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Hoje no Congresso:
.

Emend_a Constitucional

Dista' à sucessão
cíal, 1("

presíden

PEQUIM, :.:lO

RIO, 20 (OE) � O Mi
nistro da Viação e a Rêde
Ferroviária Federal, espe
ram Goncl1.lir ainda, hoje,
os 'estudós parq. o aumen-'

to de venciu:lentos dé .111ais

tempo, reunIão l11jnisteria�
. éom;ocada para hoje: de;
verá resolver a questão d0
aumento salarial 'de· 200.000
trabalhadoreti . 11l�rítllnos.

Carva'lho Pinto 'Candidato Ideal
Affrma Deputado

Missão Am·ericana virá' ao Brasil:
.AUXILlO FINANCEIRO

SAO l"AULO, 2� (OE) -o

WASHINGTON, 20 (OE)· ta do Brasil. DUl"l:j.nte a

atual reunião do
.

cOlnitê
interamericano da aliallt;a
para o progresso o Sr. ftO
berto Campos delegâdo
qJr[l,sileiro, solicitará iden
;lica ajuda financeira �os
demail:i g0'tê:énus latiuo-

Embarcando para BraSÍlia,
o Depul;,<1do' Federal Teófilo
de Andrade, apontou ·os Se·
nl1óres Carvalho Pinto, e

::Nei Braga, como cuncUdatos

, . Missão norte-america
na, virâ ao' Brasi! afi)ll' de
ajustar os tênllOs .'de aj'J
da financeira a ser .conce.,.

o TEM J!' O (.M.(:I�ljrph!ii:II:H)
{smte&:e do �Ietim Gf;omêteIJrph'ígico, d�

&. SElXAi'I ...".,......." .....",•. , .-',. ' . ., "').1& li!>. dn
rua 21 de outubro de HJ6"1

Frente Fria: N:JgU(,iVü; Pressão Atmosférica Médi.,;
1014.6 milibares;" 'rl.'lTIpcratura Média: 2!.I.l" Centigra
dos; Umidnde Relativa l\Iédia: 84.2%; Pluviosidade:
25 nuns: Negativo - 12,5' n111,s: Negativo -- Cumulus
� St.ratu;; - Nevoeiro cumular - precipitações es.

. parsas - Tempo Médio: Estável passando a Bom,

Rio.Grande: Novo Secretário

._--....".--------��--

para aReforma Agrá
II

ria

que OCUpOl.l ,}:1' Gasa, Bnll1ca
desde 1929 a: 1:):)2, pclo Par·
tido 'RepubliÓ;ll1o,

.

sucl.lm··H�l'b�Tt 61.'11,'" l'['opvc:r, 31"

presidente des Estados Uni
dos, i fn1eeIJlj lluj-: pela ma
nhfi. (lO:" '90 an(J's de idade.
O f;:x-cl1e� do·; 'xf;G1:itivo

< :::,' { ";;-:l{, /� !! ;1;':�\�� 0_r�-�' � �� � -��-': !�.); ;7;�·
?....

. -Ferro\l�Ódgs"Conlra Adhemar

biu à última de uma série
_de p�clf'('jJll�nt O�i f'n1

apar.<JJ. ,m.lo no Hntel
t11er.

8:\0, 'PAULO, 20 (I'E)
DizBndo que ()' prestl,s'i.o do
sr, Adhem.ar de Barros está
a zero 'entl'e, os trabalha·
dores e funcionários, se

'guiu esta, manhã para Bta·
silia o presidente do Sin·
dicat� dos Ferr;viríTlos da
Cia. Pau'li9ta, deputado H'5:l'
ry Normanton do PSD pau·

lIsta: Em Congonl1as!. iufor·

11:10U a imprerisa .que o seu

Lindicr "0 prosscguicrâ na. lu·
ta salarial, reaUzandô nos

'pr'çíxiÜ)01; ,'lias, reuniões pre·
lJ,m'atórias em várias cida
des do interior, fris:mdo
entretanto, que essa luta:
realizada dentro da Qrc1em,

.

pois desejam os ferroviá·
rins; prestigiar o Presiden
te 'Castelo Branco,

BRASIL�_i, 20 '(OE) - O----------�---_;_�------------------- ,_�
__,--------_�_.

��iS���l1b�aaJl�;;:;,�li�?c:�; O'e'sll·.I·e,., d'e
.

O' e.Ie'· ,z.·.a,.· no _','
Buenos Ayres: Conferência

cedente da Guanabara, ·con.l �, _' - ", d P t I'os estudos .finSi�, em tórno
O' e ro 'ao

ª::';;���Étq:7�� "Pinheiros'.' São Paulodeverá .. ser encaminhado
amanhã ,'') Congresso Na

cional, pelo 'poder Executi
vo .. F,'l14ndo es,� manhã

.

a

. Imprensa, o' presídente na

cional . da uPN, sr. Bllac

Pínto, afirmou que . em vir
tude das' alterações do pro
jeto anteríor anunciadas pe-
10 . Presidente 'da Repúblíca,
o seu partido d,cve,á apoiar
íntegralrnente ."l - emenda
constitucional _0 estatuto
da terra. Q' sr. Daniel Krü
ger, lider . do Govêrno

.

nq
Senado, disse por seu' tur

no, que o -príncípal PO!1to
dp.�"'tvHrj·o nela UDN, e dea

centralízaçâo na execução
�a rerorma

:

agrárta, �gora
v.teb1Jid,:J_ : pela Exc�ut.ivo. o
sr. Bilac: Pinto, informou
ainda' que o' díretorío nu

Dr. Julio Zadrozny, que em Lages, abordou () tmpcrtante cíonal da UDN vai se reu
roblema energético daquela l.'egião serrana. CMái'oJ'es de- ui; �màtlhã em l.:.'Ssilia, paP

talhes o leitor encontrará 'na oitava J'ágina). ra marcar a -data, .cl,-j con
-----------:--------:--__;.-----. -', venção do partido, que es

colherá o candídato ude

China propõf:;' confe��,ncia, paJil'proi�
hfiãa das provasmjcl�arés -,�'. ' Bãncérto'-s

---::-:-

(Ó'E) reunlâr de uJna 'conJ'erep-.. '

_ ,�
"

ela mundía, de cúpúla, que p
.

I' i
rÓ,

•

Chu-En-Laiu primeir:s�. mi,,; -eSÍnoa a proIbição (la:'. ,ar.. .
,au tS:.a.S;.

nístco do 'govi.;:,po
.

chínês.; mas l1l.lc.j,,'arel{_, A rp!nsa-' ,�Al1Ü$td�n"
,

".,' ,

c1iri_gill memiagém a todos g4m1. e,�r,��a�&�.!}�.,�anç�"
, ..��J�l�:nl"':..:'.,,: �;.";�>k�ít�'i;J��':e�s �.-;:ep�8/t\.,..�l(l.feS,dn: gov,tPiW, �- cd q�;,thl, 11l�®;,t ô7'd. SAO �AUf.,P: .2:0 (0Jjl) _. ta.ni�s ele j,v'Jrsos 'Es-tados ,.,_�._ ,.;...-__,.....:.._,..._-_��__.,""'"'�--refetito à '�ropo5ta chinestl tliCo'!!hldn· fav.oravelpl6: �e

. Será a,ssirlado. at�dl1; hoje� d�, FedÉ!J:,a'7ã.ç> e do 'Bx:eriO/, '

.,
.

,

'O-de 16 €le �J!itubr6, sôbre ai por Todos o� ,g(,):vêl'no�,
na delegàcia .RegiOl.,al do plwticiparall'1, �Ol C�:�IiJH. de .'Ex P.�esid.enfe:Hoovet Fal&cb.� nt�rrlTrabalho, o 110\>0 acordo MIss Objetiva do Br,�lsll, e .

.
.

i\\,' '"",(c
"

P I t
.. .

nal' 's"t)'lclo lTP Novi\ :.\�OHK, r

0,1 ('()E'i ',,_'Ill,ENT'DO DE "0 DIA� T��"D,�,.).' salarial dos banclo\rios au- n e�naclO. �. �
. < ,

._

.,

II II E. .l
. . 'listas. A classé 9btevc a;i.-, no' Cluhe.,PLJ:leiT?S de Sao

POftE'RÃO,COltPRAB MUIT(',� mento de 95%' sôbre os SDI-' Paulo, con: Ul�a fest� ,dasU
lários de setembto do allo.' mais mqvilll"mtada:s Já �e3�'MUITO MAIS BARATO! passado. ltzada_s nu,quelc (;Onhel?lCJO'

_-'- � _.;.._._._....:__......�.------., , ,._ -..."..... C tradicioual Clube, em que
.. ilosso

.

Est;'ldo est�wc repn:;·

Pro,duto;re,s"quer:em maJora- :::::���:::::::
ção no .precO.do leite . ,o;���1���!��RIO, 20 (OE) - O Sn- estara re.umdo com l1�du,,:: bUldores �e l�lte, ,.qua�

J ,.I:.esultado da" CO�SSlL?; J}'ll.
P ,rintendertte da SUNAB triais, produtores' e dlstrl- foi de?�tfd�. a �aJora�, gadol'a n...o fo\ Vlstq �10s

�
.- --- ---..-.;.....----!-,-- dos .preços do próduto. CDs '.

1 fu.,OS dos 'Estados par-.

.

d ,t" U od tores de .,ueeg.. , ......,C
' V·' It N· . 'I,od d 111 us na.", e pr. u. '" 'tir.inantes..Na t:oto a, bonitae ra � o a a orma I a e .le�te, ocsejaúl a llbe:'aç�� .�� O�a Bluil, . f pàral1a�nse,.

" ,

l'
.

.

�. de preços,. enqua�� os dI,
em traje típico uma, fazen�r�ncerrada a Cnse PolltICO-� J!ttar trib.uidores Pleltela�l" o �rdeÍl;,<1 :.de

IGuarapüavà.: ,,(eI,aII- . I·. ' reaJust�l11el1to ',Ó�, 4" cr,,�- estará presente no }:lailé dasRIO, 20 (OE) - () Go- ·mou (�ue descq�lhece .

por. zeiros e 20 centa\'�s na "�- � Qrqtlíde�� ''juntamente c0]Jlvernador .' Virgílio Táycta ,completo as 110tlc1as de que zenda, o que levana ? pr�-' "Nüss Brasil Apgela W'lsco'J;).informou à impl'ensl;!. que os Ginco I)arlament'1rcs r .

ce11es, no Clübe 'Doze)., Aconti\nua -reinan io : ·cal!1;a cassados, teriam sido pre- ço elo litro de leite para o ...

"Jcn-\am1.�: ta.ad),'z Reina, ven.no Ceará, apóS a cnse Que sos hoval11ente. -

Por outlO �onsumidor, 'pàra ·200 cru- cedóra de :rvÍlss 'Objetivaculminou com ,a cassaçâ,o" la'do, o
'

Comandante do zeiros. Por seu turno, o s�. IntemaCional de 19'G4; comIV. Exército, Gal. �yta '1 a- Guilherme Borglloff assi'j :,6 t,raje Üpico._. "uma pedos mandatos de cinco de-' vares, que esteve em For- nalou não ter ainEra 'ponto rua:ua.' apaixonada",putados estaduais.' () Go- taJeza, considerou ·bl1r'·eIJ'a- de vista de.finitivo sobre a
,.

Ye,c'ft, Silva, a belá Rainha.1 j .

BJV\SíLIA, 20 (OE) � O Esperança, que soludonatá
ver'nador cearem;a ,l'�le pt: da'a crise po Lico-milita:... questão, inas adiantou que do .. Atlantico de Santa Ca,áJ t to " p're!;l'c'ente",:da República re- os problem.as energéticos
encontra na GuaniLbara, no Cear . En reual'lth, pns- dificilmente cçmcluirá pe�a

.

t'lrina �4, Ulll dos maiores _ l
..em tratamento de saúçle. segue o inquérito sobre o

. fL'C8!"ão 4e. um preço mini- sucessos naqu()la' fl'lsta:. des. cebeu n8; "manhã de hoje os do Piauí, Maranhão e Cea-. \ ..'

Y •
•

•.

. ...sen.aj,ores 'Meilezes P,'ll11eri- rã. Ainda hoje, o Presiclell'
mantem constante eon,s,o- contraba'uelo do caÍ8, CO:l1 1'10 para o' leíte '''il1-natu- niando em traje tipico da lJ

, .
.

,

Ú31, SigefrGl.do .... paéh,eé,o.· .. �.c. .te assinou 'ato 'l1oúlé,anqo o
to telefónico com Fortale- a tomada' de novos depoi-

'

....a", 1)01; ser .produto fa- 'ép'oca _ Uma veral1ist,a pa&.· �
"

_ '.

,

�
.

Gua1ter S!H1t;95 AmUar; ebj.'n '.'�.,r, Artur Veloso, '. í)a�á.. o
za, afim de ficar inteira,elo melltoo na capil.,_l ce·'t· Hl- cilmente perecív,el. Quunw soa'ldo pPlo ,balne.átio dá . �

d F u1'

QS qupÍ5 ,debateu'
'

diviôrs0s. �cün:() ale, :Qirqt.ol' a :a:c -

dos aconteciUlentos. A:lr- se.
_ n.!, ·lel,·té em. pó, disse se,r Jurore. 'IXstemunhou a.qt1()- .... ,

.... .

il f' d U.
..

. .

asstmtó� da átna1.!daA,,;·· na'\,'i·W:.d\3'. qe, Fi,080 la a m·
--,_ --------. '--' _'_"--'_"" ._ ..-

provável a liberaçao de 1e concurso o nosso Repor- "'''''. ." , .
.Ferrovia'rl'os Tera-o Aume'nto d·e ·1,100,lIo pre"'''s, J'ã que totlos os de- 'ter Soe," ia.1 Lázaro 'U'lrtolo- ciOl�al�' iriélusive ó',pr"

. -

,;;%.���Çle de Minas Gerais./' . 7C ""-'

. dá.'·�eforma agr'"
,:

'
.'

e: o P�'esielente da.mais derivados do produto, ipeu.,>
. "\':(;]0 Ó sr...Sigef1'-: ,�J:i:r e c e,b c r á dasde ioo.oOO ferrQviários na .estão liberados.. ..".

o Pre8idenL_o prome ��6" Minis\ro Miltonõase de 110%. Ao iries'mo
tnür atÓ o fim de Campos, os estudos finais
vêrno, a· barr!1ge1}1 de. do estatuto ela terra,
__V_��-"";"'1.."""�_'<.'; "'�""''''''''''.__-----'_._�-...� ....� __

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

VÁ, HOJE ltIESMO, E MARQUE
BEM 1) LOCAL:

BUA- CONSELHEiRO MAFRA, 44.,.
----_._---�--.......-..----.-

-'.0 Dia de Ontem no Plan91to

naturais de seu' partido
POO, a 'sucessão presiden
cüil. FriSOU que o professor
CaryaU10 PLlltO,' goza de

condições excepcionais, pá'
m' se eleger goven1)ldor de.
São Paulo,

Imposto de Renda;
Projeto em Plenário Ainda

Esta Semanq
BRA,SI�IA, 20 (0l!D

./

ESTA CHEGANDO A RPRA DE
ACO TE·E E TIIDA A

CAPITAL ESPERA!,

Esta. sell.Qana, as com.lssoes
técnicas da ·Caúlâra· Fade
ra�, encerr�rão o exame do
.projlito sôbre o. 1l1lpôsto de
rendá; enviando , 1nittél'ia
ia planario' na pi-óxima 8(:;-

Mfmtouro do PDC, de São
l'aulo qUE; e...l!1batcou para' a
capital Federal, <lisse do
movit.!1€1.1to em �avor de sua

emel:1d?- (J.\l6 .is€nta do td
tiuto cê'rca de 80% do ope
mriado' brasileiro.- Clt.ou :'},

reunião dos luetalurgicos

BUENOS AIRES, 20 (OE)
- Já .se encontra na Ca
pital arger_.,ln[j, a delegação
da PE'LtObRAS, para con
ferência entre representan
tes das emprêsas de petró-
1eo sul-arncrícanas. Partr-

cípam do conclave, Brasil,
Argentina, Venesuela, Peru,
Colômbia e Uruguai. N,I
opórtunídade serão díscutí-
dos os meios c: e
assístência en tre os países
partícípantes:

-----�------ - . ._-- _,--"..,-,..._, -, .. - ...-- ._----

PORTO ALEGRE, 20
(OE) -o GaL Justino Al
ves Bastos e o Gov. Ildo
Meneguetí, tem encontro'
marcado para esta. tanjo,
Discutirão o J1Q,mc escclhi
do pa . .:1, assumir a S8CrC-

taria de ,:;�gurm-;çu uo flio
'Graúde do Su1. em subG',!'
tuícâo ao 8'1': Poty )tjt�,lr'i.
1'0."., 1;0111':'U:10 rocen temem �

Mínístro do Tríbu. JJ de
Contas.

Banco Nacional de Hiibi'iaçã/O" '
,

vai Funcionar logo
RIO, 20 (OEl. - ü' Ban

co Nacional ele Habitação
começará a ruucíonar, pro
porcionando' moradias a

35 l11Ü famílias da Guana-

bara, brasl1ia, Porto .!\lc
src. .Curll.tbu. Sanl'08, 0iJ" �
vador c Recife. E' íntornu:
cão da' professora Sand":l
'(;avalcantt, prcsidcn i.c do
novo organismo.

--------..,....-------._ . .-- .....__.�---

I Pão Nossoi ,<
J

I
Oesde h;i te.mpes. COIRO Ó úJ:ll)unstmtn d;H1n;, l:sLa, !

.

tí"t.l�'fJ'S, II. J.rrDdtH;ã.O (�. rglll'J1hl.1 na�I01;<d.' ,.'.em :;1\Jllh�. ;\I'f'n' It�1!,��,:I�lt.;.!lte,;.�edll7-!.d;l,lacl1;,_�llP!') urna "{!l'''fl tl��'(lI'HÍ<!!{ll t"�'�' I, fJ). '" 11P{', 4�"l • ·1,k!:,��()1l.tJ)�:,.f45h)!·.1 (' l')1<"Hl1" .1 I'W"Pl\",

I'.., O' d('.,('i1Voh;.n'f.i��o· (Ia trHJ('u:Huril, }\�1k� pnHr.Jsso t"
.foi ràpi�!a�llt'Dk I'degado ,a- plano i.uretjor. lJdl'am!.o U Iqlla;:.'� ab.al'lllo!1o. 'Pt,,' milito que :se c·r,:<l.l11ÍlIt' IJ pl'oillrJllI!

em s��us ilng'ultls, 1,I'yalUJ.o·�;e ""11) ('(>n�a as llos:;ur> P'l" I.-;ibilillad('s d-c !)roduç'ãu l\Ul eXU'llf,a cs('ulu, não se lIu(i!' ijustifi.<CI!r ;), ra�ão du dC:'lcaso ycrific-a(lo, uma V(,7.: gi,F', a Idhiüuui.,;ão pru,;rf"ssiva da:> :scara;" dá cm n""lrltHU(J r, I
•

à��1.Cl1io �a ímjJO"l:af;'Ü?, com o C{)nSe{IÜ�mtc $ICl.'iJ'ieio
..

de IdiVlsas, 1l\1, I'('{·lallulda·)'i )lOr sNo,rt's outros da ('r:onomiv.
d?, 11Uis e, sollr{·tudo, ]leIas nossas condiçõl'i' Jini1l1cri, I
raso

Certo � f(')'� o 6r1{p.o. a�lJJi�s,trath-o r�pe�ia!iza;d(!;voItao .. l:Cl'nrtemcl1tc à agltüçíi.o "Oell1agõgiea; c.s<>amhon
'mas t;L.�i,lhhuk�, eSSrUClaIS IJda atuar;ão Jl�1Hiquch;:;,tortuo�<;ll, :lb';n�\lído} âh[s'Ím, a própria ,situaçáo, em fa{'I_;
da mh'rlula dot'lf;ão flue lhe t�m r�senadu .U lei 01'1,1<.1'
n1�·ntál·ia. Por isso. li il1signifjcl.Il1íC assistênclfl' c o t;,st!
Imulo lHdispellsável às atividades rur:ús se fizeram nu�b
ou menos inteiramente llu].o�. " I.1'1�s, o problema aclqUll'lU, ao mesmo tCll1iJo, ca!".lr'jteristiças :1uàcrônÍcas, gerando a desorganização, (!om
as tenas aguan]alldo semcntes e o esfôJ'ço dus pc;'tiu:I }.
zes planta<lorcs colllendo uma safra de sacrifícios. 111'1'.
caiços e desânimos. .

i\ certa altura, p,�receu, face aos acontccimentos
imolal'·se á expansão do plantio .a certas convclJiênciar
St'S{luil)edai� de comércio externo. Em termos'majs ex
plícitos - rl:freion·se o lUÓSpel'o desenvolvimento dl'
cultura, para maior volUme (las necessidades (le consu
mo, ·adquirindo·se o. trig'o no. exterior eOÍllo l'eCUl'SO CU!
troca de exportação da nossa madeira. Foi, aliás, o quI'
se deu. cQm relação à Arg·cntina.

