes tópicos:
mente' no corpo e no S2.11- _:_ A unidade é um as-

gue de Crista, quando sfü, sunto de responsabnidãdc
consagrados pelo, sacerdo- de tôda a Igreja e a Igreja
te. Os protestantes não deve estar pronta para fa
acertam isso, limitando-se. zer reformas, quando ne
a ver na cerimónia uma. cessárro 12.120 votes con-

recordação da última Ceia tra 46)'.
de Crísto••

Conclusão da 4 pago
dera as cerimônías protes
tantes referentes à Euca-

" J
.-

•.,.
_ . ...í�

..

..,.../
......

J
r......... .;:, _._

. PROGRAMAÇÃO PARÁ OS FES'
TEJOS DO 38.0 ANIVERSARIO DO

LIRA TENIS' CLUBE
Dia 9/10/64 - Recepção às debutantes' na

residência do Senhor Presidente do Clu-

be, às 20 horas'.
.

Dia 10/10/64 - Baile de ANIVERSARIO
As debutantes deverão estar no Clube
às 23 - horas impreterivelmente (o'des
file começará - às 23,30 horas.
Nota - Para o jantar são convidados to

dos os - sócios do Clube; sendo' que a lista de
desão estará na Seçretária do Clube a partir
do' - dia 30 setembro, sendo encerrada dois
aIas - antes da realização do referido jantar.

.

A DJRETORIA

A medida sôbre o culto
em comum não compreen
de a questão jos casamen

tos mistos, aSsuEto de
Direito Canôrüco,

PORQUE NÃO TEMOS,O 14 BIS ...

I

-.

\,,'

Não mantemos nenhum museu de "relíquias aéreas": um fietho

Fazemos questão absoluta de oterecer rapidez e confôrto: ouhb

O 14 bis não oferecia nada disto e nunca veio a Florian6polis.

A Tac·Çrnz81ro vem todos os dias (coisa que outros não fazem)

DOS melhores horários. O avião? Convair, padrão' de contôrto e

rapide7' Contmue prefei'ihdo a Tac-Cr}lzéiro.

TAe � CRUZ.EIRQ suLDO

BERLIM, o chancelç!,
de coração. Devem· ad0tar da: _Alem, "ha Ocidental,
uma nova atitude' rneni;al Ludwig Erhard, concedeu
para remover :::,8 suspeitas uma entrevista à imprr .1-
P. os desvirtuamentos que' sa, no dec'.:.. J r'� qual
ocorrem. Todos os católicos

lj,n:mcnou que a visita' a'
'têm responsabilidade pelo' Bonn CIo primeiro-r.J.inistro
pecado da desun;ào. (2.076 soviétiro, N'ikita Kruschev, �
voto,? contra 92).

. está r _ 3vista para o mes ve /I.'�
- São permitidas as oríl- jfl.nei::o próxj·"o.

'

.
.

ções públicas €' pri'éadas 'h d' r 1 '"
' $

pela unidaaê crist;-� e exis;- iS�!r i�;�n��� .1,��0�rltr�i��:;: ,��,� );.•�1:te a, p0s.sibilidade :le Qra- tax--se 'âinc''1. êste ano. f\..
' � I.;�. ,"' , ;\

�õe$ G.Qm1.llJs OJnn QS tr- G :f-utu.;ro �:esidente' t. l!, '�erá ÍlnpOSSi�el" para o li-
mãos' &eparadOf:i; f1.i,l72 V{)I"' d·Q·". ",,,

.. tad·os· Ul�.id.os e. COl11" "'� der frartcês evitar um 'u-

tp.s �on'tra. 29�). �, ge�e�al D: Gaulle. Sem contro com � presidente
- 6s' catôlkO,'3. dev.�m d"r certe::3. alguma, o

.

'"
. dos Estados Unidos depOls

cooperar com os O1.'todoxos chanceler? lemao f'.

. • '.
!'l, 1rm JU das eleições norte-america-

protestai1tes e umrlíeancs t b' t'� que am e::1. .en rara Jm. nas e manifestou.sua espe-
em todos os sebres d:� vi-· contato com r primein-
da púrlica, para T'J.'oj)orçio- nlinistro britânico, Douglas-
·nar "um test�1;-J.i;:1!·!0 cris-' Horhe. '

""
tão comilm ao 111uwl,j". O chanceler' revelou ho-
(2,009' votos e'.'!, ,'[,1 u.'z·).

A "Sociedade Pró Des,en"'lo�vimento do
Estreito" (SODE), tendo em vista, a que
dentro em bre-V:e, deverá reunir-se a Câmara
Municipal de Flcrianópolis, com o fim espe
cífico de .eleger o suo:::ssor do Prefeito Os-

Com respeito ao convênio
ld d; da criação da fôrça nuclear wa O· OS Passos Madiado, vem apelar aos

. Univesi"ade de Santa Cafar�'�a. multilateral. da NATO, o Partidos Políticos, com representação' na-JJ chefe de Estado alemão I E _�1 d d' b
.

d.
. c..

afirmou que' tanto Was-
. que a uui a ,e,

.

em como, a cada um os

Divisão de Material " hington como Bonn estão Senhores Vereadores participantes daquele'
EDII'f1'AL No. 59/64 dispostas a firmá-lo ainda Poder para que unam-se, em tôrno de uma.L êste ano, confiando em

O Diretor da' Divisão ' do Material da que, posteriomente, outros
.

solução elevada, condizente com as necessi--

Universidade de Santa Catarina, devidamen países da OTAN oferecerão dades do nosso Município, que acima de tudo
sua adesão a êsse projeta.

te. autorizado pelo ,Magn�Íico- Reltqr, faz cien- Abordando o.problema 19. é,a Capital do nosso Estado.
t.e aos interessados que,' se acha aberta con-

. ui1i�icação da Europa, Er- O apêlo da SODE, dirigido, prlnCl-
hàrif,tesaltOli que uma 1'10- '.

.

corrê,nciô pública, aprazada para às 14,00' lução�possivel seria cons- palmente, aos Partidos Políticos tem. por eS"

hora� cip dia 21 de outubro do corrente: ano" tituir uma comissão. políti- COpO a 'escolha de um nome que sem fugir ao
, . ca dos "seis", que deveria " b· d

. - ·d� .

para aquisição de equipamentos para escri- am ItO
.

as agremIaçoes p'artI arIas, reuna as
. começar a' funcionar sem

tório, destinados à Faculdade de Ciências esperar a àdesão da Grã- qualid�des de administrador capaz e probo
Econômicas. Bretanha. Acr�scentou co- aliadás a inegável capacidade técnica.

mo referencia �s conversa-

Demais esclarecimentos poderão ser ob- ções que manteve na sema- A SODE e através dela, o povo do sub-
tidos na Divisão do Material da Reitoria 'da na passada col\l' o primei- distrito do Est�rito, deseja ver a testa da ad..

,
,

. .

ro-ministre da Holandâ, lo;'
U.8.C., ,nos d�as úteIs, no horário das 13',00 sef Luns, ,que os ho:plande- ministração municipal, um homem que liber-
às 17,00 horas. �es apegam-se flrmemen�e te das peias político .. partidárias, -dedique"'sê

.

D' d M- alo 5 d b
. à exigência da participaçao .' -< d M .,. . ali aI

.

ivisâo ;e ateri, em e outu 1'0 britânica "desde o mieio". a recuperaçao o UruCIplO, re ze go em
.

de 1964. Erhard insistiu que o;a.- proveito da população e conte eficazmente,
DIRETOR '- Josoé Fortkamp ����:�.ô�e�l�: :�;.o��:��_ com·q, a��p do Poder Pú@ico Est�duaJ· .

. ,',< •... '- , ':�e' -r. , "
, '",lB,�Ei -

Durante a sessão de ho

je os prelados terminaram
seu debate sôore o esque
ma da Revelação Dívína e

� Os católícos elevem se

submeter a uma conversao

'.�
.

CONJUNTOS f:STb�A.DOS".
.

rff.l EM VULCAESPUMA. revés- "
. ;

,
.

� n
.

Agora voéê pode comprar a . j' .tíoos em tecido-ou .plãstico. a-
. '�.,' MÓV$is...

· -Chyu .

tradlcíonal qualidade ([MO .' i .' partir de:
.

.'
-: .

.

1
'. ,

' "

a LONGO .PRÁz�. "

,�t 1 Cr� }8,OOO,OO MENSP�IS, .

. .

de Flóii�iliÓ-pi)lifr'.:
'Note bem, o LP CIMO tem �i SALAS DE JANTAR,eildór., .

.

,
.

" ",

J5 f.arxas, isto é, 1
.

.5 Jheses: . (. f 'rilica ou madeira:.& partir de:' "L'
, r.

..

'.' .'<p'" J-;" '-
de pra;w.

. [; c-s 22.000,00 .MENSAis. ' ,:' ,:.", a�çoú, ·e' ,O',:' U+.'1�(�: '

-.
. �AiL�:�::edt:ii� , .... i�,...�.,.. é:;��;e���t{';, �:� ::,...2.,";[:p••• ·CA:M(:vo'!b." :,'

.

DORMITÓ(�IOS DE CASAL I •

i
em caviúna. marfim. jacarandá.

