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"PLAME:G .

deu .cundições, .� sanla 'Catarina n, sair' do' marasmo
�

adm'inislfativo,
.

e ingressar na � caminhe do· desenvolvimento"
o secretãrro Sem Pasta'. que �se. prOC'ijl;a faciHtilJil � senvolvímento que pude- fa� a. convocação 'do po lOJ ')

"

" . "

{lo Govêrno Wrgi1fO T�vp�, â,dnünistráç.ã9' pÚbhea,,: (;O� i1.lo:;; ," ��riSta�ar :,�hl ,santa, lJara auxílíar I�Q p�og:�rpit �E ." 'h'
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Ira, em visita à "Santa ea- mo ee tenta, dar ni':l'i.lt; ,� Catarina
-

., de Qovêr:lilo. � n'gen e·,'ro coor 'ena me' , astarína onde ',tçye óportunl- q�em 'pretende, 'ex�cut�r A' s�1t{áaç'a:o, o �6f';el)i:- Náo é"'_ possível qu� n!��� � < "

"
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dade de verifica,: ,o runcío- a.lguma'coisa'e tenho c�r- mento que aqui f!1�em, a = senhore,s sã? Pi,?l�§ir?1)'� �. , 'N"
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I
,',

namento do }?lano qe �I�- , teza q.u:e !?- !ei tilue apro:V'Qu anodestp cearense, sao bon" que se tracem adm�rllstrJt�· � ,
" 'Ito: ac !:O·n Q c t
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tas do, Governo"Celso;Ra;', a' iIlst-ã.l�ção dq'PL.t\MÉtt las 'que íncentívam ai qüe çõe�·n.M relllliZações "que,'\
"

.,,' u om e·nnlcos· a
mos,' afim de. a.PlÍCq:r : 'pç, saiu_.·âesfa' éasa s:em �J1�e iprqssigarúos nessa .árdua nos 'vão, ,bcnef1�lar 'e rai'li'� '\ .' ",' '.' I" .... ', 1 " \

'

•• s \' ,�".,' •

l'j:ameg ele. 3e'1 A]!;stad'O' as ,-se,' lllhassem �ond�ç0e� Pé- batalha: de. procarar cola- bém nos 'não poc;lia,t'Q-bs,�é!'e:'<\ ,Quando, ela, Visita doo lVI�.· nar com (I órgflO responsá-

inovações éfetuadas " pe,lo "Htiéas dêsse ou' dàquÔle' borar 4liIl pouco, com: a x�u: de ressaltar Li 'i:lici:?J;l,ia, � nístro M�uro Tl1ib?u a esta vél pelo seto; de energia
'

importante' ó'rgao do gó:; ;que nJ( estayam temp'orà-
A'

�us� na' 'des.co.rtú\hada que sentimos' 19m\lnl'e:1Ij!,c' .1Capital, bouv� -oportúnídade elétrica junto ao Govêrno ",

"vêrno de '�tà. Cà�;aii,��.. ria�nenté: cJcupaii!io Q Fri- �ova mentalídade admínls- em verificar que"n�' l'st:1a- 'i
dos técnicos, .tal�to �o' se- do 'Estado, medidas que dão

pronunciou, na' AssembI{.<ia l;.íCiq' do:Govêrno,', P6rQue é t),'at1Va,. .que fe'uzmente .i á recnnento : dessa . 'hía�"�,,, ' ,tor de, p�an��ame.neo \'iluap- uma :pova, ,dimensào'I ao' es'"
Legislativa,. ;) .seguiil',t.e (:is- '. lei \q�e ,çstá calcada �dma se. aflrm:a em todo Brasil. que l1a convocação des:,o ��o, ela �:lj;eé1,l�O, de m?s�t�,r tudo dést� ))I'01,)]eJ1JU Ura·

éurso:
' >'" de 'túdo nó mais lar'go es- Homens esclár-e,cidos co- povo para Tesolver os pro·

as I�a� alt-as !:\utondaçles sHeir-o, lEais 111:11::\ vez ficou,
,> 'e

" " • , braSlletrns d f • ,. •

� nós quç ':-J'JS_G'l.nl03 r.es- Ílírito' público. mo todos aqueles que'. ro- t!emas pertinente;:; 'ao' go- ; .

e ene�gHIi, eje- constatadO' q'..le o que se
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c-
� 'inca o qUf.llltó o Govê�no' execl,1t<>' e se,.1)12.110,J'(1 mn

sa, r;a;va g0!ll'O sll:ma. I}." H� ,,,pOuco 'n!a13 de um p.resentam Q povo, e pl�in- ' '\'erno, cs�ao Vr;.. EXClas,
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ardor e 'o 'éusiname-nto pa,.,. 90\10',"0 Corom)! Virgí,l1o. 1\1- cipalmente os que inte- tmni)el1l, cotltribuindo pa- ,. d
.

� m ,�e em:p& � Q. v�t.llirma eqtá profLU'
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,
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. pila o em dotar· Santa. Ca- d"mente VID' ui d' ,

ra, colabprandJ ,c,;m o Go':' vora, posso R.�u-;:nl.lr de' 100- gram esta casa, rio �ão gra- ra uma po ltlzaçao m�JS i, r"
.. c a o aos Tl'

vêrno' 'do - Estác.o, ;�var llheéimento própri6, 'bebe\i tas' e gloriosas tra(li,�ê>e3, sólida da n�ssa gf�:'.;1�", p�_' "í;��'ma � os :'e�ursQs,' energé· ,mos que ali autoridades na·

avante ai'obra: h 'lúe, 1
se" muitoS, ensinamentos l.a' fiq'úem certos, de que :á ra que 'realmente volte"li a' ��Od$ .q:)ces"l·a�lGs·tao sC1"l pIe- eionai� dão para o n1'oJ)18·

l '
' ,

' . �. esenvo ,'llllen o ma;' no 'seu âmbito n�fcio-.
propõe o pove�'no Virgílip

. constrtuicão de seu Pb,rio em' 110880 Estado, sabel'e- esta Casa, cada vez mais 'Na reu'·- 't' t' ,

,
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,
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'
. nlqO en 1'C; eCnlCOS nAI.

Távora;' nos ;:;e::'it,:mos 'rrJui- ,'de ,Met�s, ·naqUl!O· ql�e .Ja mos dizer a toda vóz ° sombracel�os, cada vt'z �s cata ri' e " , ,]to:
t h ';-'d-Ó'

-'

ti .,' d t
- I l' , 't 'f'" .

f' d
"" n .n"c, , ,e as a oC,S

o oura, s osm �po ,er ·di.; ,a o ava o '�sva(.o ,j\') San- Q,J-lan ° verllCamOS, o quan UlfUS artes, cu a vez mais 'l. llfürl'(I,,,d.c,Q r\"'�,l'on",!',,", 'o
.

....... ,'", _"'. _ A$sim. ,nosso Estt�clo; que
rigtr ,a pa�av1'a :t t.10 ihl;;- 'ta C!ttarimi rl!i!'x.rnlh �"'s�' ,to sentimos do desprecn- appiados na c0110retizaç[tr �lJ"" Pçter SC11l 'th' " t d

'

tr'es lue""bl·o"_. dl�s�·..'
-

C',l�'" '" 't "1 -'li t' d
'

d' t d daquel'es r,_'ue '·",s "'seo' l:n��-
c>, � lU aust:Jl, ell� a,do solur;:\\, ,'lOS pro-

,.....
.

.. J" �"'w espaço ue empo, ,e, ÇJ,ual1':"" ......men o 03 ep,u a os '" "''' - - "",'retor {,t':s'C1U"CO da 00111"",- b
'

..
.'
_, I.>.l.�, y l_em� de carência' "e enor·

,Legifiü1tiv.ll ,3,l�tilna dificul'r!r!!le,<:', nó� cr!A.ar\nenses, 110 :wxllio ao ramo E' l1;ccessq,rio fJue 'S(,� �;;o GP T<'l,'er<rl'·, El"t I'C e' ,

l·t'
"

• '
" ., , •

. ,,",,.; .. ,c,, '" <. "'oI' a x- gta e e nca-nas regtGes que

,

Quçro Qor:A�ur:,<,'"i;)�iul�- ,}�r'}s�nta,va, �'e, pei'l1;it.i e' descll'1iolvim'mto de seu vá po.ucoa, poucp troca:do. pós o Pl_nl1o (�iin(!uenal de roclaÍ118,m -urgúncia, nr�o se 'C'ampanha SUC�S'-s'o"r"lado o Poder, J..e515,àt"�V!),, ql.i� ;tusso. ençontrei a maXUUi+: Estado, Vamos pr�cla]119r a política de alienamento '-IÇ�etrifiqlção el\;1borado pe- tem afastado do eEipirity sa·

com 2 apre vaç;�;;)J ((;1. J��. \ooa',vbn-tade e 1113.1011 ;çava.,. ao.s 'no$Sos pares que se clucm!!les que cs�,ão: :::cm ]tl CKr� e hOje, em ct,rrêta ' pflflor da questão, qUtil soja \
'/\s eond!<,ões pr.ec.irias li ("ue roi arrastl).{!o o

que criou o PLA�FXJ, c,i€u iJÇ.l�rlsmo de quantos réa- ��pelbem ne&áe ext'mplo se integrarem ala comu:" r�J1tabm(lade de, serviços, (i) 'a mlcrijga,cão ' de diversos foram grmuoas com pTcdslio c autentkichulc. quando Ó'

,condições ao
/,

'Estado ,de :�iza�, (). PIam,eg 'nesse Es- (p!!r.ra que tamoérn'em 1108- n:ldade, p�la convoc2.c8.0 qué p;laiJ?, tarde levou .o Mi· siSterr.\,'i� -in�cr-{3sta4uais. E chcKe 'iJw!ti:rc do govêmo as qualificou, cm [ennos ind-

,Santa Catarina de sa;ir do
.

tado, me._ permfti
" repito. so Est�o procurem - pro, firme, para que êl\s clo.bn- ntstro' d;us l\-Iitllls � Energia qc.ntl'o disso,' ';;Jora, -COU1 lIlll ,I S1\'OS, de' mil:-;�a, falida.•. N�o era,,: assim, tlI12a. afi�:IJlaÇãó '�,marasr:po admiilistm,tivo e vir. buse,a,l' J<qlli; a cxperl- pic'iar o que Vs. E..o'<{�j;-1q,,, já tum, ul)'lp;la. e

.

eh·Jcaui.c':1-to, ard�l,�m,l' o !leu ent'L1E'!USJ1l0 1'0 'O
'

I t' f' tI' d
�

'1' ., ,.)'
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_. "
,'.. orga�u;mo,�3 PP�qll- \ S:-'11.1 .luuL,amC;l: o Ol,:�:xa�era{a:" vlsan.o a (' eh(j pU.... l.".

,de iligl'essar Í)1 'eurillJl.ho' ênciá: (11115 ·Li daiJ. de 4 deram a Sa}lta Catari!1a. tod0S> os
.

,prolilcr.ila� CiJle peJa:,���elcnt�;, politi.ca 'eneJ!'- SD, � pl,a-neJ!ul1cm:ó mds;,cntc, I' (,Jlllr�o, mas.lI TepOl:;H;�O frunca tlll ,erdade, cm ·sUjl-ru!.\C
do qesenyolvimcntQ. tmos. '. ',-"

\ lhes SãCD lli�tos.
'

'

" gétié�"' adotada. 'p�l,o q6-vêr:, fi1:?-aI.l<oiado_ .. ,pe)1t 'ONU c j c: cOl�il'Í:>taihn'lí.· siglllfica,ção.'
.

Posso afirmai' o.l'b �"de ·Verifiquei como ,se ial�l , �

.",,:- ,

�. uO,Cel,so R-fl,nws, C0m aspe'c-' �.ME, dost�'Jadó o. fu;oÍC!r () \' .!\ faciii4�J� � a rallide-z,.cQ'tn que 'se tem,' ollf'bdo <1

bom 'som, 'que t! I) JXPl1l�:IO ° mClJ: :1.rmtÇl o1mga,tl,o a -tys',lde p��m0jame:nt09 'in�pi� ,levan�amcn,to éada&��:o.! de d"strui�'ãol c��_i�la,ll!o as fõrças üms da }1,;oduçfio. ,0
t?do� :os sçltho1'f.�", .11,- \ �?l��. t:\�,no p�.;>, G�111'() o i(.�tlli�· tIo ,to�o§' '0-;>.; ·;:\�"U 1'50<"� ei)eig�ti· ',� "dt:.$d.oljl'm,lril�J· d,{l progresso' é � norlpa��[l�le, fUll"O'

1:a
•

q�: ,n:�� <p���rC'l?l,l���m, t�J,t.e)11a lní.er'_r��:do , �']jia.n- ,\�ü� 1 c:iJ.s:��ntQ no, J:1r��U, ,I P� .

thti'l h..-,trt.qlt;l!{\"., J1:10 c�leoni�alTi. _,?,'jdt ,temt'llk, �i-
c PPl' . .Jletl.'íahl�,�t;a. C l�>to � i09Q,:,? E�)t?d?,;o;:O q�e 1)llI� 11't-c. _PClt1fi, regrop\s tll;Jllttldc-, €11'1: �I' ;n'{)ursos ''Jlllra -a 1'1-' sir T('·

f.....�?'ijj��'trlf�;',"trri"" l1t�. �:t·l��1;l��
,_ .�,���?i'f4���;:,!n1' .,' , ��If�1), iJ�', ff- l"f3�tR\f:;;:{Wtiit.1fi' 0;; 1Jilli�

.:�,í'��'l'�.í.it��
(l':� I

nl:n'aç\)·'·Q1.ie"rcsta cllS1:t'l'C'l-" '1:mpva não' só nas 501:ttç0es tui-ro de s,�' 13:;;Lab1:ilc)l';cr � 111
-

i;ltliJ!j:liÍ t1�'tltfi ed,lficCO', �m (IU�"às liar'e'tlf< ró,em or ln·
vloll ao gCiv'ê'Ji,Nb ,e a1JS 1;101:;- :�g!?a:, ,�H,rll ',11m, 1?p,r�o�,� , PJan,O � lon.go al(',.1\1�e,: está I ti'll'U f�)l llJOP1entós, DJ,is em que ,!), l�esta!l lteíiü cui.tfado·

1 ,'���ü (U,,' 0, e�JnCl d' lle{'.!:;;.)· rC�lfl�m1i!,da, �I si'i11dacJ.e da,,' ba. se tal ;1 10111:0 c lento praz'), pedra. a i!'edn�" "il;a ,),

:'�l'pa 'lxr:x�auç1i!? 1?fJ.ra, C1\l.é ,tose, doLClI�[jda pelos técni· I 'figa, ,tjjolo 11 tiJulo. ',I
" .fLte etn :;,anl.;-J C-a,taxma, Con-' (;"OS cr;.turil1cnsus. " '. Ni:i caso tl""c1�llaJ, tão fielmcllh� seguIu l!. ação

C 'd' d F
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s
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" (UÇÓ0S dJ? U!R 1011.:?:? ümll�O Dent]'� Qc'stc organismo, I govi'-nio' del'�'Slo a I.Hvblt I'uiJ1ado.r\J, do "aprês J!W! ���

Au!as' 'se'r' a"'"o', "su,s'pens',a'- s', e'm"_ '�a-o" or ,elro e ana ,segue oJe S6':) Cf2t�1(:Hl.. c1es�,c ,,111610 no;vo Santa Cat:il.lJillá deTerá �éJl1g<.:·:. !IU� ml0 si::'poderá;.em. 1l1e�eS àp�J;1as, remOl'H
__ J �m,1J?ord.h.1 de 61.1)8.11;;U;0 eco- tornar pfj,l'te e 58 h}teg-rar o entn1ho !le al1Os. f) contrário se.:rio, por eerto, 1�0!'.!'l.af;

[)' I
",

-

'�C " \.,' ,

N d f
nóm!!;:{), , entre ?s eS,fo,1"<;os do: ONU, se em lJíihlgf�:-;, de tustantil}�ea concl'f)th·açã;J. �lai, 'os

raü o'pa,,:ra: O"', �n�o p�ra O __ or 'es e Na 'Irisíttl (['>0 o Eng' Jo11n C'1lverno da UnEo, e Olltl·OS lJúlagn..·l\ !1;!0 se opera.!1] aó' g6sto das lCliandade$ huo

.

RIO, 21 O. 'Mi-
C(rl�rjl'., llr{':ôid<")l;t; ',de fur-

.