No momento atual, cm qllé vontades e intclig'('nciuf
se dévotam 'a uma árdua tarefa de l'ecupenHião ('!TI to"
dos os domÍlúos, o prob}cma (.)0 ]}ãu bl'il!';i.leiro ]1[1,0 po.
derá, sem desastrosos efeitos, ficar à marg-cm da. intlis.
]JrnsávcJ solução.

'

Disllornos de 'áreas: amplas, encm'vallas 11U1)1a deze,
)�:1 d(' E:-tados, ou talvez JJlll.b, em que a cultura. du 'Pro
CiOlS\) cereal não se configura l1ipõtcse, ma� uma coufor
tável e ]lrovada certeza de l'('mJosa prod'uC;ào_ Pm'fJuc
então, nos sujeital'll1os ao crescente desllJ)arcl'Ím,:ntf
dÚlJla ]llVoU1:a que se :reveBte de tUJ]ta j�l]}Jortãl1cia, cu
mo, indut!ivc. a f':'VJllora.ção in.tcl1siva 'de mh!í;l'ios( l'tUllfda nossa tanto fjUanto }JossÍvel !'mandpação fl�l}11i!micg°7'

Estamos a adquilir no exterior B?ro:1.bllJ'dm�!(:'ntr
oitenta por cento do volUll1e do ctlnsumu Í)ltm'llIl. C�;1t!e
mos pão estrangeiro, apenas muniplllfldo lH) V>.Iis, VOJ
cOlltrascnso t: dislJlicência crhl1inosa, rplaml fi pÜUeH!Of
e de'vemos comcl' pão integralmente brasUeiro.

]:r� Isso, se não é '1iá,'cI mna soluçã,o iJl1!�diata, have,
mos de eons{'gu:ir, desdc que se ekye a questão ao mes.
mo uivel das de ,maior re1í:wo e não meno!' urgência,
mo1JiU:umdo·se todos os recursos possivcis e aparelh,m
do-se o .!\'Iinh.:tfrio Icompetrmtr., .

de forma a reu11ir ele.
mentos de ação e executar U!lla ofensha que aniquile a

t'st1;gnação �ubs:iskllte, postos à disHi.ncia todo!'! 05 Ln,
te:rrsse5 to tôd,�s as tl:1�nob1'a1S enh'fJ,vadoxas, que tem
obstntido ardilosamente o tJ.·uballw de libertação eco.
nônúcá do Brasil.

.

Seria 1l0l'1lml, inadiável, pensamos, a cria�ão de 'Ultl

õrgàQ' autárquico COlTI,O o do café, do mate, do açucar e
do sal, com progr�ma de Ulll!t política decisivl!!!16nte
realizadõra, previst!1s tôdas 1Í.8 medida� a rlil1a.m!z8!" a

�usto, !nédio e longo prazo,' de�fechando·§e de vez a au.
relltiea ''ljatallJa do trigo", de sabidos' e .L11e@ti!n1'llve!§
'benefícios_·

,

.

Cllega:rialllos, por essa forma, a .torn· :r 11 S o o lã!'
de 'Cadi! !lia, lll<!i;,; farto e !le custo accl;,sÍyel a {odo§ os

1ares, o que não tem sido !los�íve! sou a a'lu!siçâ.o (Jne�

�eu
Wa- ,
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Brasília, 20 - O Presíden- ao Legislativo ante - proje- posiçoes sôbre a contagem
te da República encarninh i.i to de lei dando' novas dis- dos prazos fiscais.

O texto desse projeto é o

seguinte:
Art. 10. - O· parágra fo

2.0 do artigo 30. da Lei no.

4.357. de 16 de julho de

?(Jf/fI/!. CI lEMAS
Srta. NILMA L. NASCIMENTO

Completou na data de ontem mais um ani
versario natalício a graciosa srta. Nilma L,
Nascimento, filha do sr. Natalício Nascimen
to e de sua exrna. Matilde Gonçalves Nasci
mento, pessoas," que desfrutam de sólidas e

merecidas amizades nos meios estreitense.
A Nilma e' seus familiares os parabéns

de "O Estado".

�:� "FA.ZElVI ANOS HOJE *

sr. Lourival' Santos
_. sr. Antônia Salum
_ sr. Adauto Alves
_ sr. Arnoldo Souza
_ menina Vilma Silveira

,

-,..\
; .

PRIMEIRA' COMUNl;JÃ0
Não obstante algum atraso, noticiamos

, I

com prazer, a primeira Comunhão da gracio-
sa �enina TAISA FRANCCALACI SCHAM
BECK, aluna da Colégio Coração de Jesus, e
filha do sr. Inácio Sch=r- l')cek C sua .;exma.
espôsa d. Amandina Lranccalaci Schambeck

pessoas bast�nte relacionadas em os nossos

meios sociais.

------

SRS PASSAGEIROS

--�---------_ .. ,

,

NASCIMENTO

Desde há alguns dias, encontra-se em

festas, o lar, do nosso particular amigo e ilus
da. "Farmácia Vitória", na praia de Cambo
tre coestaduanc sr. Joe1 Pires; proprietário
riú, e, de sua exma esposa, dona Antonieta
Pires,. com o nascÍlTIento de um robusto ga
roto que na pia b,atismal levou o nome d�
Joel Pires Junior.

Ao ilu'stre casal as nossas felicitações.

Participação'
JOÃb DAMATA NORONHA'E SENHORA

VVA. JUDITHE ,MELLO COELBO
participam aos parentes e amigos o noivado
de seus filhos Humberto com a senhaiita
Cecilia;

Hlunberto ,e Cecilia
Confirmam

Fpolis 15 de outubro de 1964
.

Rua J"csé Jacques 3 _. BelarI'Q.ino Vaz 35
Estreito
_-------

;,..,..,,,,....

1
_

?- •

OLHOS
l'Sé' óculos 1

benl ooc'ptucos

atendemos com exotid60
sua receita de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODERNO LABORATÓRIO

PROGRAMÁ DO DIA

Cine S�O JOSE'
Fone: 3636

-, ás 3 e 8 11s. -

Jece Valadáo
Odete Lara

:Lia Rossi
- EM -

BONITINHA, MAS

ORDINARIÁ
Censura: até 18 anos

Cine RITZ'

-em -

RIFIFI EM TO�JO
Censura até 18 anos

.

Cine ROXV
- ás 4 e 8 hs:

Fone 3435

'lÜam Holden
Lilli Palmer
- EM -

O FALSO TRAIDOR

:ista,Vision::'Técnicolc;n'
-ensura até 10 anos

(Estreito)
Cine GLQRIA

Fone: 6252
- ás 5· e 8 11s

Peter Cushing
Ruth Laverick

- em-

OS MONSTROS DA

.

MORGUE SINISTRA
..

DyaliScope
Censura até 18 anos

- em

HAROLD LLOYD, O REI

DO RISO

1964, fica substituído pelo Parágrafo 20 � Os j:)rn.'- ou dias' em que nào 11:::;;-,
expediente nas repartiçóe»
rederaís, terminarão nó ori-

seguinte: .

. zos que se vencerem e;:�

"Parágrafo 20. - Até 30 sábadQs, ãõmingos; feria !( s
de novembro de 1964 'as pes
soas jurídicas ficam obrt

gadas a processar o rsajus
tamento do seu capital S')

cial pela correção mODetária
dos 'valores do seu ativo
imobHizado . constante do

último balanço e, dentro do

mesmo prazo, deverão ete
tuar o recolhimento da ;r i

.

meira prestação do ímpo.s'o
estabelecido no parágrafo
70. ou da importância

.

em
.

dobro, correspondente' li.)

valor" das, obrigações, de. '1-
corda com o parágrat- 30.

Art. 20. - O parágrafo
..10. 'do artigo 70. da lei. no.

4,.357, de 16 de julho ele lDG4

passa a vigorar' com a . :i"
,

guinte' redação:

" monetária a que se relr.re
.
este artigo."

Fi
metro-dia útil seguinte"
Art. 60: - Esta lei en

trará em vigor na data ja

sua pul:'j.litação, reVOgadas0
as dísposíções e111 contrá-t r'

LP' CIMO", Primeiro Colocado na
Artigo 30. - Os prazos

estabelecidos nas alíneas "b'
e "c" do parágrafo 80,. re

lativamente ao pagamento
da primeira prestação:io
débito, e no parágrafo 90.
do arttgo 70'. da lei no.

4.357, de 16 de julho de 191j1

passam a se vencer a 16 de
novembro dê 1964

Parágrafo úhico - O pra
zo Indicado na alínea' "n"
do parágrafo 80. (lo artíg

..

o

70. da-tei no. 4.357, de 16 d�

julho de 1964 .. pasa a se ve i

cer a' 15 de dezembro de
1964.
Art. 40. - As dísposíçôes

elos artigos '?', c 30 ? plicam,
se também r , � debítos de

que trata o artdgo 30. da lel
no. 4357" de. lo de [ulhq, àp
1964.

Art. 50. - O artigo 12 e

seus parágrafos da lei ..1'11,

4.3âa, fie 28' de agosto de

,1964, ficam substituidos pe
] os seguintes:

\ e'11/�1�s��Ó��:�:��· :t__�)
,

estabelecidos nas, leis e ',r�T ,

',' )guiamentos fiscais • -'"
. Parágrafo primeiro .: \)
prazo p�ra; ãpresentaçãe I1b

_ 'defesa ou reclamação contra
exigêncía fiscal, de f.ecl1r-·

-

'A P
,

sos ou pedidos 'Ú.e reCI)"S'Cl'�

es( a'ra-ção aos conselhos de ccn-,

tribuintes e superior de ,,;-,. ,
rifa, será de 30 dias r crJ: ,� J

ridos. _. ,

'

"Parágrafo 70. - 03 'dé ..

bitos fiscais liquidados, até
30 'ele novembro de ,lH\4Fone 3435',' . ,

DIA) gozarão de redução de jO"{,
CUNIÇO _

às 5 - 73/4 - - 93/4 hs. . elo valor das �ult�s (,éJrr�s
Ch I VI' pondentes e flcarao exclui-ar es ane ,

-dos. dos efeitos da r-orreçâoBarbara Láss

GOVÊRNO FEDERAL,
M'inistério da _ Aeronáutica'
Onarfel G�neràl da Quinta

,

. )

Zona Aérea

CONcORRÊNCIA PúBI_ICA N.o 02/64-

AVISO'

rina.

Canoas, 19 de outubro de 1964.

LEONOIWO TEIXEIRA' COLLARES - CeI Av.
Chefe do Estado Maior' da 5.a Zoni'l. Aérea

� 22·10·64.
------�-----'-_._-,---_ ..

"GOVÊRNO FEDERAL
Ministério da Aeronáuticá

.

Quartel Genáral. da Quinta
Zona Aérea'-

,

CONCORRÊNCIA PIIBLICA N.o OV"64

AVISO

,\�:,
-

,.:�Çl�� !�lP�l9 \

De Florianópolis para Imbituba.i- L�;':' ��,
-

:::,,�.'�" ',' �!. ':���e. 62\}5

guna -,Tubarão - Criciu�� �,AraranP""� � ',. 'Kitti, de ��':oshS.,-
Ton:cs fe Pôdo Alegre, vi;i"e 'pelos �o:fortá':' .Yolahda Varelf·
veis ônibus da EMPRESA' SANTO ANJO o DIREI�� À VIDA
DA GqARDA LITDA I Censura: -_até 18 anos.

Cine RAJA'
(São José)

'���')fr"
- ás 8 hs.-

Harold Lloyd

Naquela. manhã p:-i·--':;;.ve· sus sentou-xe e a' barca sín
vcril, multissecular, a, N�',tu- grava' tranquilamente o en
reza emprestava um aspec- cantador I(lgo emoldurado
to singularmente belo e, 1'0, pela beleza das aguas e pe
mântico e' Jesus, Nosso 1vr:)s- lo verde· macio de sóbran·

\ .

tre ,e Senhài-, p\1sseava, va· ceiros morros, enquanto Seu

ga�oS(1merite' na praia Ido en- olhar, pela . segunda . vez,
cantador lago de·Gen"3aré,, 'contemplava o horiZonte ,'e,
em cuja õCasião Seu· olhar ,deWi�, .. f�' WDg8' '-e adrnjrá
olhar sereno'e profhndo·con

.

vel dissertação tin"wrno-.c-de ..

terp.plava;, absorto", aquele. ,seus''luminosol(e edificilntes
bucólico recanto, enquanto, .ensi:Dament0s ei ao.finalizar,
apreciável legião' de crj,'1tu- -disse a silDão'Pedro:
ras hum,<mas para aIí se ·des-· . ,"Laça .3$ rede's para à

locàra, às ,pressas, -objetivan- pesca'" ,

.

do ouvir e áss.imilar Sua:mi- Perolexo com, a ordem do
racl,1losa' -pàlavra 'esmaltada Mest� amado, faCe à:: tarefa ,
de lirismo e de amor, 'de, 'negativa de bOras pl.'ecenden -�-----------�---��_�---::---bondade e de. sabedori,a.-

-

tes, respondeu bondosamen-
'

�.- ,
-

A brisa soprava-'Ievemen� te: Mestre, trabalhamos du-
..

VENDE-SE
I ,beijando' a cabeleira verd� rante longas hor.':\s.e nada

,

das flor�stas distantes· e o conseguimos apanhar; en-
•
TERRENO COM 450ms2, situado na

sol espreguiçava-se amoro- tretanto, obedecendo tua. pa- .

samente, naquela l1'I(lnhã de lavra, fa-lo-�i.
. 'Praia ,do Forte. Preço a combinar. Tratar com

suprema ventura naq_uele dr. Flávio, na} Rua Presidente Coutinho, 83,.

J
. t'

.

to que a Na Em seguida, o fez inspira- .

.
ln8 )nan e recan ,-

Apto'_ 2, 0',1 a' .tarde pelo fone 35'96.tU�'eza prerhiára, em cuja. do na palavra do Senhor, e - "'-

-) paisagem _, soberanamente ao recolher' as redes, notou
sÍngela e enternecedor,'OL re- com singuhr surprêsa haver -----------------------
fletia beleza e harmonia, se- apanhado enorme quantida
renidade. e calma! de de peixe que a barca mal
Duas barcas flutuavam ao pudera comportar, 4ian,te

,

sabor dns ondas levemente dos olhares curiosos 'c;Ia nv,tl-'
'

el1crespadqs -pelo beijo do tidão que se postàra ao lori
vento que soprava, repletas go da praia, em cuj,a, opor
de pesc::ldores e de material tunidade' assistiram· :iguaI,
de pesca, durante longas ho- mente admirados e per
ras, sem, contudo, lograr os plexos, Tiago e João, ambos
objetivos\ colimados; regres- filhos de Zebedeu.
sando .a praia aqueles humil- Aos pés do Mestre, ajoe
des pesCildores completa- lhou-se; então Simão, Pedro,
mente desanimados e exaus- num mixto de temor e ale
to':;; da tarefa encetada. gria, dizendo: Mestre, não

'Depois, então, Jesus' pene- sou digno de Ti, porque re

trando em uma das bar.cas cohheço minha condição de
que pertencia ao velho e ficitária de criatura huma·

.
destemido pescador de Ca- IJ,'1 falível.

'farnau�1, Simã,o Pedro, so- Jesus,- porém, afagou-lhe
licitou a este, com aquela discretamente os capelos de"

•

ternura de voz doce fl envol- salinhados e respondeu com

vente que tão marcantemen· Sua voz serena e persuassi·
te- caracteriZava Sua' sub li.. v.a:,

Canoas, 19 de outubro de 1964.
r "me personalidade espiritual, Simão, não temas; pois a
\

ql.J_e a afastasse, alguns me- partir deste instante serás
LE ..,NORDO TEIXEIRA COLLARES - CeI Av. tros, .da pÍ'aia. pescadór de almas!

,

Chefe no Estano Maior ela 5.a Zona Aérea:-' Solicitamente atendido pe-

" L1:�;�,�;;l�����h��}.:;:::" .]�
p,e,timo'o ",,,,.do,, Je·

�

O Quartel General do 5.a ZOna Aérea chama a. at:'imçao
.

dos interessados para o EDITAL DE CONCORRÊNCIA
PÚBLICA publicado no Diário Oficial clêste Estado de nú-

'

mero 7967 de 16 de outubro de 64, página número 05 para
a execução des serviços de resselagem da pista de pouso,
piSta e rolageJ;ll e pátio de estacionamento de' aeronâves nô.
Aeroporto de FLORIANO'POLIS. _: Estado de Santa c''1t8:'

O Quartel General do 5.a Zona Aérea chama a ��;enção
dos interessados para o EDITAL DE CONCORRÊNqA
FúBLICA publicado no Diário Oficial dêste Estado de nú
mero 7667 de 16 de Outubro de 64, página núme:ro 5 (cinco)
p'1ra a execução dos serviço� de Terraplenagem e Pavimen

tação da pista de rolagem e do pátio de estacioname:1to de
aeronáves no Aeroporto de ITAJAI - Est.ado de Santa Ca-
�tarina.

,I, .

: :t> _ 1·";;C. _"".

CO�J(JJ"'ros ESTOI=r\DOS
G,1 VULCt\ESPU,\\A. rtVt's'

tioos cm ,k2Ído ou plásrlco, a

partir de:
.

Cr$ !,'i.(}J(I,OO MENSAIS.

. SALAS DE JA"T.AR, em h"r
.Il:i:a ou madeira. aparti: d�:
,,('$ 22,O;X1CO MENSAiS.

.

C()LCHÕES EP[i)A. r<,'ri)

�;l;;'::I, ou solteiro, fi p�rtír JL'

Cri· 4.'j'i_(I.W ,\ü:-\.::i ..\IS
. 1)0·;:<.\\11'61<105 DI" CASAL.
C:)1 :<I\·i·úlla. marüm, jacarandá.
llC:'.. (;(-

tr�' �í�·.uoo,OO MENSAIS.

Agora você pode comprar a

tradicional qualidade CLv\ü
a LONGO PllAZU.

Note bem. o LP Cl,\'\O tem

15 faixas, isto é, i;) meses

de prazo.

Você já percebeu que não
estamos talando de LO:\G
PLAY, mas sim de LONGO
PRAZO

" ,

E 'por falar ern . LONGO

P�AZO, 'veja. 0, que H1C
oferece o PL CIMO::

'--�

o'·
:;.... :.

.<.

LP CIMO
de J5, faixas

,Móveis. CIMO
da Florianópolis

. Lançou e. o Público

Aprovou.

ORÇAMENTO.

Milagrosa-
ESCR,ITORIO DE, ADVOCACIA'. ,

.'

:

DR. NILTON PEREffiA
Advogado

ABELARDO 'H; BLUMENBERG,
" : .

. A:>HAHN-"
.e PERSI

"-'" .:

Solicitadores
AÇÕES: CIVEIS, TRABALHISTAS,,:: co
MERCIAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, :-ETC..

'Rua Córisélheiro Mafra. 48 _. Salaf '2
\ -.'

" ',,'�.' .

.

ORA. EVA. --- ClINICA INF!\NTIl
,

,.

"I

Comunioa a reabertura de seu consul-
L<torio no conjunto 207, do Edifício JULIE'l'A
Rua Jeronimo Coelho na. 325. _' 'Horáric

15,30 -18,00.

Clínica 'Sta. luzia
DR. NORTON MÃRIO �ILVEIR� DE SQUZA

ANTONIO LUIZ MOURA GONZAGA
Doenças do aparelho respiratório
Asma '- Enf�ma - Fibrose,

Alergia - Testes Cutaneos
NebuÍiZações com ...pressão' positiva. intermitente

(BIRD) ..

,

{

Consulta com hora marcada - Atende exclusivamente

na especialidade

I Ave. ;�aurb ,Ran:l<?s - 209 _:. Florianópolis
�

Fone 2963

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LIRA TENI5 CLUBE "_- Dia 25 - Domingo Dançando na Colina com Aldo Gonzaga e sua ürouesíre - Traje esporte - Início 20 horas
-

I
------ .-------- .__----......;----+------......----

Ap.laudida do Monumento

Através de ofício à díre
cão �aquela indústria, (I

Sr. _Luiz Carlos Betiol, pre
srdente do. :Con,se1ho, ana

liioú a
..

oporturüdade dn

juSpa homenagem' aos, con
clutó.rps de veículos rodo
viários "urna das classes

(1).le tem suportado O' sacrl

ficio de romper os ol:>�hl("l:
los ao nl'Oo/t"p.sso .rlt) -;Pa h",
!lfirmúlr"o, em certo tre-.'

Conselhei- - ch("l:'
.