.� .

desde: .dA ·15 f:l iX:lCc-s 37.cro,OO MENSAIS, 't; U. U.3
veja o que
PL CIMO:

..

rta de :Kruschev
ha

.

esta previs-
•

para Janeiro
to do regime da zona 80-. respondido. a segunda notr
viética e, por outro lado, de protesto da Alemanha
'l1ostrou-se satísfento com Ocidenta,J.
o resultado obtidó, embora Gom referência à susges
afirmando qué é t'reciso tão de. que se aplique ilo
eonseguir que ,o caminho vamentt:! a pena de m,lrte

entre o Leste e o Oeste se- contra assassinos de crian

ja aberto também no sell- ças e de motoristas dp. ta

tido contrário. xis, Erhard mostrou-se
O chancel!;)r disse não da,r contra a medida dizendo

deJ;Ilasiada importanc.ia. fI.O acreditar que .0 temor à

cha,U1a.d� "<.;asQ';;" El:ell:.'Wtt�t«.,'..:p'��,���,- �
.

virá de
'\ I �J.9�'::..J.:'_. \

,<: ff" -..u �� ,( ",' l ' _'r/�.... ."�

nu\.nn", mas,-'; l�ment�li' 'd' 'f.telb. aos'ass�Si poten-
fato de Moscou pão 'ter éiâis. .r �

1

AI man

ta
I

•

je ter dit.o a De r<�lllle que

rança de uma rearmoniza

ção de. P01::.Gos-ue-vista en

tre a França e os Estados

Unidos. Erhard acr.escentou

que dissera também . o

Presidente Johson que a.

cooperação européia seria

\mais fácil se a França e LS

Estados Unidos resolvessem

suas diferenças.

\

Um apêlo da '''Sociedade Pró D'esen-
volvimento do 'Estreito" aos

Partidos Po�fticcs
-----

GANHE UMA' BÍCICLETA'
OUVINDO AS 18,05 HORAS A
RAnIO ANITA GARIBALDI

I.

a
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,PROTEJA 8.eU8

eLHO�'
" use 6culos 'f
bem adoptc.ados

_.' . ""
.

atendemos com, exatidõo
.1 suo ,"8C�ito de ..óculos :

OTICA EspeCIAlIZADp
MODUNO LABORATÓRiO·

.c R. LlMOENSE
CONVITE

DOMINGO - PROSSEGUE ·O-·SUCESSO..

"A MOCIDADE SE.DIVERTE"
. INICIO _'. 19 HORAS,' ,

-r ,

Emprêsa Editora ':0 ESiADO'· Uda. M S. ii. re· iIId'··enC·I·flal· al·te"E'uaCo� Marra.l60 - TaL_ - CID 1'uei111I.

- Endereço Telegft(iao 'O ESTADO'"
DIRE'l'OR

M5��-::.. n a legislação d.oJmpÔsl,oDEPARTA.l'lENTO DE EDITORIAL
Joâr Fraúcísco VM:só:�pJo-M�ro Paulo �

de 'Ren'da'.1'lJELIClDADE
. .

D��;����S�� ;' ,

'

.. D\viJ;l0. Mariot 'DRA8ILIA,. 8 _ O' Pres1-•
.

COLABoRADORES .

.

.' oU

Prof. Barreiros FiUlo, Prof. Oavalao �dr1gues Cabral, dente Castelo Branco �vioaa
'.l:'í.to Catvalho, Prof. Alcides Abreu, PrOf. Othon GmnI mensagem ao Congresso

. iobo E'EÇa.. Ministro Milton Leite da Costa, Dr. RubenJ Nacional, accimpanhada de
Cost�, Coronel r.id Gotlzaga, Major Ddefonso Juv8Ml projeto de lei, dispondo sõ-

. Walter Lange, Q.r. Arnaldo $antiago, ,Doral.éçio Soares, bre o ímpõsto de rena.. paOsmar, Pízauí, Dr. I<'ranclsco .
Escobar Filho, Zury Ma.

ra, de acõrdo com o artigoehado, Lãza� �rtol�eu. RàÜl Caldas Filho,' Mar<lillo
.

·!\.fudefros Filho, Luiz Henrique da Silveira, A. Oarlos, Btio 4 do Ato Institucional, o

to, y;;wsldo Moritz, Jaoob AUgusto Nácul, Major Ed Legislativa completar,. . no

mundo Bastos Júnio,r, C Jamundá, Jabes Garcia, Nelson que fôr da sua competência.
BrasÇilier, José Ferreira da Silva, Clemeneeau do Alua as modificações tributárias
x-al e' Sl.l':lB. Jaíme Mendes, Cvzama, José Ro�rto Bua.

a fim de integrar, nas con
c.heler. João Jesé =J��E�;�ãe Nilo Linhares. .:

solídações dos imp6.'1tos de

Repl'�ntações A.8. Lara Ltda.' Rio. (00) =; Rua Sena. renda.... consumo e sêle, um
aor Dantas, 40 - 5° sndar. - Slie Paulo - Rua Vitória., conjunto expressivo de me-

657 - conjunto; 32 - Belo Borizonte - SIP ._ Rua dos didas capazes de bem carac

Cartjós, 558 - 2" andar - POrto Alegre - PROPAL. -- rizar e sistema tributário
Rua CeI. Vicente, 456 - 2" andar. '. U i N j t'f1 ...30
Anuncios mediante Contrato de acõrdo com a tabela bras e roo . a U8 I C6�

da mensagem; ficou claro o
em vigur.·

.

ÂSSINATURA ANUÀL Cr$ 6.DOQ,OO - vENDA AV't1LS4 propósito de simplificar e

Cr$ 30.00.
. aprímorar a arrecadação.

(A DIR.EÇAO NAO SE RESPONSABILI7.A PELOS COM na parte:relativa �9 impOsto,

OErres EMITIDOS· NOS ARTIGOS ASSIN�S). de renda, não sõmente em

preveito do erário e em a

tenção. ao contribuinte, mas

em favor do pr6prio desen-
volvimento do Pais: O síste- 'I '

ma tributário proposto,' a-
----------------......-----

lém de tornar mais fácil a

obtenção de receita com a

superposição de ímpõstos,

N t d
.

permitirá' que os tributos se .

'0VO m e o o para'-dístíngam e se complemen-
tem nos seus efeitos econo-

:��i:la:�::::����ts;_· dl-agno··stlco do cencerDumiense de, Paula Ribeiro atribuir aos impostos, si-

C
'.

bilid d' ..

'

. multâneamente, o papel de
. ·ESTOCOLMO, - Um nô- dos e servirá para facilit<l � são muito difíceis 'de eons-

'.

ontabíli a e� -
-. Economia

. �. Advo-" carrear equitativamente re- vo e eficiente método .Ia,- O contrôle sanitário de 0-, tatar em sua etapa ínícíal"
',' 'cacía Impôsto de Renda _' Emprêstimo :__ cursos. para o Tesouro e ser- ra diagnosticar o ;'câncer vos inteiros, segundo disse- O aparelho será lançado'

.• 'Comp'ulsório - Reavaliacão do.Ativo das vir de instrumento de ace- prematuramente foi de- ram seus criadores. ao mercado mundíal aínda
:r leração do crescimento eco-

P id te monstrado
.

nesta
.

cidade Gunnar Jungner disse êste ano uma organízaçáo1.Emprêsas (Lei 4357) ',-;!mpôsto Adicional
.

nômico. A lei, se aprovada .

P � e:a.i Gualter :ra���doir:o:�:� - Wa-
por um grupo de et=ntístes que será possive! "díagn .s- cíentínca norte-americana

I; ;}de Re.nda (Lucros Extraordinários)
.

pelo CongrtrestSOd'ede1vOerádevi�O-
' R:�t. E�pr::adores .:._ RI- 'wenc�:au KUbi.C:i�- wn- os quais :0 quantícaram de ticar enfermidades latentes

.
já anunciou seu interesse

"', .. , .

rar a pa r . "Ja- .

.

,
"

'. . "sensaião,mundial". O mé-. especialmente 'tumores qne' no mesmo.;'.
.,. " Escritório: Rua Cons, Mafr�, 57 neiro de 1965. Diz o projeto, .

berto a, dos SaIlto� I, ma. Martms ?ost',a . todo. está baseado numa
_

Caixa Bostal, 613.· - Fone 3837' em seu Art.1.o, que as pes- Repr.,E.m�regados - Hu-· Zaira Dallazem,_!avero -

ináquina que realiza aná.li- Val,·\"On:su-w.t ou 1teloTmat_
soas físicas domiciliadas ou" berto Montz Zélia V. Guimarats

FI
.

"

li' SC' , ,

S á 'I Zul' T' inh d Sil ses quimicas em grande es- Consulte Noc.sos Preçosi onanopo
.

s
.

resI'dentes. nó Brasil, que ti-' ,ecre,t rio - < Fú Vio . E. do& ,
elca erez

.

a a - .,
.

..,;,., '&ib ·Cala. A máquina, denomi-'
TLAS S :'lverem renda liquida anuál Sa�tos. .

.
va v'ússes as

nada "AutoqUimico" por Ind. e' Comél'€:io Metalúrgica
.

A, • ;�
superior ,Q 600 mil cruzeiros,; Jose Joaquim parcla - J�- ·I:Jilza R. da, Silva. - Nilo

seus inventores Gunnas e Rua: DendOl'O N .. 23apurada de acôrdo com a" sé Gonçalves de Aral!Jo' José da Rosa
Ingmar Jungner, pode rea-le'., s-ao' co.nt..: ....:I·-tes· do' im-

,. Johann Albers - João Na.- Narciso Lüciette - KU�" �-;ihaJ. Flonanópolil'., U"'Wll
. Iizair-40 milhões de ana.-pôsto de renda, sem distin- Uva de Casliro I( dos san- �eimer . .