Er3t!ulq:,;, ll)11çlando g �ltlr8r' ,

nmnar.i, sob ]:cd.allH.ls c, Irlcdjdas de �casião; ,

PQderã.Q,
SAO PAULO, 21 ..(OE) ','P.·o'-;-t-í'c'·�I'a"'-:---G'-u':':a.n:,\a'" b�a'r'lna, Co'nt.I·._,n--_-u--'a�-·- l'Listro cord�:� de. :]',,'ia .

de Pl�ucjJ1' a sÇlluç(í.o .d(� ')1'11 (l·os m,HlO- sem d(n'itl�', S�'" i,rallllzi.do� na t'spont:méirJaqe (te �acl'i·

As aulas" 110S "-!3staL>�leci- "', .. ";

",1"_ <í, W'31itO Geral (ln MM'E. 1'08,· :rã:;, l1i?les' �lo PHi�. que é o, fkios, l;a Ln1eu5i!'fcl1f:ão do trªhath� (J.isciuUna!!Jo, un "O-
, partQ amanhã pal:'a( U ,1'\0:- r r'1.<"<," ' '" d' "

, ' ,., '" .t"

ment.ol de' ensirio, 'elelueütã:r ' "
, "lZ,,ou �" �"'� "psn,) , ??° r:",e· ,éflclt· ôe 811org'Í'1 ,elétrica. !jPl' rh: rcmjl!d!,,�. tio '�lS!lÍ.ritO 'de 'côll'i"'rceusão, 2001) ,UI!1'!.

V'·
, d�ste, afim de_- suP.e�vi8io-', � -

' ., r .

110 Estado de! ;São' p�tll.,o; 'seJ ., 'w'le'nta ,'-."".'�"�;, ",i, ,"�;),,"�,'\"�,i't-,_'--"'--;' sellSO o· .. í�Jlh!:dor CUIlaz, se:ruro, prn'iden-te, 119 "!!l_"_nh_!l I
.
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, mir . as óbri'18 da SUDEN I:L . •
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CSE-ftA'UD'O' a. M'nR A DE" t '
do beíu conmlJl. �

,

,", •
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"

"
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.

, , , .:
pl'imci:ta semana 1 do ccaSo' 'O t.Em� riOi' ,agentus da; PolJcia Ca- Percol;rerá as ob�'as, 'de , �J,A ,�U" .

II V �l>- E�B!I, t:-', a linha s('�;-uiâa, jl?hcxivehÍWHte. pelô ,govc!"·

e5�01ar, de i Cu lO' de novein, batifador Evei:a.ldo, . Í)p�\)iel l'ioGa, 0stn ;Mmdo,� .tratada Pernam.búCD,· :Múanh!1o. lCONttC�R ,O' OU'E' T.�DA' 'A no rw..o.lu<'itlnãl'io� O IJl1110ratl1;;" al1te�'iÓ'r: tine �e "ai agú:
bro -pn�Jcimo. Nê�te' P1é'íOc!O, , ,de' �ima,;���hefe "do':��!ta- j.)c;;''loal!m'nte pelo Cha.nce. ,Piá.Úí, Ceara: Rio O;r;tl1+t!e'

,
",

, <' . .'�-- .
U. 'ra, r.('n�lan{Jo' el�l iunplitu{Jc e ,1JrofqndidlÍde" em tintas'

as atividades do m.agistf,Írio Ít1€,mto· !'W�Ci,Ôlia1 do ltama.-- ler rAttfLo .ct.a CuiJ.tJL. COll- do Norte e Par:útn, E)1'l
�

.' .

"

,

, CAPITAl. ESPERA!: ijlUelf:'H'is c son�lJfia�, n:uy" '�l�ist?.ricas,.-cvitlenc,ia a; ball·
primáriQ pauliBta, ',' se�ão ráty; informou" a' lmpr.ensà, firmou. que o CeI. 'Fonte- Campina Grande, n'l); 'Pu-' ,)', " '

, ,'I' .' ca:rl'ota cm flue JaJllml nwrgulJ�311do c de que 110S arnm·l
concentradas no }'éqens�a- ql.le a' àgreSsão dE) qlle foi nem: fazia parte do grupo I{ raíi>a,;re�el:jera o ,tíU�10 Cle ---_.._�--",,- _ ."t',' ',' -'--'. •

cou em tcmv.o (l mo;vimcnto libertad,{I); de ab,ril. r Aí t:1i·

'" ',iítima,na praia de Eotafogo agressor. '_ � ... �,'11 1< élcfa:dão HopIDrárto. ': Grev-e',na Faculijade',Naclonal' tão no cOllh�iJJ,lCuto púhlico as dú1da� é.'�u:ro;s a_�!1l11l1-'
_______ o

______) '. ,,'
_____'_'_ � ;r--- ,''''

j

• •

-, lados, 1lUlU jJcrlodo, cm flue nos ,d.esaCl:ClhtaulOs CO!;ll(!

, D, 'A"."','S'.'p:.' ,j', t ',O'�I· r"e:t''0' )r'"
f " �e 'D' li r'e'·Jlto' de\'ecJ�Ol'�s(' n,:Cªlcitt.rUl�td(�S, sob :a p;s:,,;�ão' _.a cOlúljronup-

e
'

v ...

u .

sos e _u Jura eon rUi os
,
COlll yanos p3lSes, em 'sua

. m no o'
"

J.lIO, :U (OE) -;- Os a�u- 'suspender �)Ol' G meses, to- maiOl;ia Ç{;'1."t:iSSOS dos escOlubl'Os da guelTa 4! do tolali·

nos' da Faculdade Nado- dos os' dirigentes do
...

Cel1'tro
tUJ'i"nlo c regressados, pela determinação' reorg;Ulllza.

na1 de Direito, decidiram Acadêmico Cún.cEdo de Oli- don� e reconstrutiva, , à sua estabilidaqe ccollôn.úeo·
) fí,nanceira.

A tareJ'a lIa gestãó C!astelo nr�llco é de yulto singu·
lal'iza(10, abl'angendo a ordenação da. vida intct:llu. selll

apflo a medidas drástlcas, dentro' (J.ps po�tulados Q{·Jno.

\ cnWco,'i, c1.1l'ando da r�Ul1ql�is-ta, ,_peJa ,confiança e ]lcla
I hom:stidaLle. {\o 1Jl'cstígio perdid,o no cOlnílio i.nt,-;:ma·

I donaJ. ror isso mesmo c ainda mesmo >l�OI1Üa os 'Pdn·
,

cípios )}oJíticos quc o nOl·teiam, é· Ilue os pál·tldo's, ílf.',!ll
(' o)lortunF,lmcnté inspirados, I},j�ollloveralll li (!,jlatação
do seu l11a11l1ato. Eta um i1l111erath'0 ao }lrosseguimcll.
to da llO}'llmüdade democrática e, tllUis que 'túdo, da 1'C

,}lOsição do ]Jajs cm seUs exatos c i:ncon.fundi"cjs ' desti,
.nos; at-ran'is' da refol-tnulação do urocesso politico-admi·
lustrath o -cm seus complexos aspectos.

I '

.

A esta altura do seu govêrno, muito já sc filz, COpl
rendosos lJelÍdidos. mas muito há aiudá Il fazer até o

té
.' '

'nnmo do scu maufhíto, sobressai�do as reformas, de

at�alizaçãlJ da vida nacional. Seu prallalbo não prescin.
de, ,assim, de ambiente jmlenme c agiíaç'ões politicas,
obf�d('cemlo _a entcmJÍl.l)cutos cordjab ('um as Utlcraue
�'as, aptas ii coJaboração 1'eu] c valiósa,

Por isso mesmo, a antedpaçíh" a -lOllglL 'Ibtaucla
do lllelto, da sucessão pres:id_pucial, afigur�·!ilt-à niaio:r-ia
dos I'!utid_9s '�WYÍ!llt'l1tO ]Jrcrl1atu.!'o. cxtc!!1!lorànco. Nt}Q
dcn: a sen·nirlad.e rc!nl!l!te, propiem à éouHnuidade !lo
programa !'Cst:wrapo!', ser }Jcrturbuda por campanl�a�
marca.das de precipitáção, e,m q,ue vaI muito de atua,ção
ue !'t')onàlis ta. .

'

,

')A regllJar marchà su,ces�ória tepi sel! !.n!do f.iJm.dQ
I
CD'- lei, Hill:) se jmjti1ic�l!do\ assll11, ffU� fie prQcure, PO! (

I m�l �gol.pe llolit�e�, ál�;r dl,,�rgi'§!l�� .'
e cO��U!',b�õe", Ie,·!taV�Js, formam.lo·8e Ullla mtuàçao mtrapqlillà, em

I pro,eito, aI,lcl,rmis, do late�t� ll1ànobrismo, ei'iremista.

I .

,Por outro !�do,. a l,'�fo�ltI...a. da lei eleitOra! está ii!> !.n,
dlCftr a desl!ecessidáde de preparos de ebulição em tiets
pectiva, uma 'nõ]; que, em seus 'novo�' preci;itcs, ' pod6r-i
iiJxaI!da!' catididatmá8."estabeleee:r 1)tocedim6nt(lS� pàt..
1Jidários, fixa!' prazos d_e eampau!.!a.'"E està, em §e� te.
súltaAó§, em §U,a. l,Htk�; eo�e em seu:;, efeiwf:, desf�
.. d

". 'v >
•

cua 2 ,no prelOente, ap!'eoonta!'1..lt a r�li�'lde de eS!ot'!;Q9
!!!::�Juara,t�,rlor:: � i�!"'.Íteis, rÍigno�� scgiifaníe!!te:; de !!�
!!!�i§ e!ici.5!!hó e mais 'l)ilt�iótic!1 anlicaç�o,

� ,� :_ �_� _�:__�2\_- � �_�_

•

BR.ASfLIA:,-21 (OE) - O ,bunal ele Contas, da, Pn!�o,
�esidente dà República as- em virtude' à.a àpbs,eI?tado
sinou decreto concedendo ,. ria do ,Min1stro Joaquim
exoneraçao do Dil'etoJ;. Oe- Henrique Coutinho. O novo'·
ral do D1\SP, Wa�ner Es�eli., Dirétol' ��al do DASP� que
ta Campos, nomeando parq tomará p'<1sRe no próxi.nlo
o mesmo cargo. o sr. José. dia. 29. n() Gabinete· 'do Mi·

• .. f • , /. ...

Maria de Albuquerqúe Aran- I rostro da 'Justica em Bra-
teso Assü�ou decreto

.

� sJlia,! e, ftmciol1ário' da ··Pe ...

meando '0 sr. Wagner Este- trobras, e professor c!l3. Fun
lha Campos, para exercer õ

.

dação Getúlio Varg�s:
'

cargo de lVÍinistro do Tri-
,'.

entrar em greve ontem a

noite, após serem cientifi:
cacl�s de' que a Congr�a·
'grw da Faculdade decidira

veira, reformando assim a

pena, de 8 dias qU8 111es l'ôm
imp0�ta pelo Dir�tor Hél�o
Gomes.

Estudante diz 'que na{Gu�nabara"es
tão sendo' ·.pratitaHas'· ba·tb'arid-ades

� ..... .

t
'

em r,nÓfJ1�
f

da: rev1>lução
RXo.. 21 (O�) ..:_' 6 J1:der � quI} os elementos da DOP::;

estüdaI:\W Gléver Gonzaga . '1cliarau1 qu\') iria me avis
de 'Castro, ex;secretário . do tar com Brizola". "No Se;':
Centro Estudantil de PeT- vl�o Social de MenOres,
nambuco, declarou na G1J.a· presenciei ° ,suplicio' de jor
nab�ra que estão sendo pra· nalistas, e estuda.i1tes. O· mo-

,

tiead'ls b!ll'baridades_ em torisl.a de Brizola, iJ,lalde·
, 1lome, da Revoluç'ão, contra mar é no momento o chie
. jOfnali"t,as, estudantes e mais sofl'e. Um dia depois
,tr�bfl.llladol'es, recolllidos ao, de �er 'espancado durante

,Scl'Viço ',ªÓ,e:i.aI de :�.1el1ores 11oras, foi obrigado a, per
,de Porto Alegre. "l"ui põstQ ,111a11.0Cer,C0111 um,'1 . enOrIpe

CUl ,liberdade", Ij.contuou, pedra de gêlo sôbre seu

.após 40 dif,ls pres.o, sem cul· peito: até que derretesse t0-

pa f6Írlhada, �bmel1te por- talmente".
'

."1, \ ". " f

--DENTno DE 26 DIÀSTOOÓS
PODERiO COMPRAR'MUITú,

,
.

.

MUITO MAIS BARA'fO!
( '... �,'

,
'

...-------"-:."'_
.._---_ .._----._---�-

u�ss manf:erá ,ij mesma poHlita
rnfernáçi�nal

�

{osmonautas1alam'-dã�-
Aventu,�a ',nó', Espàçó

MOSCOU, 21 (OE) - O. Cérca de 2.000 jO�lali"'t[;ls e
,

\ � r \ f
.s.t �

astrollliluta, Vladmh' Koma·' :espect.'1drn·es, 10taram O sa-

l'OW, disse hOje â hnprepsa 'Ião' de, cOli.ferêL'l.e�a5 "da. Upl·
em Mos�ou, qu� o .vôo ,4a vel's�dade', de 'Moscou, p�.ra
nave] Pil1tora ,4,uroü, ·�1 '�1<X 011vÍl' í1 n,aÍ'l'ação do::. 3 C9�'
ras, como 'esta.va ·previstO<.· Ú1Óml.utati. '

•

,

l\IOSCÚU, raçq.t!l entr� os povos, suo
f�S at1J.lfis d.rcunstâncias dl}

Num cdHorfaJ, o dhirio co- ti,n;Íca poHticf1 com o senti

,1lllÍniSta PRAVD,A; �na1i$à a' do oonlllm. O PrtAVDA
\

li:rrlla gel'al do pártitio ço- acrescenta. depois: que o

nlUni.�1J'1 ,soviético,' C,OID0 éi- govel<110 soviético, tudo la-

pre?sào' e fw:>,damcnto
.

'9-à rã, pai'$. ,reforçar a. (�ef(;)sa
poli'thm, illtCl'l;Ü" {) cxt.enw' do território 'da H.ti.ssla, e

. , \
da Rússia. ,Afirmou alinda de, teWf a com1J.u.idadc 50

q\.H3 r� princínios da. �oe,4;>- çi�ljl!lta,: defelldenclo a li-

têneià pactftéa, o fef6rçcr 'i'lha !pôr,Iil 40 'Tno'lrim8nto CO· ,

da paz, c, a umizàde c COQpe- tn1plil;;;tà. mundial.
,
/'

�"T-'��-�--�"""_" -���� �'___"'''''''���-'''''''''''-':-'�--- �"

21 (OE)

�)1

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

I

, ,Política A'mericana não sofrerá
'Co'nselho'da, Q�E.A. R�ÍJniu",se, Onte'm'� m(�od'lfl'c'aço-e's'

" , , "

- <' ,

W,ASHINGTON, 21 (OE) '\,

Ponte 'Rio�N'I·.terOi __;_' Ó CÓlwéU.l0 E::e��ti:vo da WASm�GTbN, 21 ,COE) yortal1tes na po�ltica norte·

, ,li Ó�A., reune-se ,f!OJe,. para. ,-:r .
(') Presidente Jbrmsoll' ameri<:,sna. ESí:>a declaração

. NITER(!í!,.' 2l (OE'1 � Se.-- exàJ.!linar ,à re�rg�ll��çãó Q,1(lC1arOlf, qu€: ás reCentes \foi prestadf1 a unpnmsà 16-
gundo fontés ligadas: ao do sistel1'l.a P,<1D·A):mell'!Ca110. rí�o4ificações oéÓrrldas 110 go i1PÓS haver preSidido
PáláciO:' dõ lJ."l_g:i, já fo1 apre. Secrá tàn"1bénl ,c1ebl;>t�dQ., a "lnu;nq6 comunism, 1100 lnQj-' 'umíl !"&11l1iâo

.

de mais Ue

sentad6 'a� GoVêr110 F,ecier }'!ropost:} do Brasil; 'VÍ�al1- Ç�l11 por hora a necessidade duafl horas, com seu aábi

ra! o plano da construção do· a Fêal:ização Ge uma con· de i.pt'i�0duzir altérações im· nete de
-

Govêmo.

<tia pont� ligalli:lo ,I'1.io a Nlto- fer[)l1ci;]; dos Estáqos Ame· :_.,__ .. "_ ,

:rói. A obra est�ri'l orç<1çh r!cat_�os, pará tO�:lll1r �!lá:s
" VÁ! .HOJE MESMOs ·'É MARtlUE

eUàl� o ,�L.,te,�2a. Il'2tu-,Ame· ft "'n !
rlUl:l!O e b!zer f8C6 a ques· " :BEM U tuCl�!

de ',carátet li!'· lUA CONSELHEIRQ �
)

,Chanter�r Repres�ntará O BrasH ,na

P.oss'e do '·Presidenfe.: C�HeÁo'
RIO, 21 (OE).� 0 ±tan�.. Íll$tro l.eitão da Cun11!i., S&

,:raty. il1f�::-m.Qu .
que ,o Ctl�n· �ui.!'á· �o' dia 1'" de úovel11'

celer
, V��cú ,'Leitãp da; �l"Ô, parla Santi!:J,go. Os, 01;'.'