,,�- "1 -f
A ... 1x, ao i'. es. S.l! p'n., l�OS 1 (')-

róis na. cl'1ll>�a dr. uel)�:'

tracÃ'" 'l'\p'las' va.c:t.Q,s· 'e nou-

. ('o MVW", .. rlA.S ár=as no 1'10';-
.

so t';rriMl'io. carr.';�nHo '1.
.

nOSsa oroducão e- tôrJas :1S"
,

'mercárl0rt!l s n P;'p"C':>'.rifl s f'\'Q
Um .Barzinho' resir1encial. Tratar. conl ('n"SIHlJO (la· T)rln1111.do (1r,:-:

Osvaldo -Gonçalves (DICa) à rua Conselhei- p"r!3nrlps p 1)f\OllPt1I)S Cf>"-

tros l1,"hl'l nos P. rn1."31s. 8'i r::
ro Mafra, 120'. lelp,"l oe: l;'Vf'''l1t,(ll'''� !'la D1("-

.� �
-

� .....� ,bili'7.a,�8n 'r'lP':rHl:gr�fi��:. :lJf)-
-.c

��-������������������������-.�-.���.-,�." �,
l��hm�n riM '�rob�m�s

, /

sóniG-p" ......,.,ômi('o· e de or

dp"", t>nlíi·i('�".
'T'�'1'1' ,.,,;.,...,., o . r....ntrr, 'Ren.p

fi(,l'1ut4- � .,tfof;orh:+!lS r) r)

Rir) rlp .Tl'l",,,i"n p;n()tecnH
int.ep-r�l s�1i"'"".'i�rlatie ao

pmnrpi>-Y-lim ���I).. ::J.tl'RVPt;
rle ,('o"'1Inj,;ani'í.') :i' Mpl'('n
tIps-'Renz, : e111fi:1r!<t p8h
direcão (3. i);trã;'6e.

a Criação
Na' sua última. reunião.

o Conselho Nacinnal de

TrâliulÍto apr'eciou a idéia'

de criação do Monumento
ao Motorista, que será erí

gído num dos trevos rodo-

•

ts

, /

Aviso aos: Fabricantes ,e' Revendedores de ladeiras DR. ,FlAVIO.ALBERTO DE AMORIM
AD.VOGADO

RUA P�ESIDENTE COUTINHO,
.

83�· apto.. 2 '.- RUA DR FUL-
.. '

. VIO ADUCCI, 748 - ESTREITO

- ). I, .

.

,

e Pohronas 'para: ,�scrif.órios.
"

-
-

'. . \' "

.

\ : ..

GIROFLEX S. A. CADEIRAS E POLTRONAS, titular que-é da patente de·P. L

p,ara cadeiras giratórias, registrada' no ·DNPI.sob n. 52.703, comuníca que em:.

:c. R� UMOENSE
n 14-1-i964, efetuou uma BU!3CA E APRE'E�SÃO nas instalações, da .fírma

WALTER GERDAU S.A. INDUSTRIA E COMERCIO, com sede .em Pôrto .Alegre'
�GS., a fim de salvaguardar os direitos 'protégidos pela patente e 'que os' Srs. 'Pe-' .

ritos, concluíram "que os mecanismos !lPJ:eendi.dos. 'eonstâtuem, violàçíió do' pr�.
"

, 'Viléglo da firma, =requerente, GII:tOFLE� S.A·." e- emr.
.

'.'
" . ..'

� ,
�\ •

- ,
'

•

,,' >

,. .'

-. •

'.
•

• •
•

"

. ,.� 2) 26-8-1964,' .etetuou- BU$CA É A-PREEN.SAO;�dos ,mesm� produtos. �Ontraféi_',..
... tQS, em magazin� na Capital de sã6 ,paitio, por.�s�:t ve*d�nd&'e 'exPond9 à 'ven��', .

'\ produtos; fabrtcados pela contrafatora ,à.ci.n'iJl,- mencíonada., .....
.

»:

'\
'. r' ,

J
I .:

r ,(.
•

'

. ,

, , .: Em' -vísta dísso.cvefn prevenir fab�i�ai1te� <e reverrdedor�s de cadeiras e pol-
. t�onas' pará escrítoríos, 'que persistam na'.prÁtica'déUttlOSá' de contr�faºão da pa

tente;' que doravante tomará as. medidas "judiciais contra quaisquer outros 'de

f'raudadores, diligenciando, ainda ','1 .BUSCA ,E .APRÊENSAO· de todas os produtos.
:' contrateítos .

pois "pela nossa lei,« responsãveís pelá violação. tto direito de pri·Yile..
•
-», IÚOS, NÃ:O S�b apenas os que fabricam, -mas ,'tanib�pl os','que vendendo, 'expondo,�

,

'; venda' .ou .mantendo em' depósito" produtos :t;'1briêados 'co,m violação 'de' privilégio
.' 'de invenção, conforme proibição contida. no. 'Código da Propriedade �nd:ustrial,

,

.

art -. 16� e punida pelo Código Penal, ar�.: 187:� .. .

.

. '. I: ,.','.. '.

�: 'E>O�llNGO .: PROSSEGUE O SUCESSO
.

-; :';.À JVIOCIDADE SE DIVERTE"
-

�

-.".
',

". -INICIO -'1� HORAS

/

,VENDE-SE
. Terrenos �"localizados a rua.

, ,
' ,

,

TO :Ma'fra, 147. Tratar no Local.

"

'... � ,

.' VENDE-S�·-
_.

São Paulo, 24 'de setembrode. �964 _.

_ .�fv ,_ � ,) '\',.
,
,

. GIR'oFLEX S, -A, CADEIRAS E POLTRONAS'
PE_DRO NléOLAl[ SCHMIDT -, Dirétor Superintenden.te"

.

WALDE1VL�R DO NASCIMENT:O .:_ ,'3.Qv ..
(Firmas 'reconhecidas)

(.

-.

r· "Fumos "criteriosª,nienté ·selecioIiados:�. f�ltro,'
.. �nternacionaL.,elegante e.prático porta�,
�'cig�rros. CARLTQN, atende ao ,máis apu-'
;' ra;tdo bo� gôstt:> dé}lll.em sabe ,apreciar

,- 't � ç ti!' _

� -

'< �

,

"

'

_.. �

·Jum cigarro'de,.q.Qalidade superior.

, r

mais .suave...mais leve!

.
'

elA. DE CIGARRO'S SOUZA <cRuz

viários de acesso à capital
paulísta e iriaugurado em

25 de julho do proximc
ano - �'Dia do Motorjst�" ..
A presidência do Conse

lho aplaudiu a Iniciativa.

aprovando 'uma moção ele

feliçitações . à Mercedez

Benz, ideáli.zadGca da ho

'menagem que se deseja
prestar ao proftsstonal do
volante.

Í{omen3.�lIr .Justa

ao Motorista
--�----_ ..._--_._----_...------

fmprêsa Nacional de Navegação
_ Hnf"f�f[, S/A. U .. t't" _

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAOR.DINARIA

. C o N V o- C A·Ç Ã o

Pelo presente edital são convidados
senhores acionistas da Emprêsa Na�ional d
Navegação Hcepcke S/A., para reunirem-:

bl ,. 1'" dinácm assem teia gera CX\,P30r unarra, no pr..
ximo dia 2t> de Outl�.j" do corrente ano, i

16 horas', na sede social, à rua Jerônimo Cor

lhe, no. lOS, nesta C��- .tal, a fim de delib-:
rarem sôbre a seguinte.

ORDFf;'r :n10 DIA
1) _'_ Aumento rIr capital social;
2). -s-. Reforma fi·�s estatutos sociais

3) - Outros 3"SUlltOS de interêsse da
sociedade'

. Florianópolis, J 0 r1':: Outubro de 1984.
DEMEJtvAL �n1""�7 i\. - DIRETOR

P. R R S f D E N T E

( .
23··10-6,1

So"enemente En�'r�(Jue O Prêmio
"NA�1' JlJET" de 1964,

SÃO PAULO, 8 -. Especial.
Realizou-se no 88120 nobre da Fac1J.ldad�

de Direito da Univ·2r8�,iade ,de S.8.0 Pauto
com a presenca dE' r.ait"-'res das Universida
des. Secrstários de Est::>do, e outrélS altas '31'

toridl=ldrs, a entrega do Prêmio "NalYJÍ Jaft:t
.. \

de 19'64. A láurea couhe ao f'sieo Prof. Mnr-
'.

cf',lo Damv de Souza Santos no camoo dp

rI:�"m.l9#tl
Energia Nuclear, e <'lO Institul'o de B1cfísic3.

V!'. em $ ",."t-riJ�ftfi.J: da Universidade do BrasiL pelo trabaJho dr
�,fl \\ ,�� .

d t d f" b"
,

.

�1 (O'.mCí:OIInl OIIt,,1lU!C tIPO Sf'U�. np�aU1�a (\r,�� n? _ s� ar
_ aj 'S11"a· 101('

, ','I � ":,....! �". �gí'éa.1'-Este lii\tituto' es.Lave renrrspntaqo oe:
fua; henrb4 o '. . ",\1 ti

� � -

sP'U Dir·etor PI...)f. Dr. Manoel ela Frota Mr-
reirá.

BRITO ALFAITE

RUA NUNES MA-
\.

CH.tiDO

AóSSIN'f E
DIVI:fLGt'E
"

O ESTADO"

O P 1\ • "1\T •

T f t" l'llstl'tUl'do eJremlO '"aml a e ,

1961. consiste ruIm rl,i�l()ma, numa artístir
m.poalhá de ouro com'" fl5 gramas, e na Íi:

. T'ortância de um }II:11-:::o e rminhentos m

crUZf'jrns para c::ld;:J f''''lJ.tpmnlarto.
DisC'lH'f:0l1 Ctn n"'�"'o. 'rlo Inc::tihltn "Na';

J:;lfet#' o i'f'l] Prp�id�-.. .L.� Prof. Alfredo Buzai·-
:renomado ;l.lri!'iJ.a hr-�;1�Jro.

A sPss8n 8('.1",1"(' f",: nresiCl.ida 1".010 l\![ ...w
:r�"'i,...(\ rpitof' n::! n..,i�T,,�"'ldade dI" São Paul
Prof. Ll1fs Antr.nio ri,> �ama e Silv3. aue �l

ato w',nrpsent()1l S. V�r�ia. o Sr. Governaên!
do Estado de São Pau]o

/

------_.-
,

'---.--- ---

LETRAS 'ITALI \NAS

Questa nótte hanno riso le steIle

,

Tu dc;>rmi nel PIio petto

Tu, dormi nel mio petto
come in una cuBa
che d6ndola e và
coi bàttitti deI Mure
che ségnano il ritm�,
or� lesto, ora lento,
delI'onda delI'amore
che apressa o dilegua
sulla spiàggia deI sogno.

Tu do"::;:}es no, meu peito

Tu dorm": ""0 meu peito
como nu'�! 1,,,rço
que b�Ja""(,� e V,'1'i
com as 1: .l<icias do coração
que mar""r" o ritmo,
ora !ápid.o. ora lento,
ela onda de amor

. que apre<:;<i<l ou afasta
sôbre � praia do 'sonho.

.
.

Questa notte hanno riso le steBe
sul nost.o capo, e .'1rdente
hanno fatto il rà!7!!'io dei tuoi sguardi
fisi negli occhi miei
perdutamente.
lo bevea la tua fi.!!mma, e la vita
dentro di me rifluiva'

/ con la bianca fiumana di steIla
verso nni urorompente
delle glllassie.

Esta l1"ite as estrêlas sorriram
Esta noi.te ".S estrêlas sorriram
em nOSSf\ fronte, e ardente
fizeram ° ,.nio dos teus olhos

fixOs j1fJS nlhos meus

perdida1""e!'te, ..

A tu� CPf'P"ll eu bebia, e a vida
dentro de mim reflui,'1
com a b"anca corrente
sôbre nês prorrompente
das galácias.

SOlo iI frastuono deI cuore

Solo il frastuono' deI cuore
cal ricnrdo di te imurovviso
e il tua nome! gridato
nel cavo mente
che si oorpêtua in eco

all'infinuto ...

Somente o estrondo do coracão

Somente. o estro�do do coração
irr0Ir?-pe)na minha noite

cqm a tU::t. lembrança improvisa
a o teu nome gritado
no cônc:wo $ mente

que se nropaga' em �co

ao infinito.,.

Snavp.nto
Valanv.he di Silenzio

assnrdano 'P"'ul'osamente
l'àntma in () -lua
tonr>:Q le notti insonni
e ,tribulà.te.
HomenllP.:em das alimas Bernadete Maria

Donald Fioravante Ferro.

Espanto
alude de silêncio

pavorosamente ensurdecelU
a culpada ::lIma
ao lone-o das noites il1sor�es
e atribuladas.

Taranto Pia .za;- e Oeres

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�...ªrta da.Alemanha '" . , . , "

luva:politica frente a Améri�q: Latina
',.'. P:\'oféS$or ,Dr.' -: Hermann secíacão Iberp ..América ."te Se o objetivo àr reunião perflzeram !,5?5' bil�"'�JS • e Cooperação Econômica" que

" �1. Goergen
'

Hamburgo, em: colaboração er� um diálogo franco;'sem -dólares. lidera;' a polítíca de desen-
Por ocasião da Feira -In- com a Câmara de Indústria. I dúvida, o' mesmo foi ál- 7°) Entre os paises do volvímento da Alemanha,

cj.u�tr�a� -alemâ, em' Bir- e comércio, em B�rlim, fez eançado. Entretanto, ní, -

.

Mercado Comuni coube <Ã. aludi!:!, em 28'dt\ setembro
Iím, ,foi organizada uma. convites, nessa oportunída- se eltmínaram � preoru- A.leman,ha o prímeíro :14- de 1964'- por' ocastão de
e""P0siçã� esp�íaruos pro- de, para .uma. reunião, da pações, que, de maneira gar, tendo importado. ern urna recepção de ),tIinistros
dutos

.

tatínoamerícanos, qual participaram PolitiCo.: acentuada, -estão-se for- 1963, da' América ,

"

I,at!na, Sécretários de Estado, aí-
.subordínada 'ao lema "Pn.t-· e inêlustriais, ,látin6a�eri. mando em tôrno das rela- mercadorias no valor ãe

'

to� funcioná�ios e íomatu-
c,e�� do'Prog�esso". A A3- canos e alemaes.

'

çõê.� comercíaís : entre a 905 mílhões de dólares, e.r.- t.a� da .,A�ner:ca .Latina -

:..�, �.. - América. Latina e a 'Europa, quanto as' exportações b;�- . 'à, dírnínuíçao dos ínvestí-

'8','-,,'-e"","c".:.","'-."I a'·,·.. ,', r,,'ar ça"" o'.' _

e 'especialmente com o Mer:' . ra:. ,lá, procedentes' '4a AJe- lilênto�' particulares' ).le:,
)'. cada Comum Europeu. O· manha, sornaram em 708., mães nessa vasta. regíião,

Ministro do Patrlm6-io Pt- milhões de d6lires.
.,

consequêneía, de acôrdo
deral, 'Or." Ferner' nonín 'ao) A partlcípaçào ')a COI11 o Minist.ro, do clima
ger, talou de um compro- Alnéricà Latina no progra- rioraljó. de mvesr nentos
misso

'.

possível e aceitável, ma de aíuda técnlcFj. . ale-. Gonc1ije-se' do
.
cxporsto,Eu Germano Godry, proprietário da Que, nos próxímos mêses, .mã aos paisCIl em desen- que há ,um mar-estar ::'.)5

Firma Triângulo Representações, e represen- seda elaborado, .' compro- volvímentn, está aumcU:1rl- círculos <responsáveis pelJ.
. misso -êsse, capaz lo nii'si- '40 vertiginosamente,. sendo jJolíÜc� alerna e eu-opcia;:tanite deArtesFinas Universais Rua do' OI'1'€11 ';" .

. .

""
.

par as nuvens recém-sur- que, em ,196:0' apenas �it.;; em geral, íace à América
te .270 1° andar S. Paulo, Proprietário Oswal- .gidas, As círras, �onstan- � ajuda técnica a:Jhü Latina, Ao l�(lSSO vér 616-
.1 o'

'

r
•

.

ramod
'

'

temente repefídas, ))or desttnavam-sa a. Ami3ricn, �o.u 'o me.i.r-i.to U"!' ,'e i�-uQ tanni que operamos no ramo " .e,· retratos - . .
, t> � J

, " "ocasião da eXposi('c) ht�- Latina, enquanto hoje sào tinir uma !luva poliuca e'l-
a óleo, sépia, crayon etc. nada .

temos a V0r noamerícana, em"Berlim, 20%:
'

ropeta, que nao POrlG .,,�;'

com a..

'

Firma' fecticia que' teve a a'udácia de 'proP,orcionara.m� c,e,r.·t"a.11,_1�!l.,
-

Cifras entregue simp�esl1lentp a
�

-

1 1 '. impressionn.:::,tes, .

" .

1 F"" 'L'" U
.

1
te, [1. A eman 1..

, alguLle,1.-
_ no entanto, não ':içi:,áni órg�QS t�'cni :c.,s e furkcioll.1-

Jntltu ar-se lJ�l11a Art!=s � mas nlVersa, tos fortes. Eis algum:: " .
.

r,os ··1'� Q;OV"ll,O, o,� c.'luai.f:,.

de \..<Lusar pre'ocup�ções, E' -

proprietário S. Roges rua Prud�rr' .) de Morais l°) A República FeJ.el.'d vcrda.ue, que o co:'1'.'erc1O por ;Sll.l '.'ê:." tep?nd.?'.�\
o

:131 b d'" l' 4 'd' d
- "

d
da Ale...anha opup:>. o S:'"

exterior dó Mer,cado l�o- éJll SU,dS f'ÇÕt:o. de 'llE L >.0-n. 1 so. ra O sa a , Cl a. e nao (' ,Z on e, e gundo lugar, depois j.)fj Es- l't'" '"''
. �

, , 'Hlunl Europeu,' aUl11entoLl ':.1 i �ka c,e,:1l1l; il

Porque?,' S. ber em qlle ". anto a ·millha 'f'irm"', tados Unidos, 110 comércio Nú,o
.

,,;c. lr,),'c�'. a,p·el'las ciO� � u sua participação;' n3. itn.. '

C,OIOO a d,e minha representada, são finna idô- da América Latina.
portação é exportaçào,· ôa

. cüme;:c;', (>}Úl'i íor e ;,k, pro-
2°) 25% d'os inve';ti��o�1- blen!",:,\ ';(;0· L'.i)illlcos, Trr),r,;,.-, . �.,

.

.' América Latiria. Ao· c'm
. - _. . .•

neas e, de prestígioS! e teUiós um produto de tos' estrangeiros, col')�::J,dos trario dessa tendéncia, �. se" de 't;.lll;;amenv.r Ui!

alta categoria" aproveitando-:-se deste fator na ,América �,.tina, B2l0
particil:ação '. da Améri�a bases :j()i';i.s e sóiiíl:..S :i

. \. procedentes ,c.a Renúblic:l r.,atina, no comercio ext'e- atitude \�Ür'.;T)eIa, face J.eles: usam e abusam, chegél1J.do até imitar blo- Federal.
rior .. do M�rcaélo Comum, Américi:L La�ma, e ,i;i_O de

'coo de pedid�s e venderam em nosso nome" 30) Em 1963 os países h-: está em cor.st8.lW3' e crÊ-s'- 'ac5:rdo:' com oS P1'6p:!(ls;
está porélji a .polícia corri. a palavra. Mas 'rie- tinoamericanos eXI)Ortarll:n cenbe cj.im!.nui� ':j,p: ap3sãr p:a,DOi; do g\.lnde aUa.J.o .l9,

. , ' 41.% mais, do que em, 1955, do aumen,o dan c;�'""s !']'c_,' I']uro:)l]., (f'.1'J wo os �1JA.

dip:lOS qu� aqueles' que comp� .iram prestf'- parà a Alemanha, enquanto soluta;. Em �utr2�'"<' li;Í;- Longe· de dificulb�' t:J,�

-f
.

,

f 1 d
"

refol'mqla,;ào da. j)(liítl:::1nos o ,avO,p exijar;n a nota isca. a -remE;ssa a República Federal ex- vras: o ]vh'r' d,) Comum
. .'

" ,,' ,

portou aos mes�nos países Euroncu aUme�l�),.l, eut1S- europeia, os' EUA, p·.)r inu:",de meFcadoria sem a> qual' não receba 11'ã() 5001.' , d� o t tA t

' .
..

nier,�lS, ·véz,es., CXi)i7�T��;;:n��L!j1,
' ,

, ' ,0 maIS o que em L' ,; an ,·\�"l'm .,e, ,2 ,�'j;:l, lLHlr,l'-

ajude a l-esar (> fisco e os cofres públicos. Há 4°) 7,2'% das illlPOl'L�- tan.cia PU1;6: :1 A"1{�cleG, La- ° seu sJnecro 6.(,:;8,1'.) dl�
, ,. " ,,-

t'
'

flue S{) lnte:1.'sifi(1'u,�r:1 JSlei q,:'u,.e, o,b,'"rigá a ,pa"a.r ,i.,mpostos de retratos ções ,da Hepública Feder�l l.i'.C\,.Qe outro !a,jo, COl'ti-.
.

. p. procederam da
.

Amer,iU... r.l,a dim!nu!ndo a ,s:g;üÜ- re2�çóes cj.a EurOpR C;)ill' a
a óleo C9n\ >n).olclura e vidro, pois é um co- 1 Latina, .em 1�1]:� No, l1les- cação da Amérie� ;atina 1\m(rica Latina, no

:

mt,;;- . I "',," "
•

, ':." " '" ,

1·,,', '", d 'L:',,\S.QP, \!Cral 'dos objetivos " "
,

,me,'r,c,i�:·i{,',�111.al,'a"outr.o,e,en"quad1"ado no im- mo, ano, O,SUl)-cor,w,-,cnte pa-raO'comerclOex"erwr ü --�-�. ,.; '." -""
b� l' partici.pt.; .... ,da:; eXi.jorta,<:o(;� Mercado Comuà� I.�ur,;l;:,-�u. .t-:.olític.�,!., GO l1!unqo. livre ;!:' _�.