Uses por 'anó, ou'-umas .•ção 'de nacionalidade, se�o, tós ' ,

.

u..lrtZ Orozetta � LeÓ:qardo.
J.

_

Ma..f.;�& M f J
_

Frozza 6·opO a�,USes por .aora.·idade, estado éivil ou pro- oao � 1Iü.lq a ra - oao

Màndelli Ladis.au Moscibroski _ Le- ..� O
: ':�utoquímico" pole

. opoldo A. Miers. . �. �fetll:�tr- ana}Jses' 1e sangue
Joao Leandro G�nçalves _ ROlf Ernesto Heinzelmann : �ro! ur�na e otit�cis liqui-'no, meSmO endereço. 'r t.. João Anselmo Hostim

.

- :uventine Farias.'_.'--...-'---:------------ , .... l... .

SRS . PASS'A'G'EIR.O·S" �,?- /'7 Jair. Silveíra Souza - :. Willy. Stadnick � Ana Cu- ,

<"'� :Antônio F. Claudino I)hai, Silveira.'
,

_ De fl,�:;;:ianópoli.s �a �biWba_ 7 La- ..� "Y.. G�la A. Colombo Go'ulart �rica Bohn - Décio E. ·10[.

guna .. Tubarão� _. ,Criçiuma .. ���- -" ''{1{ .

,. lt} �:��di���\da Sirva _ :::.' LuçOli '_
To� e Pôrto M�re; viaje pelos confortá- . �� � <7

� Hirtes Nun� TheÍBs. Mundt.
. j

veIS.'� ônibus da-".�MP.RESA, .8.,ãNTO... ANJO. q�#.,�
.

'". < rA."'�.,<'- :faqst.iilo·, ;3:t 'Bortólini: - André Wend:pause� :perei-' r
, v", ,..,:' \r-', QnerinQ'Am&ldo Bernardi ra -- Ari 4taUjo de Olivei-:, DA GUARDA LITtll\. '1 :.. •

" •.
' OrED. .'

. (hl.�!bei'tÓ-"éé�ç YJ�ira _ ira.:. '_'"., ii>,'·

._:;..;_;.._--, ...
t--

,,' .... ,.'. ,
,: ,'.. '; DRk :T'EINrA� c. 'PI.'REIRa éà'h"dkiál":Ma'rti;;Metitles Àrno:, &.��ird:'HJ&Oblauch

. DR'·.A··. 'EVA- ..:.....
" ·Cl.·'·N'�.·I�(.1. �UF·j.�

..
··:NT'.f·l'· "rnm.i� �oittof�;tica (,ti CrI pOtadi Tõirtizia 'dé, Souza' ..:.. AdoIi:õ B1D,der'" - .

.�H 1i1 ,.'.,
2!.lÇas.e Adult-OB, ..:... Dlin�i:'viahá

.

Béfgniann. Ana Van Dôn. Bo� ,Lon,.
Consúlt61'io: Rua Ttmerite Do!.hiUgos scii.riot _:_ Dárlo' g� - .:btõpif�;. ,'/,,;-,?'SiÍveil'á 28' _' UJ Andar � Jdsé 'D. de' Souza J

Av-a.nil Mhrarl!- �,JÕeE>Cà.r-.

.F<me, 3798 :.' Dtrce Cdstá.' _.:.. Diva'Me- lõs J;.emos'
.

E:1{d ivamente' com bol'f deiros Menezes
Euvaldo Vanelli - Euclides' Dinéa W. dos sàntos
J. Pierre'

.

'

Wilton :Bitténco�t
.

Bauduino Rebelatto -:se- J:úlia Ana .FarIas - Ade-
atriz Scott mar Frànéisco ... de Pau18.
Bénto Pedro .

Pereira Gereine Cardoso' '_ Alber-
Hilda .AIthoff· Probst tina Ferreira'de Macedo
lrermino. Sebastião da Sil- João Carios Bomfield -
va - Hei'mino Sebastião Gustavo Dlersem.
da. Silva. Francisco Domingos da. Sil
lIermann Ch.auffert - Hei- va - Francisco W. Kraise-
tor Martinha Pires ski

IZidorlo :M. Silva - Eudoli- Augusto OlJímpico da Sil
no AntUl}es. Corrêa va -Antoniet� I>. da Sil
Ervino Witt - Ernestina veira

Metta. Rodrigues Aiacy P: Innocêncio - Ar-
Erma E. Duncke - ·.Erma noldo Com

Camargo. t Joaquim Machado - Au-
"�',

'Einmy Dàlchau � Emillo gusto Probst
. JoSé. de cémpos João Batista Goulart-
Elza Wiese' - �lpídio Ma- Henrique D. Silva
nae1 J� . Fernando' Pradi - .Agilio
Elpldio DOmIngos Lemos Rósa; de Liin� .

:
..

'
"

..

...... Elias Rélilaldo Moares Theotonio B. 'de Ámorim
Bertha Brandt - Carllto ' Filho - Almiro T. Teixeira
Torresa.Íli " Antônio Corrêa Bittencourt• Rüa Vereador &tist� Perefrá � easá' �� ;J rtuàrtGs, Sala de' visitas - oeÍi Cândido Sa,mpaio _ _ Farmácia Central Ltda..da de jQ.Iltar e dem8is,dependências..:...,�Q medirido 12,50 x 21,26 metros.' .

Cecília Sap.tana Prado 'Albino Jorgi ;..... ReiunL'l1.

*RUa Santa Luzia' - Magnifica propriedade qe fino �abament<fpar.a ,quem .' Fortunato ,Ruaro. _ Fran-: & Citadin
·

íl:seja boà �a e boLl pÓIl1.Ql' � jarcúni bem cuidado e; ainda nOlta ampla - ven- c'isco de Borb"a.. Pereira Oliveira & Cia. ..:...'. ta" pot motive de Viagem. Fmncisco
'

Souza Neto _ Oliveira � Oia. Ltda.
.

. •. RUa 'fobias, Barreto - .grande casa 2 'pavimentos, -de 120 �2 - todot· - "

- ,
'

,

.'

Ed,spn. Pedro DeD_lOro . 'Palpelaria e Cigm:l'ria Po-·

toafono. Fácil trá.nsforrr...�lr··em duas. . ( .. ...
-

, '.

EgídiO P\a;ulino Bento...- ty Ltda. - Zilton Ismael
i
.. ,." Rua �Ilo ,.de Almeida _,_ Ampla � vazia com, garagem' -' rancho E;gon �el Cruzn9s, �d�s -:- preço vantajos!l. " 1\ ," Eleonera

. �chuber _ José . Mayer S. A. - Benjamin,

"

• Rua' João. Pinto - Edificlo que faz fundos no caes Liberdade. Gnande . Manoel dQ8 Santos Manenti�d.®e' para �da. , ( , José' PedreS M. de Souza _ Fidalga Ltda.· _ AntônioiRua T-enente Silveira - Çasa desocupaqa - preço bom - ponto .resi· ,

-a_f i 'c -. : José de SOuza Vitório Vaninoon�� e comere aI:.
.

.' l' • r

'li ritto J ti i F' i F Isk· Ar'
•

, , .. Rua·Maria Júlia Franco _ casa,com. 3 qUartos _ 6tima lOCllliZaÇão� com
'Jü o B - us nano ranc sco e 1 - aCl

'. " 'Silva lIlevsS_;'
.

Maria de Souza'lJ}da ,v.l.sta. r' .
•

'. .,' . ", " ( '., .•, •
,

...... Gran,de proprie_dade na_ Lágôa - com casa boa _ terreeno de 9'3 �-,100' Juv.entlna,· dos Santos -. Anl1ôôio, Fracisco de Assis·
- I'\[one Schefler Rol1Iing. .

- Ir�ne llattenhauermetros ...... p� de ocàsiaô. -,
.

)' ), <� ! lzabel MaÍ1a! de Azevedo _ Ivo Capistrano _ AntônioTERRENOS, A, . VElBA .

.:. '
� �:' ..

. ,.. � I ! Wanda Wilgner Aithoff S. Rodrigues .

: • Rua 'Alta. Carneiro n:o 2Ú lila Àgronômica 'Vila Na��l) 'lote de ii x '�7 ',Vanilza Alres Claudino - Florinda Maria SChmidt -
metros - opertunid.ade com �ORJ preço., ; Vanir Matlano

.

Alfredo V. Santos
.. Rua De�emb:>rg'':ldo� Ped'l'o Silvo - praili do Meio -:Coqueircs .- Lottil

.

Vilário CliIl'baru - Vilian Amália Antônia ·da. Silva -
'

.. Rodrigues ;França Ercilda' P. choiM�ski
L .iWa10é.�al';Ó'SchuIZ Ramos li'erreira. �

, .

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

SALA ÁLUGA.�SE .'
,

·

';

.

À rua Dr. FúlViô A�ci� ri:O 710 -:-

no Estreito.
'

.

,

-:.' .

ótimo ponto. P�a:- comércio. .

Ver e tratar das 14�OO às 17.�O{Yhorm
vissão.,

,

.

Comun)�a a' rea�ttitrà d�, s$u consul
todo �() conjunto 20'7, do Edifício'JULIETA

,",
.

Rua Jeroniriló 'Coelho nO.'· 325. _'.'Horáric
"

15.30 - 18.00.
ft..l&rcBem

fls 13 l'iorsl'l

.. . ,

j;E ��. "

.

<:' . ,.' <::)<v_
.

"'DA
Oportunidades Imobiliárias'

A'ABT1MElTOS A VENDA .

,
�.

.'
.

• T�os apartamento� pam prOnta entrega.'Pode ser ocupado amailhã '_
.