,Cunlw" chefi1l:riÍ a, ,i.ni;'ls�Q traz, nwmbros' d2. CO!:'1�tl.\'a..,
�:.dJecfi.!l 'lo Btaci"i'

.

,:"'i noc�1::_ sêj!."io d'-'":'.;'i(}·n'.; ...10·... '",,"\lr� '1
_

__ --l' ...... ,r ._. ..... '-J _ (.l, vO_t:. __ """ '::> !-:!.!1 � ... -....1
-

'(�O Presidente eleito dia ,Ou· ma sen1a�1e.
sr. ;lllclAl'1i�'�O

e:m 3 1;Ji1hões ,de\ cru..:eir,;)",
devendo, sua despesa E�1" !lD'

ao co·

,T-AB� Gijg�ZE1R0�80-SU'l�?J!tI{), fIU{J· :,��{, .

'S-' !,jl'
,($' T lfi Mo 1"... O�.e{�pr'IJ"'Y",tl)

'" f,��nt'l-:!m !�O Bo-letil" Ut'-m114'A'IJ< \>lnc;lu' ,!"

$EItI.� liiIJi''''''IV� ""I; 'i('� :.", ,,, "''_''l h"l
,

dla Z;; de outubro .de 19M,
Frent� !i'ria: j\Teg!.1�nfu; Pre'BsÍ!O Atmosférica M:&illa�
,11114.3 l1}iHb[',ré!!; Temperatura l\1édia: 29.8< CentiÓ::1,'l.·
dos; TJ!Il.i(h�de-He!atim Média: 84.8%; Pluviosidade;
25 mms; Negativo - 12,5 mms: Instável - oumulus
-'- Stratus -;-"' Nevoeiro Cumular - Chuvas e;;p.arias

Tempo Médio: Estavel.

,de, .âm-
CEE

o En;_!,0 Jo1m Cotl'ln" llr�si�lcntc de Fumas (le·
raI do :ilJMJ:;; (Ju:mdo dc'sua cntI'eüsta com o Ill'e�j(h-'llte
interino da CEE. J�rig� Ílaroldo Pedern'("jl'<ls c o iU;'t'lo)) téc·
nico, Eng" Peter ,:5ctunitbauscn. Em pr-meiro ]JtHJlO, a es

querda o E;i1g". HaÍlz 'Heinzeitn�lUl, y'ice,PrésÚIe;lt-e -dá �cr·
\'i� Engcliharia e o' jornalista' .!\'Iim Morais, t\ssc!S�,Ol' de lU'
t da CEE



arlarnenlares
.

,_

rasileiros observar-
�--

as Eleições Norte-americanas
-, .

OSVALDO MELO
........
,

.

�7

ORLANDO lVIUDA-SE: KOERICII.
ALARGA SEUS DOMINIOS _' A "Casa das

Frutas" foi vendida era o que se dizia "

O irrequieto Orlando, o homem que não

aquece lugar, que vive pulando de galho em
_

galho, procurando 'sempre o melhor, que aqui
na Capital já instalou ou comprou várias ca

sas comerciais, todas do, mesmo ramo de ne

, gócio, vender'a agora.a Casa das Frutas, tam
bém conhecida por Casa do Chopp".

Fomos até lá bisbilhutar, ver o que ha�
VIa de certo. ,- -

\
,

Encontramos: no, balcão em plena ativi

dade, na gerência da casa, o sr, Alcides Rosa.

A Casa' das Frutas, .efetivamente ' .fora

vendida e tivera léciiada domingo e, segunda
feira. R.eabrira terça com nova direção.
- Então, você 'pôr' aqui; Ro�a?

_'_ É verdade aqui estou'para serví-lo. A

Casa foi adquirida pela conhecida firma Eü-

gênio L. Koerich & Cia. Ltda.
-

- E o ramo de negócio? _ perguntamos
- Bem, por enquanto, acho que o mesmo

com ,algumas, modificações para melhor ....

Diga-nos algumas.'.
.

- Como o sr' vê, já instalamos 11"'" R Mer

cearia, faremos uma mo+ificacâo nas instala

ções venderemos scrvtr s excelentes e abri

remos todos os domingos
- Muito bem e o Orlando?, .

-Mudou-·se para o Mercado Público, on-
de vai estabelecer-se.

Agtajl'ecemos
a genHiéza das informa

çõe, dese ,ando bons ��gócios e. v�n:o� pe!o
cam1nho 1 uvando mais esta utcrahva 08

firma Koe ich, que continua estendendo sua

rêde negoeios na Capital ,alargando e a111-

pliando seus dom'nios

INCENDIOU�SE' "LEITE SOL"

Aquele vistoso e bonito rec:la�e a néon� colo

cado na fachada da "SOBERANA", à Praça
15, esquina da l'ua C. Mafra,. que ocupava' a
altura do prédio _,devido a um ,curto circuito

pegou fogo, s,endo prei-'iso a' intervencão da
"ElHa" pará desligar o reClame.

E agora) "L�ite Sol" �ai 'fazer compa
nhia ao lumiúoso do Chiquinho e outros,
qu,e se encontràm há tempoapâgados ...

,�----------------_.----

Participação
JOÃO DAMATA NORONHA E SENHORA

VVA. JUDITHE MELLO COELHO
participam aos pa-rentes e amigos 'o noivado
de seus filhos -Humberto com a senhorita

Cecilia;
Humberto',e Cecilia

Confirmam
Fpolis 15 de outubro de 1964

Rua José Jacques 3 - Belatrmina Vaz 35
Estreito

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

OLHOS
- ,

uso? OCUiOS

belil oriQptudos

,
,

ofendemos com exatidão
: sua receita de óculos

ÓTiCA ESPECIAliZADA

MODtRNO LABORATÓRIO

".:. .... ."..

Agradecimento e Missa de 10 Dia
A família de ARTHUR

'

ÕLYMPIO DO
I.IVRAMENTO agradece a todas a-s p.eSSéd,·-�)

alegre e comunicativa inter

na e externamente. Os fi-

que 'o assi�tiram e confórtaram no doloroso/ lhos puseram suas melhores

transe e convida para-assistirem a missa de rOUBas e lá se foram. Um

" pontq <u.1tes, avistou a casa

7o: dia a ser realirad-a no próximo dié!- 24, (sú- da amiga. Se bem que lá

bado) às- 7,00 hora,s no altar Saerado Cora- nunca estiver.a, ádvinhou pe·
.

� la descrição "que recebera;

ção de Jesus na, Catedra1 Metropolitana. Fazendo tilintar as pulseiras,

Antecipad,arnente agradece as pessoas
tócou' a campanhüi, arreba-
nhou os magricelas e se pôs-

que compareeerem a este ato de piedade cris- a caminho.

t�
- stJ11.! senhor! ...... arrega-a.,

lou bem os olhos a :ttônita
23-10-64 mulher, exclamando à meia

WASHINGTON, - Uma níões cem altos runctonã-,
delegação multi-partidária rios do Departamento de

de parlamentares brasileiros ES�8JGi.<i), ehe!1MW& pelo
'

Se

juntou-se ao crescente nü- cretário de Estado Assísten
mero de eminentes vísitan- te para os Assuntos Inter
tes que chegam aos Estados Americanos, Thomas Mann;
Unidos para observar as e; e uma recepção oferecida pe

leições nacionais de 1964. lo Embaixador Juracy Mar-

A delegação, integrada de galhâes.
12 Deputados Feder,';üs e 1 O ponto culminante da es

Senador dos 5 principais tada dos brasileiros àquí se

partidos políticos do Brasil, rá 'li sua visita, ao CENTRO

'chegou a Washington, no <.GOIDDARD de' Vôos

último fim de semana, ini- Espaciais, na vizinha Green

ciando um estudo de 4B dias belt, Maryland. Posterfor
do processo político norte- mente, os brasileiros serão

amerícario. Os parlamentn- homenageados com um ,8.1-
res brasileiros vieram aos moço pelo Conselho de En

Estados Unidos, a convite genheiros Consultores. O

do Departamento de Esta- programa do dia inclui ain

da. da uma visita ao Capitólio
Os parlamentares repré- dos Estados Unidos. ' '

sentam a União Democrática, O programa dos parla
Nacional (UPN), o Partido mentares brasileiros em

Social Democrático (PSD). Washington termina quinta
o Partido 'I'rabalhisüa Nacío- feira, com uma conferência

nal (PTN),' O Partida Repu-" 'na Administracão de Segu
blicano (PR) e o· Partido.. rança Nacional:

Deixando Washington, os

brasileírns percorrerão 'o
país, observando as atívída
des l*>,1f,tieas 11<1 Cidade de

N0V:<\t Y0'rk; em Niagara
'Fa,l,ls, Nova Yorle: em De

troit, Miehígan; em Bloomín

gtOI1, Illino'ís; em San Fran

cisco e Los Angeles, Calitór
riia: em Phoenix, Arizona;
em New Orleans, Louísiana:
e em Miami, Flórida.
Os outros membros da le

legação são os Deputados
José Sarney Costa, Tarso de
Moraes 'Dutra, Humberto
Coutinho de Lucena, Antó
nío Carlos Peixoto de Maga
lhães, TlIf!y Nassif, Theophi
lo Ribeiro Pires, João Bap
tista Ramos, Carlos Murilo
Felício dos Santos, Nicolau

Tuma, José Martins Rodri

gues, Yukishigue Tamura e

Adalberto de Almeida.

Trabalhista

(PTB).
'Brasileiro'

Em seu prírnejro ato 'oH·,
cial aquí, o grupo , visitou,
na manhã de hoje, o Cernité
rio Nacional' de Arlington,
onde depositou uma coroa

de flores no túmulo do pile·'
sidente Kennedy. 'A tarde,'
viajou para a hístõríoa . An
polis, Maryland, a fim de
visitar a Academia Naval
dos Estados Unidos.
O programa inclui uma pa

lestra sobre odesenvolvimen -

to rural no Departamento de

A�n'ieultura ; lllm
<, almôço

com representantes da "Ge
neral Mottors Corparatíon":
um encontro com funcioná
rios dos Comitês Nacionais
Democrata e Republica, que
explicarão o processo das

campanhas políticas; reu-
,

GOVERNO, FEDERAL
Mini,sfério da Aeronéutica

QUart�J G�nera[ da Oui�til4
Zona ,Aérea

AVISO

CONCORRÊNCIA PÚBLIC:A N.o 02/64

O Quartel General do 5.a Zona Aérea chama a: atenção
dos interessados para o EDITAL DE CONCORRÊN�A
PÚBLICA publicado no Diário Oficial dêste Estado el,e nú
mero 7667 de 16' de outubro de 64, página número 06 para
a execuçãn, dos serviços de resselagem da pista de pouso,
pista e rolagem e pátio de estacionamento de aeronáves no
,Aeroporto de FLORIANQ'POLIS' - Estado de Santa Cata
rina.

Canoas, 19 de outubro de 1964.

,
'

LEONORDO TEIXEIRA COLLARES - CeI Av.
Chefe do Estado Maior da 5.a Zon8.. Aérea

22-1(}'64.

GOVÊRNO FEDERAL
Ministério da Aeronáutica
Ouarfel General da, Quinta

,Zona ,Aérea
1\VISO

CONCORRl);NCIA PUBLICA N.o 01/,,64

6 Quartel General do 5.a Zona Aérea chama a atenção
dos interessados para ú EDITAL DE, CONCORRÊNCIA

FúBLIÇA publicado 'no Diário Oficial dêste Estado de nú'
mero 7667 de 16 de Outubro de 64, pcj.gina nÚI11erO 5 (cinco)

p8..ra a execução dos serviços de Terraplenagem e Pavimen

tação da pista de rolagem e do pátio de -83taCÍoname:1to de

aeronáves no Aeroporto ele ITAJ,AI - Estado de Santa Ca- '

, tarina.

Canoas, 19 de outubro ele 1964.

LEONORDO TEIXEIRA, COLLARES - CeI Av.

Cbefe do Estado Maior da 5.a Zon"l .l\Pn.'3
22·10-64.

I',

,:, ':'LP êlt10,:'.Primei·r8' 'é�lo&a40 na 'Parada ,do. Snces$o.
. ,.�j'�:�l�� :�. ,,'

' ' "

"

.

""

..
-

, CO.'iJÚ;i; rns [STüfADOS
D\ \'t_;u::-\i':,SPU\A revcs

,

tiaos em tecido ou plástico, a

,', Ii'aftir de:
:

Crt :�.6J1),OO ")�t�;5.'\IS:-

'Agora ..você .pode €Qmprar a
[racti'donal qualidade CI:\IO

,

a 'LONGO PRAZO. \
.

LP ClMO
\

de 15 faixas

�1óveis tiMO
de Florianópolis

1':i:0te' bem" o LP CJ:iA0' tem
; t!f 'faixas" isto é, l:t mêses

.

" 'cl� prap!l;
, '�, \I'ocê-: fá percebeu que nao
,

'e:st'au}9s" !alandÓ de J,ONG
.

l'l.AY, 'ma� sim de LO�GO
PR.A.ZO -.

Si�ltJ�S ut: Jr�\1:A!�, em iór..

'Inica ou Ilwrlejra;a partir de:
Cr,� 22.l:)CO.[)1 N\tr"\SA!S .. , lrrrrçou ',e --O Púbtico

,Aprovou�C01.Cfi(,[S [PfD:<X, rm .

c3sa-l Oll soHéir,i, a p;:ni: Jl'
Crt ·1.7(lÓ.i!(1 :\'\.I��S,,\I::;

---.-"_

[W[,},\'\'I ronios DI: C,·\:-i,\L.
em cav.úna. msnirn. iaefll:mdá,
desde'

'

c-s 37,CO'J,OO fv\ENSA!S

" :

E por falar em LONGO
PRAZO, veja o qóe lhe
oferece o PL Cll1'10:

et.I
- ,

-go'UM' PLANO,_
,

PARA CADA on.çAMENTO.

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

D., Maria é .SAlma Pura
-

-

Helena Goeldner de
Almeida

_:oz 8.0 chegar em frente à
casa, - Que bela càsal.
''D. Maria, é "pteciso·.dizerj' \�'

, D. Maríà era. aCJ.t1el� imén· .

se,. n(1.o ��a i�vejosa:: S�ta: éx-

'Oi'
- ;

'�IO
I�

sidão, de. mulher: l)'rp 'ti:pÜ" clamaçTHJ foi .de �ihdro·'as·
-

�.. ' ":W�,
muito' encont'radiço 'de mu- sombra. E ela sabia admi- r,,' -:-' !:.if?':'l. l "%
Ih .... 't d tI'

,

' .- � � '>\"---er ,,0111,8,; '. e ros o; gera -

,

rár o que Ih,e esta,va acima, " .'L:_ ,,?>;g

�'�' _"
" l'�',q.','_,',;I_,f{.mente 1110rena, mas de' cor-' dó seu aícance sem rancor _�

po disfonlle" COI�-i SC:.l j-ei- e Sé':" ,mes�u,nhes. Era O

tão de lié'\,Er' e,l'! pequenas que_ se, convencionou dizer:

reuniões, era ia ch€g::u",do es- wila alma pura. , SRA. ,TEREZÀ DOS SANTOS TEODOROpalhafato$à�' abolet.::nl), as Chegaram um 'pouco ce·

banhas em' qlla1c!uer caclei- do Co o grupo ainda era pe-
r,'1 e deitava falação. queno.' Conversavam ho Tra�corre na data de hoje- m�is ,um ani
o_marido era o. oposto. Ti- mens e senhoras agrupados versárici natalício da exma. sra. Tereza dC:5

mida, calmo, ma?:ro, pO'is na mesma sala., O casal re-
' ,

não conseguira 8wmp3phar cém-chegado foi apresenta.' Santos' 'teodoro,
-

chefe, de Serviço do Gabi-
a: espôsa nem ?1{, 0]1e"jr;1r:ê!e, d'o sem muitas form2:lídades nete ·do Prefeito Municipal de Flo:rianópolís,
empenhava-se todo em pf!S- o que epcantou, a boa mu- . ,

' ",

Sa!' 4ésapereebido em Cindi- i'ÍleÍ'. Entabolada a conversa, e pessoa bastante relacionada. em;h;��sQs
quer Cilc,asião: Filhos, tinbao eacia um contava de per si ,meies. "

'

_'.!iJ
dois. Meninos b-eirande, seu� wn caso, ora -.referente às ',. I

,

.'

doze e dez: anos, magritthoS" iGúbàlheiras (la determina- A nataliciante, por seu coração boníssi- '

feios!;} amedrontados. do, éomercü�nte, orá,�es$.fo. .mo; será, estàmos certos no dia de hoje; 'alvo
!'aS recebidos �ui, e' ,da.! ..l

'

D. Maria.tiOba sua, manm. li. Só d. Maria; se ,colisenra- J..la$�mais carinhosas derponstrações de aprêço
como tôda gente. Gostava -V(.t calada.-:El� ,e. o;mp-ido. 'e ,estima. Dentre as quais. nós de "O ESTA-
de deitar,moral. Exibia seus· naturalmente. Mas o1;)'serta- '.DO' "

" .'
' " >

d
.'

fbons e rígidos. prmClplOSo va um a um seus cbmpanhei;.
'

, r" nas asSOCIamos c?m yotos e, mult,as e

muita -vez :,eom S(.tcriúéio da. :liOS, espérando gaflhar edn.... licidades) extensivas . a sua digna ,famílifl.
ocasião e da ética. fiança poiS não era do I_gru.