. ';. ..._. '.

pôsto de'vendas e consignações e industria e alemàes COln 4.,7�'O, As cifrL a.bso�L'l:!.s n�l,)
--'_, - ... ----,-, .... -, - -- . --

.

/ ' .:' .," • '

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

proQ.ssãQ. SÓ,qU,e 'em Santa t�atarina ti Fiscc.:i 5°) De 6,6 bilhões de ilude'l� aos peti�'s' r�âo '

'

,

zação qescQnh(j;ce � ep.orl'ne qual1t'id�de de '�l�l�CO�� l;�h��d�� ��� l.<ldl�� ,ri����Ct1-�;,oco:���;��:����re·1;i:j�llt'"�l�,'!':' �"B�", 'O,' f'""·1 �
'(',-b'/.a''

'

8' I�" n':',,','·I',':.':',é,':. t";:I·.··,:,�··",'.J" 'o'
'

.',
"

" dr,.! S 1'.11·'_' 'firm�as-qué .les'aÍn o fisco l1esfe ramo,,'P;w·tp_pío . ,�ilhões, de m,arQo,á" �ff;l"llm, porção do conwrclo "

,"� ,,,:4 .

.

- 'h')"'"
'

1 '",T colocados na 'fu1l;Íl"�i,<)o·)"LfL- ,dia!. Se �illda �lE,() �cstao OS�S:2n or�s .Il�CUlS. (i:9J�ha 1?ª.(l'Ycrp:�� :.n(:; tina.
. ..

""'w .. ' tam perigos illled�at;)f. ....a.,
.li!

Estado � do "Rio Grande do s.ul. o n".· da lei é . 6°) Em 1963 o ;�ercudo associação. de I!isliauo:<' <1�'rl-:. '
.

'
'.

.

.
. '.

','
: .. ,

. .... .

c '. " .' • ' .

;6;�!�:��t::�e t::.� ::� m:U:�n: �:�:��::;�!�:�?1� ::·�:�:a:�;ê�'�:t"'o'n/e'",", 'DO ·Pr:"o+�I'ítO·"H1�·&/d,'·e"', '>"'IP\",�VI··:-00-., ••�&.,;;.,

d
'.

'I' t d 2,226 bilhões de dolare'l. a. ';,l)lLa eGonOllllC� euro-, ..,' .OU nO�lle,'.· e mmla rePl'esen a a. . .

pel',a" t.era'.o de,s·r.'11vol"J''''o a', ,'o '.. .'.,

.' ," "

"

enquanto as linpor;:ar;(i,�s � . • to<
.

"

' .' ..

latinoamérJe:n::)" dJ. urea sua 1J1cna capacidade., .

\.)111 nôvo �letoc10 para a mero d� 0 __ ,:0,'
,':' ,� 'e o F:<�b6,' �iém çil:;;3.J,

-

bi' vistàs, A. capaCidade dé
tios Sel.S �j:uses na Coald'.ü-· O ·"roprio Ministra, Sehe.:.' junção. de chapas de cargà Os matel"la,'� at1nllívos ..a.té elllpreg,ada. Íluil provas es-' temperatura do materill1.Ci2..u0, B,coUO�l1ica Em:oift�;Fl., el, chefe dó Mil1.ls<;édo de à,O 'casco, de aer .,laves de agora usadoS poarú às' (::')<1- -té.tlca$ do, F,,:,lOG� e, de B-'53 'vai até 5000F., com é'argJ,g

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

" al�[l, velocidade sujciLas �i. pas présas iJ. lõs:n;i i::h rie- a tempetatura !"Alàcion-adas estátiças de 50pst;' segundo
prov:v,s de integndade e'3- ronúutíca ni:w' tinha!}). Ca-: . com, .8O'11S': v�locidades pre- revela a General Electric,
trutural foi criado na Ba." pacidade de ,�;atg<l.- a, t.êill-,'" ,

,"
.. : ,','"

'

..

��t������:��n�é��� �:t::�� r�r���t;i:',��::.�����,�'u:;;�1�,,�,·, .'" ,,:':�,>'.
..

..... '

.
.

thúc;ló�. .

110; Ségúlldo Be·.;\iúlf,i\Xl)l.-'.,:;"·':'.' �,' CINE 'RONDA(') 111étor'� consiste 'na não sbn'iente "i;a.tiÚ�1'> �"'�
"

,., o�;: ': .: ...
'. �'..

'

,."
.

ipUc�çãQ Ga. borrach� de' necess ;,ade l'ío�: q�( (ql;1;'-" :' <,' ,Jtst�Ve'. Sem.. ,átÍà passada em �ossá capitàl�1Íl1CO;le bEquldo chal�1a,da cenle a temperatura; - "le- .', ,
.

ltTV. (roomtemporatúre- V�d�, c�in� ofc�ec� �Jl�i6r
.

tp col�gà, Eiháiítiel, 110880 éOITespon6erite de
\rUléa!üziiig-vu!canizaçâo à f!exibilidadf\ tórnaú,d? P.�s- Pôtto' Alegtê�, ,t:emperah,trá ambiente) p�� sd'lovedlelli';,'o.:og,·raU 'mai� 'el�va- ···,Pr6xi..

fuameh� '€riviará mais artigos en-duzida' pe) General -Elec- !

tric Company (USA). O material fabriéadv f..o- tre OS qui:t.is'a continuação de 'revisão do cine-
Aplicado a cl1a,pas e co.'· la GCrl.eral Eletric o .conhe- ".'�..:.,_;'1. '

,

TV'· " •• lU naclOiia1. -

reia;; 'de carga, esse �nate- cIdo cómp R' -60· e 'ti,ln
.

i ' •
.

,

riaI assegura" uma forte sHioone vermelho "liqÚiJo, 'FWçtl . que em P.A. não tem passado
aderência, que conS<L'''a que se transfornla: em umd. gr�I'l;,des fÍlrru:s, mas sempre piais do 'que aqui.chapas de 2x2 pole�adas. <. borracha sólida. à Leinpç-
correias de 2x20 polega.dB,s ratura ambiente, depois .:j.e

. A .turma em pró do cinema, continua a

;;olidan'lente prê3iis à estm- uma cat.úliso. Vem seí_id') re'::lnir-se todos os domingos em casa dé seus
t.u�·a aeronúutica, resistlri- usada há muito. p::;;ra ·ye·, b'

,
,

'

do à ForQa exarcida. pel1"3 -dação de est,ruturas ael'ci- mero' ros. Como já havia dito em artigo an"

ciltl1dros hidraulicos do náuticas o foi escolllidf.L. ttri�r êsses jovens pertenciam ao ex-cine' c1u
sistéma! de carga.. para veda:ção elas' cápsúI",s ,be Anchieta .ora.extinto .o processo de pro\';1. des- do aparelho especial' 1'.1er··

.
tina-se a simular o esf01<- cúria.

Em sua maIS ra(;ênte < Essa mesma turma está idealizando un'1
aplicação� a HTV-60. sus- foteÜ'o ,paI,,':\ CUl'ta nletragem, que dependen-tentou 200,000 ciclos je· .

carga à temperatU':a ám-
.

dó" das circun�tâncias poderá ser filméi�o.
biente a. 50 libras por !X>c� , Em Fpolis, o negóci,b vai de mal a Ipior .

legadas quadra.da; nàs ,pro' ' " I

vas cie fadiga de áéronâ... O cine·Clube que aqui 'existe nunca funcionou
ves como Q F-1M, o F-lo5 dir�ito,· ficando duraü.te grande tempo dessa

existência parádó hoje, pa,rece que parou'de
,fínitivamcnte.

. ...

-, :.," "t i\\;���;!'?!�i;;�:tr;;::<�t'N��,�{?r2''";:�}i!,.\ r .

"l1'lorifl,nópoUs, 21-10':64

"

, "

I'

,'0, r.
,

I

PORQUE 'NÃO TEMOS .0 14 BIS .. ,

. ..,' '., �.

, . ,

N'JO G10nremos' nenhutn roús!ó..� dE:: "relíqUlas 08I'eOs": um motivo'

f6(e1'no[O' q",�d'6ó- (lbsdi�t� d� :6t'erecer. l:apid�z e contôrto,. outro

'O i-i Dl:::"'U6;:)' 6fere6ici '�1âdá
:

disto' e"nui;oo' vejo a Flor:an0polis,• ..:'
�". '. c�_: � �'i ..... _.',':�'

"

J •

A Tac-Croz01fO \rem' twos os dias (coisa que outros não ta�ern)
,rlQ8

.

inelhoP$s: hciróflOs,,:,:O q�tã�? Co�vcir, padrao de coi1±ôrto e

ri�id�;�, .. ·�ntlil� ,���t81i�dq: :óta�·çrJJ��irO, .

.

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

......'
.

r·
.

\ �. lo' .....

DO' S'U L

Ass. Ger,mano' Godry
Av. Pel'nambuco 2:699 Sala :( Pôrtü Alegr2.

- .... " ..._--------_.-----'/....'

---------

IMPRESSOR,A
'ço máximo, em temperatu
ras a, q�e a"afnn<1Ve e"ta
'ria j>ujeita em CO�1(UçÕeS de
',tôO,

.

��í,o siqmladas vfuias
.

condições de '/ÔO c ve!oct-·
dades até ,:18, ).. 5Ci(l

•

miIbas'
,

por nora o Clll'!:)!'cgala\3
chapas de cargJ. :ité o nú-

(lE

. :', �ab�m9s que' o.' ambiente aqui não é dos'
melh9f€s. pata o funcionamento de um C.C.

lHO, 20. (OE) - O Chanceler Vasco Leitão co�cotrehdo 'em· gran.de par'te.' para isso 'nos<4
da Cunha

.

desmentiu qlle �.enha propÔst,o' 9' sos �'xf�i����es: Mas, é ,de se��otar qu� o c,e.
nomé do' Govêrnador Carlos'-'Lacerdà, para pdt'méio�;de '�uá 'direção não mo�irou um in
a chefia �a delegação brasileira lias Nações 1;etesse ,€, tim ideaÍismo capàz de lutar contra
Uúidas. , os obstáculos. �eridianl-se diante 'de túdo,
,

. , ,até 'tnqnn6' chegálldó ao extremo de. entrar

Mln\Slrn p. lrtJrá q.]flfi' �:)�iedade com um clube social (Paine-

Para dirigi!" mn -ciúe clube é. preciso co-

leir-a p�ra ROcl"fe llhece.f 'b.s obstáéulós e sab,ér como passar poi"
,
j' li

.

11
: :. ' êles, seitÍ lnêdÓ e com mteligênciã. .' '.

RIO,,20 (OE) � o ministra dq llit�dor. " Urgé qUê' sejà,ni <!fiados órgãos clneilla';'
.i: Genernl"Coí'dE:ito de ,Fai:ias partil"á 5. feira tográfi�os � que o Estadó promova. e incentive

� para o .:��cifc. I�iciará, viag�m de in�peçüo estas iniciat�'Vas. '.'
.

"
.

aos orgaos §ubordmados a SUDENEo
." •. � {. , ::JORGE�,HO�rr:O,

__''''''';'��;��:,".-L�':.�,�.tr :r� ....._•.. ":.;.: ::, '; .. �'.;,�<",�. }.J���._12·��:;. ..�r'l!(,J�!i.���-"< ·i�����k.;��� �R.

Chanceler D�smlnt!·
d�:Sf)nh�

cl;ç"h
fOlheto, - \:otófoQoI.
cartOlu e çorimbo!i'
impressos em geral

popelorill

ORIVALOO STUART. ClA.
RUA tlEODO.RO N! 33-4""":

�OI'W 2511- FLCRIl\NÓPOt.!$
, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



N
,

.' ,
a ,'I...

.•••••••• ••••••• ar
.'

com o 1'tiu de Vi11�' ·em�;�'
p�eeI;l4lió��«>$ ·�···�u.l<dR;·

EstadQ' 'H�i��s"'� "�ua, ''-Pàs-'
ta.. �comp�n�1,#aih,' O· .Mi�·'.
pistro,. ·�l�rn' ClE: �o/. exrnq.:· O 4il}- 14' 40 .

eórrente ioj
espôsa e ;filha; '!lI J:JÇli L,a;q:- de restas par� os' funçiqnfÍ:';
to Cunha ,Cam�()sj,;rieSiii�n rlC� ua AgL?ia Iocal do

te-da CPCAN; E#g. 'Narcizo' .Banco de �senvolvimento
Ferraz Pres�de�te 'da ELF.!.:...· do Est.ado dt. Santa, Capa.,..
TROBRAS; .. Dr. ,Guarrípo 'rtna, É que aq:uêl� acredíta»
Torres, h.esideJ:M 'cl9'$'N,pE dó estll'bélec�ento' ��:.. .

Dr. ,Mau�' :RarnQ!}, : ��to� .Ó�f1(,) �mp���u seu prrmeí
da OSN;' Dr:\��l ':SQn- re anív rsarla. de .�:t;lstaJ�·
tos,

. '8u�ifti�il��â�; I

,d',) ção 'nesta cidã;e� , '.. .

Bm:>�;:itQ�â.tlsíaF'�ris� Em, � re&,ozijó pelo' ·feliz\c.

, Cp.rtiQSo;>' �J.1:�9t� ; �plÔ�i� acot.:teCim�rlt.9! �, Agência.>/1
.

'comunidade 'nacional vive. nos di�s. O�.rl� H;t ���t.:��J:e··:,??,: ofereceu �� R�staural1te.
ho JeTnos,: alimentando a esperança ide .um putf!4.i» l"..e4er!'�· ,�Qâqtl.tiq. ·�Cf>-'.ta. Nápoh" ,as 19 b?�

.

Brasil econômicamente mas. for talecido, nu".ri ,.RalÍlós
' PÚ)�iêtÓ' Ft'flJt!iS/' e ras, um fl�o coquetel a �elJ.$.

.1 ... ".." Áiv�Tô'i it�ó.•. : > :'
.

'; runctonãríos, tendo ;pp.rti-
futtJ� próximo .. O Govêrno. do Marechal ��t.!idós·,onó • ·-4erQpOf·tQ cípado também os repre-

. Castelo .Braneo, mostra-se também. co.ni.iànte .iAnit$ tl�rtbá.i�"" �l�
.

se, seIltantes. �a Imprensa ra-
- .Prefe(t.... ',M\iNciJ)'á;J, .

é de:mã,\$ Iada e estnta, .
.

�
.

na ' ..éSped�tiv� promissora de um
.

an,lanh� at1�li4ad�s' Ç1�:i -; �i!ta,.�e� Yf\.rios oradores se fíze-

mais felíz,
.

mais harmonioso e mais próspero e ec}éS'iast-ica,i'i:lf(:���i�ipio ram O�Vl�. � o:, .rtunjdane
'.' ". ,

. 0$' iJUBties<vist�lites ��m<l,-' entre os. q'!lal� o Gerente Sl". .
-:

,.
",

C
.

b.p4:fa as famílias,brasileiras. O' próprio térmi- ram ira p':balrio-Índust;-!-' Níló Pio' 1'48;tcel1no ,que Escreveu:
_

ur..• a.

,

no da vigência do Ato Ins.itucional, se cons.í- aJ dl:l CI:IoP arf de·;Ba�Q,:ori· agradeceu a prererêncía 'da Nelson Brãscher \. A J'dncesa da Serra conse-de ,visita:r:a� .;1 demo�!_i�a- púpllco pelo Banco. de De-
�iu ..rilhantemente· mais' tue: num voto de confiança do Gov€_!'no, ao mente' . as instalaçÕes da senvolvlmento do Estad0, � S.ábaqo passado \) Clube um' titulo q,e bel€za em- dis-

povb. Este, por sua vez, está na obrigação SOTELCA�i'.qbe ·'J.lhtfar4..:ro ao mesmo tempo enaltec�1:l'
14 de

• uilidjJ)'ômoveu'.gran. putado 'concurso que realí-
, "funciona�LentPc :�m janeiro o 'trabalho deseuvol'lido .P�t diosa S6il'ée, para es:;,_olha zou·se na cidade (;p l/'l'O.�'''''fupatriótica de colaborar com � Governo para do prõxliTlçL an.Q ;cQm-a SU� seus auXiliares, seguindo-s� da fÍainfla do 'Clube par(.l. o ratiá,. �nde no'ssa .�nterrâ.

.

que sejam conquistadas tôdas as metas dese- la. Únldade" (!.e :�Q,000, KY{, depois os· improvisos dos
ano de 1965. Desfilaram as néa Srta. Zélia JI.1:f\�;n" 'li'

.
,

. I ,. -' • bem 'Como 'as 'da �ia.· Side- SrS'. Héijo Vi�ir�, Diretor, 'da segJlintes 'canclld-itas: Tere. filh'i:!. dq c� ·Sr. e Sra.,J�jadas, para nossa completa emànclpaçao po- rúrgfca' N-à<:idll�l,< '�nde. o Rádio . T�baJara,. e Edgar zinh� Weni.�t,·; filha do �a. lio Mal1fuverru, foi eleita .rt.a-
" lític;o-econômica. V�v,émos uma nova época �arvão·,.r.âtdrinetísl.. ;é"cla:>- r:'ne�,' Diretor:do �'Nos40 s�l Sr;'e Sm>mrJar'Werner; inba do: Mate' de Santa, Ca

na h.istória ,1a nacionalidade. Vimos de dci- sjfic�d�;)': r�vadó pata ,os Jornal.", 01i Quais se cori": Risolete P�rei�a. 'filha. dó tarina, no VII -.Festival do
álto's·: fome. <, dê' Volta :.�:;};. gratu!aram çoIÍl ps funci,)· casal Sr. 'e �ra. bêlso. 'Perei- : Mate, . promoção sodal q�e

.xar tim período onde predominava a con-U;J- d nda
,', , '.'

."

nM·ios. do B!tnço pela aus· ra; Tàhla MargarecÍ1 V!. Js.
'

se .rea1i?'� ,nuaL!le' e p.'lqU&

çãó,'�.' O õdio e se implantavam as massas esJ..lt':"
Q.;. ' "'

... '. '
.

. piCiosa data.' Lemos, 'fiÍha �ó C;1Sa:l Sr.. e !a cidade:
.

As .13' h�ras,'�teve: lugll!', ",·S
'

'J' é ·V···· L ,,_o

n.l'a'l.�ent"', as mellos escl-recl'd""�' num, pedes-
. '."

.'

,. Segundo f.omos intoFll!-� ,
. ra., os ,.l-e�a .

em
:'.. \.. '" no salão' Ele :festas .do, Clube

dos,' a'. A.·g'ê.ncia de. Tubarão Naura AmélIa Blan.c.. hini. fr Tendo a frente o 'Sr. Pre-

I d 'd' l' d t t d J 29' de:' JUnho, '� I;>anq\iete Ih d 1 S
.

feíto Muntc.ip·aI Dt. ·Woln.yt-a.· ,e 1 éias malsma as en an o com fl.a- . , apesar de ser uma dãS Plai:�. ' � ,o .c��� . r,o e br.à. �vu ,

" .

d' 1 1 d 1 eÍn homen���m .àó MiniStf.:>. .

t'
.

1 T' Blanchlm; Adel:m,'l N:UClSO, Della' Rocea,' uma caravana
vras· bonitas,' enverc.· a. ,.. o pe_as sen as Üé� do 'G'ovêrnõ. Ca.stélo··Bran'�Q .novas, es a �aS,ll lca:Ja eH1

d 1 S· S A': 'de. Lages, Composta. dos Srs.. '1'1' ·t· d 0I-. filha o casa' r, e 1'a.· ru-

I d d d·· t t' F 1 do qual p.�artiCl.•·p�ra,·rp, '.' além Q. ugar' en re as . ez J.... .'

1 dR' V' d B' Z liniünora i a e a 1111nlE, ra lva. a avam-se Enl .

instalauas em- Sai1ta Cátal'i'- bal Narciso; Ar ei
.

.e
. "amqs, erea ores .uy ape e

· .

1 d� .. 'cciriilt�và;, '1nin-ist41�I, . .

'filha do casal Sr. e S1's, má· . Ary G,'indido' Furtado, Sr.refo.. tn.na agrária, como fórmu a i:q:enas, pa.1'a . . d' . ".'. ':ta:""p' na', pára: o '1ue l!+Jl�tO tOl� '.. .

C.'a.rlos Jofre' do Amatal, Di"autorida e� > • "r�p�esen ..

,..

vio Ramos; Ivânia BeatrIZ _.

"t' .

t' 1 Pre-yav-am se te-s da 'i�úprepSa: Â '$Opr'il- contribuido p Itsfõrç(). e � \

.'

r'" fil� d IS' 'retor da Rádió Clube de Lã.conqmsav a Slmpa.la popuar.. "1:)'.:"" . ... ,

dedicaça-o do :;l,tua,l Oe1'e.n1:.;"..,
.RanZOffi·

..
' . ,.0 ca�a,', r.