C�tr08 PáI1l Serem ocupados ém'Maio.
.

'.' (, !
"

tUAS A VERDA

._..

, .

·auem vai coutrair I' sahe!

JIIELlS DE COIBER E BlSCULAITES
POITAS E POITÕES. De ferro, de alia qualidad,

,or ,reços mais econômicos, já e�tão pronlos.

e à sua disposição, em:

CODlpeDssados de: Pi_ho
.

Amendoim
Loro
Cahreuva

.
Cedro
Fanlasia

Imbuia
Pau-Marfim
Gonçalo-Alves
Mogno
Carvalho'

. Pau-Oleo

[nmpensados Paraná LIda.
BUA DR. FULVIO ADOCCE, ·1.0748

. "

Telefone' �277
.

ESTBEITO

e OI famosos.,
_

. LAMBBiS "CODEPLAC" _
,

MADEIRAS MOBRES PARA REVESTIMENTOS

, .

----_._--------------------�--------------------------------------�------��-

P o N T o

o .E

ENCONTRO

COM

ANTUNES
SEVERO'

PONTO

DE

ENCONTRO

As 11,30
(HORÁRIO
HABITUÁL)

RÁDIO
GUARUjÁ
.I,
..
'

__...

000
000
000
000

1'120 Kcs.
2YJ-7
Z.YT�L,lt

·0

OTIMA OPORTUNIDADE
Vende-se uma propriedade situada na

rua Santos Sar�va NO. 1269 no EstreitofY
com o terreno medindo 61 metros de frente
por 90 métros de fundo e casa recem cons

truida com 11 peçaS, garagem e porão habi
tavel. Tratar no Local ou ,pelo teIefo�e 623�

"

Adegas 'de Prod.utos:; �
.

·Casa Grande SJ�H'�: ..
Asstmbléfa Getàl Extraôrdinária

CONVOCAÇÃO '.' .

São c'onvicÍàdos os sebliores Aciónistas da Adegas de
Produtos Casa Grande S. A., a se reunirem em Assembléia
Geral Extraordmária a realizar·se ás 10 (dez) horas do
próximo dia 13 (treze) de outubro, em sua séde social, na
cidade de Tangará, afim de. deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
a) - Aumento de Capital Sociál.
b) - Alteração parcial dos Estatutos
c) - Outros assuntos de tilterêsse da Sociedade.
Tàngará, 20 de setembro. de 1964

.A DIRETORIA
11·10-64

Madeireira DAL PAI SIA
Assembléiá Geral Extraordinária'

(

..1��.1mi
CONVOCAÇAO

São' convidados os senhores acionistas rui. Madeireira
.
Dal Pai S. A., para se reunirem em Ass�mbléia Geral Ex
traordinária, a realizar-se em sua séde social a Av. Irmãos
Piccoli. s/n.o - Tangará - Santa Catarina, às 9,00 (neve)
horas, do dia 14 (quatorze) de outubro próximo, a fim de
deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA·
a) Aumento do Capitál Social face .ao que ·estabelece

a Lei n.o 4.357, de 1'6/7/1964.
"

b) Altera.ção do Estatuto Social.
c) Outros, assuntos de interêsse seciaL

Tangará, 28 de setembro de 1964
A DIRETORIA

11:-10-64

Indústria e Comércio de Madeiras
Tangará S. A..

"

Assembléia Geral Extraordiná�

CONVOCAÇAO

São convidados es senhores Acionistas da Indústria
e Comércio de·Madeiras T.anga.rá S. A., a se reunirem em

Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se às 14 (qua
torze) horas do próximo dia 13 (treze) de eutubro, em

sua séde social, na cidade de Tangará, afim de deliber.a- �
-rem sôbre a seguinte

. ORDEM'DO DIA
.

a) -:- Aumento do. Capitál Soc�,"
b) - Altera parcial do Estat�tqs.,'.

suntos de fnter,êsse; da,}
.' •

'. >,' ,:- ,< ';
.

", f· ,�, ,,' .'?1.". t:.,'.;�_.�".�,>'�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Prosseguirao do�m�j�ng�o�'e�'4�f�eir�a�o�s�(�rt�_a�m�es
de ;uveni.s e rofissionais

-

S,ão Pauio fez 11
· ••.enos ontem

Dia 15 de Nov

•

49 ANOS DB ,LABUTA

CONSTANTE EM PROL

DE SANTA CATARINA

NO SETOR DOS ESPORTES

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

Prosseguirão, domingo e 4a. feira, pró
ximos os certames de juvenis e profissionais
da cidade correspondentes ao ano em curso:

,

Para dOlpingo,' à ,.tàrd�" foram marcados
dois encontros, ambos da, categoria de juve
n'is, jogando na preliminar Figueirense é 'Atlé
tico e na partida' de fundo" São Paulo e Avaí

Quartaefeira, CO�; pr�Iimifiar';
,

jogarã�
os juvenis do Tamandaré e Paula Ramos Ia-

, " ,

zendo Guarani e Tamandaré, profissionais o

'jôgo principal da noi[ada�-'
'�>i-

..
, ,

, A CLASSIFICAÇÃO

Eis a situação nas duas categorias

JUVENIS

lo. Atlético,' O p. p.; 20. Avaí, Guara
ni e Paula Ramos, 1; 30. Figtleirense�e Postal
T.elegráfico, 2 e em último o São Paul� com

.' , ,,'

4, p.p.
,

-

I

P R O F ISS I O N A 1- S

10. -. Paula Eamos, 1 p.p.,; 2, Guarani
.

2; 30. São Paulo, 3; 40. Tàmandaré, 6 e 50.
Atlético, 8. Avaí, Figuéirense e �Postal -Tele
gráfico não disputam o certame dêste ano.

,

Boletim do Quadrangular
- ,

'Gov'ernador :Celso 'Ramos"
-

Deverá retornar amanhã
de Joinvile, onde se encQn
tra tratando do assuntos
ligac;ios a realização do Qua
drangular salonista' 'Celso
Ramos, o desportista Car
los Fulg;raff.

reforçando a representação
dozista que repr�sentará o

Estado' de 'santa Catarii1a,
pela' primeira vêz' em' com
petição ofiêial desta' natu
reza.

---XXx-- / _'-xxx-'-

A Fec;ieração C.at�l'in�se Assim, com o' reforço de
de FUtebol, atra'Vés de

-

sua t,tUatro atletas, o treinador
secretaria 'estará �:lfpedil?qo

'

de Clube Doze· de Agôsto;
nos próximos dias. -:-cOD,vi- RezeRtio Lima, poderá con- ,

te! as autoridadeS" 'da capi- tar eem um grupo de 14

ta,l do Estado, convidando- atletas, já que os .dez OU"

a,s para se fazerem presen- . tros jógadores pértencem
tes aos jogos de futebol dI'! ao elenco - dozista.
'salão entre catarinenses e

paulis�as-..

Vejamos então a lista
nominal e pOSições resp�c-

Conforme haviamos pre;' tivas dos atletas cem que
vistQ, saiu ao lista dos con- ceRtará·fI) treinador Rozen
vocados flue 'reforça.:rii.o a' do Lih;la, para a eampanha
equipe dozista nas dispu" <interestadual:
tas interestaduais -de f'Úte
boI de salão, cujo início es
tá fixado para o dia 14 de
outubro.

-xXx-

GOLEIROS Alvaro
Marco e Fausto; ZAGUEI:
ROS � Ferri e Biazoto'
LATERAIS DmEITO

'

Erico, Maurílio e Lauri; ;�"
"rERAIS ESQUERDO
:Ênio e Cavalazzi; ATA
CANTES Meliro, Mareio,
Flávio e Dourado.

A prin"ípiQ estrallhf)U-Sé
a ausêneia' tio, atacante
Chiquinho, perteneente ao

!Industrial. pais o j(i)gador,
'constituill--se nlPll8. 1Üj.s
gráÍÍdes atrações do certa
me, ,mer�endo, p�r il:i�Q
'mesmo, a sua convocaçijo.

Porqlle' é que o João zi·
nho ri qUa1\dO se fªla �m

'As çUri��ntes d,o Cll!b.e a.umeJlto de paa�? Res·

t>Qªf;l e da Fe.!ieração' cata... poqfia a e.ata p�rgÜn•.
rinense de Futebol de· Sa� gSAAe \lllla 'bJOimeW!. uvi
lãQ, resolveram'· convoc�r M� em fÔ�I. M �r� Df)

�icº 40 P::).inei:n�sJ Cllva- �e. !ler rm�id.as M� as

la� go ���ticq, E!J.ip. do lieguintes e��:�
__� ,do Ar ,e Meli!TI do

das J}jojC)?t!l!' l'Ua Cons,

';::,/�,s��ID;" > a$)!lMs
;ra, 11>4, ..F-llil!l ,,;no Ei.17,

....,., ,.,

�O' m!a: �ª'�ps 37
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J1",.TOR

Pedro Paulo, Machado

COUJORADOItES ESP�CI4IS
MAURY BORGES - GILBmTO MAHAS

GILB�TO PAIVA

COLABORADORES
RUI :r..oHO -- MIL'roM F. A'VILA _. ORILDO LISBOA

;MARIO INACIO COELHO."... DÉCIO BORTOLUZ;ZI
ABELARDO ABR.t\HAM

Futebol de Salão I Torneio ,lntersé-
. .

ries ".lenon Worenowski"
. A Associação Atlética Onze de Feye-4

reiro por iniciativa do Presidente do C:en�ro
Acadê;rnico Onze de Fievereiro, (aCedenllco
Édu�rdo Luiz Mussi, promoverá o lo. TOR�

NEIO INTERStlUES "ZENON KORENO..