'

Uma tarde d. Maria foi ao pCil, não, podia; inipor-se de
aniversário de uma ex-vizi· t'ptOll o.
nha. Vizinha,de empresta-cá- Chegou a vez. Falamm em

toma-lá. A vizinha mudara-se afrõnta e d. Maria encheu o

para um bairro mais chic, peito e pensou·é prá já. Co
fizera boas relações mas tajosámente atacou.
.não era esquecida nem in. r

g:r",t,p, Telefonou a d. Maria.
.

convidando-a e à família pa
Ta a fest�nha.

,"

,MAURO-XAVIER

Ela exaltou. No seu entu

siasmo por novidades,,' vi

brou de emoção desde a ho·

r'1 do convite numa anteci·

pacão cl� bd!ho e reinação.
TOl1J8!"2l11 o ônibus, .

ela
na f"pnj'e comandando <r'seu

bl:tndinho de magros e tris

tes soleladinhos.' Ia tõda

.

Fôra vítima de uma alfron·
ta tettfveI por parte de um

funciônário pÚblicO de UrIl;'=t

repartição que a destratara _

com grosseria. Em min��ias.
principiou a co�tar o caso

aos a:tencjosos circunstantes.
E aos poucos até então de.
sambientada. sen.l-tora foi tO'
mando domínio de si mes.

ma e num assomo de indig.
nação, vibrante de cólera 0-

'

feJ,1did'a, foi dramatizando o

fato.

No dia de hoje, dec.0ITe·mais um .an�ver
sario natalício do jovem Mauro Xavier, 'filhQ

,'do sr. Manoel Xavier e de sua exma. espôsa
d. Ariita Xavier.

.

Ao Mauro e seus genitores, os nossos

par�béns.
..

menma ELIZABETH
,A data de hoje marca a passagem d,�

mais um aninho de vida da graciosa menina

Elizabeth C. Schlemper, dileta filhinha do
st.'Bruno Rodolfo Schlemper. e de sua exm.a.

-espô::n. '(1. Iracema. Campos Schlemper
,

A __;lizabeth e seus papais, os cumprí-!
; �e '''O E,S'TADOn

.-'

melr�c� _.
"

.

P 'l11;)osa no vestido mais'

estampado e espalhafatoso
q_ue havia no armário .. Sim,
dizia ela, preciso tornar·me Os presentes a princípIO

foram 'ouvindo por cortezía,
frngindo prOfundO interêsse,
mas ,'lOS poucos, mais se in

flamava a casuísta, maiS

mal à vontade se sentiam to

dos.
E' que d. Maria� no ardqr

da indignação .e parJ:!. provar
o desa:vergonpamento e ti,
falta de €duéação, desrespei
to e desclassificaçã'o do ofen'

SaI', ia repetindQ, com a

mesma vi])fação com que
foram dit�s,' os impublicá
veis e horrivei1:; nomes.

menino SERGIO
Vê passar na efeméride de hoje majs

um 'aninho de vida o galante m�nino Sérgio
Goul�rt, filhinho do nossocprezado amigo 3:'.

joã_ó' 'Goulárt e de sua exma,. espôsa 'd. Zikí

·GOl.;rlart.
.

.

I

.

.

,

�'
.-'

Ao Serginho e ·seus venturosos genitores
os nossos e'fusivos cumprimentos cem votos

de ll"{l;tita feJicidades
,

, ,.'.: �:"�E�i" ;�';:;;;1":':':,�,>.;;., ':./.,,�·��l��;{�,,���,\j""��:::;;��;���-i



Na Luta ontra a

'Ha Patria;
o

Credo
LONDRES,(B._N. s.)

CINE '.RQND.A, '

Leite SaudávelDê .a um homem um peixe e

o terá alímentado por um
dia; ensine-c a pescar e lhe

terá dado um meio de sobre-
Cinco cidades, inúmeras

aldeia� e tantas
' outros vila-

rejos reuniram-se par� le

vantar ,390 mil Iíbras, neces

sárias ã um plano para a

produção de leite '''saudá

veí",' pará o estado indiano

d€ cAndhara P�,adesh.
A cidade, mmeíra de Aber

dare" no País de Gales, pro
curou' levantar 13.320 libras

para auxiliar os planos co

operativistas d� agricultores
do Equad,Qr.

'

Moças, de uma escola de

Lancashtre levantaram 650

vivência.

énconj.raram o 'dinheiro.
Outros planos , incluem u

ma universidade .rural
, .em

"Swazilandia; no';a 'tfniversi.

.A

r-or
dade em Trinidad, uma ex

tensão de irrigação no Que
. .

ma.

Insetos Daninhos

Parte tio dinheiro levanta
do será utilizado no cornba
te 'lOS insetos que atacam

plantas alimentícias. O pro
blema está sendo enfrenta
do pela Universidade de Sin

gapura. Outro exemplo foi
o envio de suprimento de e·

mergéncia para o Sudão,
consí.stíndo de veneno .con

tra ratos.
O Sr. Ronald Twddle, se

cretário-geral da Comissão
do Reino Unido para a Cam-

_

panha contra a Fome, diz:
"Cada Úbra gasta é lima li

bra investida, produzindo
resultados sob a forma de

trabalhadores treinados, me

lhores colheitas, mais peixe,
melhor nutrição, cada vez

mais e mais.
,Tudo ISSO' é feito na base
de. pessoa para pessoa sem

política" ou, condições espe
ciais. O que importa é que

� �quele� que ,se encontram

em necessidade têm a opor
tunidade de ajudar-se a si

próprios e afastar de suas

vidas o terível especto da
má nutrição.

JORGE ,RO:BERTO' Bl:JÇHLE�1
.

\ .' .

.} .�

-

I' "
,

"Dra. Iara Odila Noceti Ammon

,. 'Método. psicológico moderno especiali-
zado' para 'crianças.

"o Alta ·t-Qtação
''',.AplíC�ção tópica de flúor (para preven

ção da cárie dentária)
Até�de .também sr-is.

•

das

CINEMAS
PROGRAMA DO D�A

Cine SÃO JOSE'
Fone: 3636

- ás 3 e 8 hs. -

Tommy Noonan
Barbara Eden

-'EM -

ENCRENCA EM PENCA

CinemaScope - Cor de Luxo

Censura até 5 anos

.Cine RI'fZ
Fone 3435

ás 5 e 8 horas
Jece Valadão
Odete Lara

Lia Rossi
-em

BONITINHA, -MAS
ORDINARIA

Censura: até 18 anos

Cine ROXY
,

Fone 3435
- ás 4

I

e 8 hs: -

(ULTIMAS EXIBIÇÕES)
<iam Hi lden
Lillí Palmer
- EM-

O FALSO TRAIDOR
,istaVision-Tecnicolor
ensura até 10 anos .',

Cine GLORIA
(Estreito)

Fone: 6252

ás 5 e 8 hs.
Charles Vanel
Barbara Lass
RIFIFI EM TOKJO

Censura até 18 anos

Cine ThIPERTO
Fone, 6295

- ás 8 hs. -

Espetácülo de Téla e Pal-

co: ,

Na Tela:
Charlton Heston
Elsa Martinelli

O POMBO Ql.lE
CONQUISTOU ROlhA

CinemaScope
No Palco

A voz de Buenos Aires!
HORACIO TORRES

Alma do Tango Argentinol
Preço: o-s 200,00 (Unico)

Cine RAJA'
(São José)

- ás 8 hs. -

Bourvil '

Michelle Morgan
-em -

A MARGEM DA
FELICIDADE

OFERTAS DA ,S - r',1Ai':·
OFERTAS nA SEMANA

)

EMAN/J.OFERTAS DA S
OFERTAS O'A SEMANA
OFERTAS DA SEMAN {J.

OFERTA�S DA SEMANff
OFERTAS DA SEMANA

o F E RI_A S D,A SEMANA

OFERT"S o A' Sf.MA,NA
OFERTAS OA SfMt1Nli

OFERTAS SfMJ\Nt\
,I

DA

·MEYER·��

ESFREGA0 pARA
!_

1
,

n

,A�SOAI �'h), "

tada os 250,00
J, '5
L

r· ,�'
$ rj{
. (
I i

{ t

A FORMA CERTA DE FAZER ECONOTv�,.,

-ÇIi,�iCa Odo,nfopediafrica

Notícias Ecoo
BRASJ', AUMENTARÁ: SEU

CREDI ...'O ATRAVÊ�
I
'DA

COMPRA DA AMFORP

Segundo opinião, do sr.

Mauro Thibau, .auíníszro

das Minas e Energia, for
fulada à Imprensa minei-

; l

ra, a-compra
-

das - conces-

sionárias do grupo Amforp,
trouxe ótimas esperanças

para. o' Br.asiLno sentido ele

conseguir, nos próximos
anos, financiamentos no

exterior de 'cêrca de bi
Ihâo de dólares. Disse ain

da o mínístro, que o que
tem perturbado o crédito
do nosso país, no estran

geiro, é o fato de o govêr
no não ter cumprido o

anunciado pelo memoran

dum de 22 de abril do ano

passado, que dispõe a aqui
síção das concessidnárÜls
ele eletrícídadê, subsídíá
rias da Amrorp. JAABel

MISSÃO �O BID ESTUDA

NO BRASIL ECONOMIA
DA AL

Com os objetivos de esta

belecer bases que permitam
a continuação de seu tra

balho junto a0S capítals
privados e públicas entre a

América Latina e o resto

do mundo e a fim de jun
tar, ínrormações e fazer

análfses mais objetivas do

movimento 'de capítaís eu

tre a Europa f! a América

Latina, o Banco Interra

mericano de Desenvolvi

mento, enviou ao Brasi unia

missao composta de três
elementos. Com êstes in

tuitos, a, missão manteve

contatos corn o Ministro da

Fazenda, sr Otávio Bu-'

íhões, com- o presidente do

BNDE, Fundação Getú1i::>

Vargas, Cacex. CNE. Sumoc

e demais entidades .. nacio .

nais. AABe) !

CAFÉ: AI"!ORno 'Fl'ITTRE

SÃO PAULO E MINAS

o govêrno de Si\io PD,U\IJ
firmou

I
acôrr'o eom o de

Mipas Gerais. flvando so

lução para o probler ia do

II 80Ul NAlS PEPlFEITA 00MASIL

Â •

mrces
café entre os dois Estajcs,
A concordata visa 1. J�18-

nutençáo dos pn\ü'3 otuats

e maiores atencõ ss no sen

l é.) de estírnu:» r 0, expor

tação elo produto. AAB'31

Grupo Teatral PI'O XII

CO:qlO Departamento autônomo do Grê
mio Cultural Pio XII, da Escola, Técnica de

Córnércid Pio XII, desta Capitãlr, vêm efetr...

vamente trabalhando em nrol do teatro cata

rinense, o Grupo Teatral Pio XlI, composto
dedicados, ·tem apresentado belas realizaçõ.s
por um grupo de Jovens estudantes idealistas

artístico-cultural. Tamb �m integra o grupo
'"

um Conjunto Musical de Cinco i\guras: Ro-

berto Silveira (Violão e Harpa), Renato Sil
veira (clarinete), Walter Domingos de Andr»
de (Violão), Ádilson Pc.�lo da .Silva (C�a
rinete)', e também o jovem Andrzej W. Klue
ze'<ski apresentando-se ao acordeon. O notá ..

vcl é que o grupo tem qualidades magníficas
tanto-em art= como em artezanato: O Sr. 1V1a-.
noel Silveira, pai de vários membros do gru

po, fabricou a harpa, belíssima peça art'sti

ca, Figuras de talento como Antônio da Silva
o "Porfírio", Ferdinando Delicespse, Rubens
Silveira, (Diretor Geral), Pedro Paulo de
Souza (Diretor Artístico)' , Marlene de 01 i

veíra, a primeira atriz do grupo, Iete Mariz

�Tfo1(,nHno, p'�rson2,gem talentosa, Rosilda

Silveira, atriz mirim e \j'::'7areno Martins, Al
varo Schmidt da Luz, Ev+alio Silveira, e mais
outros ressaltam a iniciativa artístico cuitural
desses jovens estudantes dedicados e ideati�-,
tas. Nicolau João de Abreu, é o apresenta
dor, orador e "mestre de cerimônias" do Gru

po, tendo atividade valiosa no setor das 1'€- ,

lações públicas.
..

-,

Para os dias 6-7 ·,8 de novembro prOXl.
mo esta programado, para o Teatro Alvaro

I

de Carvalho um magnifico programa de atra

ções artísticas, verdadeira revista humoristi

"'n.-musical, ao melhor tipo, podendo mesmo

se tornar paralelo aos melhores do país.

Assim o esp'rito literário e artístico se

vai revelando nesses jovens, donde, sairão os

atores e autores de amanhã.

nesta maneira, recomenda-se a todos os,

que amam a boa arte, assistir a n\agnífica re
vista do Grupo Teatral Pio �II, pois .estara
realizando duas cousas apr:eciá.v.eis: Divertin-

'

do-se e dando a,pÔiõ a mais bri}liante iniciati

va estudantil já :realizada em Jlossa terra.
',' 't"
A. Sgixas'NeJo.
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"O ES'!',U'l!O'" o mais an� �,,*iiQ de Santa ,C:lbdna:
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:RA TE·Nf( C'lUBE'_ L ,>1 ,)
" Dia 25 DO'm}ngo - Dança�do na Colina com Aldo, GQnzagª ç �:Y�q Q.[g,;��$tra,

!'I

'\N '

Florianópolis, 22� 10.,64'

Traje ��porte � '9icio. ZO heras
--------���----------,--------------------�----------------------------------------------------��� -------------------------��----��,�-------------------------------------------

'n
. -

.

, ---=======-_.-:...

YEDA . SIL-VA, 1I,. bonita,
ítainha �o Atlântívo de
Santa, Catarina 64-, de�fi
,!and';) 'na pássarela az'Q1 rl'o
Clube, ,Pinhdros .

,de Sã.o'
..J."llulo, . represe�tal1do a ,õe
,reza da) m.ulh�r cataril1en
se lia festa de lUiss Objeti-
'Vil Internacional. Yeda,. COlO
seu, vestilio Lado de renda
branca: bordado um

sucesso

"

COMODORO HoíI-o'

,211eÚ,;tet, dO:s Veieiros dó' 81+1
de Pôrto Aleg1:0, 6cl1>tVIJ l.lb

. iã cidauG"c01�Yidando., o. A:;
.. !l-li-rante ]\�uriUo VQ's�o 00

Val,0 flilva,. vura presidi!'
uma: cerimuniá, q'U\; vai �.
coritGcer l!� clia -13 'de dB-
zembi:o pf,jxiJl19 maqu�,d1
CiC:u.1e, j\quclc (;iUbe' c,:e

vfllas, 110 dia 12 de "dezém
bro" completará [rim,a D,'h1õj

de fundaçao, :no úia'13 L)

GO\1érno do Hio Grande Jo

Sul, em nome c;los gauchos
otcrccem um.a Bandeira (la

.ft:';st·a::o e unU.l NaClo'Hal) i.l')

Subri:la'l"illO "Rio G�'a\lcie ',�I

Sul"" (IUe eslarú 1»1,q'.i"le
pórto pn ra recebe1' lque.:],
banHa llolllcna:;,clll.

FALANDO no A.l�11il'8. 1-
f,' Mü'!:�'o \-asr',o do \'adrc

Si.,a .- consta (:"e foi , �

\ � ,hl(io �1f-:O 'i"l1nist j'e ta,' tn

ripba, l\h:1j1:al'�.q j\re'o 13a

lista, ))ai�ú. ft."f1SÜnlir :1.l�')

çar,:!(_l da �h1rinlla, na G�n
nabara,

,'I, MAIS RYLI\

,re 19(H - 1\1 !8S Br""il

i\ll:;t:1� ,"'�-:l�l"')1}(�Fl,�n;;:: G'� .�-

rã ;) desfile das débu!aT;:S
,

do :j3aíle das Orq:q.íqeas" pró
xímo dia Vinte e um de no

V0lTlfJl"G' da Clube' DÜ;;;é �;i
1\;;'\).:>1.0; onde as L..:sas' p:,-

.• tão sendo adquiri,das.:,

,
NA '�lLgACApi;;, dC�(L

;>:;;l'tc: rn, Q, 'OovÚBador' Car
'lulô Lacerda; 'tratando .íe
a�sillltbS '

, políticos' de seu
,

pa.taoo.