.- . .

'bl' d t' 'd 1" 'h 'ine::q.o ·sr(·DUflEf'YJCb,a..'1es :e Sr:"-. Armindo Ra�lin; ges e Camargo Filh0, re·nas' praças' pu lcas ou rlnas 1 o OJlcas L � càbrà�," Prefeit6 ... M:\Jplci1;lal Sr. Nilo Pio Marcelino, �e·�
.
.ffeloisa Araujo, fijha q,ô ca. portel' daqúela emiss"lrn. vi.

compàrveis com a dignidade· cristã do povo de Tubarã'(:l;�sàúdQU( ti '11')- cu�dado pel.�· Conta o

or, �r sal Sr. e Sra.' JOl).8� 4raujo'; sitaram' as 'obr$$ da Usina
mena.gea<Í:6; ...âÍ'?'ei>_éntaJ,lqo,- Eurico Soares 4:e O}!.veira:. Lêda Stefífm, tUh8< do easal do CS:PiwÍi, em

. Tu�'lrãe..brasileiro.
, lhe às boâs:'\Í�ndas'ém.Iio-

<

•

'\Sr.eSra:.J,ó:;é'Steffene·'Má- 'Arefeti4àcaravana 'quere1.

Rein.avamos, pois, em meio à devassi- me do nii.micíi.'q:" Em se'glll-' MISS UNIVERSO 1!)S3 rilene Valente fillia do casal :espedalme�te convidad'l pe-

.da-·o'''.d'e u'ma adm.l·nl'.straça-o· l'nCOI�reta' e· ts-n- (I.à.....ouy.. fu-.·.·s.. :.e ...
�jl.

... ·. ",pa,í'avra·,.do. NO
. CLVBE 29.

. . Sr, e Sr,'l' Dr.·F·jison Valente Ia alta dire,;ão da S:Jciedade
�

..

. MmlS�ro' ,h....a.t,lI'O. ,'l'hiba·u, , :. __ .. ;·:.�que,ifof tlreii;�" RaiJ>.:.,l1a;': dq;;> Ternioelétrica do Capivrrf fará seu filho gostar do deptista'dtnciosa. Todavia.menta:ldades' de bravos ç que' agrid�ce'il' .a,qjie)s,'·iiô:- É enorme I,!- expecçati\'l1 r Órj,lbe 14'de .JlITlho para Q.' (SOTELüA), voltou muito
mostrando-lhe a pecessidade do tr�tame1ltl.l\f�rdadekos patrícios, honrando sobr�·nianeJ-·.' me�:a:g�i#�'e�' à,;��i!íid:�' t� el:li ,tôrno dp gra.Wiii:)� p.Í!J!e :. �Q de" i�;' .,endo éleit� b�tn impression,tida (" 'll o

, .

•• ; '., .• 0, \' _.j 1'" d'"
'.'

t· eo!'�lal ..que:��'�'�pidaàe que 'a SOçjed�,q,e'Rêcp,:eª't·��I!-,.��tinç�sÍ1� as Srtas"J\deU�a 'ltr)'d�mentQda!ibbrásd��Ue- '-anirrüindo-o .

", ",<�. ;

'Ta a glorlOsa,� .farda verue,Q lva o �pl:llan e.
Azul"> ".'",.' .�.:: �" ..: .

': �9 * JunpQ T�vBiá � ef�l�l.:.:�lxroiso e Naura Amél� BiI- la importan�e obra. I'

....:,nãó�lhe'fazehdo'.atheàç'aS>-:_' ,:;.". � '.�.
.Exéréito" Nacional, não suportaram' .;;:-mais· a· : E-ncerrÍidô'.ó: banquete, a � ·Se� 'salÕés; no pro�,m�'\ àÍlchmi..A. nova"Rai.nlvi "do -........---:- . .

'.

;.'.
d

- caravana' seguiú pára .. Cri.,. ·dia 31, Sái)�do, tenclQ a �brt Clube :se'iá coroBda n0' grau,
.<)'

não lhe mentindo a reS1JeitÓ' do ttàtâmento·�aval.anche e corrupçao em 9::ue nos euç,Qn- CiÚmal'?e,:�ri.cle.iró��i�1a ll'.antá-lo, a

.-amosanl'}Sr: fle.bai1{, do'dia 3'1-\de 'l)ezem" \d&P�:�::s;�'c;:a:ç��a;:� . L"la::1t-endcr:-sc caimõ"dürante a"êànsuIta _
- _,

. t,ravamos., €.'.' deram. o br_ad9.. · .d,...c.al,.e.r�a. � �..,.' .."c,.:��: ..',,� V1.,��,g.�m.-.. llté'r.r... :p.A.�.
r

•. �,.• ..q.��:,. q-:.!�stl'a de ro�fuS.l$.��· ��� Srta. Sal� 'Ohia� .+,�
,

" '

" -,,':'- ."_1·� '.. �.:t "",;.,4'< .,'" ""-__'. -., ....:". "':Ale�re:";K,. ,a. tem..",'-<1, ". r:.'.,."'·''s," .M;�s .Santa Ca
..
ta-rin;a r3no Tênis Clube, ofereceu não ridicu�arizando SEUS provav.:.is temor":8ê��·u:.�s�a����a�·� 0:- "': '. ," .. " ��ma 'Será,' sem ,.d��ida. e-"iaiilha':"cio 1ube .14 de Ju- a petizad!\ dos associado� ASSIMvida:' naciotiàI�,Hajé, '�inh�os firto:éSr pa� �. �

'N" 'd'�
.

l..
' "

.'- a apresenta�ão d�' M1sS Úni': riho do ano .. qe 19M . És� qaque1a sociedade uma bom-

d
.' a . a u.é '.':. verSo 1963, Srta. Yecta Maria. b'riJ.h:ari.te festa foi ar,Uql:lda, ta f�t$ Domirigo . passado

r·,·.!l .a aute"ntl'Ca ·!'edelllocratizal'.ão .. as .nossas
'... ,'

..., ..
'

,. '.' ..'

à',J ...... ..
,.

16di' d' co';"'distr"l'b'u"l'ça:o'-: dA chocol'a-"'" ''$
V�i'gas, i:)?��dà4e tU!'Í:1:- p-eIO. oonjunte mé .

.

co, .. e . •••. ,.' c.

sagtada:� instituições. administrativas c o ,po- '·'R'·E::�'B':I�Ttt·:. '.' .',,: ro�en�e.· J , Bón�tto �., seus. Corn�tas de �e��:����g;:o��:vô respira-novos ar.es na ésperança �ague·: a . '." '. 1.4" >. . ,

.

", �?ro �e asSociados a �sfor.
de vir em breve, viver novos horizontes que çada l;)íre_toria pC' Serrano

.

.

d �� .. em; .�. éa$ .

AVISO"
. '.

M" "t'
.

At'
-

,;;
..

Tênis Clube obL.e corr..ple-/

já �e descortinam para os quatro. cantos ,.<1 LODá: "de .� :�8 .'
". '.. .' -. .. Ul� enç.tJo'· ,

. 4>' ê�to Ejm Ínais �st� pro-
PátHa .

.

'. -; ;ent:;L,�;:·..··.�.f��, . Q Cidadão $�. Roce�� �AAderi(lQ t�:-· �ó�o. so!!iàl.'
.

,: ..

'

:hesta O apôj� ,de clIda cidadão, fotmánçlo: '.' . ,/ trátÓs a 61eo çom. ó �ó�e de f:-'trna: ARt.ES '�ó,ú�àsetirSô da iII se-'4�Qs, � bI(jco homogêneo lutando.pelâ �07' (A''('A"hO"c:'t:''iE;·I·O'··(· F
.. I"N·.A·.6..··.U.·N.IV.''E"RSAL'..

' ·h
.. :� RO.G.E.··.S.'·

..

,· ...r.·.tia Ptu...·.- inÍlfl�:dó. Ê�tudâ:nt�"â v�ãó
.

1
'." .'

. - �. d
'.

.
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Lagean�. : ,dos . Elstudantesp d� emalicipaçao. t\.:�nomlCO- -a mms r. �

: .

: ,�' :;,; ;
� ); . ::�'.\;�;: ,.' deílte �c�'�is 131: 8<)arádb �ala '4; êiqade. iiãg . (trr.,EJ está proIhcivendo di-

va do País.'
-.

Rua' SantdS. &.d;�vá· 453' se ��;.·b.e', .sa."h.e.n.do.·. ·qÜe.• ·

..
9 FlrtMA..

'

..T."'RIANGUL..

·' ...... ,O.' ver.�ás· fe�:tividades qi.le 'fo-
Imbitllbi., (SC), 1\4:-1.0.64

..

ÊSofRErtb··· � mrh l�ciada,s' dia ·10 p. pas� ,

.' REPRESENTAÇOES. GER:MA;NO GODRY sado. com Desfile pelas ruas

Av, Pcrpaffibllco 2.69�. Apt" f):>ôrto Alegrp, d,'i Cidade, Juramento dos
.

rE'�rLsentante de ARTES FlNAS UNIVER- ��lé::�é�:�, �e�����t:o�
sÀL' DE SÃ(, .PAULO· v€'ride os melhores Futebol de Salão. Dia 18 ti

vemos Oinkana Automobilis- Iara Odila Noceti Ammon
.

retratos do Brasil, então iludem á freguesia'
.

�ais �o recéber exigaín a ��ta f�scal.:.da mer-: I' .--.-.'.cadorla, e par& .31ia tranqUIhdade nao tendo
os dois leãozinho não é de Artes Finas ,Uni
versal de São Paulo. ASs. Germqno Gódl"

28-10-64

', :o

Viajando em avíâo da

Fôrç.a Aérea Braalle1l'a, che
gou a Tub;.• ão, . na �anl1�
ao dia 17. do 'corrente,' pro:"
cedente de Florianópoif$
o Eng. Mauro Tldbauj .Mi-.
nístro das MinaS e Energia

ANlVERSAlhu DO ..
'

'.
.' :8ANÓÓ :DE ..

Y·' .'

... DESEl'iFvótV'If,..m�{).·
,', • '.
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.

.Do Correspondente:
• :. l �RB.1.S GARCIA

VISITA TUBARÃO O
· lVi�N.S:I'�O

.

MAURO
(, '. r:rHl:rlAlJ

"rr:

'
.: :

.
,

. AGUARJ;)E \ PARA 'BREVE··

�ê?SlÇÃO ,MPÇ.··
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SENTINELA
.

BRA-SIL DE AMANHÃ)

Escreyeu: Manuel'O. Ma��ip�

.

,

, '
,

JANELAS' Dt CoaRER E BASCULANTES .

'

.,....

'.

"c"��
'"
"
e>-

-" �
:
-,

.,' .�.
.

tícs, Atletismo e Natação.. em nossa .cídade. uma �Qra
T- màram parte as seguintes vana de estudantes de C'c1-

escolas: Ginasio "Vidal Ra· ritiba·Paraná (ColégiO Pa·.
mos, Sen:ü, Escola T.jcn�ra ranaense) dirigido pelOS Ir·

de Comércio de LageR, Se- mãos Ma-ristas que' viera.m
minál;io Diocesano, Es�ola disput� l' diversos jogos de

Ag'!:lcola' «Caetano Cosb", e B'1squete, Valei e Futebol (e

Colégio Santa Rosa de Li"l1a.
.

Salão com ,ll seleção de L3-
Durante esta �emana este-:e ges.

Aténçã,o!' Srs:' Pais
PAPAI ou MMvLZ\..E

Depende de v06ê'
VOCÊ

.fa.rá. seu filho ir ao den�ista
IPais alegre -
mais çonfiante -.-
·accstumarido··o· a. clínica de�tária' mesmo

antes de haver n�co€ssidade de tratamento

ou no ·casb· de seu fi1lO, j� ter necessi-

dade de tram(uto:
�

VOCÊ

'- êle confiará em você -.
-. ficará' mais calmo -.
- terei u�a: experiência agradável -

VOCE I

ajudará o dentist:a ª ,.trabalh�·
. .

,

-. melhor.

, .

,_O mais càpidamente- o

- "e-- com menos gasto .

Gonfiê no seu íilho e na capacidade
dentista.

.MAS,
não se esqueça de que ... o comportamento de
"seu filho no dentista -

..

DEPENDE DE VOCÊ

do

'.
\

OFERTAS
OFERT AS
OFE R TA,S

I

OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
OfERTAS

OFERT�S
OfE'RTAS
OFERTAS
OFERTAS

DA
DA
DA
DA
DAI
DA
DA
DA
DA
DA
DA

SEMAN4
SEMANA
S � M AN A'

SEMANA
SEMANA
SE McA N A
,

SE.MANA
SEMANA
SE'M A N A
SEMANA
S{MAN'A:

Odontopediatra

'-

SANTA CATARINA,.
Paulo do C�to'Maclla:l�
··Gaucho'

.

Quem vai .ca�strui:r. já sabe!..... )
.

,. .

i'lor��cili§· é bela
É i'é�lníerite inuito bonita':
A r>np'·1··'l·-a.1 d.o· . 'k'.s·ta.do .

'-- l..u. '��ti
Q�·e f2i ]

e Anita-

e à SQa disposição. em:

--------------:----- 'PORTAS E PORTÕES, De ferro. dI; alia qualidade

·M,EYER SOmente em Santa Catarina
.

. ......,. �. ..

'.;;
.

.

1{asc� banana bc-n g()S�<;>Sél
E l:á ábundância de C4;ll"Vão
N( seio da terra, dadiVoSa

Cumpensados Pa "a'Há Ilda!
RUA DR. rOLVIO ÀDUCtE,'R.o 748

J'elefone . ti277
ESTREITO

.

Berço de Anita Garipqld�
Doce amada, dg vivente
Qu� �screveu �om l;l�+of"mo
E.m duà.� pátrias diferentes.

.:. .. ,.

I
\ ...
I
I

"

�sse estado pitor'flsCQ .

CO.lil· sua coplt�l·�sulada
Teul seus "ostumes ·djstintos ..

.

, :& a
.

trtiçlição ÇQPsçnl�da:
�;

• .... ". 'I

CODlpénssados de: Pinho
'

Amendoim
Loro
·Cabrellva
'Cedro
Fantasia

Imbuía
Paa-Marfim
Gonçalo-Alves
Mogno

. Carvalho
Pau�Oleo

I.

e·os fam080s
LAMBRIS "CDDEPLAC"

,
.

A FORMA CERTA DE F�ZER ECONOIvlIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VAMOS para o BAILE DAS
ORQUIDEAS, com a mais
bela brasileira - Miss Bra-\ .

sil 1964 ANGELA WASCON-
CELOS, que abrirá o des
file de confraternizacão das
debutantes de Santa:- Cata
rina de 1964, que será rea

lizado no próximo d.ia vin
te e um de novembro 1�0
CLUBE DOZE DE AGÔSTO.
As mesas estão à, venda. r.a
secretaria do Clube.

A PEBUTANTE RENATE
Wascei)llcellcis, irdã de Míss
Brasil de 1964 - vaí fazer
O seu "debut" em Sant�
�tarjna no Baile elas Or

quídeas, no Clube DOZ'2.

YEDA Silva e .sua mãe,
dona:Maria de Lburdes Síl
va, de 'São Paulo, chegaram
pela Sa"'ia; na tarde de se
gunda-feira. Yeda,. renre
sentou a beleza da m�lher
catarinense, no· concurso de
Miss Objetiva do Brasi1.
Membros do júri, comenta
.ram que ela ou Olga Bru�l
do Paraná, deveriam ter
vencião em virtude dos pon
tos que obtiveram. Houve
qualquer causa de anormal
porque não conseguimos ver

as fichas de votação. Yeda
desfilou bem e foi muito
aplaudida . O resultado do
'concurso para ela, foi re

cebizo como muita simpatia

QUERO destacar a gen

tileza do BANCO AGRÍCO
LA MERqANTIL SIA, ql e
tem como gerent.e o Sr.
Paulo Cesar Alves e corno
contador o Sr. Ubaldo Kla
nn, ambos dispensaram a

funcionária Yeda Silva, por
., uma sema!'a, para que 8�a
representasse Santa Catal"i
na no certame de be:ezil.,
nacional e hterT'uciO-:"81
realizado r.o Clube Pinhei
ros de São Paulo, onde a

nossa bonita repi.·?serta"h
fez sucesso. Os nos�os u::;Jlaa
sos.

A DATA de ontem assi
nalou o dia de nascimento
do sav.noso go,ferr-acler
Jorge La�er[1a.
A Sra. K2ra' a Lac?? 'a, r ..

ceceu as. home'''age'''s U2

ir.í'meras pescas amigas ti"
sua família.

LÁZARO, BARTOLOMEU
-�

O SR. e ,SRA. Dr.' tsmê
ní Leberato Palumbo - Sr.
e Sra. Cadl Cherem, eonví
dando o. Colunista para '.)
casamento

'

de seus' .filhos
Lacy .Clorínda e' José Mi

chel, próximo dez de no

vembro, às dezesseís e trín

.

ta horas, na capela .do Di
vino Espirita ' Santo; orvte
os noivos receberão os cum

prímentos. r'

ANA ,Maria Schaerer,
Miss Personalidade de San�

. ta Catarina 64 - foi a ven

cedora do concurso de ora
tóría, realizado nó' Colégio
Coração de J{:sus. O '�Diá
rIO de Ana Maria�',' foi ':l

prêmio.

ESTA pr-evistâ "para hoje,
a chegada <l'o 'Go:v.ernad)1'
,.. � �

�

ns Lacerda, >
a

. esta C3.

pita!.
. A BORDO do Convair da
TAC - Cruzeiro do Sul 440
Prefixo PPCEO, com a tri
pulação: Comte "Jader, co

piloto - Berlim, Rádio-Neu-'
mario; Aeromoço - Dib Ae

romoça-Baratf.�·; ,foram dis'
. tribuidos Diplomas· em me-

mória de Alberto S'arito�
Dumont, em comemoração
a Semana da ASA. O Colu
nista viajando domingo de
S.P. para esta Capital, re

cebeu um, no referido con

'vair, que fez uma Viagem
das mais perfe�tas' que vi
até hoje. A jornalista NEJo
ya Gonzaga Sampaio, .via
jou no mesmo avião"e pode
rá dizer o mesl'llõ.

o BONITO BROTO
. Angela Maria Pereira, cOil
,vidando o Colunista 'para a

sua festa de quinze a,nos,
que vai acontecer ilroÀimo
dia trinta e um, quando re

cepcionará a jovem guarda
floria!lopo:itara, para '·3.n

tal' - Parabens Para-Você
Estarei Presente.

, FUI informa":'o de que a

Testa Douce França reali
z'aia no Clube-Doze de !\.f':03
to sabaco apr'se..,ta-da .' ':10
cro-"lsta soc:al' - Cels9
Famplora, foi muito bonit·�
e movimentacl3.. A .decora:'
ção foi de Ga,rbeJl.btti, 'qt:e
colaborQu para o 'sugesso .do

..
Os cabelos já não se usam

armados e desfiados· como
.

na tempora"a finda, por- .SAIAS SÃO ASSUNTOS

tanto, retome urgentemen- '. DE POLCIA!
te o. hábito de escová-tos
.todos os dias, para que. te
nham a flexibilic'ade e ma-

.

cieza que. necessitarão par;t
os novos pentea:ios.

.

Se você .tem olheiras,.dis
farce-as com 1:m pouquí
nho de creme sob os olhos,
passando a segúír uma ba-

HOJE, a Senhora Ina Ta- se um .pouco mais que a

vares 'Moelmann, com um usada no rosto todo,
chá, recepcíonará convida- Depois é só espalhar cui
das, na sua êonfortãvel re- dadosamente o p5 de arroz.

sidência. Na ocasião 1esfi- E, por falar em olhos,
larão as debutantes eln Lira . lembre-se que êl ')s ganham
T.C. Abrirá o désflle a R.ai-

.

multo em expressão se você
nha do Lira' T.C. D(J- ., passar um por-quinho ". de
MARA PINTO. sombra colorida ia metade

da pálpebra superior, para
fora, na linha da fronte.
Para manter o batom

brilhante, e por maís tem

po, havítue-se a espoàr os

lábios contra os mesmas e

. aplique nova cama.la de
batom.
As mãos' torna-u-se mais

claras quando você 'se acos

tuma a lavá-las em é.gua
fria ou' morna com sabone
te de amêndoas ou r-eutro ..

Uma leve maSS2gem com

creme, diàriamel1te, é exer

êícios com os deros imitan

do os movimentes de u'ua

pianista manterso sua fJ.o

xibilidade e elegânCia.

acontecimento A orquestra
de Castelan, esteve ótima.

I'
.