�VSKl", comO' h0menagem. e gratidão ao ex

acadêmico que m.uito fez em pról do 'esporte

universitário, a frent.e da FCDU.
• •

O Torneio s{}rá r�aHzado de 12 a 26 do
corrente, na quadra da Faculdade de Direito

,

çom roQ.adas duplas, iniciando-se os jogos às

20 horas, e contará com 7 equipes,' s,endo três
,do 10. ano e uma de cada sér,ie següinte.

-

Com 'essa promoção, pretende ta�bém
, a Presidência do Centro Acadêmico Onze de
\

Fevereiro ho�enage�r 'os bacharelandos de

,1964, que êste--ano despedem-se .dos bancos

univerªitádos, entre ás quais d:espontam
gr@d�s val9,r�S elo desporto acadêmico, en
tre cy,s. qulll_s Albeyto Luiz da Costa (campeão
catarin�Qse

.

etn futebol 'de salão te atletismo
e �lemento de diversas seleções universitárias
� futebpl), Atílio Sérgio fenilli (o Sérgio

" q() Flm.te.irftÍt�)·, njçUp:la Bertoncini, W�ldir
Vi�irª e outros.

I

O TQrne.l() �erá dos mai.� interessantes
ppi.s C()ftt.', J}8S diver&�s equipes, com jo
g,ªdºr� doª me.1hpres Clull� da Capital. Es...

MJ,'-a� por iS$() e.xcelente Índice técnico.
,

A �é.ri� çAfl'lP�ã" of�.r��erá Q Pre�idente
do CAXIF l.Im.: jQgo' de artbticas meàalhas.

Seria árhjtros aquêles que a Feder ção
Cqtm1_n�n�� de Futebol de 'Salão ipgicar. Pa-

'

l'a t�t@, a CAXI� entrará �m çontactos"co

�:=iiiillll1i'=�:i-;'Je,nte;: da ;,enhaád�' �St�",-Ua� "é

i
� <, ." • ;1-:'.1" ,

I ' _

Tendo lido. diversos .artí
gos publicado rio jornal "O

Estado", desta, .Capítal, sob
o" título "Basquetebol na.

Parada" com assinatura de
Décio Bortoluzzí e em vir-

(O'.;mGONBi QUr.,r,Uf� liPG
Iii tpjll!

Manue'l Silveira foi a São IPaulo

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

'A outra, face 'd�, �asqu�tebol . na parede
por ITÁ" P.' SILVA

,
,Q�apto 'ao artigo 'publÍ-' cujo' presidente 'é o' depu- No dia' de ontem, -há 11 teg'l'al'am vanas· equipes- ques, revelando jogadores

cado no Jornal dÇJ. dia 24 rio tado 'Wald'ema�' R.aÜe�," E': anos, um grupo de jovens 'profissionais, O primeiro para as nossas principais
corrente, Décio r "J3<;>rtoluzzf necessárto

"

Q1Je
.

'êles' .

prí- areíçoajios -

:ab
-

esporte das "l'év;és, aconteceu "também - equipes: Citamos entre ou

menciona - ilJle QS iÚlét,qs metro reconheçam 'a Fedé- multidões;" fUl1'dàva uma "eontra o "mesmo adversá- tros:' Vadinho e Rogério,
foram "I!bprado's, 'para po- ração: Catartnense (

üe, �âs- equipe de futebol," num' rio. da estréia, perdendo 'por, hoje no Avaí; Aniel Oládio

derem Ingressar, na, equipe quetebol r:': FOÉ ,__: que '::�e préUo sítuaõo" à' rua 'Tra", 3 x 1, isto no dia 14-7-55. e Domi, ,para o, Figueiren

que melhor lhes convíer . . ,"; fato e de' direito drige o jano, nas pl-OKir.nidades ela' Nêsse mesmo
:

ano o ·São, se" Góia que atuou pelo
quando nà realidade to- basquetebol 'em ,sarda' Oa- Escadaria do l'Iôsàrio, Paulo ganhou destaque ao !AtJético, Maurílio que [o

tude dos mesmos não tra- ram forçados a íngressarno tarma e cujo prestdenta é O nome ·foi lembrado pe-: conquistar o título do Cam- gou pelo Paula Ramos, Nel

duzirem a. verdade dos ta- Paíneíras- por a1gl�ns co- O grande' desportista Ca- lo sr. Paulo Gil Alves e que, peonato Varzeano de Fute- son . glW 'jogou pelo Avaí e

tos que são comentados re- nhecídos dirigentes do CLl- pitão João Pedro' 'Nunes, contou com a anuâncía dos bel, patrocinado pelo Ipi- que se encontra na Guana-

solvo levar ao conhecímen- be Doze, para então cumprirem a demais funda+ores: SÃO tanga, mantedo-se invicto. bara etc,

to dos desportistas "A ou- _. Maís adiante, no mesmo - punição de ioo dias que. PAULO FUTEBOL CL�E. Somente em 1956 veio a se Bens patrimoniais os

tra face de Basquetebol roa artigo cita: 'j"
,. o bola ''lQ lhes foi ÍJuposta e jt)sttssi-' Foi então formada tl., sua fj!ial' na Federação Catari- sampaulínos possuem como

Parada", a fim de 'que não. cesto da, C.a,pitª,l 'n�Q de':, mamente' aplicada pelo 'I'rí- prhneira diretoria que fi- nense de Futebol. Conquis- principal um terreno, fi

sejam enganados os que cairá" como seria prová- .bumil de Justiça Desportí- cou assim organizada: Pt e-, tou na, estréia, a terceira tuado a Praça da Bandeira,
Ieem aquêles artigos. vel , , .". Vê-se �ogo que va dá FAC,,' para depois sídente -, Osni oosta: V�'" eelocaeão entre 8 disputan- no valor aproximadamente
Como esclarecimento íní- o autor não está atualizado voltar' ao convívio dos de ce - Luiz Fernando. C�pel- teso Em 1957, conquistou en- de oito milhões de cruzei-

'ciali é preciso que se diga em basq�etebol pois à F�- mais clubes do Estado. Até la; 1° Secretário ..- W,�l�e.i tãa o seu prímeíro titulo ros onde pretende edificar

que Décio Bortoluzzi é ê[,!. deração Catarinense de la, -deverao se contenstar Medeiros; - 2° EV�l'al4o 'El&BlO 'integ1'Q.nte !ia F.C.F." a sua sede própria, eonrór
mente ligado ao Clube D<J- Basquetebol - FCB - es� com ondas e fofocas, Medeiros; 1° Tesoureiro,...- le�,p.ta�tie o campeonato me projetos já elaborados

ze de Agôsto e mesmo sem tão filiados quatro clubes Nota-se ainda que, na Osvaldo Santos; 2° Pa"'!lo 'de a'Ula�ei'e8, sendo então por sua diretoria,

praticar basquetebol tem de basquetebol de nossa coluna "escrita" por Dé- Gil Alves; Conselhe 1iJseal: 'seu pr:esidente o saudoso E' a seguinte atual di

se integrado em quasi tê- Capital além dos clubes cio Bortoluzzi é menciona- Amauri Elach, Cal"los Al- dl"·. Abel capella. De 1958 �t retoria: Presidente -:- Os

das as delegações que es- .pertencentes EtS �igas de do 'unicamente o CI�� berto Campos e Amami -1961, procurou sempre me- ni, Costa; 1° Vice - Wal

curcionam dirig'idas pelo Se- todo o Estado. Não é inl- Doze de Agôsto, No c!IIIJ Veras - Guarda Esporte: lhorar suas condições, 'ga- dir Mafra; 2° Vice - Faus

nhor Rub7ns Lange. prescindivel por�anto, qu{� então o título mais pró- Eduardo Ftmseca. WHmpe p-r:estigio e adéptos.. to Corrêa; Secretário Geral

'esteja o Clube Doze pre- prio seria "Clube Doze na A lU'lmeira partlda do tl:!ot_s anos, depois ,os sam- Orion Costa;. 1° Secretário,
sente para termos basque- Parada", clube na Várzea deu-se, no 'Pàulinos resolveram elevar L- João Leonel de Paula;
tetoI.· Finali3ando; esper0' que o dia 17-10-53, contra a As- _p, ,�l;)l�e ao setor de pro- Tesoureiro Geral - Antô

Quanto ao· Clube Do:;::e fi- Páineiras' desempenhe bem sociação Atlética Ponte' fissfônais, ·dísputando tam- nio Fr'eitas; 1° Tesoureiro

-liar-se a "nova federac!f:o seu papel, no campeonato, Preta, vencendo o' tricolor bém o certame de juvenis. '- Romão Rui de Souza;
de bas<iuetebQl: de��';m_:_ mâs� qUã -não .:-tenha-- Vids.'.....POr:��-' x' 1:),�'fato que foi 'No tlia 3, -de !\1arço 'de 20 Tesoureiro - 'Luiz lV...ar�

brada da, ·FAC.,," é -outra sóm:ente êste ano, pois pe":' grandement-" comemnrado 1963, o São Paulo fazia sua tinho Ribeiro � Conselhc

conversa, pois o Clube Do- lo que se vê todos seus pois a A. A, Ponte preta, �W�!?, J10 certam� qe pl'O- Fiscal: Edio José Medeiroi

ze está filiado à feqeração- htllétas '"oltarão ao Clube possuia realmente ,uma/ es� fissio�al� da cidade dtante _ Carlos Filho e Ne�L

3inha por êles criada e poze e êles ficarão falan- quadra formada por bops ,go �gq�i:rense, �onseguin:- Cardoso .