'o C.I\SAL Dr. Murilo
dhais) Capela, foi visita-
10 pela "cegonha'<com o

primeiro' herdeiro, 'Rodrigo
C) o primeiro neto 00. casal
Dr, Orlando Gocldner.

f
�' }, •

PROVIDENCIANDO casa 'ou

apartamento no balneário
de Oarnburíú; o' casal Dr.

Percy (Virgínia) Borba.'

A SADIA; com o-seu JA
TO HELIeJE, domíngo saiu
de São Paulo, num vôo e.�
pecial, levando tôdas aa

ruísses até a Guanabara,. u11
,

de percorreràm' ós. pontos
pitorescos ,cj.o. 'Rio,- em 6n1-
hus de turismo .. yeda .SUm
participou daquele l1lu�Tli-,
fico passeio'"Foi o 'vôo ina�l

_gural do .Dart-H�rald., Pre-.

'fi�o PP-SDG.

ma promoção desta coluua
distribuiu pürLais de F'l).:Jlis
e' flâmulas, custeácibs pdo
Colunista.

ça-feira, c0hl· Ul'_j :anw,l'
Ílltinl0 C0111Cnl0rGU, -iN iyEfi

NO dia. trintó.
-Ximo Raqúd ]\1,flo e Va

c:y Mello, vao �asar mo Jgre·
ja Nsa, Sra, da. Ooncef;ão,

'A SENHOHA' li.o&alina

J:\,�eocr, ��.n.oj(.:: .'.en1 �U:�t' rtsl

i:ll'llCiu. ,!:C'cepciO!lár', ;3i'

nllorus ,êOUl. um ek:;;;,flte
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DO:MING0
estarei na Rádio (,ruaruja
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PRocEinENTE
113. ;'L,,; re<�r(!tqo,i o jOL1alist-:\
�18ymc ('C Brni.ó·u Hall!'):;

'0'1,:10. cstCYC .:iflssan(o algU"r1'3
'!'-�l.S' J'om () RCIi. ir'1:·:J.J Dr.

RlliJ'l"ns �l� ..'\rnicl�. Hamos

0.1).( es�á (":11 tr8,t;ame�l';O clL'

"

'pA ÇQJ;t�SPO�ÓEN:T�
�E rmUSQUE 77' MALU -

A bonita. Waltrudeil Lu
chíní e' o sr. Antonio' ,fvledel
roç/.V1eira ,tntf.l"Cilraill encon
tio JllJ.pcial cÚa 10. P'�'! no
SantuárIo Nossa s�-riuora
dO." bâavággio, euj A:t.:llL-:_
buja,
A nO,ivd é filha do casaí

João (Benta) Luchmí t' o

noivo é filho do casa; Al-

�re"';o Xavier CCyJc;illUJVieira.
Wautrudcs, ano passauc,

'foi eleita "Ráinha dos Es
tudantes 'de Ürusque;'.

- x X 'X',

,Com a. presença da
vem -guarda, o' broto ':'-1;(;..;J,
rita Margô Moritz f?':o:tcjoU
dia '10 p.p.,' seu: antversárío,
" Na residência de seus.
pais, à avenida .Getúllo ·)u,r
gas, 'as amizades de Rosarí
La toram cumprímentá-la.

-- x
'

X 'X :--

hs,

Urilf\ ('0\11:880.0 fo"ma,l,t (j"

Cl·on;s'ro. e co.saí� áG' nO',5::1.
8(lCiedad" e Mi,ss P..rasll €.le
p:8l."á Ola H ((I� �;::)i�(.'mbl'o,;
Mi �3 Bal1"'.lu cie 19!H, ü'"
EJ i�P�PC.

x X x -

dps deb1ltantes:le l<)·ô�
Loudcte Bologl1in :�.tJ:j$�

Bru:;quc, foi. m'na das .

pr�-
1\ ,1"1',SE' ,�\-ére-n. ê!e. F�}olls '.senças de honra.

r"'a:'11ô. rf'é�,(:,p('jonad Celll- - x X X

1,1-1:1 '(',"- ,('0)11 11lll coquetot, F'll ,-iRitO. à s�t:L EVa
c.m rO'llpl1'.otaç:lo a Sel1�D - R{·,'gina, S"hoUsel", .f:;ueouh::I'T
r:) (:a AS."!. ll1CS o jovem Cr·is'iLu\,) Si�-

. ,
.

saucle.
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situaç;jo econômica e

social será estudada
por assocíação

Acaba do ser criada no

Uic de Janeíro.: tendo na

presídencía o sr. Gastão E-

'clli-arq.0 Bueno Vidigal, . a '

ANPES, entidade da classe
produtora tFtO visa. ao pro
moção, coordenação (:) [j, exc ..

cucão dos trabalhos ligadps
Q.,OI desenvolvimento sócio
econômíco 40 Brasü, A Afi
socíacão Na.cionlj,l de Produ
ção Econômica e SocilJ,l, tem

.

dois pontos básicos a· se-

guir: ,1) próoaraçãe a longo
prazo para: bases que vísam
colocar 'em realce a impor
tância dos recursos naturais
c ti educação. visando
melhor processe de desert
volvírnento econômico: ?)

Cél'O:-:), r ,(1 setor privado a

1:'�; r. das sttuações n8.cicns,i�.
rornccendo . ao setor 'públi
co. atraves 00 docurüentos
explicativos e íntormatívos
sôore ,ft presente situação na- '

cíonal.
1

.'

Itália: Inaugurada

a "Estrada do Sol"

Foi entregue
�

. ao' 't!"Ú'f�go,
recentemente, a "estrada do
Sai." que 11;]11. MUh '1 ,3:1)'3"'"
no, O primeiro miJd,;tr:q ita�,
lip.rlfl /\ ld? Mo)'!), " foi q���n'- '"
presidiu a' !rmugu":lção dR�\ta.
S\lpcreRti;�da que liga o' n9.1·",
te ao 3ul da: ltáliá 'IlUll).a f:X'

t�ilc:ão de éerca' de 800 Q\:Ii,
_lôri�etros, 'em quatro: plst8.s.
som limite de velocidade, A

"
..

: i"',
"F1.sttnét'1 do- Sol" é a, obr;:r--·'-
rodoviá"j�i,

.

dI) ,rnaiQr. . Vl1,}to
Que se fêz na Itàlia até ho-,

je e se constitui numa oul'!-ã

atraí;:ão turístiCa devlél" à
'beleza de seu jJerc'4-rso arra- .

vés dos :AoeninQs, além çle 'Ly

facilitai '$Óbremodo' o t!'á�
gel comerciál.em' iégião ;a.u' . "

,

tés jsohdas.

Gente é notici,a . ." . . .. .- . �., .

A 'prLnces�;;q:r�ce" ; de' li.rô
m.aco, intetr{)lllp'eú b c;ugroi' .

r.ó, quo;) faziá jt1!-}to: çoín: 'o'
))).'incli)e' ,R:l1Jiier. MtinTt,�a-·
se que. esteja ':espenindó ilo-; .'
vo.:mente á vi;')ita da' '" ·é:!'1gÇ>-.

' .

'{o .:.)
;

Do UOiTciponàente:, �
�,

.

GYZA�i�

Dejlutado Niltoll Kuckert
Solidário com a Ca�pa:nha

J'ró Posto' de Satide'

O Deputado Nilton !{u
(:kert, legitimo )�eprosentan
te (iesta região 1,1a Assem
bléIa Legislativa elo Estado,
vem des�,m;olvendo atuação
brilllilnte juiit,o ao preol�to
Governador Celso Ramos,

.

;risúnclo ben�!'icia:r esta Néi>
ga Do Céu' Na Ter,a com
um Posto ele Saude.l

, '
•

AGUARDE PÀ�A.BREVE
E;XPOS,IÇ,ÃO MPC

,

, 1

"O,I!, '

�hn!, .. o. ,gQve�n::J.4or paulis
ta, dr. Aq,hemar ele. Barros,
recebeu um

Ó.

telegrama' ele
cQngrat�ll�qés' do govêrno

[)tEs:" �.
'\ ""

paranaense pelas deíesas d4 tÍ'..';;Ú:"l'j.' 40 Brasíl, seguiu vía-

política cafeêira, , .'
.

a sr: gem púà., os Estados "Uni-
José Carlos F. rerreira, Gire 4Qs.; Aproveitará a. excursão
tor da' Assessoria: Admin.:s !Jar1'l' partícípar da

/
Con [c-

,·f:�'.If\:j.l��

��,••• !

Interramérírana
,.

de
Relaçôes Públicas, em Pôrto
H.ico e do Congresso Mun�
díal em Montreal, Canadá ..

.
,1

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

um
'I'

Para c01UemOl'e,r'o nni,-;
'versál'io ele sua �ilh<l> HOI,e

lys "lzabel, o M' l, sra,. ]lda
llU01 UUice) Ccirre... reC8-

be�am �m, gr<+lldo, li.1 '.ua

casa da rua Joa.o lJauer, aia
lo, p,p. \
Foi uo: enCOl1 tl'U 6.:�radú

vcl, pl'cstigiallo, pela lJre-
.E POR falar- na, Yed:i. Si! sença dc,� brotes' br;Ú;(:i�Ú�')-

iU1-Rainha d.o AtÜtritico ses: J\fatia Ll:1,�"t Henadx
Catarin,ense, mt' festa' de 'Caria 'e Ru.th SÜ"ecktlr. -i\IJ-,_
Miss Objetivã Intcl;l;::teio- "l;ia, élé; cadno'\?!,o,:�)1.(l)}; 'f(r\() ..
n;;1I" realizada ,eire São 'Pa,u�" ger,'Neid0:\�<áJeJl�lú.\.W)kYt.·l��1
)o.,-.lêz, "Ptrblic-Relation"; Ullb.' Correu, WaI;àz; Wul'?J1
de

.

ÍloSSÚS' pl��ias p riu- 'do�vSkY ',(:3:eompannq.dü, do.'
,cipalmcnte a dp Smere, CLl- sr. EIthel·Edúlon.d -Noqnciril .

�o traje, típico foi com o �lO- Horta). Tal!l;bém p;,�sen.1.es
nle a'a referida' p'�a'i";. Nu-

.

0- ....rt·"'s' "K r'a T t',,' B -','
.- '" , ti pu. L· • "Via te '-'- '.,li\. nl."lS

tatU c Fernando Jós<: ,KOf::
K.hoclcr, M.aurdia Kr'i2 r· r

e Vinicius B'1r-Dosa" MirLll!l
rl'idapalii e António C,11 ;(,s·
Lounro; ,c ,)3' C'tsa\s: W.:ll�

f'I ELEO.\NT)L G).'a.;i�t ii.'_;.. demar <DiJ]��j :;3cI�a�':, H;ll')
gillU Assis; mi '!'imté cJrJ lt'r--, (.\Va' l-1ldes)

.

"Uj:j�J.linaiJe�,
Carlos. i-Oóro:ty) "Azàn,lD,,,[;

'."- x �x. x �.
Aniversarirtlli ;'0 dia B

,11 1)" as l'r,tS Valrirlo (:\:::.,\

\\;àiel1dows�y e Àl':ilido ,Te
ela) Petcrm:iun .

A profeljsota.· 111a�s m:tiga
(Ia rriunicíplo E::a. GéOtgi.Tl.
Ca.i:.valho 71<:',11108 d� L.z,
í�roc,01j de ic.;dr;1_P;', onten>.

,--"x X'.,x .,-

I
".DesfEo ,e'e I11'eses "�':ú n.

l1l'OlllO(;'lO da.s alunas cl8
TIa. série do Normil 'Bü(,
.l,ollÜ!;J) ]�t') (';lube Esp·��=t·!v�
,PaJ'sanclú. o ·'.8erteto Tl�l.�.
cus Clu))", deu a nota mü

sical

';,' '.:'. ',. ,'",�" .'...;
.. ,�, }". ,( ........._""'"'....

" ('

��'f.�-.�.';:� ,,,' ':,:.: �j�,_j�� .�'

N'"o :1;1�1·' ritl': 'O::. ;�� iio·':'.. R.',_'3',:"I;'D�··::, ',:'8:!r){lu:;:;r
.

·d:�,.D..�'
..

j'� 'm,b di rI-U··,'. " ;I\I·,U" '·!�U,:." ,ti '1 otu u
"_,,_._'_' Ajé U�je'Re��d(; ri�'Càpi.. .Na ,6casião o amigo J�ãd
Re{�rnll ao lUal'cilio, Dias' o ··tã} do' Alto Vale

'

solicitdtl-l'los tórnassemos
,

. Grande PtesidenJe AI,da _'-.:.-.--,' �xtensivo o convite a todos,
Alineida: "

IDaugur.a;ç� dó Salão que, militàm em "A' Nação"
Relcord -d� Itajai, para os doces. �. re--

.

Por intermédio de seu fnrrerantes em l'egoSl)O &:_

pr0prietário o j;>opúlar João, inauguração de seu &tlão,
receb�mos 'amável . convi.�e Hecord, quando não faltá..-

a��im agindo' já na próxima
temporada: 1:l,sufnliria o po
"o dos oeúefici.os qUI; ad
'vem de um. Posto de S;1ú,de.
Con.heee\1d,o sobejani.ente

'bb:mo conhece,)jos o ' Covel'-\
m':dor Celso R'1mos e oien
tes qué somos de seu inte
ref'sC' peío progresso do Bal-

"'T ne:il'io de Carnboriú, não va-
" h,)"8 senlanas qu� .entcc!f},
(h,.m 11. tCJl1porach oficLai de

.' (!.tl'a!11o� em red.i.gi.i� o- lJreSen-

vo;;úo, Vil1WS aumentar s�.n� ib ape�ci ao 1.0 n'uirdatál'iC'

si.1'elmtnte . o 'ríú'tJ�ero de dl! Estado.
bom; ';}1101'eS que a!))auqern
tão salutar ,camjJànha que
tO:)l üor escopo à constnit.
(�:lo' e�c lJ_f P6sto, de SaÚde
aqui na Pr::;iu,

...

:1.

.

./'

TotnanilOs. a j:b�rdade de
stigO;ir aQ.mui dígnà Gover
h�:,dor Celso Ramos, a l.ns-

J
ta Lqçfio imediata do tão no

cé�sâ:riO Posto de Saude
num pr_édio alugado, até a

construção d!) novo empre--.
eh(li�nento assistenciaL Em

,

Demonstrando (;):traorcU-
nárja, cl":oacJdacle �10 traba

lho, o G�v.m:nacÍoj, Ce1:;0 Eq
lnos SOll1,cicnoti o lJrot)ln"llt
(;llerg-étlco aqui Im Pniu,'
(1\W ntmdn'.pntl' é nrn elos

mr1hores dç �rido E�;hrl.o de

S�'�·,·��!:l çp tari:n�l.. (O setor ro

àj.)�'i,::í)'j(! tal1l!,ém m�r0ceu
j:;:�:l�n f!Pt'\.i.o do hossa govpr
)1!int0. d;w (t"'terminolJ. O Ci3,l,
('';'11ent!; ;;1.tÓ Ita_iaf e cu,jos
f:"abah1os �rm;::;eg1J,�"'1 em

t'{t��1:0 r.?elurado !3011 n (ln-

'1_'l'I:mQo cio po:;:so particú.lar
a,mJgo l"íto Se.ára .

Mei'ec� os l'J.Qssos áplausos
� àtitllde <;lo. Dem!tado Nil·
to kuclcert sólidárío com as.

,I).spirt>.ções cic nossa !,�e111.e
\)ró construcão imedia,t'l do
i�osto de Saúde no Ba1l1eá.-

. rio de Càl�lbol'i1Í,
;' .i, ':

D\a li) de �o\-emhro !�io ,do
S-.n. �stará em Fest'ls COln

1), lná\Úguraeão do, "Lll.-!- d:�t
"I�ellíná DesamUa\'afla",- n

. �laiof' Emnrccl\climeutu As-

I�çi?-fuauo Alto

.
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:' "
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.

.<
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"-'1'Mp:C� :'�'
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(!'l�llnht).

cliGh�$
'Q!helos - \'otóloqos
clJrlozes e corimbos
impressos em geral

PQpelatiq,

IMPRESSORA MODÊlO
DE

ORIVALDO STUART. elA.
RUA DEODORO N133-A '

""OHf! 2S11.;..>FLOR,A:NÓPOLtS
.

.