. IDA Correspontende RE
JANE- Pereira Xapecó: Em
Xaxim foi -rgístrado o noí
vado de Lenira Maria, fill'l:·
da tradicion;:ti. família Do

míngos . Lunardí, com o j 0-:
vem, Máiiano F'ellíní - .Na
Cidade: .Xarixere, organiza
ram. um Festival Dançante
onde salientou-se a apresen
tação. de "Garotas AtÔm.I
cas: Marília Rachid' Jmle
Alcioni Sperandio, Edson

Salum, Dalme Marie Granr'o
Clóvis Malfati e Pedro Brb
chok. - Sociedade chape
coense encantada com a sim
patia de Juça Cabral, jo
vem florianopolitana, que(
em março será a sra. Dr

Genir José Destri - 1'10
dia seis aconteceu a fest.a
de aniversário da gracios'l,
Ilvair, filha do rasaI Ad
Carvalho Pôrto (Runda) -

Realizou-se com gra nde ê'ü

to. a promoção do Lions Cl:t
be de Chapecó. "Aventals
na Passarela" - Foi reali
zado sábado pp. o 'Baile dg,'

Debutantes, promovido pelO
Grêmio Feminino Rosas oJ.o

Sul, presidido pela Sra. 1)1'

João' Cândido Linhares
(Maurfta). Foram apresen
tadas a sociedade chapecCl
ense os brôtos: Carmencita
Bnrtolomet, Ione Schaéfer.

.

Iracema PorteJa de Souza,
Ivone Lourdes l'1icknick i<�!Í
tia Beatriz Benites, Mar a

do Canpo ;Bigliardi. Mar,a
Helena Menta, Maria L.

ce Almeida, l\iT��ria Izab�

Maciel, Maria 'de Lour� s

Guisi, Orildes 'Favaresto
Sô-ia Mara Carctoso, SÔ 'h.
Maria Schuab,' Tânia M3.

ria Rasso, 'Irês Maria ";;1-
"�ra e Dalhla Marie Gran·

do.

'PEQUENOS TRUQUES PARA
A MULHER S ÉR MA'iS

BELA

ORA. TELMA C P_EREIRII
Clínica Odontoló! �cá dp. Cri

anças e Adul'os

Cnnsultório: RU;l Tene:nti3

Silveira '28 _ 1.0 Andar -

Fqne 37';8
Exclusivamente co:wInarcada

às 18 hOT8S

l

E, lembre-se' as mancha?
'de nicotina desaparecem
completamente com o uso

constante' da pedra-pôme.
(AABef

Num certo principado
ár�;�e, > que recentemente
obteve sua Independêncía,
foram 'abolidas, por porta
ria, as saias cortadas à ocí-

dental.' A medida foi toma":
da pelo capitão encarregado
de zelar pela moral ra Í<J
calídade que a justificou'
sustentando que o uso do
tradicional camisolão árabe'
"ressalta os encantos fe
mininos, lançando sôbre as

prendas naturais o véu
mistério". Os protestos ve

ementes de tôda a popula
eão fi.zeram-no reformulah
o decreto abolindo as sats
e agora elas poderão . seu

Relação dos' processos [ul
gado na Sessão Ordinária

da J'JR do I. A: P. C. de 1-10-

64. . .�.
Presidente _.c Gualter Pe-

reírá BaiX"o.
Répr. Empregadores - AI".

berto G. dos Santos

Rep'r:
.

EmpregadOS - A-.
dolfo ZigUelli
Secr!')tário - Fúlvio E.

dos Santos

W;'1ldir Bogut
Ervino Hontopp
Pedro Polidora
Alfredo Bruno Scherer

Oscar Theodoro Zluhan

Osvaldo . Espindola
José Cadilhac
Agenor Pedro Mendonça
Idalete dos Santos Cam-

pos
Mahuke ke & Cia. Ltda.

Norberto Kuhnen & Ir

mão
Antônio Flávio Allinde
Osmar Baltazar da Silva

Benin.'1 da. Silva

Vergilio Francisco Perei-

ra

Ind. Com. Madeiras S. A.

José Avila dos Santos

Vicente pucci
Veci Araujo Amorim

. Gerda Elsa Jonowski
mara Damiani P. Duarte

José da Silva

José Patrício dos Santos .

Soc.. Benef. dos 'l;'rab,'l.lha
dores ..de Santa Catarina
José· Tibúrcio da snv�

" .

Cà,tarina l'eTf�ir8. "Rorhq

i., 'Vitória Colombo & Irmão

l� Henrique Machado dos
-

Santos
I'

,j Ind. Com. I. Sotton

João Francisco de Souza

.. Màdei.r.as, e. Representa
ções Ltda.
Alfrooo . çampigotto
çurt Jensen
IGabriel Pamplona
João Vóltolini
celeste Mací),rini
Acary Ismar Dalfovo

POJidóro ']'ln,.,.,.,,>; f::p'r'!o<:')

Angela B. Ribeiro & Cia.
LUla.
Bento ele' �on'7,lt Lima

Erna Ann,'l Rosal' de Sou

za

WaIInor Eleotério do Can

to

ti)
Martinha Borba Rocha

José Almeida Coelho

Olívíno Avi

Ocil Organização Contábil
It'ljaí
Alcides Amâncio Damázio

Pedro Nerízió
Eliziário Manoel Urbano

Irmãos Olivo

Buettner S. A. Ind. Com.

Lundgren Irmãos Teddos
S. A. - Filial
S. A. Jornal de' Joinville

L. H. Silva & Irmão Ltda. �

José Orige & Cia.
Ir

Saturnino Baltazar ii
Cia. Automóvel Sul Cata- �

rinense S. A'.
Nestor Ferna.ndes

Aldegundes Háu Appel
Fábricá Tecidos Carlos REk

naux S. A.

Escol,'1' Técnica de Com.

"Senna Pereira'"

Irmã�. GioI'dani Ltda.
Moreira Bastos & Cia.

M. Maforino Nunes

Distocapa Ltda.

ArG_elino A, A. Sonáglio
Henriqúe To<!J.jes

.

Zelândia Vicente
Nair Luchtenberg
Irmãos Boldrini Ltda.
Fanus Patruni
Emnresa Ferro Velho Ltda
Ahmed At.a D"'bbus

Bl'aulio Nicolau Schmidt

�bek. S. A. Com. In.d.
Vilma Macaloz�i PHzini

BonfUho Possamai Vella

:r-ieusa Esteves de Aguiar
Ind.; Com. Madeiras S. A.

Ademar TeIxeira
Adernar Tei.xeira

Osw,'lldo Hart

Isalt.i.no Martins
EveEna Heil
elne .Januru4 R A.

Ped-rô Auior l'f'rei.r'"

JVr",,,h8do & Cia. S. A. Com

Agt'T'Ir>i;S
José Linhof
José .Júlio Pezenrie
Cesarino Gomes dos San-

tos
Guilherme Angeli
José Rangel
Pôrto & Sens T ,tda.

L�udlo- Erl1.e!"t,n Dm�oisin .

Dirini",ia Z. Dalla Cesta

PriMO S"'con

Le!!"i.ão Brasileira de Assis-

tênr.�a
Acv Vp.ni\ndo
L. C. TOll-rnier :Lh1<t.

l\IT",riR de li'rP,i.tas Machado

Hoeller Pereira
Lui.z R,emor

Nilton Honório de Andl:a-
de
Ary Manoel Generoso

Inocente Mauro

Geni Pioner

�Hria Dolores Souza

Bot.eis "R.ov:'ll Ltda.
lVJp,lio TOJ!l81im

J?,obilho Bortoluzzi & Cia.

Ltd'1 .

Harry Ziesemer
A Cnrdovjt
Pedro J. Schwei.tzer
João Bento de Souza

C. Roamos S. A. Com. e A-

gêndas
Valmor Venera
Pedro Pereira da SUva

Nikolas Sniridon Doukeris

Organizacão "Imes"

Alcv:, Souza Duart

Vendolino' Henrique Breu,

nig
Edgar Carlet {3l Cia. Ltda.
Imnort.'ldora Oeste Cata-

rinense Ltda.
Nicnlau Qnerino Kretzer

José Abel Vieira
José Paminontias da Rosa

Fernandes & Rossler Ltda.

Willrich & Cia. Ltda.

Agílio Rosa de Lima

Ary Acary de Souza

St,anislau Grochowicz

Antônio Ricardo Ináci.o

Comercial São M�\teus

Ltda:
Casa das Frutas Uda.

�l.

t 'lÍto�
�"cor�""

• Temos apar!_flmentos parli pronta entrega. Pod'3 ser ocup8do amanhã -.
cutros para serem ocupados em Maio.

tASAS 1 VEliDA
.. Rua Vereador B'ltista Pereira - casa com 3 quartos, sala de visitas -

'fila de jantar e demais dependênCias _' T'3rreno medindo 12,50 x 21,26 metros.
"'Rua Santa Luzia _ Magnifica propriedade de fino acabamento para' quem

leseja boa casa e bor.! pomar - jardim bem cuidado e ainda horta ampla - ven-
'

'a por motivo de viagem.
.. Rua Tobias Barreto - grande casil 2 pavimentos, de 126 l;l12 - todo

r'onforto. Fácil transform'lr em' duas.
* Rua Theofilo de Almeida - Ampla casa vazia com garagem - rancho

nos fundos _ preço vantajoso.
.

.. Rua João Pinto - Edifício· que faz fundos no daes Liberdade. Gnande
oportunid'lde para' renda.

'

"'Rua Ti:mente Silveil'a
I
- case t:'lesOClfpada - pt�o bom pontd resi·

'lancial e comercial.
,

.

• Rua Maria Júlia Franco - casa com , quartos - ótima localização com

'mda vista.
• GrandE; pronriedade I na Lagôll - com ç'isa boa - terreeno de 93 x 100

7letro& - preco de' ocasião.
.

TERREUfS A VENDA
• Rua Alte Carneiro 0.0 28 na Ag:Fou.ômica Vila Naval) lote de ti :lI.'27

,
metros - oportunidade com bom preço.

.

( • Rua Oesp.mbargador Pedro Silva - Praia do Melo _; Coqueiros - Lote
tle 15 1t 40 metros.

.• No Balneário - Estreito - 2 t.en'enol - barratos, mesmo pnr ,poucos
!las o propriet.ário estllrá aqui para ve04er.

• Lotr no Jurdjrn Atlãtico - Barreiros - lote D.O 159 - medindo 15 x 27
Ulutros , '

• Terreno à rua CeI. Juan F. Ganzo - .Lote 0.0 2 com 10 x 24m -Oportuni-
dade única' no Saco dos .Limões.

. .

.i'

PONTO

O E

ENCONTRO É

COM'
ANTUNES .....

SEVERO

P ON TO

O E

ENCONTRO t
ÀS 11,30
(HORÁRIO
HABITUAL)

RÁDIO
. ,

GUARUJA.

,''l!J
000
000
000
000

I •

..

...

,

-

1'12,0 Kcs.
2YJ-7
ZYT ... �4

bon

Herbert Schmi.dt
Êanval Rodrigues da' Silva
Dorvl'l.Hna Duart.e T ,<>'1<:

Neri 'Teixeira de Carvalho

Jairo Cardoso
.

J('Ifto Mário Zomer

euo Gevaerd .

Monica de Abreu

Oswaldo Bueno

R,qfael Românio
Aluizio Vieira Garcia

Rominol Romualdo' Mello
Arlindo �Klimann
Valdomir Arino Cardoso

Hermínio Ubiam & Irmão

Pedro João do Nascimen-

to
Walmor Martins de Souza

Siqueina & Brandeburg
T,tda.
Associação Rural de Flo

rianópolis
Móveis Cimo de Florianó

nolis S. A.
-

Edg!:l.r Klein
G. Ritzmann - Maquinas

e Viaturas S. A.
�

_ Gecrges ,Demetre Adamis

Wally Z. Nader
.

Irmãos Rodi Ltda.
Enío José Mattos
Ildefonso Schmidt
Maria da Conceição' S. Gar

cia
Antonio 'Procópio Koenig
Gabriel" Gum"
LeopoldO Búda &.Filho

Torquato Tav!'1res
Alciaes Honório Bernar

dino
"'Cassio· Avila dos Sl'lntos

Jacob Nicolau Mussi
Célia Al.�gU6ta da Silva A

,�ia1'

usadas, desde que a barra- turas, -ilhoses, colchetes e

fique a cinco centímetros botões - Pendurá-las,
do soío.:

\ sempre, pelo cós por pe-

Mesmo, estretanto, . que querias bretelas para man-

entre nós: o assunto não tê-las sem rugas - é ago

seja levado tão a. sério', su- ra,"l1111 pequeno segrêdo: ao'

geríamos alguns' euída-tos passar saias pregueadas
para mantermos saias mais espalhar uma camada ríní

ponna por mais tempo sima de' cêra por sua par
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Dia"'1"5 oe NovembrQ nesta Capital:
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Prova Gclisíica 'Nazareno Coelho"

•
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CONSTANT}. íi�M PRoí

OE SANTA CATARINA

NO SETOR DOS ESPORTE�

Promoção da Rádio Guaruja � Bicicletas Monark. Inscrições livres.

«n LOBO - MILTON F. A'VILA - ORILDO LISBlh
MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZl

ABELARDO ABRAHAM

.. ('1

.... -- . ..."".__

o campeonato de profissionais da cida-
.

-------.� --------�--__,.-

, de vai prosseguir na noite de-hoje no estádio Iniciadas as semifinais do Esta'rl�'�.
dr. Adolfo Konder, quando estarão se defron
tando as esquadras do São Paulo e do Atlé
tico. O conjunto sampaulíno é· atualmente
vice líder ao lado do Paulà Ramos enquanto'
que o Atlético é o último colocado. Deverá
v.encer o clube tricolor' da .Avenída Mauro Ra
mos.

Detalhes_ do·Quadrangular "Gover
nador Ielso \Ramos"

� x x

rr---
A ma'iór coptagem Vé

riftcada até aqui foi a que
sofreu o C�ube

. :Doze de
Agôsto diante da 'A:ssociacão

·

Atlética São' J9S� :por 6 � O.
na noite -de "'SiiIfiaa. --;,

.

.f!>. menor foi as regi!!tr:l
da nos fogos entre Sáó

José,'x Tenis Clube e· Do7.e
x Tênis _Clube, que acusa

ram o placard de 2 x 1.

x x ,x

x x x·

Fazendo-se � seleção Llo
! 1 Torn�io; ten�o em vlsta gtgols e sofreu

-

4 estando atuação dos' jogadores nos
·

portanto com l.lin saldo de Jogos desdobiado�. em Flo-
7 gols. O qt>ze n\.àrcou ,6 rianópelis , formamos assinl':

. tentos e sdfreu :9 estando odãir do' São 'José; Érl
com um ,déficit de 3, gOls. CO do .·Doze e Hermínio do
O ':;I'JlPY, ,fuarcou 9. ,e sofreu São cTos�; 'BackiQki âo. Tê-
8, 'apresentand'o,' um saldó n�. Clube e Laqrinho do
de 1 t.�n:tb e fin�li:nente O' Tupy�

.

O São José marcou

SANTOS VEM, 'AI
'estamos acõstumados a ver
Se tudo isso. acontecer b'

O Santos FootbalI Club, que �erá um. milagre) en

uma das.�maiores ..fôrças do 'tão poderemos estar - certos
footbal -mundiál dêstes úl- 'ql,le . assistiremos não há

· timos anos, poderá áe apre- 'uma vitória avaiana mas,
sentar ein nossa' cídade 'sim, a. um bom. prélio de
fn..lte à àgremiação �:') football.
Avaí Football Club, local. Não estamos a pretender
Não sabemos se o clube - é claro - que. o Avaí

- «Azzurra" endoidou em derrote o Santos" mas que,
convidar os santlstas para. pelo menos, mostre a Pelé
preliarem . aniístosamente, e seus companheirõs que
ou se realmente dese�a em Ba,nta Catarina ou mais

, aprender com Lula e seus precisamente em Florianó�
!Pupilos algumas liç.ões Pliá- palis também sabemos algo
ticas de Assaciation". De football. Pelo menos irá
qualquer form.8i a vitória. contar com dois grandes
será do ,tarcedor, do ho- "handicaps": Campo e to.::
mem da arquibancada, da- cida!
quele ql,1e paga para. assis- Quanto ao Bantos, soube-

I tir bons, emocionantes- e 'mos que vibrou com o con
sensacionais pr_.élios de foot- vite "a.zzarra", porque de
baU. 11: ganhará não por- seja não preliar em Fk
que assistirá a um bom rianópolis mas colecionar
prélio. mas, siDí. porqlle . maÚl pma vitória para ;;ect

verá o San� coín Pelé e
'

album de alégrias e reccr- .

Cia. dar lições de ·'aàsocia- dações. Se o Avaí conse,?:1ú
tion", ma;labarismos e "Olé". rã trimcar as intenções d(l
Não acreditamos. que O grêntlo de VJla Belmiro �

clube azzurra possa lutar que não sabemos. Mas
com os 'santistas de-iiua!, achamos bastante difícil
:para igual 'pOlque Pelé e porque o Bantos não é um

seus companheiros· não timezinho qualquer; n�,
'deixarlo os avaianos verem é um "tims.sso": tem Gn-

· '8 côr da bola. Mesmo as- n1ar Mauro, Zito, Pepe, Pe
'Siin compareceremos, (ao Ié, o catarinense Mengãl
'çampinho da rua Bocaiuva Vio e,muitos outros astros
lPara ver Pelé, assistir as do ,pebol nacional Mas se

lproe�s do Santos e a elas- em footbaU eXiste realmen-
'ticida(te de Gilmar. Gosta.. te lógica o santos dever,],
Tiamos que o Avai estivesse vencer porque o campeão

·

'em um de seus melhóreS clt$dino não cõnseguirá fu
las e que o garoto CA- terceptar à vitória do cam9

',,4Z.ZI ,repelisse aquê- ;peão mundial de cluhe
.....

atuª9ões, que campooes,
�

Gilberto Paiva

.,

I

,

REDA'1'OJi

Pedl-o Pau]o Mat'hado

COLAHORADORE:S ESPECIAI�

MAUR,Y BO){(_7.ES ;_ GILBERTO NI\HAS

HL�F:RTO PAIVA

COLABORADOJ-tE:.':'I

a__--�----�----------__----------------------

1
,

o campeonato catarínen- travado em Lajes; -protagc
se de futebol: que reune Oi': nizando as equipes do In

clubes classificados. da '.3'a ternacional e do Caçado- t
, A reportagem manteve

e 4a zona, roí. iniciado, I' a rense .

á'd lesti
tarde de domingo com', -o D íngo maís' f�e's 'l'O

r PI a pa estra na manha
, oml, ,

- '

.

-

d li
. "

.

desdobramento' -de doís
.. ro-

:

"d
- .'

tín 'd" I
. e ommgo com o conhe.;!"

gos arao con ,1 Ul 'll'.8 ao
d

'.

d
.

.

t
.

. o' rema or Manoel Silve
gos, éom ambos apresentan- cer ame r-

d E·
.'

L
.

G"
.

. ra ' ...0' v,-uoe -Náut.íco Fran-
o um empate: m ajes uarany x. M t.

'.

'

E
..
m .r.oa".. aba, 'o Cruzeiro . A tI.ét.íco ,

' ':.
.

.

. CISOC,o.
ar mellí,

'" � campeoníssímo .. afil:-
empatou

.

corri o Guaral1Y . Em' danoinhas' 7' Santa ,

d Cruz..

'

x Cruzeiro.
mou· a. reportagem .

qUe . OS'
e La:jes' por·lxL,
Em .

Concórdia, o SadIa' Ô -Olinkraft" e:o Pery de
barcos

. encomenda/los -. !ln.

d·'
.

t'
.

M f' li ít Ii
'Guanabara deverão chegar

cee eu O' empa e para' o a ta, .80 ICI aram iccnca ; '

tt I tarf
'

. '.
.

.a capl a ca armense den-
Santa Cruz de Canoinhas : da F.C.F. pois devido ao se-

t
.

b
'.

ro em reve.
4 x 4. tor financeiro as duas equí-
Hoje, prosseguirá o cam- pes afastaram-se �10 .certa

peonato com o cotejo' a ser me nesta fase semí-rínal..

\
.

'.' ---xXx--

.Jisse ainda Manoel

Falando sôbre o próximo
campeonato catari.nense de

remo, afirmou Malloel Sil
veirà que o' ;;eu. tluÍJe Está

,bem_, causando, :::orriso oti

mista e de- àprovaçáo do

remador Sidney Plat3, qu�
ouvm'-a-tentarrrente" a$ -reve

lações do grande, remador
catarinense.

_'_.�X:-'-
'(.

Continua, -áberta as ins-

>f 24·BR\ �0f._rente, Plfnio Hahn,
Fr�ericl1 Carl � Franzke,

Já inscreveram�se no tor- Eugênio E.'· Rans, Murno
neio em questão, Os seguin
tes enxadrist.as: Mauro Gui

marães" Jac� Lórme Cardo
so, Luiz Carlos Gentil, ,To
sé Airton Miguei,' Lúiz Fhi
vio Azevedo, Nivio Andrade,
Sidney Becker e Targino

Ro:'rigues, Osmar
Murilo Piraj á;
Campos, Osriy
Veiga e Milton Veríssim.)
Ribeiro.

.

AUTORIDADES
Funcionarão como juíz!:'sl.

e diretores do torneio d�
terceira divisão (principian
tes), por determinação da

Federação Catarinense de
de Xadrez, os conhecidos enx1l.