.:�.:. ----:-:----------------.......-.-�-__,,.._.......--_ do sozl}.lhoS.. . valôres que mais tarde in-. d,.oJ qm ep,tup,endo ,em:p�te Nestas rápidas pin�eladas\
qe 4 :lÇ 4. Nesta, mesma r€!lembramos a trajetória.
data, como obra do dE;!sti- do São Paulo Futebol Clu"

�q la,leçia o seu saydoso pe, agremiação modest'

p�id§.\�,e (ir. Abel, Capel- que se agiganta, contrk
la. 'Pu.indo decisivamente com

� �Q�ju�te tricolor foi sua par: ,)� para o alevan

sempre um cewiro de Cl'a... tamento do futeiJol barri

ga-verde ...

cO'mprar três barcos
Afim de promover a comprq_ de um on

triggers a quatro com timone'iro um double
e um skiff, _viajou anteontem via aé;ea pé\ra
São Paulo, dev�ndo estar de regresso hoje o
" w "M 1 S'l' 'd d'

I
_

ro ler
.

anüe 1 velrai evi amente auto-
-rizado pelo Pres'id�nte Narba1 VHelÇl, no mo-

rrtento preocupado'c'o��'Ph�b:re '"

?:,',�:��r:n-.,�}l�.':"terial flutuante do Clube""N�iitict:{ rànC1SCO'
.

Martinelli que no próximo mês vai tentar o

tetracampeonato' catarinense de remo.

---�..,,----..,....-------

EDITAL : ,;:.

São convidados os senhores acionistas da Usina de Acú
cal' TOucas S. A., a se reunirem em Assembléia Geral Ex

traordinária, no dh 14 de outubro do corrente ano, as

16 horas, em seu Escritório, à rua Valéria Gomes, s/n, nes
ta cidade de São João Batista, Santa Catarina, para deli
berarem sôbre a seguinte ordem do dia:
1 - Refonml. dos Estatutos da Socidade e aumento de seu

'capital social. face ao que dispõe a Le� n,o 4.357 de 16 de

julho de 1964.

2 - Aiisuntos de interêsse SociaL

São João Batista, 2 de outubro de 1964. -

J<:duardó Brennalld
Valério' Gomes
Cesar Bastos Gomes

9-10-64
.

'EDITAL
São convidados, os senhores acionistas da Usina de Acú·

car Tijucas S. A., a se reunirem em Assembléia GePal Ex·
traordin�ria, no di!3. 14 de outubro do COl'I'ente ano, as

9 horas, em seu Escritório em Pedra de Amolar - Ilhota,
Santa Catarina, para deliberarem sôbre 'a seguinte ardem
do dia:

- ,

1 - ReforIIl(.l. dos Estatutos da �ocidade' e ãUl;IleIlto de seu

Capital social, face ao que dispõe a Lei n,o 4.35'1 de 16, de
julho de 1964.

'

2" - Assuntos dê interêsse Social.
�edra de Al1!oIar (I!hota), 2 de outubro de 1964.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Regressou na última
.quinta feira· do sul do Es
tado o G.o�ernador Celso

Ramos, que, acompanhado
. por grande comitiva, pro
cedeu a inauguração de
diversas abras de seu 60-
vêrno, nas municípios ce

Tuharão, Treze' de Maio,
Gravatal, Armazém; Lau
ro Muller e Braça do NOf
te,

Foraln. 'entregues àque
la região\ lm:pQrta1it"sc :ea1

lizações; eemo, o�·Gnpoa
Escolares GOvernador _ii-·
derbal Ramos da Silva., na
cidade' de Tu'barão� de
Guatá, em Laura Muller, e

Annes .Gualberto, em Bra·

ço do Norte, oonstrutdos
através do 'PLAMEG pela
atual admínístraçâo,
Além disso, o Governa

dor' Celso Ramos inaugu
rou' as rêdes elétricas de

IJp'
I reto no Branco'l

ilusfrJS
-------------.----------_..--------------------------

PHUCA não poderá vir
o .

consagrado artista.
catarinense Pituca, do
nosso cinema, rádio e � e':'
levísâo em face aos seus

múltiplos compromissos
contratuais não poderá es-,

tar presente as festívída
des em homenagem a Se-'
mana da Criança, progra
mada pela Secretaria de

EduCação e Cultura.

Nêsse sentido o' Diretor
do Serviço de Relações E-ú
blicas, da Secretaria . de

Educação e Cultura, �orna
'lista Dalmiro MafJ;a, rece-

beu mensagem telegráfica
de Pítuca . comunicando 'a

impossibilidade de seu

comparecimento ao m�smo

tempo agradece ao oonvl

te,

Passagem, Passo do Ga(io,
Congonp.as, Madre, Treze
de Maio, Azambuja, Gra"
vatal, Armazém e 81'>:1-;0
do Norte, que, instaladas
pela Comissão de Energia,
Elétrica, levarão o desen-

· volvímento e progresso '&Ja
ra aquela. localldade$,
Em Orleãeâ, O IOver,'lan.

te catarlflense aasínou
mansagelJl." 'cria'rida o Joló ..
gio �ormal) daquele muní
I:ipio,. thitrega:ndó-a, na
quele Instante ao PrMtdel:l
te' da. Assembléia Legisla
tiva,

Dna. Geny Borges, sen�
medir esforços vem mais
uma vez· apresentar à pla
téia de nossa Capital mais
uma peça infantil Giésta
feita, da renomada autol'a
Lúcia Benedetti. "O Pa'·
lhacinho Pimpao".·
O Teatro Infantil de

Florianópolis 'a cuja fren
te' vemos' essa talentosa'
mestra do teatr.o. Dna .

Geny Borges que sem" 0.;3-
.

morecer um só instante

·Min�stro 'vai a
Recife

RIO, 8 (OE) _ o Minis
'tro Hugo de Almeida Le

Ime, d;i pasta da Agricultura,
�viaj�rá p�ra, ..

' o ,Recife _
na

: (pr�x�a 'sexta-feiTa, dia '16.
"

Discu,tirá. com governa:dO
, res 'do' nordeste, o plano
: que sua pasta pretende �l}Íi-
· car, naquela região. do Bra

sil.

Oltimas N'ofiei.as,
ONTEM E HOJE NO MUNDO
_ Diário Oficial de ho

je deverá trazer majoração
do açúcar. e liberação da

.aos 30 anos, teve parecer
'favorável da comissão es

pecial da Câmara dos Depu
tados.

'"
.... :

-

•

'I.'

carne.
.;_ Senado votará projeto

sôbre ,impôsto único pa�.a
combustível.

_ 'Ato Il'istitucional conti
nuava ohtem a todo o vapor
em São ·Paulo.

'

_ Subiu a sanção presi
dencial o projeto de com

pra das concessionárias do

grupo ANFOR.
- O Presidente' da Fran·

tem \mantL':o viva a cha
ma do seu ideal no afã de

ça que realiza viagem pela dar às. poss!l:S criancas
- !'fações não ·coinprome· América LatiÍla cheg'-'u "11, uma educação' artistica

ti.das' 'q' erem o reatamento :tem; ao ;'O'rugu!i�. :Ch�rl�, pe �ptimor;:lda.. . , ; .

Tremer' de lerra '����e tib�' e Estados Ulfi- �i:�ll�aqt�e��m:���erá dois �:()ri!�:aJb�i��:1!��óno��
E nA GUATEMA sos melhor�s e mais entu-

CIDil,D I-' -

-

Almi:rante Silvio Mot.<l - A 97' Congregação Ge- siastico encômios.
.LA, �. (OE) - Fortes . tre: , melhora. ral elo ConcíÍio Ecumêni-
mores. de t,erra provocaram

No entanto tem ela en-

� _:. Nc"o,; list5efj S8\') °Zl':1l"- co iniciou seus trab.alho� contracÍo os mais embara-desabamentos é interromp'e- dados esta Manhã, n� manhã de ontem na Ba-
. .

â' Q 1 çosos obstáculos a realIza':'
ram o tr nslto �m· u��sa·,

-: O Sllpel'intenden�e da s:lica de São Pedro.
t6nango' e maí� cinco' ci- SUNAB enviou a Bras'Ua '_ O Ministro da Indús-

�ção da obra que in�ciou

dades' guatemaltecas. Nã,o
para publicação' no Diá"·io. tl'ia e Comércio declarou �m noss!;tdc�Pitall. Graç�s'

sé ',�em notícias de vítimá.· - G "<" 'á
a sua a mIrave perSB- .