.'
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' •

�
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Em fi de maio' de iS44 'ti
,'emas a grata ,satisfação ele
conhecer o' dl'. Aldo AlmElid",

para a inaugur'lçi!,o de sua rão, também, salgadinhos, -'a·
mod.ernis'sima barlJE]ari.à fi- .peritivm�' 'e muitas' ce�veJas.
qui na Praia. de Camborilí, Ag,. nOt.iciarmos\ o grato' u-,

�.

'localizada 'no coração da contccimcnto, desejamos ao'
di'J.de. (l.o lado do Hotel João pleno' êxito em suas a-

.

CeIl�ral, em frerte ela, lr'?t>tl' tivid�ldes a frente do Salão
cia IGxpj"esso Brusquease, Record,'

...... --. "---.'- ,-- -.--------1-,

"

entãó tiio b.eni congnomi.na-
, do o Graneis, P!cside'ntê,
qU!1li.do da c�;tréj.ª ,do glorioc
so "'D1JClúe de Caxias"; em.

Ri.o cl:.! Sul., Nas fCRtivi,daues
'então rea;lizadas na Uapitàl
cio Alto Vale do' Itajal o Hus
tre desp8rtist:J ·I-C,'.0 o:Jort'-;1-
nidade de cOi'npa,tilhar de)

Í1?1enso júbilo dos duqui:>tas
e deixem n.'·!,quel,a eiqaqe'
gtanâc número de 'sinceros
�migos e, ad1:1,irauo.re8,

'

.

l;r:}.o resta a merior'ctúvida
que. foi. corn s�,,:"if;;fação, in

.

contida que tO'llamos C01111,O
'(�i)llcnt,o f'tU c1i,à� passaclos'
:-;0 anos' depois . .::.. do tetorrio
do' Gnmtie Presidént� áo ço-
manch (1:1, agremiaçáo mar-

.

relo presenfe edital ·são convidados 6!ii .

cilistt1. c._;_". [taja!. �énhç\1'es e:l'ibnistél;s da Emprêsa Nacional de
Sn1wmos berreit�ment� Nay-t.gaçáq Ho,epcke S/A., para teunirelii-se-

flUC' trais q1�e h011l'úsQ tãõ e-
.

le�-àdo carg(1 pira u.m bátt."--' l'�l,i <t$sembk:ia g.eral ,extráqrdinál'ia, 110 �r6- .•
lhadl)l' da. têmpQra do ,41',: ,:'!timo,dia 26 de Outubro\��do con;ente:àIio às �
.Aído J.J\ln1eida,. é b0111

. . �.
"

I, '1" � r '" _,
,

nhJso e si nào vacUoli ef;:�i:}: 16 hoi:a:s� .pU sede I'oci�l; ii, iüa JerÔ1Ümo. Cóe�.
�'�el1dE'r ··lO apêlo �os múçi-'�,)llO:::' n6�: '108, nest�, capiip"l; a.fim de' delibb� ,

li"r.as é porque para o bom' J '; - • .' ;':'b' -.'

nome 'do. "n:l.hrq--azüi" ?rai:i}, ·nll·,�m s,e,. re a se�U1nte.: '

110. nUnca, ined,iÓ; eSfOr�Q� :
.• '.

nem 'sacriffcios.· , .

Ao abraçar.nlOs efusiVa- . ,:"
;

mente o Grande PreSidente
d') Clube Íiá:Uúco .i��a.l:cilio_.

��
. .

, I

." ,.

.� ,

Emprêsa Naciona.1 de Navegação
HOEPCKE S/A

ASSEMBI.JEIA dER1\L
}J X'1' R A o R.DI N A R I'A

C o N V OC,A Ç'A o i-! •.
�

.

....

pias", aygur:amos /lÓ pre�á.
do amigo; ti.ina ge$tão Q.as
h�ais brilhálltes.

. ,ORDEM, \DO DIX
1} --.i. Aum�nto dó capital sQéial;
_� )

.

...L...., R<:jfotma dos' es.ta,t�to5 .sociai� ';
,

- 3) '_:_' Outros àSSUlltOS ) de int�rêsse da.�·
8oci�dáde' '" " ':.,' ',' I'· ",,:� �

." Fjorianópolis, 19',dé Outubro· de 1964
DEi\'IERVAL VIEIRA - DIRETOR

.,

Dia 15 de Novélnbro RiiJ d"
Sul Esjará em Festas com li>

11lauI!ul'ação do "Lar da Me,
!lina Desamparada", o 'Maior "

.

en�i'Íle!.ú9· À4Si3Â(lCiaJ
'--

, .... -',,,. ',.. � r 1 )! .' I"



. constata o Importante pa
'Çom' ief.-eI�li��?:: if :,���lie�- "pel qUE). desempenha êsse

,Ç.ll;O DApOS 9lj;;OG,:R·Nfl,C08,. Departamento .na admlnís
.
'·á· ,nhip.1.á_<t WI-

. P�piten�iari& tração .. p.e Santa Catarina, e
, .���, i�",b,� :�. qiiigir atestB: J1 càI?lj.Ci<W-d� de tra-
...... ·":;'''r,..,. ��.,::ú.\J 'J!Jstaclqal \ .balho ,e realízaçâo de cuida ,

, 6.e �()gr�fiá 'e Oa�togl'afia doso estudo dô�s aspectos da
.o '�expú��s�vo_ 'ofié�Ot, Q.,i�e,:' se . .densídade . dérnog�'áfi()a d(,' ,I'
�egúe': : :'�';�e :' gr�\E1 <a�I'��Ür nosso E.stado; pi}; essa D!
,c�r"a V. Sra ,�entilf� da. Te- reção fi ,s.eus' compétentes
messa de um exémpíar ; Wi auxiliares, autores da. ímpo

.

3�a Edição. de, "Dados Gêo- tante publicação. Sirvo-me
gráficos", m�.: q��i.l 'estaLQ.�a da oportunidade para reítr

.,3. relação "completa, áttiali7 .. rar a V'",S: protestos de-ele

zada, ,dos: �tU;�i� m'wlicíp�os vada estíma, e .aprêêço Pau
cfltarinen�e� �;, pelo qual.. se .10 <?a.çdoso -:- .Díretor;
,., ,. .' .

., \ �
. ',. ,.

"
'; :

.

-

': '" ':;�'J�,�EXPo's�:ão de.F'lôres '.
.' .' .' • '.' �, .

'

,
I

Em:,g�ândes át�Vi'dades '," mo -día. 25; prosseguindiJ
Sr�

.

':rvtãiiO 'Mo:dtzt . :Presid�n -, em suas' deélar,açõe�' ..

'

dtsse
. te -da Cbmis$ãÓ;' I,

Orgânlza- ainda o sr .. Mál:io:
dera .da ::+.� :' ·��siç,ã.�,' de As flôres' naturaíã se·r3.Q.

Fl,ôres ,��tU�i�' o.u' �rtHi;::' cortadas dos -, íàrdíns '.
em

"cíaís confé'CciQl;ladas. a rea-. buquês arránja.ias em' j.a.:.
-lizar;"'se no' Te�t;o'� 'Âl�a;o .ros, .vasos, cêrtos, vasilhas
,de,'qàry;il�Q� 'p6s �dta�, :;.�&;, etc, áfim de 'que sejam con-:

, ?�t 'e 4!! ,,:dQ 'ÇQ�,ep':�� sop;��;" servarlai . em ã,��l" p�riJ.
patroéll��o, d� Del'a�t�tn�p- q\le possam 'ficarem expos

,
.. t?;,d�, ç�ltUta��:. '41i, S:ecli,e,t;�'r tas durante três, dias,' a v'i-
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, Essas Ilações substitui:.', nizaçao PiÍn":Americana 'la, hem. liua Duarte' Schutel, 33. Tratar pe-
.

rãó, a Nicarágua, o Peru 'e Saúde, que se efetuou nas- río-do marihi"
-- ,

o. Uruguai' q�e, Üverâm; .te mês nÓ· Hotel dél Prá,io
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.PE,NTABIÓTICO VE'T'ERlNÁR10
� Contra todas as infecções bàderja�às -·para tódas a� espécies animais •

.

". ;'5 'ántibióticÇls, numa só fórmula, com 1 objetive: '

,

:', prbteger a saúde dos animais garantindo o patrírnónlo.
.

, :
e aumentando se.u lucro.

.

.

" � , ,

INDÚS'f!lIAS, FARMACÊUTtCAS�JiifJI�'§';nfvllia-7fi.ef/(see. DIViSA0 AGRO-PECUÁRIA
,

, !.��.f:.1L Rua Caetano Pinto 129 'Caixa' Postal, 7156 São Paulo

,

I

(••• oI

J ,'_j

REX-MARCAS f: PATENTES

, ......

Agente Ofki�1 da P�opriedade'
industrial'•

'. .'

".�� ):S�"j{:'il:emt:�:p::�o�:f,I:,"·�'O:, ,: de '

,e u· �';i·,·
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A Delegacia Regional do tidio Quintino Regis - João
Impôsto de !Mnda:-nesta Ca- Firmino, Alexandre - José
pit"ll expe�u edital chaman- Marques Garcia Macedo _:.

�"

do (:)s· segt.lb;ltes éontribuin- H�lio Almeida de Aguiar.
tas para . c��primento de
$uas obrigações fiscais:

;
,

,/

. :,-.-

,

,

"

� .'

Pessôa JúIidica

Adoline Junckes -Adrià-
,

no BonsfÍeld Ltda. - f;rn�
Scheidt - D. S. Coelho -

, "

C.omércio e Representações
"WALMIR GOMES LTDA."

- EmíliQ, Lucktenbtrg
Itstefario

.

Lambros - Gilson
Ivianoe� Godinho ._ Gráfica
Maria> Quitéria' Ltd:i. /- ihl
port;"ldoi:a FlofIanópolfs Ltdá'

. -:- J. & C/Scha;ppo Ltrla. '
João �anoel dos '$mltos _;

,Lauro GtimercmdO Ferreii'a

, ,,:'" Lúiz Maf�etinó' da. siÍca
.' � � Jái�o 'Lisbo,R &: :J;.t?,à. �'

Manoel Ramos de Sol1Za -'

Medeiicis & Santos ,- Raul
M411er - Rosa & Dliusen, -
Silv:;L & Filho _ Walci,ir Jo-

.

.

sé Çla Rachá "-"- Vlaiter d,e ();..
liveira I CI1l2í -+. Bemàr�ete

" A�oi'im ...:;;, D�yse do A:qf.e�",
Teod,oro .;,i_ Ruth" éaildo�\"','
Xavier - Ahá�diria ÓUrl�·:,

".
, ,f .' • \'�

<;lues -+ Aureá Fontoura Cth
riam

PessÔ. ,nsicà ,"I .....

.'
.

I ,

jose Tasso Aires de Alen
C'ctr � Helvecio de S.o'�

t ' '

r Dias '_ José Gonça.lv�s .......,

I<'rederico Augusto 'Kuel'têrt
.1.' .,' .• � \...: '.

-- UlIsses. Mateilio Longo ,_'
-Amildo Martins _ Beneditc
topes Pinilenta _" Ernestint' ,

'lIarià Ramt1S LU2í �Úva
'

_

Registro de ma:r:ca� �atén't,es à� .invenção
nomes cO�:-ierciais; tÍ,tulos ele estabe�ecimento
insígnias fras.es de i� �opaga�da e 'marcas de

"

, ,exportações 1

Rua Te�lente SilvEira, 29 _. 10 andar
Sala 8 - AILs da Cas<.. Nair - F orianóDoLs

-- Caixa Postal, 97 -- Fone 3912
..

.

----- --_----�-----
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. Amendoim
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Cedro

Imbuia
Pau�Madim

'

Gonçalo-Alves
Mogno
Carvalho'

Paa:.O�eo
. ,'t

\
'

Fantasia ./ I
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nando Machado. Vieii'á, d�,
saudosa memória, que me

RARIDADE CAR'l'OGRA'-', referisse, nesta cronica ha
FICA - Consentiu o Dr. An- bitual para "O Estado", à
tônío M-achado Vieira, gran- carta que recebeu, da:tád'á,
de índustríal aqui residente de Nova Yprk, 14 de eorren

e que me dispensa atenções te, do seu partícular ámlgo"
e ámisa'de de ordem' senti- Dr. Alvaro Vale,· diplotn_)1tà"
mental, intimamente relacio- tratando de assunto de' ín
i1mdas com os laços de cor- terêsse para o nosso Estado
&áÍ estima que sempre man-' .

como iremos ver. Eis a par
tiVé com o seu ilustre paí, te dessa carta de que real
ó j)restigioso professor Fer- mente desejo' tratár: riMeú:

Arnaldo S. Thiago

AVISO - Mu�ta P.tencãó·
.

.

,

,O Cidadão S. Roges esta vendendo r'e�
U'atos a óleo com o nome de F'rma ARTES
rINAS UNIVERSAL S. ROGES," rua Pru ..'

d:énte l\IIc'ais 131 Sobrado sala 4::dcláde não
se sabe, sabendo que a FIRMA TRIANdtrLO
REPRESÉ:NTAÇÕES G,ERMANQ GODny
Av. Pernambuco 2.699 Ap(;t �'ôrto Aleg-r�'
t'-f'�r€sentante de' ARTES FINAS, �UNIVE:R
SAL DE SÃc' PAtlLO, v.e-rlde' ós'�m�Ihores
fetratos do Brasil, então

.

ilUdem' :â, freguesia
mais ao receber exigam a nota. fiscal da mer
eadoria, e para sua tranquilidade-; 'hão' tendo
ós" dois leãozinho não é dê Ar4-es 'rbas Uh'f"
versaI de São Paulo. Ass. Geffii�o, GO'dtol"

'

2�1()"'64.
,

'

SRS PASSAGEIROS

•

-

. pe Florianópolis para Imbituba Lá·

guna - Tubarão - Criciuma .' Araran��á' •

Torres e Pôrto Altgre, viàje pelos contortá.
veis ônibus da EMPRESA SANTO ANJO
DA GUARDA LITDA'
----------

ORA. EVA - CUNICA INFJ\NTll
Cumunica a reabertura de seu consul·

torio no conjunto 207, do Edifício JULIETA
Rua Jeronimo Coelho nO. 325. _''Horárk

, ,
.

15.30 - 18.00,

VENDE-SE
TERRENO COM 450ms2, situado na

Praia db Forte. Preço a combinar. Tratar com
dr. Flávio, na Rua Presidente Coutinho" 83
Apto. 2, ou à tarde pelo forie 3596.,

.

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

ESCRITORIO DE ADVOCACIA
DR. NILTON PEREIRA
Advogado

ABELARDO' H. BLUMENBERG
\

A. HAHN
e PERSJ

Solicitador�s
AÇÕES: CIVEIS, TRABALHISTAS,. CO
MERCIAIS. PREViDENCIA SOCI.AL, ETC.

Rua Conselheiro Mafra. 48 _' Sala 2

Leio e tomo boa nota do

que publicam' os- jornais do
Estado sôbre as comemora

ções em Santa Catarina, do

primeiro centenário do. nas
cimento de Juvêncio de A

raújo. Figueredo e me 31e·

gro com tudo isso, pois que
se. trata realmente de um
dos maiores poetas catari
nenses, doublé de grande be
nemérito da Humanidade.
A Academia Catarinense de

Letras, pela voz de seus pró
ceres Othon: D'Eça, Osvaldo
Melo, Altino Flôr6s, Tito

Carvalho, Barreiros Filho,
Mâncio da Costa e Gustavo
Neves; o Govêrno do Estado
sob a ação íntegra' de Celso

Ramos, representado nas so

lenidades pelo Secretário da
Educação e Cultura, o dr.

Elpídio Barbosa; o orador
oficial designado O' íveíra e

Silva; o Almirante Silvei'ra
Carneiro, organízaclor da

Enciclopédia de. Sar ta Cata-
, rina, segundo notící-i "O, Es,

tado", de 17 do corrente,
num movimento unâ lime de

simpatia 'e de reconhecimen
to dos mérites singu ares do

suave cantor barrí ;a-verde,
estarão prestando' ínvuígares CO'NT IBU··I'Ç-ES

-.

PARA 0 BANCO
homenagens 1t sua r·i.emÓria, ., R· .',. O • .'..; '..,

qU'tndo esta mmha C!arta da NACIONAL DE HABITAÇÃQ: _._ Muito'ém
Guanabara for estan pada no bora nãa' tenham os' Institutos de Previdên-:
mais antigo diário (�O nosso

Estado. Todos os c.1tarlnen- cia �xp.edido qualqu�r aviso a re'speito do des
ses, irmanados em um só tI" d 101. "b montante
pensamento de gratidão,'

con O compu sono
I
e /0' so Te o,. 1

também est,<:trão renq"endo das fôlhas de pagamento, para constituir ,o ca.-

graçàs a Deus por hwer nas- pital do Banco Nacional de Habitaç4o, lem·-c.ido em terras' catninensE'S .