Florianópolis está convo- dristas: Luiz p,.dolfo Olse!l
cando os seguintes, enxa:- da Veiga e -Wlisori iL. de
dristas, para comporem a Medeiros.

- M. BORGES -' Tênis ClUbe que marcou 4
é sofreu' 7 com um déficit F" F'" d

·

. Após a realização de' seis de 3 gols. IgueirenSe. X erroviério.
.

om:ngo �::a, J�:\e�eb:�:O !:s�r�:�[ogos, ris com se apl'esen- ,
"

tam os clubes na tábua de
x x x.

, •

t C "t I
ção

.

iniciada e deverá ser o

I
- pr'o_xlmo nes'a ap�::! primeiro barco a chegarco ocaçao: Na tábua dos .artdlheíros • U

1·o 1
'

"

.
para o clube, Em seguida

ugar Associação vamos . encontrar .na Iíde- F'"
'

F
. -

., .

t- 19uelrense e errOVlarIO sera o co eJo virá o Skiff, que são os doisAtlética São .JOSe' com 1 rança o atacante Carlos do
p.p. São José e. Laurínho da de domingo em nossa capital, dando sequêr .'

tipos ãe "barcos que mais
.

"" I
.

I
.

. necessita .0 clube no mo-
�- ugar - C ube Doze Tupy, ambos com 4 gols. cia ao Torneio da "D.pgola", em que uma das

d A' t
� mento. Finalmente, vira o

. e gos o com '2' p.p. Ein. segurido�.lugar apare- .

.

3� lugar Associação cem. Aferminio do São Jo- Equipes) lVIarcílio Dias, Ferroviário e Figuei- . Quatro Com., .'
At�ética ,Ti,tpy com 3 p.p. sé e Tito da Tu:py 'com 3 rense, ficaráfora das disputas da fase semi-Ii-
4° 1 T'

--xXx--
_ . ll�ar -

.

ênís. flube ) tentos. Mas. atrás estão nal do certame.Sao Jose c,oro 6 p.p,
.

,

bio e'Melim,· ambos do
Clube :Doze" corri 2 gols ca- O jôgo programado para hoje em ltajaí
da:
.'

entre Figueirense e MarclJjo Dias foi suspen-
x x.x·-

.
.

"

I' 80 pelo T.J ,D. que comunicou a Federação da
Os melhores jÓgadOi"es de' impossibilidade da sua efetuação tendo em

cada ,equipe, nestas. 'parti- -

-

. -t .... ,

d- d T'h
,\

1
. 'd' -

das.'desdobrádas .. aqUi, na_·lY1S 3 que o acor ao o· rI una· am a nao

Ilol3sa, 9Pinião 'foram: Éri- ,foi publicada.i Assinto Figueiren�Sê"vàí-esti'êãr
co e �'�nio pei? qúbé Doze;. no Torneio da Morte na. tarde do

-

p'r'óximoL�urlntlO e Tito .pelo- Tup:f.;. . .
.

'
.,.

.

Backióki e, �arco.s pelo. Tê- domIngo dlante do FerrovIarIo; aqui no está ....

ni� ?lübe e. firia]Jnex:t� Her- dio da Rua Boc�iúvà. ' ,

mlDIO e CarloS' do São José.
.

nõpolls, sita' à rua Jerôni
mo -'CQelÍlO, 22.5" conjimto

TORNEIO DE PRINCIPI- 208 (Edifício Jillieta).
ANTES TERÁ SEU INIClO

NO DIA 24

Por W. L. de .Medeiros

JA INSCRITOS'

No próxImo sábado, dia.

24 do. corrente, será inicia-
I

do o torneio de principian-
tes, pat.rocinaco pela Fe

deração Catarinense de Xa

drez, a qual aguarda a pr'�

sença de um grande númí"

ro de enxadrista� princi
piante!!' estando desde j1.
convidados tôdos os que ,,_:;�

tiverem int.eressados f':'ll

participar do referido to::-'

neiq, estando aberta <.1 S

ínscricões a 'é às 14,30 h '1-

ras, d'o ('ia 24: na sede do

Clube de Xadrez de Floria-

Ferreira.

C. X. F. CONVOCA

o
.

Clube de Xadrez

h'H t, "1!�U'Ulr OU Reforma?; ..

, '" I�UJlf:. Nossos Preços.

\
.

Ind. c C(;H,len:j(� j"le(aJiu�'t. ., .. � .'LAS S. '\
i{Uct Deildoro N 2:1
,.'j !\ri' fI9rJf-4nópohl-

._-,._---

REX-MARCAS'E PAlEI�TES
Agente Oficial da Propriedade

Industrial

equipe 'que o representad
no' .torneio da terceira di

visão. da Federação ter ini-

_cio ,no pró-:Y:imo sátado, dia

Piz'ani,
Custódio

de Lima

'Está em "asc : de estudos
a realização .Ie uma outra

prova VOLTA A ILHA, e

que contaria com a parti
cípaçáo dos veleiros de

/ Após uma pequena pausa, falta diminuí a contagem,
ocell.no, Yara, San Feraan- quando as atenções esta- fazendo o mesmo aos 41

do e Anita. vam yoltadas para o lan- minutos do primeiro terr:.

çamento do primeiro nú- po, termil�anc_o desta fQr
mero do jornal JUVENTU- ma a primeira etapa.
'DE; desloc�l'aÍn-se sábado Na fase comple�ent�,r

América de Blumer..all e. p.p., para o· gramalo do v01tou o Avan�� â. 'ca:r'_c�a

4RJ,"Ígo .. d.e.. ,J�1eno.res� os.. cc;.,. -melhor orientado, voiv'enâo.
mandados de· Humberto a estufar as malha'l adv ..�:

Beirão, afim de disputarem sár:a.s o E. C. Ju.entude

frente ao Avante F. C. im- pOr intermé�io ctL) Itamar

,portante competição fute-' e, novamente o valoí.'oso

bólística. ponta-esquerda M')�:il:S au

A 'partida foi inicl8,àrt mentava a contag:'-ln para
às 14,00 horas, e aos 2 ml� 5 a 2, t�rminando n;,ste
nutos

. de 'Jôgo, Morais, cftle marcador a partida de �.á

.

estreiava no Juven'cade, bado no Abrigo de Me:no

abriu· o marca"or, consi'1;- res.

nando. o primeiro ten�1) O E. O. Juventude'. equj ..

para o Alvi-Ce:este da ].i'[ ,i pe vencedora jogou COTn Pc.

Caneca. Três minutos maiS �1_r;nho, João, Celso, :\1:oacit

tarde, Erevaldo aumentava. e' Naim, Le�éco e Lo.i"; Hei

para 2 o resultado e, nova- tor, Erevaldo, Itam9,:, E,Uo,'
mente Morais voltou ;), gênio e Morais.

Porque é que' o João. zi· marcar, fazendo com que. O Avante F. C., vencldú,
nho ri quando se fala; ém

. o E.. C. Juventude se avan- com Lauro, Edward, �uiz,
aumento de passag·ens? Res·

tajasse pela contagem de Zeca e Naldi, Paulo e ,SU-
pnnda a est.A pennmta 35

.

I t Ad lf3 tentos a zero. Aos . ffil- vio, Cid; Anac e o, o o e
ganhe uma ])ieiclel·.a novi '. fnutos da primelra ase, Célio.
nhé! en: fi)l,l;u. As ;;artas po Adolfo na cobrança de 'uma
clerãc ser re'l;ctidas para os

�e(Tl1in"f'�' .p·")(_-irn· ....H·:!··�· ,'Pni.,.lUl-
rins g,,,:,.'PtR<i :"',t� ("'11'>. ta. ,----
��;� ;'�'n;��l;'�ar���a,!<I;';'{:� CHnka
1n.oo do Clube .6. ou -para a

'...-"Ho I\nih r.lt·"ihaJdi.
.

.!� J

, 4

criçoes para, o Concurso

de Renortagem da Associa

ção dos Cronistas'
.

Esp0r�
tlvos de Sa'r;ta Catarona.

',' Os associados da ACESa,
deverão remeter seus. traba

-lhos em cinco páginas da
. tÜ6grafaras p:aia a sede da
entidade de classe, altos ç:?_
'Confeitaria Chiquinho.

--xXx--

SH-

A Federação de Vela e

Motor de Santa Catarina

ainda não fêz a entrega
dos prêmios aos campeões
do certame de 1963, muito
embora no convite de aber

tura da temporada cons

tasse a entrega de prc-
mios.

--xXx---

,

--xXx--
•

J I�

Cachoeira de JoiDv�le ain

aa �não- êonfirmaram �uas
participações nas próximas
ãisputas do Campeon;lto
Cataririense- de Remo: r:1a:::

cado 'para q dia 22 ele no

vembro na capital catari�\
nense.

E D·I TAL
Associação Brasileira de Odontologia

.seccional Florianópolis - Ex-·Associaç50
Profissional (los Odontologistas do Estrdo de
'Santa Catarina. '

ASSEMBLEIA GERAL

J.
,

...,...------------_._---------- --�__.,

;.;

Basquetebol' na Parada
Meu caro Ita P. Silva

' .

I

Repito que jamais 6 vi e por isso mesmo

não o conheço, e nem tenho notícia de alguém
, .

que saiba quem o senhor é. Talvez m=smo o

senhor não exista. Mas seja lá quem fõr, e fa
ce suas palavras, enveredando para um.cami
nho aonde o cavalheirismo .deveria estar pre

sente, e Iamentàvelmente para o senhor não
o esteve, quero encerrar sem polêmica êsse

debate, porque minha educação esportiva
não me permite acompanhá-lo na senda en

veredada. Noto-lhe finalmente, que tudo que

disse, a respeito da FAC, FCB e do Doze de

Agôsto estão de pé .

atenciosamente
DECIO BORTOLUZZI

o Aval, que mesmo diante da desclassi
ficação para as semifinais do Estadual de 64-
não desanimou, prossegue na sua trajetória

Ficam convocados por este intermédio em prol do futebol ilheu' que precisa estar em
\

os senhores sócios da Associação Brasileira atividade paro poder sobrevIver.
de' Odc;mtologia-seccional Florianópolis para Ainda sábado o campão da cidade este
a Assembl�ia Geral que será kvàd� a efeito ve_ em Curitiba, onde s31i1ou seu C'om'l"'TOntisso

Registro- de marcas patentes de invenção' hoje, quarta f.eira 21 de outubro, às 20 horas com o Coritiba, em retribuição à- visita que
. nomes cqmerciais; títulos de estabelecim�nt() .

numa das salas da Faculdad� de Odontolo- há semanas lhe fizera o clube mais vêzes cam

insígnias frases de propaganda -e márcas de 'gia-Rua Estevrs Júnior �3, com a seguinte,. peão do Paraná e que v,:,nc.era por 4 x 1 elll '

exportações ORDEM DO DIA:
"

.

� i -'1 pleno estádio da rua Bocaiúva.
Rua Tenente Silveira,' 29, - 1° andar - , Eleição e posse .de nova direforia 3 x O foi o resultado do confronto tend,

Sala 8 - Altos da Casa Nair..- Florianópolis Florianópolis, 21 de outubro de 1964 o Avaí, apesar da derrota, ,efetuado boa "per,
= Cajxa Post91� 97 -=o> Fone 3912.t1"

_

p. Adernar Américo Madeira � 10. Secretário formance9? �

Nova vitória do E. C. Juventude

MOPE

,

Odon�ope��ai'rka
Dra. Iara Odna Noceti Ammon

) ,

'. I

Mé�odo 'r.sico:ógico 'moderno especiali-
zado para crianças.

Alta rotação
Aplicação tópica de flNor (para preven'

ção da cárie dentária)
Atende também sras.

,

Somente com hora marcada - das
8;30 às 12 e das 14 às 18 horas

Avaí novamente batido ptHo
(orit�ba: 3 x O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�ecre1
'

rio do
.

� l •

conetru
Oeste estuda" posslblJic ade
g r a n d e s a ,n'a t'á r i o

" "

',1\': . L]Iéstias infect6-c0ntagicsq�,>,.
observado na 'região oeste.
de Santn. Cataríria e 'tendo
em vistt� o agrav�tó qo

�:�:'�=iit� E,I entrevista cem a imprensª de tages, o dr. Julio- Zadrozny aborda 'o pmblemdando, com
'

as aut6rlçlàd� . Todos sabem qu_e a preo- transmissão Tu:DarA0-Lajes, .. Diretores da. CEI,.ESC" era- pronta, bem corao as �da� --.�-_ I

competentes, a pcssíbihdade cupação da <;:EÍ$SC tem e respectiva .su�staçáo ". motivad8. Péla reítliza.Çij,o da . para as grandes linhas' de 4.° TABELIÃO ...
de construir em Ohapecé l si.do, nestes últimas' tempos, abaixadora. Justo pois' que,' Assembléia 'Geral" da Cia. transmissão. A linha, que vai I

'DE NOTASum hospital .especialiZ;aQQ' resolver em. definitiv� o ao visitar a cidade lajeana,' Oatarínense de Fôrça. e Luz para" o norte' <;lo Estado es-

nessas moléstias.
.

problema da. energia elétrí-
.

a sua imprensa escrita e fa- visando o aumento do ca- tá pronta e aquela que ia' RUA CONSE-
A idéia do secre�rio do ca para a região "serrana, lada procurem "obter, nas pital' a ser SUbscrito pela la mais de perto aos lajeá- LHEIRO MA.:.Oeste é a de promover. a: .. principalmente nos Campos palavras do Presidente da CF;LESC' que· iria se tomar, nos, ou seja a Tubarão·La- O PlACS AltltliO jUdIO CE SANtA tuAfiINI

construção de um prédio dê
. de Lajes. Para tanto, várias Centrais Elétricas de Santa. assím, majoritária e porís- jes, os senhores

. já podem FRA,37 FIorianóiwlis. (Qu�'rta-Feira, 21 de Outubro. de 1964
grande porte, . que permita .obras estão sendo executa- Catarina S/A, .não só o an- so mesmo rssponsável pela

.

divisar as suas tôrres mar-
um elevado. número de lei" da.i taís como as -usínas P� 'darnento com� até mesmo programação energétíca na cando a imensa planfcie.

I
.

t I d'
,'.'

t", visando servir todá .a � ry e Santa Cruz" a . amplía-: 'prazo de conclusão daquh-. região' de sua- concessão, Por outro lado a sub-esta- ns a a 'a'
-

m"a IS'r�'(jão, nos moldes segui.'. � ção da usina Caveiras e' lo que, no' setor da-energia' . acrescentou o' .Presidente .da çã,f) aqui de Lajes Já está .' 1:' :"', .

dos por outros nospiti' ís de. I principalmente
.

a linha de' elétrica, ali está sendo rea- Centrais Elétricas de Santa com as. suas obras civis ter- .,�..: "

.

. ..
",

propriedade =. Estado. lizado. Como, o' assunto..é Catarina S/Á" ..:.; "A curta minadas e o material elétro-
do ínterêsse geral,' vamos unidade' da' usina Cav�,iras, mecânica, a parcela impor- d.: ·

e .'En· e' r·.···U· .,'1-. a"
,

C•#)�.. ,'��. � ...AFIUt 44 .�..
,

CORS,,' 'lAFll,44' reproduzir a entrevista con- está pronta, complet3,llien- tada já deve .estar chegan-
...,I,'lb� ilj, • cedida pelo Dr ...h'rl�o Za-· te montada S(1 não fõsse do para a montagem final.

'C�!1tSo !�AFIA,.4��· CONS� ,r�AFL�, 44 drozny. Depoís de ctl:Z,ér que um íniprevísto no tubo adu- Com essa sub-estação -:- a

a sua presençâ em' Lates, tor, sem grande imi;>ortâti·. maior do Estado _ Lajes O .Governador t d
'

CI'NS�LHEmO tiAFBlt 44 em companhia d� .,outros ela aliás;, já estaríamos tun- será um importante ponto mos recebeu men��:� � t��=o ZOl:: ��;:�si�r ���
_________.;-

.

, ,cionapdo..Mas, sem querer dw entroncamento da ener· legráfica da Cooperativa de Energia E!éttic,':1, graças ao

�p'--'--f--""-";"'A�';'-::":--'--'--c:':-'
'. .."

dm I'e" ç iO
ser rigoro'so 'nó marcar o gia, razão da grande capací- Eletrificação Rural de Som- esrô co

'

'h d d G.

rIr e.\ss or,.·,:"e.S.,': :�' 'n·.ncur... SU, __.lj
. ". ;.',01 �r. �::�:�o,��€�n��r trl��: ��;ec������ ���:s��:�:�el: ��!��la�;�ni;��l��� t:�ét��i�� ,::�n����;:�:���xi.,�� n��

, " " ., _, '. dias.. S<\O' suíícíentes. para OS·I envolve na sua realização". .

.

d q: "', >,

.

'

ro de' 1965' "Escolha. de v!;\· sejarern lotação, rneorante -
. no localidade de CI'lminho" , .......-�----__;---_._--....;

�. �xemp10 o .

l<� .�{:orrla: '''),s'' p.�'os R�g'entes�'de Ens�" l'elflo(;ão em Es,cotas 'IteurJi- r�paros e pam
. o perfeito Atendendo a curiosidade de Novo, naquele município.

.' 'SUA.Ii"S· cnM�R1� t p "'. lID,•.A'.' ,O MI""T:A",tO(l'.:'s OI) �m,os fi Sc;L,.O'.;l\T, : cC> ,,;'�'.' ';., .' . .'

r , ,�, � . I 'd .,' . funcionamento.. da. . usina". .

.

UI'U-.H.� a..rll H Alai
_

'., ,
"

't" o pnmário lot",dos' em dds e J.!,.,c,Jl",g Iso a 2S, nos
um reporter que desejava Redes distribuidoras de .

de 'F'('u:-'�'''ao e Cultu''& a ,1'3, n ,,'
,

_.

. ,

"Abordado sôbre o andamen·' S�R·O· MUITO MAIlfiR"'S S�&iI!',' � ,. :,0.1,0
, .•

- ,

's G"-UDO� t'"�')�''r<''' Ootaa&o
'.' D'ilríodos de lt às .. 12 e 14 ..8

saber se nos primeiros me- ene:rgia elétrica vem sendo 4 li. .. '

íJ, IVI V Iii' ks'�1
:iSo�1�eD:::��:o��:;á', r:�': ��r�arie�;�'i, ·:'.E�colas P:e�- IS .�oras. , ", .'. . �ir:-!l .�b:SPres��e��tel�� ses de,1.965 ·tudo já estria instaladas em todo o ter. AO'MENTaR A" DESP"'f:'I:!Ii I
1.
ç

.

l'odo :de n"ovem- ..,idas e ESC0las Isalad2s e D.a 25 de JapelrO qe 1965. .
.

fu.ncionando normalmente, ritório catarinense, sobre-
..

i'l ':8 ,,' ià.;i!,,'i..
'zar no pe]; ,

.

, .•. .� ,.'. . CELEsC: "'__ A Sot.elca está-

..;' d '65 os'Coá peles' ReQ'entes de EnsinÓ Escolha de vagas pelOS Re-
o Dr. Júlio Zadrozny reg- .' .

bro a Janell:0 ,e '-'
.

"d'�'· p;ir�''Í�ió' �om" lotacão ânua gentes' de Educação': Fí.sica, em frança montagem e

I t" d
'.

R' 'd'
. "

I'
"iii

::Z::O::�:�:i�'�::!�� ..,; '�"�iO�E�olac: que"� no pe;;Mo de , ., 12 "oms

. ;::�i�:���::�':: ����,��;��.s:ª:�Z, mP1ti s O _.. e .,.; -eH
' a: f s,e, a rf.C�,e Protessôres �r�u;í,:riC.s, ,os� FIif.:·C-Ull�� ,S .�� lER UIfIa�, riCA o sivelmente em Deiembro. A . .

,

::�:ditl��:;i;; R.a 44�DA ;�AA�GNSE�Jl������FRA_'�.__�:_ab_;:7:E, ;%�_:_t_:�_:�_'�_�_�_= ?1:B;:f��t�:n�� 11 entos sôbre prazos Osca i ,Sções.

nove'mbr.1> Diretor da Recebedoria Informa: .

.

do o material para a refor· A Delegacia, RegiQnal do monetária:' dever:ão ser ané-- .3. O mesmo 'p,razQ,
Dia 27 de .• de. ,.., • .

.,.

, ma da rMe de di:::tribuição Impô�to de Renda nesta Ca· xados ". à: uguia ,Ue repolhi· bém, se�refere à feitura do
I

�;�D:;e�eE2�8i1�d:.'e:rn�����:t: ID:� C"
..

�.nt'r··1·k,'>Ui"X'I"t,·"'!.' qU.O., 'p" �r". d,;.",..�r
...

lI.a.· :.I·�U':�.:·,.�IAiç·.a., �� �:'��t(;�1af�ie����::d� ���<tI'coV��:il���t��mdê�:�n�t ���rit��'��p��:eira' presta- ���P�:�7��� li�:�:SO�a���:!
.