'Oficial, .a I iberaçao dos que o o ?erno mameI' a
t"· lt .... ·

t._ •...;._ I

preços da carne e aumento atual política cafeeira com
-

. enc:a ao a_o o �'J]: ��o que
�

lios- precos do. açlí.car· firmeza e coerência. . Por I.nspu·a o seu .ra <l no, ao

-'- O Senado '\(ota o pro. outro lado, o sr. Daniel Fa- desejo d� criar algo d..

jeto sôbl'e modificações da. ra:)o acreScEmtou qué as su- útil, de belo e de uom em

SÃO PAULO,' 8 (OE) :'_ r
lei do impôstn úni'Jo sôbre _ gestões do Governador benefício da cri:mça. é q,ue

G Sr.-,Ots"io Gouveia ,de lubrificantes e inicia a tra- Adhemar de Barros, rece-
Dna, Geny Borges - 8abe

Bulhões pn:muncíou uma_ mitaeão do projeto sô1)re ber;" o a devida considera- Deus com que ::!no�'mes

c'5l;'i.f_erêno�a l�.oje na capi- vencimentos ela lVI'r,gistl;a- çáo. dificuldades -- vem tor-

ti.tl
..
B;mde· '.1ie. Falar.'" sô-. tura. - Seguirá hoje para Bue- nando uma realidade o

',:e a inf ,<''ia e desenvolvi- O Diário Oficial da ncs Aires, � delegação' en- Teatro Infantil da I<'l·)ria.-

L ei1t'9
.

ec:;nômíco. Un1ão, qlle c'-rculou ontem, caáegada de comprar tri- nópolis.
Pllblica ecrei�o do Pl'f"i- go argentino, e incremen- Dia 10 do corrent(', tp.r�

dEnte (Ia �f''1'íhljea, a"e- tal' ao mesmo tempo as ex- do por local ,o Teatm AI

rando, o enqu"ldramento do portações brasileiras para o varo de Carvalho, Geny
pessoal' dos Corretos e, Te- país �izinhô. A delegal1ão Borges apresentarll para a

légrafos. segue chefiada pelo Em- platéia ilhoa à famosa pe
A aposent!l�doría 'dos baixador Arnoldo V.ascon- ça. "O Palhacinho Pim'-

servidores públicos Civis celas. pão" com o seu magnifico
... elenco infantil.

...

C"' ......

,
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Me�i�as es��ciai8 de seluraD�a ,

-:�u.rante a fsUa �e De GanHe
Reunião
na'5UNAB-
RIO, 8 '(OPD'_ o Slipe_'

�rintendenté ,da._ SUNAB.

r e u n fr'á �m'anhã' êm._
seu Gabinete rurig.entes
das entidades' repres'é.p- •

'tativas do �omércio dis- SAO PAULO, 8 (OE) __

....
- tribuidor de gêneros- aii- Georges, ·Bidault e mais
mentjcios: O ..sr. Guilher- um' pequeno... grupo de
me Borghoff, pedirá a co- francê'�es anti-degaulistas,
.la:boráção dos comeréian::' ficarão. cQnfina'Clos na .E< a

tee" .e.ncare_çendo a nec�s -
- zenda Santana de_ CUÚlba

sidaçl.e 'de' ser facilitada
..

aú .

no, em Campina�, enq).'rrn-
o púIJIíco a 'aquisiçã'o.· der. a�i- ,to' õ 'Pi'esidente De Gaul-

nlentos. .

1e es1'(ver no Brasil dois

• investigadores do DOPS,

r':"'� f�c��ão encal:regados �a
. SA B n R o S o �.. � v:g�lll1 (�O loca1., Os vO:I-

.� .

' � Cll11S J:1, segU11'am para,
" ::1' s..(r ' i� IU:,R

' Z'I T n ,ri;'.. �a:m��n,�í.���;'!:'
,

PROGRAMA PRONTO'

BRASILIA; 8 (OE) - A

Presidência' da Repúb llca
divulgou o programa ofi
cial da pl:óxíma vhlita no

.
P�'esidente Charles De

Çlaulle ao Brasil. A ch;Jga
da do Pl'esidente fram.'ôs,
está prevista; para as 10

horas do dia 13, no cais da

Guanabara. Ali estarão

marcado, para as 8 e 30 do
dia 16. Em São Palllo., o

.

governante francês chega
rá as lj horas do dia 14. '

CONTENCIOSO
RIO, 8 (OE) - Fontes

I credenciadas junto �o Ita-
111araty, informaranl esta
tarde que o

.

Pre�idente
Charles De Gaulle, divul-

gará na próxima semana

quando de sua visita ao

il'l;tefira sôbre o
'-. ,

�gb;; em

lítica Agrária" .

blema energético' de nos

so Estado,
Em nossa próxima edi

ção, focalizaremos a via
gem do' GQvemador Celsl)
Ramas ao sul,. em ampla
reportagem.

DI ,

.

o MA1S ANl �Co &lIA 8TO DE SANTA U

Florianópolis, (Sexta-Feira), 9· de O ..1t.Ü'J'f1 ele 1964

Em' ,Homenag�m'a� pia�,dó
.

Professor
A PreSidente da Associ,.,- ja a intérprete dI) ,11e'l jle

ção Cultural de Professô-
.

zar a tôda a nobré Classe
res de Santa Catarina, que preside, pela irrepará
Profa. Maria da Glória de vel perda de um dos seus

Oliveira, ao comunicar' que Membros - a professõral
no próximo dia 10 do cor- Maria ;Luiza Osório Zom
rente serão iniciadas nes- mer CD. Nena),
ta Capital, as festividades ,P.aradoxalmente feliz,
em homenagem ao Dia do deu-nos ela a mais ')rovcc

Professor, leva também ao ta lição de h6nra�lez e

conhecimento da laborio.�a desprendimento; que fiÓ as

classe, a bonita carta que ,al�mas .'predesthiadas se
acaba de receber de um riam capazes de -·of�reeer
ex-aluno da saudosa Pro-, ao mundo moderno, atra
fessôl'a Maria Luiza Osó- voo o sublime sacrific'ic d8
rio Zommer (D.Nena). Es- arredar de si os avisos ,10,

"Finalmente possuem as ta carta será publicada em utilitarismo, que avilta e
classes dos agrônomos e homenagem a todos' �iS que deforma.

.

veterinários alguém para de- pr,ofessôres já falecidos, Apes�r da simplicidade
fender os seus interêsses cujas _lIlentorias serão· re- de vid!:l< a que se .recolheu
legítimos. Colega Paulo,' .ver�nciadas na semana de- pareceu fraquesa, grangear
,acreditamos que esta sua dicada ao professor; ,o respeito. e agora a sau-

iniciativa de procurar fazer Publicaremos na íntegra dade.
'

alguma causa por estas a, carta recebida pela Pre-, Incorp'orando..;me, ne'3te
classes, abandonadas e des- sidente da Associàçao ql::l- .instante· e. com emoção;
protegid8,s,' é algo de il1eri- tural de Professore,>. ...apense, com a paz c-elestial,'
toso e nobre. A simpatia de' Curitiba, 28 de agosto de única· pa�a_ que aceitaria
todos os demais colegas 1964. _ estou certo.
dos .Estados estará voltada Exma. Senhora _Profes- PeéUria aceitasse a trans-
para V. Sa., acompanhando sôra Maria da Glória de mitIsse a todos os Mem-
cada lance na yâm�ra dos

Oliveira. pras do MagistérIo Cata-
Deputados e aplaudindo ca-

D.D. Presiden;te da As- rinense,_ os protestos da
da vitória sua. Como os de-

sociação Cultural floE! 1'1'0-
,

minha. mais alta estima e
mais colegas, também esta-

fessGres de Santa Catari- ,do meu p1'of.unch respeit.o.
mos solidários e conte com
'. na Atenciosamente

nosso apôio, esta e tôda '. ,. .'

Quero, im,'dalmente, se
vez que uma c�usa justa es-

tej� a exigi-lo."
.

E conclue o missivista:

"F.azemos votos de que o

colega continue e não es

moreça
.

na luta e espera
mos que com estas palavras .

possamos trazer-ll:le tam

bém um pouco de estímulo

e força. E'ra o que tínha

mos,'a, externar."
Nêste momento contur.ba

do d"" vida pálítica 'bi'asilei
··ra" o Deputado Paulo Ro

cha Faria tem realiz<ldo um

trabalho de profundidade, o

CINE SÃO JORGE

Capoeiras
DIA 14, 4" FEIRA

As 8,30 horas - Grupo Es

colar Edite Gama Ramos

(la turma)
As. 10,30 horas - Grupo

Escolar Edite Gama Ramos

(2' turma)

Alé� i {l�s.sas " :R-ublicacões
-o{rtfa:;' . lançaciàs:" �nterior
mente por autores catari

nenses estarão postas a

venda, como "Um-a Voz na

Praça", de Silveira de Sou·

zà"; "Ilha Submersa", poe
mas de Pedro Garcia; "Ro-

camaranha", romance de

Almiro Caldeira de Andra-

de; "Trinta Poemas", de Ro

drigo de H'iro; "Interpreta-

Faça sorrir· uma criança
Conforme já divUlgamos As 13,30 horas _. Grupo As 13,30 horas ...... Colégio

G ROTARY CLUBE DO �S- Escolar Edite Gama Ramos Nossa Senhora de Fátima.
TREITO promoverá du- (3' turma) CINE IMPÚ:RlO
rante a "Semana da Crian-' Estreito

ça" sessões gratuitas de cí- CINE GLóRIA DIA 16, 6" FEIRA

nerna para os escolares dos Estreito
No seu retômo, a comi- .

Grupos Irineu Bornhausen, DIA 16, 6' FEIRA
tiva governamental fez de-

·

morada visita às inst�la-' J o s é Boiteux, Franklin

ções da SOTELCA, podendo
.

Roosevelt, Edite Gama Ra·

mos, Colegio Nossa Senhoobservar o rápido anda-
'menta daquela magníríca ��d:ed:��%�i���COla Reu

usína, que muito contrí-
A iniciativa dos rotaria

. buirá para resolver o pro-
nos do Estreito conta com

o apôio da Orcopa e das
'firmas João Moritz SIA, Silo
via Orlando Damiani, Mül
ler & Filhos, Nelson Eduar- .

do Schroeder e Madeireira
Nabor Schlichting.
As sessões de cinema es

tão assim distribuídas:

Atividades do Deputado
Paulo, Rocha Faria

Eleito com significativa
votação, pela legenda do

Partido Social· Democrático,
o Deputado Paulo Rocha

·

Faria tem se mostrado um

dos mais ativos e operosos

membros do legislativo ca-

· tarinense.