,

ês�e cultor da Pcer;ia e da bramos aos srs. comerciant,es, e 'industr,i�ü.,.
Caridade, padrão de homem

que a Lei: no. 4.380, 'de 21.8.64" estabelecêu
perfeito, constatert:lE nte, es- .

.
.

-

forçad<:tmente . ded:.cado ao essa contribu�ção compulsória ,em: seu artigq
No final da carta, infor- '

. .

.

brasileiro �erviço dos seus semelhan- 22, parágrafos 10. a 40. ,sendo que a meSl!lama O' diplomat,<:t . '3S.
ao nosso prestimoso conter-

Os que mourejam em seus p, devida a partir de outubro corrente.
râneo, meu amigo Dr. Ma- labores 10n2:e' . do Estado, S 'I d'

. -

t
' .

p'a' ·tircbado Vieir-a, ter comprado � 'a vo
'

lspos1çao em con rano, a 1 ..

não esquecem tanbém de
Ihpara a sua coleção particu- lhe elevar sinçeros votos de do corr'f;hte mês, nflS guias de reco imenlos

lar, uma pequena gravurr louvor e de gratidã3. ASl'im .clãs contribuições aos' Institutos de Previdê}1.de extraordinário .bom gôs- é que no' Centro Espírita �

to sôbre. foltaTezas do 1ito- �l'a SOC' l'al" ,..leve co.nstar." além das contribui-"Bezerra, de Menezes do An- '" U

ral C�tarinense, manifestan-
daraí", s�b'a p�esidência 'd� çéõs notrÍlais O desconto de 1:% (um por,'cendo o mtento de a �onserv�r ,

nrQfes.:;;or cataril'len�;e, o.me- "..'.. '.
. "0 '.

para a Su3 s�la" VIStO _"n�o dica homeopat/:l Dr, Laura _ to) sobr.e O total das iolhas COl,?O eo�trl Ul-

ter
. ta��nha rmport�ncIa li.e Oliveira S. Thirgo, será cão nara O BANCO NACIONAL DE HABI-

que JUstifIque a necessldade realizada no dia 27 próximo,
-

'

_

de servir a muitos'�.
uma -sessão solene ém.,home- TAÇAO.

Co�o se c�mpreende,. pe- nagem ao querida Espírito Prev:ê a mencionada Lei (art. 22, pal'á-los dIzeres acuna transcrItos de Araújo Figueredo, um .
.

.

" . ,:
. "

dessa interessante carta, trll- dos guias daquela institui. grafo 40), que a empre�a que aplIcar recu:r;sos
ta.-se de Un;I braSIleiro, dota- ção, O signatário de�ta. "c;<:t.:- próprios na solução do problema de habit�-çãodo

.

de espírit-o público, lem-
ta" fará urna confermcla so°

d
.

d d" t' 5'0 Oibrando,se dos ihterêsses da
bre "Araujo Figueredo e seus, emprega. as, po era reter a e. /0

pátria e da sua gente onde'
poe�a a serviço: da Humani- desta taxa pa'ra complementar o atendimen-

qúér. que se encontre, Fiz ver dade", a qual será reprodu-
.

d -E t '.
ao Dr. Machado que é a Bi-

zida, 'no segundo' ssbado 'tie to a seus emprega os.' sta par e, porem, se-
blioteca Públic,<:t do Estado

outubro, n<:t Federr:ção das O"undo texto da Lei s.erá devidamente regula-
o estabelecimento oficial a- d B

P

A,cade�ias de Letra:" o ra-
- mentada pelo' Ba'nco N. de Habitação.ni'opriado a cpnservar êsse

SI1. Jóvens camponrmtes da '

nrecir)so'�apa de. Santa Ca-
M,Dcidade Espírita ('o refe.ri- Com relação ao Plano Nacio,nal de Habi

tarinfl.. Nêsse sentido ficou
certo o ilus.tre cont,e�râneo

do Centro, dirão v�rsos do
tacão hOJ'e transformado em l-ei alegra-noshomenageado, execu 'Ando ao � .

,

"Ie se corresnonder com o piano páginas de música'de
.

informar que o mesmo prevê que np mínimo
�r. Alvaro Vale. Araújo que t<:tnto _grstava, E \ CINQUENTA nor cento' da arrecadação de, Agu<:trdemos, pois\_ a vinda

os velhos escutarao em sur- t-'
.

para o nosso 'Estado desse dina os acordes-darmele co- cada Estadõ>s,eja nêle aplicado..documento histórico. '

racão delicado, cant:r:do em A titulo de informacão e para se ter uma
GENTE ANTIGA: "

__�mguem ' - .' � ,.

.

----- idéia do montante .dessa arrecadação em todo
o terrifório nacional, basta diz,er-se que a

estimativa feita em julho passado revelav�
aUê SOJ11ente com .essa k'1te de aplicacão o

, ,�

Ban�o Nar�iol1al de Hahit�cão po(1eria contar

coni 30 bilhões' de cr�zeir�s aimalmrnte.
-x X x-

JUNTA DE JULGAMENTO E REVISÃO
DO I.A.P.C,: - Por designação- de sr. Arnal
do Sussekind,. Ministr� do Trabalho é

Pr,evidência .social, foi flesignado e já tomou
posse como roembro efetivo Ide JJR do
I.A.P.C. o prezado colega de imprensa, Jor-

'Ex\Ja em seu _carr0 nalista Adolfo Zigelli.
\....

Lona de freios COLADAg
O nôvo membro da JJR é pessoa que

desfruta em nosws. meios sociais,' jornalísti
.cos e radiofônicos de sólidas e merecinas ami
zades. sendo atualmente' vice-presidente do
Sindiçato de Radialistãs de _ Santa Catarim�

Ao amigo e colega ao ex:te�narnos a nos

,sa satisfação por tão merecida e iúst-a escolha
juntamos os hosos votos, de feliz gpstão em

suas novas funcões que é a' "de renrf'sentar \aclasse profissional no colegiado do IAPC, nes
te Estado.

\

eare ,:Dr. Machado. Nas .pou
cas horas . que ainda so

bram, tenho procurado lem
brar-me das obrigações que,
corno ponta de lança no ex

terior, temas' cóm a cultura
de nosSo pafs" sempre tão

esq'uecide. quando pensamos
apenas na áçã'o imediata. An
do fazéndo pesquísas em

busca de Iívros ratos, gra
vuras e mapas antigos do
Rio, de Janeiro, que serão
vali'osos para o nosso IV

.Centénárto ..Na bti.sca, que,
por curíosídade, estou es

tendendo ao resto do Brasil,'
embora a carência de recur

sos não me permita exage
ros, encontre! uma raridade
de Santa êa:t/:lrina.·· Um ma

pa' de dímensõés razoáveis

trancês, .de 1822, apresentan
do' o litc;)];al. Ü' valor é de

fatQ inestimável para, o nos

so país, e. na!:> me seria 'pos
SiveI/ calj:!ul:áAo. €), antiquário
novaiQrquÍl,1o, .sem imaginar
cerno dispomos, pouco' de

documentos "dessa natureza,
permitiu-me ádquírí-lo por
uma bagatela. Gostaria de

aproveitar a .existência do

documento -para lhe darmos

li ,funr,'ão: até' pedagógica que

po�e 'ter.' Prefeflria ,.
envia·lo"

para Santa Ga.tarina, a al

gUm Órgãó' .'

Ou instituição
qUe lhe sabia dar valor. Ao

mesmO tempo divulgando-o,
pC:Jrque. é.' importante que
nosso povo, 'que como qual
quer outro preci.s"l ,ter his

tória, se acostume a reveren

éí�'l'a, e, ãmante da cultura,
.

tenho cadnho' per documen-

to� ql).e sejam expressão dt.-

'la;",

•

Imobiliárias
\

.

• Temos apartamentos parli pronta entrega, Podp. ser ocupsdo amnnhã -
Ci.ltros para serem ocupados em Maio.

-

tASAS A VEl\!DA
. I * Rua Vereador B'ttista � áreira - casa com 3 quartos, sala de vi�itas -

.

'lUa de jantar e demais dependências - T�rreno medindo 12,50 x' 2\,26 metros.
"'Rua SarL.a Luzia _ Magnífica propriedade de fino acabamento para quem

tcseja boa casa e bar.) pomar - jardim bem cuidado e ainda horta ampla - v�n·
ta por motivo de viagem,

• Rua Tobias Barreto . grandp caM 2 pavi.ment.os, de 120 m2 - todo
ronforto. Fácil transformar em duas,

* Rua Theofilo de Almeida _ Ampla casa vazia com gara,gem - rancho
oo!') fundos _ preço vantajoso,

. .

• Rua João Pinto - Ediffcio' que faz fúndos no caes Liberdade. Grrande
lportunidade para )remíla,

.

·Rua �enente Si�eira - Casa desocupada - preço bom. - ponto ,resi·
'loncial, e comercial, .

.

• Rua Maria Júlia Franco - casa com ? quartos -, 6tima localiZação com

1:nda vista,
.

,

_

• GrandE; proP!'iwJanE' nA Lagô<l - com c<:tsa boa - terreeno de 93 x 100
netTos _ preco dE' ocas11io

• Rua Alté Cameiro n.o 28 na Agr-onõmica Vila Naval) lote de li I :li.
•

27
metros - oportunidade com rQln preço.

• Rua Desembargador 't'edro Silva.- Pr!Lia do Mflio � Coqueiros - L'Ote
ctf. 15 'X' 40 'mptros

'

• No Baln�ário - Estreito - 2 tert'p.nos - bl\rratos" mesmo Pé)T poucos
'�as p proprietário estará aqui para v.ender

• Lote no Jardi.m Atlático Barreiros .. tote n,�J l5� _. medindo 15 11 27
mctJ:os.

�. Terrex;t;ci à .rua Cel. Juan F. Ganzo -- Lótfl n.o 2 oop;:llQ x 24in �ortuni�,

dos LimÕeS.
. .

BRITO ALFAITE

RUA NUNES MA-

CH.tillO

Nada de
,

REBITES

- 60% mais no aproveita
m'lnto. das Lonas.

CASA DOS FREIOS
, Rua Santos Saraiva 453

ESTREITO

·ria 'de ver alquebrados ve

Ihir1hos,/ Ombros cheios de

pêso e trêmula passada.z' Es
sa gente que passa entre dô
res e espinhos/ Desde o fla
vo raiar da clara madruga-
da.

'

Já passaram talvez por
melhores caminhos,/ Já ri
maram do amor a festiva
balada/ E tiveram do sonho
os .maís , cheirosos ninhos!
Nos verdes aliviais duma es

perança data...
.

Essa gente que vai pela
existência

.

alora,/ Com o

. peito �f1itivo e acabrunhado

agora.j' Guarda na 'alma tal
vez uma recordação; Da vi
da que passou, efêmera e

apressada.Z sorriso, uma

dor, uma lembrança, um na

da.! Deixando a soluçar em
cada coração"."
Do amigo e do confrade,

que nos enlevava, naqueles
bons tempos, do Congresso
Repre,sentattvo, com a sua
verve animadora e. franca;
uma saudade . ,guardamos,
indelével.
Rio, primavera de 1964,

ouvindo cantar o sabía na

mangueira do meu quintal.

,
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EXTERMINIO FULMINANTE DE ,BARATAS, PULGAS.
TRAÇAS, ;:mSCAS, FORMIGAS E CUPIM

Processo Moderno com Garantia de fi Meses
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,
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. ,
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Dia 15 de Novembro� nesta Capilal: Prova Ciclistic
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nscncees wres,
,

-

a o

Fa�am os Dirigentes Salonis�as

7

49 '�NOS, DF
I

LABUTA
\.

CONSTANn EM PROl'

DE SANTA CATARINA
,

NO SETOR DOS ESPORTES-

O sr, Enio Selva Gentil, tesoureiro da"

--=--M-"':""'"..:..__o-;....._---C---·--------:--
-------- --,----"":"-

Federação Catarinense de-Futebol dê Salão [; E t·
II-

t
" .' lf •

,

ao apresentar a arrecadação dcs.jcgos 'reali- (\- '� :.' . O n, l,nlJam ln ,ein'§ �voszadosl no Ginásio dó ,Centro SESC-SENAC, ' \
em continuação ao Torn,eioCELS'O,RAMOSI

,'p"�'",r'",a 'a'',I, S R'\e-g',.�, t -=!' s all()' d,;, ia� "

confessou que a arrecadação nas duas partida � g g , i
�

foi .uma completa decepção, pois os diretores I

�:r:���:d:,,��:�r:::�e salonista

esperavam'-U-lt-"IIIi-m-,-:•-�-' d'o;" ',("/S·P'orle-'

,�, I�ri, D,II", ti,,m'
'

,

o te�oureiro daF.C.F ..S. e um dos gran-I ',' ,,(;)'
,',

,

,

"

"

"
" U. I � enledes entusiastas do esporte amador em nossa I

,I
,

' 'JOÃOZINH(i) VAI FICAR DA SILVA RENOVOU, so com o Guarany, p )�. vou em suas fiJe:ii'ãs um'terra mostrava-se completamente desolado NO AVAl
"

mais uma temjorada, dos bons valôr=s com q1J()\
CO),TI O prejuízo causado pelos jogos. .... o jogador ])2 Silva, v,e"Yl Assim, o cai-ipeao regio- conta Q elenco

O arqueiro- Joaozinho que de renovar seu compromís- nal de Blumenau conser-

Continuando a minha série de observa

ções rios treinamentos dos clubes visando o

Estadual a,s' 6/1, vou fazer hoje um apanhado,
,

do que assisti domingo último' na baía sul.
Primeiramente devo confessar que gostei bas
tante em ver o i�te:;:êsse' dos nossos clubes em

, ,

lançar à água quasi todos os seus conjuntos
aprimorando-os para uma bonita apresenta
ção no próximo mês de Novembro, quando
será realizado o sensacional C.C. de Remo.
"Estive lá no atêrro da Prainha das 9 horas da
manhã até às 11 horas, e constatei que de fa
to êsse campeonato promete ser dos mais em-

""; t-i'-J1gantes, dado o perfeito equuirmo que
s.e"':'�- Thma�idéia mais' ela- Hungsía+> 'ISTVAN -" B:I-- .existe" entre as- diversas guarnições

- dosctu-
ra de como foi desenvol-

, LEK, LEVENTE LENGYEU b J 1 t t'

es na capita , sem 'Contar Entre .an o com osvida o ,emocionante tor- e LAJOS PORTISCH, o.rí-
neto, daremos a seguir o lhantes, porém impulsivcs., clubes do interior, que são Cachoeira, de Join
nome dos participantes Israel: JOSEPH PORTAH vílle, e América, de Blumcnau, que deverão
.Y.JÍ'lr,as respectivas probabí- pouco preparado 'para un

hdades (Je triunfo que lhes torneio de tal envergadu- vir com as suas fôrças máximas.
éram atribuidas antes de ra.:

,,'

I! Primeiramente vi descer a raia o quatrocomeçar o torneío.] Ei-Jo,s
sem patrão do' Riachuelo p o' double do mes-aqui,' por paises : Perú: OSCAR QUIN('-' o "-- - � --

6' presente artigo foi e1'1-
.

Argentina: ALBERTO _:;EE, práticamente um d'2S mo clube. Gostei da remada do quatro forma-
borado ,com base na repor- 'FOGUELMAN e HECTOR conhecido' fora da �merica do por Theodoro, Base Aérea ,Cordeiro .e Er-tagem de AL HOROWI'IZ, ROSSETTO, A nenhum dos do Sul. e com' pOUC'lS pos- ..

diretor da revista "CHESS dais se consí rerou canrlí- sibilidades
"

de destacar-se. OC SIO Vahl Filho, aliás, para mim êste quatro
R'EVIEW", e publicada na dato para a� honras má- Iugoslávia SVETOZAR,:oe não tivesse que dobrar faria um j-áreo es-revrsta "LIFE", de 14, de xímas, porém, a Rosset- G L I G O R I C e BORIS

,

setembro do ,corrente ano, to (que em torneio realiza- IVKOV, muito capacitadl13 petacular com o quatro do Aldo Lu?; difcU
AL HORO\l\'-ITZ; já foi do, recénteménte em Forta- para ganhar, astuciosos e mesmo de se s31)cr qu�m 'venceria. O double

campeão nO'l'te-ameriba,nó leza foi derrotado pelo jo- perigosos, ambos,.' como jii
d.

em tl'ês ocasiões, tendo, pu- vem campeão' Brasilei!'"o, têm provado em mui:o� formado por Alfredo Quad:ros' Filho e E son
blicado rnais, de uma deze- ,Antônio Roéha, que repe'" torneios importantes, Pe!re.ira

'

também impréssionava hem, mas
na' de' livros sôbre xadrez tiu o feito um mês depoÍ'3, Estados Unidos: SAIVlUEr�

tem contra si a dobra que os seus remadore�ao qual já se decUca a mais desta, feita e".l S �o Paulo I, RESHEVKY, de 53 ano;:;, o

de meio século. São dêle �,S o mais experimentado, acrt'- decano dos grandes mes- farão. Se nã,o dobrassem poderiam vencer Cl
. comentários- das 'partidas ditava-se ser o mesmo co,- tres que atuariam ne3r,e

páreo. Da parte do Aldo Luz vimos descer aque serão publicac:las em ar- paz derrotar a jogadon?s torneio; esperto, hábil e te
'

tigo des�a sequênCia. dos 'mais fortes, Lamentá- naz, acreditava-se Que clH?- ré,Ía um dois com patrão que apesar de vete-
garia ao- final oCl?-panrlo r.'":x'c poderá surpreender aos mais entendi-
um lugar importante, PAI, '

Bm'mO, jogador sempre dcs" pcis O E:Hl barco está andando muito bem
perigoso já havia obt'ido e êl( enCO'l'}':rR',se em· ótima forma física. O
classificação em outro tor·

,Aldo Luz ';",:Tj-/r1 ]8nc.,ou a água o seu oito eneio 'por zonas. LARRYBulgaría: BORA TH.IN- -

'f'EVANS, otimista e capaz O seu quatrc ST1 y �l r.:::o , que 'IZ·'2ram' umGOV, Uiu astro em ascen-
de (causar cruéis eurprêsas. I �.