U ii '" li 1I1.;,r 11 II w � � (�. II
. g u a r d a m êsse material,. buto, expediu os seguintes,

. DÉ:SiTOS F'I$C�IS efeito de: reclamação,
de dezel�bro d� 1964: A Dj·.

t
pronto para ser usado. D�n· esc�.Ilrecimentos: . '11• Q p.razó lIxado .púa a ourso, pedido de 'l'6)consid

rEt:d�ols1�ca�:"a_do�!eS�1't��;�l;doi:r'N�!1.f1··'�.t... ,Á" U'···.11· UI8·"S P8r.a pdU � r: s.eu I.m.·P;D ') ].
.

!:o o��a�1i�S p�:: i�::::�: t�a�oc���:::r���: �e���Ô;S� ���í��ãOat:� d�:!��ti��i� ��;��rJ�j���:S ��d�!���raf
'< vu..... '" �'" ,. U .1... .

_.
. qU3 muitas ruas e avenid�s 4.388 de 28-8,,64, ('publicada dos'ate de, 18' de. 'jul.t:m de gA. da Lei n' 4.357/64, sen

zará e fará l'u.blí(',�f'''e rol' R"fO:' '(V.A.' �� O (;of}-' 'rl1'1:\nd6,do's·, de segurançElo reçao é·aplic9.Q,a, a vartIr serão ilurrIinadas moderna- 1')0 D.O. de 31,,8-64), os pra. 196�all,tes in:jiicado,até 15 qtie taisidepósito�. deve
dos can�tdatQs insC,rlto:;, trlb,ünte que impetrar man-. quanto ao pagamento de do :VE;Ilcimento1 .

>. '. \
.

mente, com lâMpR.das de zos fiscais. dever�o ser con- 'd� outubro corrente. fica ser e(.etuadog medi,'lDcom a respe.ctiva classific�- dadó de segÚram;!l' cOjJtra ri) impôsto, a. Recebedoria Fe;. Caso O 'Tribunal. de l;t� vapor' de mercúrio". F"nali· tados em dias ',úteis, a par· prorrogado até 3 de novem- ".guia de-, recolhimento" prção e chamada J{ar9. a esco- pagamento do Impôsto de :d�ra( na Guanabara; P'rOC&.>· cu�so� o�:" o SUllr�ri}ó '�af) . za,udo, a entrevista, decla- tir de 31-8,,68, que é data·.�a bro pró'ximo: incrlusive.'
,.

pria de I�Depósito paralha das Wlgas. Renda terá 1,lm prazo de 30 derá .

de acôro.o com o que se" teQhl1�' marlifestadó antes 'rou
.

o Presidente. dã Clm-
,.

�êri.cia
-

da' lei inovaddta, ,
'il,. Qito prazQ se apUoo '� . ,çurso"..

Dia 17 de tdezembró de' díâs, a partir da fle,ta do detel�r'!Ín'=l a Portaria GB-78,', do pf(Ú:i.�:lo di� 15" o con- trais Elétricas -de .santa Ca- conso8.nte já foi ésclarecido liquid,slçao dos débitos com
---''--

1964: Escolha de ,vagr..$ peI\)s prohtinciamel'�to clf.t Justiça, de 2/3/64, exp�dida pela ,Di- tr1buinte, conf()rme �sclare- ,tarüla: ,,_ Os homens dá na Portarií,t. n° 361/64., Ide a reduç�o' de 50% das muI.
Ins·pet.or·es' Escolares, no.,. � •. p·sra· sa'·.lda·r-,· s··eln'.m_ulta ou ,reça-o-n.er'ai da .. ti...z·ebdà: Na-· ceu o.Diretor- ,'da Rec"ebedcn .

d d
.'. '.'

é' d t I' I'• " .,- .

.

,
'\-" .

.L'" s�rra,'po _em e 'Bvem estar. 14-10-64, do Minist no (a a'S ap,lcad,as, inc usive. mo- yindouro, inc1usive, fica.pr.rí6do dl;l$ 8 8S 10 horas"" Es- Correção .1-'llonetá.tia,
�

Q se� cionaI. (D .. 0 .. de 21/4/64 --:- ria :'Fêdei''l.l n.à Guanabara,
r Fa�ençl'a; ra, 'bem cbmà -pára. o·','roo0-., Jongado o prazo para liqu'colha de vagas pelOs Dit.EH , dé1;lito. fiscaJ, caso' a decisão fls. 30..16 - Seção I _ Pa:r- .de'i{erá é'ét.I.i9.r o dép'ósitl> satisfeitos " com o esfôrç:o .

/
"f· <'111lmento da prirhe'ira: p,re.s- . d�çãó .dos débitos inferi

tores de Grupo's Escol�re'$-.;i '.'

f'
,

p...... te I), e que é a s9tminte: "O da IDlportância devtda, e
qHe o Govêrno Celso Ra· b) em eonsequência, <:>s'

,taça-o (sem. reduça-o 'das re's' 'a' CrS' 500.000,00, de
.

, . -.,.'.' .·f, judicial. �vor��a a. s-zenU<li ,_ ,.
, ,"

no períOdO dáS. 10 à§;�12:�f Nacional, segundo informou Diretor da FaZenda Nacio- em disClJssão, antes do dia,
mos, ilustre lajeano por si- prazo's fiscais, estipulados multas e. sem correçãó mo· sõ vez e �m redução

raso
'. ,;,,' ". ( "

o ,Diretor da Recebedoria nal, no.'uso cl.Ü suas atribui- 1'5 dO corrente, para se' pro- nal, vem fazendo, no ramo na Lei n° 4.:357 de 16-7'-64 netária) dos <;lébitos' parce- multas, consoante aUnea "a
Dias 18, 19, 21 e 22 <;1e de- Federàl Í:la Guanabara, Sr. çôes legaL,>, e tendo em vis- teger da correção fiseal. da energia elétrica, para e8- ("in" D.O, de 17-7-64), de- lados superiores á cifra.

.

de do parágrf.!io 8" dq artigo �
zqmbro de 1964.: Escólh;� de ".�Te�l�r Grf',tl.· \

ta o resolvido no· prócesso O Sr. Werner 'Grau escl:v ta região. No programa de vem ser contados preÍinü- Cr$ '500.000,00;
.

"

I

VP ?.'as pelos Profes$(:hl'(!S 0.° SC-238 517/63; 'resolve: reCeu·airidà. qu'e a. portana . 1.964; 1
a CELESC

.

,do total narmente em "dias' c.onidos ..,...........' '�.......;__
.

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

Normalistas,
.

'nos >p.erroctçs ..:..... :Para o recoL�iln�mto da N ,0 ,dB,78 _ Deehrar ..: aos dilatímdó' o prazo para o dos Sílúsi' inves'tíll).entos:"
.

hf até· 30,8-64. ÍIilclustvé" sdÜi:�n- ,.. . ,','.' .

de 8 às 12 e 14 �:i8·1)dt�S. Impo!tâpcia 'd?Vid8:, a'o� cQ:., Sr�. Chefes elas: répartíçõeS pâgá�ento do Impô,sto do servo).l p�,ra :Llljes 750J0 .. lsso· 'do f;lté, essa' d1iU CÍias t·é" '� �'C�""
_. d1ld E' 'Ü'

"

.
.'

d'"
"

'Dia 23 de dezembro de fl':es pÚl)licos, nestes casos s'lbordíhadas pat� Seu cO:: . Sêlo devido, pelos empreitei- pe�t<tz, se cfuíserntbs Cál�ul posteriormentê,,' -em .. ,di�"S ; ',�n:çe, l. O., "m,JJa rc.a" OUJO ao
1904: Esco'lha dê 'ytig�s"" p� :" � dIsse o Sr._\Verner Gr.'lu nhecímento, e "devidos. fins, fo�, bem 'comQ' admitindo o lar a gressQ modo, mais úteis a p.artir de 31-8-64 in· " '.

los PrófessÔres de Educa.·' '---: não será nec\Ó"-sár:ia o,wil- ,qlle � rle 30. dias o prazo em
. seu, l?tú:��laln:é�to, baixaéla ou mtlnbs quaÚo e meio clu!,\ive; ',' Grup;(j':HA,NNÂdi," '_pf":jr.::l, no períodO dé 8. quer if\timação,. dtovendl')' .

{l
OHe dcverá ser efetuàJdo o· pelo M:illlstro . daI Fazenda bi-lhões .dos seis bilhões que

ns 12 horas.
.

'pagl):Ú'lOnto ,ser�provldencia·
'

� 'não' atin.!5e .os que" devem prevemos para aplicação no c) neBtas condições, de.ye- M"·
.',.' •.

t
.

'd
"

V�I
( ;_

.

'D"' t"b I "NDi" 21) de ianeiro de 1965:' . do pelo. prÓprio· intEires- l'e�olhimento aos cofres pú- imoostos dos coriti:atos de ptesente exercícIo, Cabe, co. rá ser observado o següin- ,lnlS ro
.
a: laça0 IS ri

'

UI ata
E lh d 1 'R s"'do.· f)e e,fetuado em 30 blicos dos débitos fiscais

compra de apartamellto pe· 1 f' I te quanto a'"sc:J .. !l, e V81'!}3S pe "s xe- "'" ' mo pa avra lna, um agra·, .. '.

gentes de Ensin') Príniário, dias, não haverá corJ'e-:;ão cui� cobran�a se tdrne obri· la C,'J.íxa Econômica, "que deCimento. Excluimos dêle CORREÇÃO l\10NETARIA:
1 t

-' A .'

G
. m0né'tária, que será aplica- gatôria por fôrça de' �ecisão não foram atL'1gidos peloscom o aGao anua .. em'. ru- . o governador Celso Ramos,

po Escolar, que deseJarem· da' a partir do :v�ncimento judicial favorável à Fllzen- benefícios da '�ortai'ia 355, pois êle é o responsável di.
t 'do prazo. da Nacion·al. Decorrido .êsse a' gn<>.l se ref.ere a:_oena.s aos t Ipermanecer· no mesmo. es a-

_

- te o pe o nosso prÇlgrama.
b 1 i t d

" -

,A_ firl'nelU o
.

Sr. ,Werner prZ100, sem liquidação do contratos assinados por em· F" t t te ef) p).en ,I) e enSlno nos 'rll;'lmos. en re an o,. como

pp-r'''('10S de 8 lts 12 e 14 às Gra.u que, nos cásos em. que débito, serão impostas ao pretteiros de obras públi- dignos colabonidores o Mi-
18 1-)rr1'as. sei.'lm cassad.as· medidas li- devedor as sanções previs-. caso nistério de Minas e Ener-
Dl'"S J'anel"- minares ou sentenças de tas rio Decret6-Lei n.O 5, de

- 21, 22 e 23 de.
.13

.

de novembro
.

de ·1937, _ Em vis,ta disso - dis- g�a, cuja participação nos
.

além das medidas cabíveis se' - o' pagamento dá im- nossos investimentos, soma
. .

t d' no corrente' ano, mais de'
. para a cobnmça jUdicial da pôst<r dos c�mtr� os e com·

da ."

pra de apartamen�0s pela um bilhão e tresentos mi-
dívida' na forma, LeI. l·

'-,--- Quero esclarecer ài11dil
'

Caixa Econômica somente lhões de cTuzeiro$, e à ban-
>. cada catarinense no Con·

_ continuou o S�. Wemér .não estará sujeito.,. cor-
. "'

t
_.

e pag'o ou !l,.resso Nacional, especial·GnÚ,l - que não. há obriga· recao mane ana s
. " t

"

d " d P ÓXl' mente o Dep. Joaquim Ra-
toriedade de í,,11timação, de-' deposita o ances a r -

.

('
-

m"a qum't"-fel'ra. 1I:st.e paga, mos." Ê,.uma espécie de,
vendo o pa!!am.. en 'o ser pro- CIo-

= .'

,e , "embaixador da CELESC"
videnciado pelo .. próprio, m.-' mento, tod<\via, poder4 ser

f'el'to em par"e'la's, com obL.I' no Rio de Janeiro e em Bra-
teressado. Se éfetua-clo den- ..,

tro dd pr,f:lZO de 30 dias não i 3ervãnciil; dos valôres e pra· sília., .Usamos' o sell es.critó·
, '" 7 rio como se fôsse o nosso e

haverá corre'ção mónetária. Z0S estabelecidos pelo ''I ."
,

L'
'

4 357 d o seu serviw como se fôsse
NÜQ feito o ,recolhimento; do Art. 7.° da el n°· e

nosso funcionário."
dentro dês te prazo; a cor- 16/7/64.

O Secretário, do OeSte/:
Serafim Bertaso, grán,�, ,',
mente preocupado com 'o

'.>escente aumento de 'm�;

------�----------

1. O prazo fixado para
realí!i'lção clã "correção mo

netária" (do ativo imobili-

2;'ldo ),
"

cam correspondente
aumento de capital, antes

fixado .até 15 de outubro

fluente, deverá, então se

prolongar até 3 de novem

bro vindouro.
2. Ó recolhimento do i�

pôsto referente deverá ser

_feito, mediante "guia 'de re

colhimento" própria, no pra
zo de 30 (tiinta) dias, con

tados
.

da realização do. aú
mento de c,'l.pital baseado
na corr�ção refer1dll. (data
da assembléia,' alteração
contratual, contabiliza.ção).

3. Os demonstrativos (do-

Alm':rante Fala Sexta Feira Sôbre '05
Trabõllhos da CGI

RIO, 20 (OE) - A 00- tá ou lnutilização de. prp
missão Geral de· liívést!- 'vas,' tbdó Q. materw.l foi

�óes está retirtlda' ,dando' . mierd-fllmado e enca.irii
prosSeguimento a . élabora-. �lhado ao SerViç" Nà�b

ção do relatório final sô�re "nal de' Informações. Sôhre

os IPMs realizadós em todO. os res'ultados dos trabalhos
o país. A, COI, já devol,véU 'da 001, seu' presi,:'Emte,.
os proces$s' examlOád,?s; à

. Almiranté PaUlo BoSígio;
sua repartição ç'le. or'gem. 'dará: sexta {elfa �h�"evhj1ia
Para evitar desaparê",.reen- �a' imprenSa.

cumentos) .
dessa "correÇão

Eleicão
..

' t '

Brasi'�ejra
na Associação
de . O ontológi�

------------.-----------�- .�

,·Emprêsf.rmo para. Miria� ,

)
�

.,.

. RIO" 20' (OE) �.O G<r j çle ,raneiro. Seraú aborda-
c \ '

vernador �agalliães ,Pinto dos. Problemas" da adniims-.
"

é 'espera
c

o MS.
-

:próXimas' ka;ç.ão i:rúrleirn, inclqsiVi:l
horas na ,Guanabara.. .. O 'a �si�i1idade da., União

go�er:Pan�' mineiiq l.ll��te- concE!dt(t créd�to dé 20' �l
rã. oonferêllcia cOm "à Pre...

' lhões de cruZeiros. ao 00-

'sidente da Republic-a, . a ..
' vêrnó das Alterosas.

guard;tdo amanhã. no Rio

dos os associados 'afim, d� 'dos novos dirigentes
participarem da 'escol4a ABO - Florianópolis.

. Tera lugar hoje às 20 A�SOçiaç�o Btasi!�i!'(t õe

horas na Faculdade' de Odontologia, ,deixando as

Odontologia-Clínica," Rua sim de ter a denon:ünação
Esteves- Júniór, 93, gentil- de A$8óciação Profi3s9mál
mente cedida pelo seu di- dos Odônt()lógistas do 1:;8-

reWr Prof. Samuel Fonse- ta"o de Santa Cat!1rina.
ca:, a eleição para a nova • fassa assim. aquele 01'-

dii:eloria da Associa:;fb gão de classe por proflm-
Drasileira de· O�ontOll)gla. das· altenições. Úrbà das.
seccional FlorianÓpolis.' qUaiS será, a el�ição da: ph-

.
.

<\ referi(ia àsSt:i�i!i.çã.o, or- • meira . 'Üretori!l< dentro dO

gã.ó que oongregà os odim-v' seu 'novo e$<!ue;;u.a. rIe nt ..

tolagos da nossa cid1de e vid.�des,

de cidades vizinhas, flJi 1'e- 1t diretoria (,l1!l\ricia !-",

centc:mente, �11tegl'iMla n� ra 11 A,s$embléia Qeral to-

uma Rêde
Elétrica

sentido .de propíciar, ,at
vós da instalação dessas
des, o progresso e des

.

volvímento ele Santa Cat
rína,

4. Até 15 de

RIO, 20 (OE) - d Minis· petiba, vem sendo examinaI '

troo Juarez Távora da Via· do com o máximo cuidado
ç5.d, distribuiu

'

hoje 'nota face
'.
fiS fepercussões q

of�c�al a propósito ·dà con· êle poderl,i ter Sôbre as in
.

cessoo dO. embarcadouro de talaçôes do porto do R'
minéI;io de ferro ao grupo de -Janeiro, e :;ôbre dese
Hann-a. Diz à nota, que o volvimento futuro das ' ex
Govêmo

.. Revolucionário, já portações de minério d
. definiu sua politica de ex- ,ferro "pela Cra. Vale do Ri'
ploração' dos recursos mine- D6ce. Segundo /a nota, a c
rais do país, na qual re- missão interministerial qu
cOnheée a necessidaEle de examina o a�sunto, já ouvi
estimular a partiCipação da sugestões dos órgãos es

inic��tiva privada, Es�1a.- t,<:lis interessados e agu·
rece. que I> pedido ç'la Han- da -,auq1ência final que se
na para construir um eIll- dada pelo Conselho de S
barca.douro n� baía de Se- guI'al'lça Nacional. ;

o ('enso 'Escol�r'enr Santa" Catarin
"

, •. JJ. • . • .

No último dia 17 no' Ins- :Qej;or� RegiQ'l1ais (le Edu

tit:uto, Estâdual de Eq.uc�-. çação ,e 189 "!hafias muni
ção, a Oom.i�

.

iat.adual Clip.aÍ5, ,sob_ a . ')'l'iJintaçá
do censo Esco�r, 'llr�t�� téeni.c:a, dQS q.gento3 Murli
aa. Pelo. Professov drlarld� cl,pais 'de Estatlstiéa. De�
Ferreira de Melo, pr�l1'lo� m�neir�, ficaram, . fstab
veu a reuntao 40s I�s�- :l�das,�a& base'! rrelimir
tores Region� de E<i\,\�- rt:,S < para 11 rea'ização d
ção e dos Agentê6 MlJlll�- C�n� J�olar, �t pt1.-rt.ir ri
pais de Estatist��à da: ,E�';" próxi�, dia c. 3 de n:'lveJ1l

tado de Santa. Cata.rina, '9- bll>.�·
filO de· serell1 e$tab'eleci�s- '1 ,.

.� bases par,a' a feali�a�' li)e out,ra part.e, o ,riu.
do' Censo Escolar.. "'t�l1al ; destinado ao cenS

Além "dM �e�qr�' da �tá· send<t C\evldarnen
Co!hissão, compàre-éeU (q." en�am41hado pelo M:nist

'teuni�, o Próf.
. �dió l'io d�.· Educa.çao e Cult·

Bârbosa, Secretãri& dos.à Pom!�ão Estadual e eS

Neg6c:ios de Educà.ç� e ta, por 'sua vez, pt'eo�up�
cult�ra;, �nd� d� iln-' 'se e� �viá-l, tts C:lGtd
portância. do �11�' pp.rlil! Ó, ru}dofi:;ts, �et:;lonals ..
'organi�ação Edüc�ona.i. • A,. ,Co��..ãt)· Estadu
'do �tad� 6et18R �fo�!!-:1desincumbe-

Durs.nte o en·�1;1tro, �13� de', �ua: mlsSd,Q, procura.
ta,beI{!ceu-se �ue 0. Est�o, acertar o� p, nnenores .CJlI
ficará dividid8 em 17 Co- farão o êxito d�t

"Alía�ça' para o Progresso"
, Min�sfro Solicita FinanciameOfo

WASHTNOTON, 20 (OE) .do .Comitê d.o órgãó :tlQtte
:...., RelafOrio de 800 páginas ãmericàno, peio Miriistro
fundamentan�o pedido d� -do Plal1e'Jamento· Rgb�iio
financiamel'to 'ci� -1 billlC.e'i Campos, qúé se ehcóntrit
{' 500 milhões' de L��àie;;;. eU1 Washington. A úotlci,t
ao programa "All�U1ç&Jpa- fpi divulgada; ontem pela
ra () 'Progrcsso; será :1I)i�e- (c.illbui:<:adrr brJ.sjJeir�t ::1a

çtado hoje na l:e�1i?o ·_C[.�pit2.1 l1Je'te-umeric:ma.·

-------_..

t.! R'd' "t" .,

1�:UV'e:m' a ·roa Iva vem.al,
!ilnericarui-camid�nse
Í'XlOu'lento, a.' áltItud'e

WASHINGTON: 20' (OE)
-"-- A 'nuvem radioà'tivl1 ori-

�

T�In3.r[1 .:� :.� 1:], 07::1 r)��rJ.f" ,''?a

bomba' af;r"nica chinêsa,
Cl'.u.ol�t.r'(; -1�? a t·\Hl ilnent,p : ;(J

No
da

U1:''''''.1 ni:lo :)�rmjte' m�d;_r
'0 aumento da radioativi

�

.. ".:,:. �:.',: ....

ordenadorias Reg:onai3, �ob

a 'i�8ponSabil�aD.ctç do§ 1�1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