Com escritório instalado

à ,Rua' Tenente Silveira, 29,
atende diàriamente cêrCJ1

de 30 a 40 pessôas, na sua

maioria professores' e �gri
cultores,

.

que, deslocando-se

do interior, demandam à

capital à procura de' aI·

guem que lhes solucione os

problemas. Todos êles, sem

distinção, têm encontrado
no Depuwdo Paulo Rocha

Faria um amigo' ao inteiro

dispôr.
Representa na Casa do

povo de Sa,n.ta Catarina par
te do planalto de Canoi

nhas e os' municípios de Al

fredo . W"'gner, Araquari,
Bana Velha, Co.rupá, Ilho-

·

ta e'Luiz. Alves: mas, aten-
· de C'Qrreligiornrios- seus e .

do - seu Partido ·numa média

de 45 rpunicípíos.
O Deputado Paulo Rooha

Faria ,vem - de receber�' do
engenheiro' agrõnomo Gert

Fishe:; ele que bem illstWca. o apóie

Continuando com a série
de programas que vem alo

cençando enorme êxito não
só Vale do Haja! como em

todo 'O Estad::> e até mesmo

no Pais, . a rádio i'Nereu
Ramos",. de 3.ttmenau, cc

mandando urna cadeia de'
·

emissoras, vem apresentan
do tôdas as sextas-teíras
entrevistas , com diversas

personalí '�'im;, representan
do nêo s,...::'::'::1";e· outros Es

tcdcs, como também as.
mais v ar i a das correntes

· politícc-adrrJnistrativas da

'etualidade brasileira;

�nd����S ét:��11�:S :;'6�:rs:. ,g,�r� dp mllllh' fi
'

08'.-a �grl·cultnres. fone da "Ne;:eu Ramos" sob VJ t bD iib U IJ 'IV

o erivo 1e perguntas de
--------------------------- Comunica o eng.vagr.? às seis horas da tarde.

:_ -s";,!';�o
-

.'._;, '\ e sua equipe Durval Henriques da Silva, Com referência ;1:)S t.gri-
o :Cr. is:..JJ ::a:rr:.argo Ne-

B
·

ns� e B'anc�'r;os Reun;a-o chefe do Serviço Federâl cultores do interior, com-i-
to, vice-governador do Pa- anquelfv. . \,li I' :.

"

a. de Promoção Agropecuarta, nica o dr; Durval, que nos
raná; Charles Edgard Mo- ,

SAO' PAULO, fi (OE) dos, novos entendimentos que estão à .dísposíção do munícípíos de Rio do Sül,
rítz, Presidente da' Coníede- '

com relação a aumento sa- produtor de' .Florianópolis, Cúritibanos, Campos :"-(lV,.s,
ração do Comércio; Depu- .

tado Nina Ribeiro, vibrante Bancários e banqueiros pau- larial, As 19 horas, haverá através derevenda, 150 �;.',- Joaçaba, Ohapecó, 'J)l!-

representante da Guanaba- listas estarão reunidos ho- assembléia geral da classe, cos de milho agroceres n, córdía, Lages, Tijut:!as, :M!!-

ra: Deputado Athiê Jorge je as 16 horas na Delega- para que seja tomado co- tipo mole. fra, Canoínhas, Aruran-

Curi, representante paulista cia Regional do Trabalho, nhecimento das decisões Os interessados podem guá, Urussanga e Tabarão,

na Câmara dos Deputados e afim de que sejam mantí- adotadas. à séde do Serviço Federp,I existem estoques da mesma

Presidente do Santos Fute- de Promoção Agropecuária semente de milho agroce-
'bel Club; Dr. Wilmar Dal· a rua Ténente Sílve.ra, 57. res 23. tipo mole para

Ianhol, Diretor Financeiro E,UA Exp!�odjram 'Ontem Outro o atendimento é reíto pronta revenda dos ínte-

da CELESC e um dos gran-
das oito horas da amanhã ressados.

das técrllcOS do Govêrno
---------------------------,-----------------------------------------�-------------------------

ª��??1���� _W��:�:;�N�,�t�,���� ���;��n��o d:"t;;� pesaJ do mau tempo prossegue a lU feira :do
d d "C pital do Car Atômica dos ,Estados Uni- .d.e profundidad�. Essa

�i�:�:o���= ;ri!�:��'�%�a����'�c�� �r���!�:::;::�#E:�� L.ivro de Florianópolis promoção da Câmara lr.
�:����-----T-e-�-t-r-o--I-n-I'-'f-a-n-I�:I·-l---n-a--·-S-e-m--a-H-a-����-a--C-'r-·,-a-n-�-'-a-- re�:����������:�.��e��=e!������
outros Estados. I t:, .

B II • tado, pr?ssegue a II�a. Fel- Prade "Êste 'Interior de Promete assim alcançar
,

IA I ; 8 ra do LIvro, promOVIda pc- Serpentes Alegres" e "Se· -------�-----

la Câmara Júnior de Flo- r�ia Castiçal"; de Osmar

rianópolis. Pisani "O Delta e o Sonho";
, A Feira, que está abertB. a de Érico Max Muller "Um

Praça xv de Novembro, Anjo Perdido na Encosta",'
conta com a participaoão de todos editados recenteuleh
livrarias e editoi'as de re- te, em convênio com o De·
nome nacional, oferecenao p",rtamento de Cultura. Os

livros' com· abatimento de- volumes dos dois primei
vinte por cento, nos preços. ros poetas foram pUblicados
,Segunda "O ESTADO" pela Editôra Roteird. Ainda

pode adiantar, as livrarias e por essa mesma Editôra

editoras trouxeram a . Fio· será lançado o liVI'O - de

rianópolis, obràs inéd1tas "Crônicas", contendo traba

e importantes livros técni- lhos de Ilmar CarvaJho,
cos e cientificos, Paulo Costa Ramos, Marcí

Durante a IHa. Feira do lia Medeiros FÍlho, Raul

livro está prevista uma noi- Caldas Filho e Silveira
te de autõgt!.ifQs, oportupí-.. Lenzi.
dade que os _autores convi

,d,acios estarão autografandO
st!jjs livros.
Entre os catarinenses des

tacamos:
, O Professor Alcides Abreu

·
estará presente ·com um

volume sôbre "Política e

Desenvolvimento"; o Agro·
nômo Glauco Olinger apre
sentará .ao público sua re

cente obra intitulada "Po-

(1110 re(":e'beu do e�sHo1'aclo

.,'
.

As 8,30 horas Grupo
Escolar Irineu .Bornhausen

(1' turma)'
As 10,30 horas _;_ Grupo

Escolar Irineu Bornhausen

(2" turma) e Escola Reuni

da da Coloninha.

As 9,30 horas _ Grupo Es
colar José Boiteux (P tur

ma)
As 14,00 horas - Grupo'

-Elscolar José Boiteux (2'_
turma)
As 16,00 horas

Escolar Franklin
(duas turmas),

- Grupo
Roosevelt

�-------�-------------------�----

. Terroristas Continuam Ag�ndó
na Venezuela

CARACAS, 8 (OE) 24 horas em varias loca
Iídades - da região, inclusi
ve parte de Caracas.

Elemellt01) terroristas di
namitaram 4 tôrres de
uma Unha de energía elé
trica na cidade de Trujil
lo na Venezuela, causando

grandes' trastôrnos e pre-.
Juizos. Os serviços de ílu

mínaçào e águas, ficaram
paralízados por mais de

CARTÓRIO SAL
LES RUA CONSE-,
LHEIRO MAFRA,
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Oswino Reformado e Bom

Tempo na Reserva
BR.AJSILIA, 8 (OE) _ o porcIonais ao" anos de ser

Presidente da República viço, e transferindo par'l
a!)slnou decreto na Paso'1 'a reserva de la. classe no

da Guerra reformando' no mesmo pôsto e Sem I pre":
mesmo pôsto e sem prejni- juizo das sanções penais a

so nas· SançÕp.3 penais a que. estiver suieito: o G'l
que estiver sujei,!;ó o Marp-- neral de Brigada Genaro,
chal Osvino ,Ferreira A!- Bomtempo fazendo jús SLOS
ves fazendo jús aos pro- proventos, proporciOnáls
ventos ,em ,>eu pôsto .. ,J?Cõ··

�

aos seus anos de seFviço.

Zenon Bandeira
(

Preféifo. -e. C�tmara'. d�_�êrea,dQ�es de
Guabiruba Agradecem ao

Governador
o Governador Cflso Ra�

. mos recebeu ofícios do

Prefeito de Guabiruta, Sr.

'Carlos Boos e do. Presiden
te da Câmara ..Municipal

_

daquela cidade, Ve'reador

Osmar Seubert, que, em

ne dos. componentés do
� :'der Legis,latIvo @. dos· ha-
�'('i',' -' -.�;-'�"

.
bltantes .

t;:uinense pela criação do

, Gin;3.sio, �Qnnal· d,.e Gua

biruba, com ;funcionamen-.
..
to previst.o para o inicio
,do próxÍ1110 ano.

c�ntiílliá assim o Gover
nador Celso R�j:nos a se

. mear escolí),s por ,tod
nosso Est�do, Cwnpr}
f�elmê.Ilté a COP:Cli

, ... ', . "" __

'

<�-'. __ . _,' : . '

....�.' -.;'0'...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