'

d ·lhsão, considerado perigoso O prodígio americano B-:lb- treInamento ongo e Q(7='0lS puxaram e 1 a a ;:1:ante qualquer adversário ·lh t h· -

d'f 'I t'by Fischer 'não participou 1 a, en o a Impressao que 1 Cl meu e o qua :porém, com limitada expe-

I
I

riência em torneios inter-
do torneio, por razões qu tro sem patrão' aldista pcruerá o páreo, pois' ;;não quiz revelar. Mnacionais.- êle leva a vantagem de corre1" fresquinho, e rICanadá: Zvonko Vral1e- União Soviética: DAVTD

sic, apenas o segundo em BRONSTEIN, grande gêniO isso é muito importante numa regata de ta- I
seu país,_Vranesio se apre-' criador c�jos vôos de fan j ma�ha responsabilidade. O oito rendeu beu) lsentou sem pregões. O me- tasia enxadristica as vê-

d M 11 d-')hor enxadrista do Canadá, zes prejudicam os resulta.., sen O juntamente com o • artinc e um os
'

Abe Yanofsky, não pode dos práticos de seu. jôgo;: prováveis vencedor:es desse páreo. Do Marti
participar deste torneio. no Campeonato Mundial '0 nelli obs�rvei O double, O quatro co:rrf patrãoCúba: Francisco Pérez, 1951 empatou com Botvink

Ao chegar ào seu término mestre medianamente bom VA'SSSILLY SMYSLOV, titular e outro quatro éom patrão descendo á
o Torneio apresentou uma que segu�ámente se via an- campeão mundial de 1957 raia, gostamos do quatro titular, 'apesar desituação quase inconceb1- te adversários de uma cate- e 1958, virtu0so cabal que
vel: um empate de quatro goria 'superior. ,

se distingue por sua suti� treinar desfalcado do seu prôa. O double mar
jogadores no primei!';) pi)S- Checoslováquia: LUDEK leza nos finais, BORIS tinellino continua em ilttenso pre'1arativo,to, Ao final � competiçá') PACHMAN, é um téórico e SKY, astro sempre em de

1 d b d h 1cC'I1partilhav8.;,:1 da honra esUlista de prestigio in- senvolvimento e ávido de i
ta vez assusta o coJ;l1 a som ra· o Riac ue o

suprema com 1'7 de um ternacional, p01:ém, sem na- experiência nas aberturas. I

que está tinindo, e se não dobrasse eu não
máximo de 2:YpontoG pos- bilidade para chegar longe, MIKHAIL TAL, campeãu . - .

t C h1• • -. -

mU1'ldI'al de 1960 e 1961, e:-:.
SeI nao O que Ia acon '€Cer. omo os sen oresSlvelS - um mnamarques mesmo aSSIm, nao era pa- ..,. '"

de 29 anos, BENT LARSEN ra 'ser enfr�ntado sem pecialista em táticas auda... podem obseryar claramente, a regata deste
,

Porque, é que
-

o J9ão zi- e três grandes mestres 80- grandes cuidados ' zes, profundas porém, per! ano v'ai ser de arrepl:ar os cabelos de marti.viéticos, o ex-campeão Dinamarca: BENT LAH- gosa, 'LEONID STEIN, atualnho �i quandO se fal?aRem mundial VASSILLY S�� SEN, agressivo, e brilhau,;e, campeão f':,:"O, porém, me, ne1linos, aldistas e riaehue1inos e tudo fazaumento de passagens. es-
�

ponda a esta -pergunta LOV, de 43 anos; OORIS porém, com uma histórIa nos conh(, o que os de- crer que terá um desfecho .empolgante, levanSPASSKY, de 27 anos e irregular no ....{i(' li� res- mais competidores soviéti-ganhe uma -bicicleta novi �

d' h dI' t d P
.

hanha em fôlha. Às ::artas po outro 'ex-campeão mundial peito a sua ,participação coso -'� , ,O para a c ega a a. no a erro a ralll
derão' ser remetidas para os MIKHAIL TAL, também de em torneios importantes, Estes 9s participantes dr uma verdadeira multidão que sofrerá muito

������:I:t:�e;��o�o��: 27D���:' a primeira rodada 4��àn��R��,d��ta�:�ü�_ i���:�o de I���:�t��.i�::il, ��
-

com os seus clubes pr(�di1etos, �Rois<f\�;e�Hr' �".,
.

. fra, 154" Fili'll no Estreito até o dramático final, hélU- ção difícil de prevêr, po- qual continuaremos � dar que no mínimo cinco páreo::; ,s,'*rj�:' ·,�':'!rt���:!>�},�[J.�:'rua Santos Sf: 'aiva, 37 ao ve' lances sensacionais que rém, perigoso até entre ad- detalhes,
� �?�;,: nossos leit; ," '" QSGUerY{')'S"E:Ios torcêd.(ll'�s 'riõs'<cem'�fuetros-lado do Clube '�, ou para a animaram sem o, ve:rsál;io Md

.

ta ea-. � - •
<

'l
.

'

',IM",-ruo, Anita. G'arib,a!di. mês inteiri ,dR, 1" \;j� '�E<,ia:' I

"���·��\�·��::�������.���������7��)�Ji:;:;�::�;;........"iiilliiííiíiiiii

,

. '" ,CARLOS FULGRAF'W NUM DESA�
- BÃF:O: "�PUBtIC'O FLOR.IANOiPOLITANO
,�" / ; .�' INGRATO

'

,I '/.
,.1'; ,

-.:

{' { A reportagem nós dias de jogos 'maniev�
se sempre em contato- direta' com os direto
res di!' Federação .Catarinense de Futebol de
Salão, .procurando sentir de perto 'o que se

, " ,- '

pa�saYa, .. :cbm,-os.ruembros da nossa entidade,

salo;;t�:�kH�s:-jf�lg;�{outro grande bata
Ihador do �alonismo, em Santa Catarina, co

mo que num desabafo argumentou que' o pú
blico flor+anopolítano.é -ingrato. A F.ederação I

se' esforça para me1h�rar o .nível técnico do
futebol de salão 'de Santa Catarina mas o pú
blico não colabora. Assim' não é possível tra
balhar com prejuízo

, "
,

' i
Palavras de Hamilton: Berreta: "COM PRT

JUIZO -NÃO É' POSSIVEL " TRABALHAR!"
., ' , rf'

HamiHop Bereba; vice oresidente da e11-
, tidad� salonista, também fo·í; ouvido pela re,.!
portagem'numa verdadeirà emluete: que reé�
lizamcs aindal no GinásiO' 'Chad�s Moritz,
com os membros da dIretoria 'afirmou Hamil
'ton Be�reta que os· jogos técnicamrnte fora�11
bons) porép:1, a arrecadação foi uma compleül
decepção desanimando e desencorajando ,a

que nós lancemos em iniciativas de maior
,vulto.'

'

Era nossa intenção trazei'mos uma equi
pe carioca para a reàlização de duas partidas
nos próximos dias, porém, com o prejuízo que
tivemos com as exibições dos paulistas, desis
timos' da idéa.

SYLVId DAMIANI TAMB,EM
CONFESSOU SUA DECEPÇÃO PELA

RENDA
'

Outro memb�o da diretoria da Federa
ção Catarinense de Futebol de Salão, fói ou
vido pela repoutagem. Trata-se de Sylvio�

-

mostrou-se totalmente desolado pela ,falta
de apôio do público à iniciativa da Federação
em programar jógos interestaduais cO'm 'equi
pes paulistas e terminou /:A arrecadação do
,:fforneio diz e ates�a mais do que minhas pró
ptias palavras.

VENDE-S�
Um BarzinhO' resi,tencial. Tratar com

Osvaldo Gonçalves' (DICO) à rua Conselhei
ro Mafra, .120.

c. 'R. LlMOENSE
,,,pPMINGO - PROSSEGUE O SUCESSO
�;' ;.

MOCIDADE S� DIVERTE"
.

,
"

� 19 ,HORAS

se encentrava radicado �10

Postal Telegráfico, deverá
retornar oficialmente ao

conjunto do Aval" assínan
do contrato com o clube

azurra.

O arqueiro 'já 'atuou pelo
Aval contra o ,Coritiba, no

Paraná, realizando b n 'par
tiGfa, "

FERROVIARIO, Éumm

, A --eqnip-e salontsta do Fer

rovíártc é a atual li-ter do

campeonato regional- de

'Bltllluinau; que se encontra
em pleno andamento,

$ERRAMALTE '!W
PALMEiRAS,,-

"
'

o jogador SerrarnaLe
atualmente servindo ,1.0 fu
tebol serrano, está sendo

pretendido pela equipe q:J
Palmeiras de Blumenau. Os

palmeirenses estão refor
çando a equipf' vis,,'"'do o

éertame 'regif;ma� e ü 'Tor
neio IntenuL",c-:::c-:;a',

.

TORNEIO'
I:HER1'1mNICIPAL

Com a/ pr.rticipação de
seis eq,uipes, vem sendo dis

putado no Vaie' do Itajai
um Torneio Intermunicipal
Participam, 'as represen

tações do Carlos Renaux e

Paysandú de Brusque, Tu

py de Gaspar, Usaty de São

João Batista e Amazonas

de Blumenau,

AMERICA
44 ANOS

COMEMORA

A diretoria 00 Clube Náu
tico América, de }':;;nmaD<'\ cC

comemorou 'o"'ttem D seu

440, aniversári0 de funcln

ção, Em vista' do aconte
cimento si�;�;,�-esportivo os

mentores (o cLlbe blum8-
nauense prO�i'r.m3ram ur',

carnet d,e f�?\;a,> para co

memorar � c;') Eígnificativ:)
evento, Os ,,' fabFns da equi
pe esportiva ('dn, votos de

fe1;I',,; -lficl"S a(\ diret,ores f�

associados do tradicional
C111 be ' remlst2cc
Catnina ..

de San�a

REUA'l'O�
Pedro Paulo Machado

COLABORADORES ESPECIAI�
,

MAURY F,lORGES -' GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
RUI LOBO - MILTON F. A'VILA -, ORILDO LISBO�
MARIO INACIO COELH6 - DÉCIO BORTOLUZZJ

ABELARDO ABRAHAM

. "

-,-----.,---- .

()S

e'
I ·t�,,1 c v:e' rr',,<·'1'01 t, �r'o�'. J. ' }�" ""=

1Iti'9� 'Ai f '�;, . .-,

Escreveu: Abelardo Abraham

-------------'---,-------=--------, ------

',,-

W. L. de�MedeÍl·os

SURPREENDEú.-TE RE-

SUE./T.ADO NO" TORNEIO
lNTERNACíONÃL DE

AMSTERDA-M'

(Prirrrerro artigo de unta

séríe de quatro)
,

velmente, os melhores je-
OS PARTICIPANTr�S gad?res argentinos Miguel

Najdorf e Oscar P!wno, nau
participaram dos é):1contrcs
de classificaçào,

Com a grande nDvidade
de uma regra recém a.:10t3.
da que Jjmita ainda. lDé'..is
o tempo por .lance, 'iando
�s dispnta� maior rigl,iez
do que no passado: a F,:::::'E

fez realizar recentemente o

Torneio ln�ernaciomtl ,'te

Xadréz, em Amsterdão, reu
nindo 24 enxadristas, T 8-

presentando 14 países, pa��a
entre sí disputarem, o di
reito de classificação para
mais tarde j\)garem o Tor

neio de Candilatura ao Ti

tulo máximo do enxadris-
mo mundial.
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Quinta Feira Próxima Ministra. IvoD'*q.uino .Fa:la-rá ·Sôbre· o' Ante Proj�to �o Có�igo Pena] M,ilitar :: J _.!

�2:��!;i�:�'@:�g*
..

AU1UellO '�O funcionaUsm,o> COnnUUa'" reperititindeProfessor Alfredo', Bm�id' o. Cód'go de Processo do 'Tr� . . "
. . ',. '

. " ,

��sP��:g�od:e�,'�:��'Oj��� bal��. .._

��:t:e���clid�o�:e;:,� .��;��lQ�:��;n:f:d�: . :�� e�:����:SJtiV�l��� E"Xt' O':S'".'ç'�;,O" � 'd: :e','····F·:10'1:','"e:-'"5" �� 't.':U�·d""0'
.

p'ron' �jJ'-�:'
4ér Exec::utivQ ao. funciona- �n:eo, "coflC�!;lo o qual 'to. ,v!mcl1néntos " testemu- . .;,

' .�, r

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

'
.

vil, falará no día 29·Pli6xi- deAD�!�:��ã�á :;c,F:'�t�I��� psm? púhHco.' do' ES�a:�<?i' qm�t�PIl�rá l)�ra.maior. �S- nham Vossênéi.a sínceros 're:-
.
ti" /

..
-":
.. ,

'

." i
-, <.'.'� '"

'.

,

"
.

,

.

!l1.0, quínta-rsíra, o Dr.' Ivo
contínua Q Governador Cel-. tunulo .. desElmpel1l1o missao conhecime�t�s' -'; ma�-iÍfes�

/

""'m zrandes atividrides'b' .

D'Aqutno sôbre a re,:.·ónr.a vídando ,'para êsse curso,' . ."

t
v . ..

, so Ramos a .receber mensa-,: de educar. Aten.ciosamente, tam-se 'participantes jU6 as· Sr; 'Mário Mori.tz, rrésÍdel'l- / .J.do Código Penal Milít,<J.i·. magistrados,
.:
promotores, "

, .' , ,

gens de tôdas as regiões ea-" Al�lxó 'Dellasgíustína, In�jPe- merecidas homenagens lhe tê' da' Comíssão Or2âl;iz�dQ- � '.' -:

, .", . .

.

� ttste Curso sôbre .as Rie- advogados, .estudantes e de- 'd t Re i' 1 d R' d S'I" .". ta...·
.

Q tI'
v .

F'
'

.

'B
• .'", "

F
. .,

D'"
, ,

tarinenses, comprovane o. co-: 01':. g one e 10 O' ti. �Qram" pres aas
,
uar .e ,ra. dq. r- Exposiç�o .. de Flêi-- Irmas' r f:tn

'

-

dformas dos Códigos, é pa- mais. .ínteressadoa," Os quais' tn,'�p' f.oi bem recel?i.4a a ma>-_' t'Qtlell:'a rece.ber meus pro- Corporaçãe j�la/OficiaUda· res Naturais ou Arfificiãi" ':, .' .,.,.' : .1 � )Cas· az'em oaço..

as· etrocínaco pela direção (ia receberão dip'Iomas, a se�·. .. , '" .

• . J'omção d� vencímentos, a", fundos'
.. a.gl;.adecímentos . 1'e- de. Respeitosas .saudações, .conteccíonadas, a realizar-se

' .-

""ac Idade de D' eíto da réffi conferidos' no' final por . . .' .".- -

''''V' C
.

t· p,'
·

f"fJ! .u u e e· Ir .

maior já da.da por ll.m GO,; cen,� aume.nto vencírnentos CeL Lehandro José d,a Silo no' '1'ea,tro Alv2:.i·o :de' C'arva·.· .:
". '.�.clna.s/ o·n .ra :a

.:
. O 'omle I eUniversidade de Santa Ca- aquela unidade.... di, Univer-' &:i I '. »

S'l:dad'e d'e':· Aanta Catartna, 'vêrnq d� Santa Catarina dOS, q!le·.· assegura
o princíPio� v�. Jr .. Cel.. Mauríc�0 _Spal· '1110, nos' diHS, 25',. 26 e' 27 ,do . ", .: .' . .,'. .

',. ,. .

tarma. u . .

t d lt d d S M F' W,ASH�NGroN,. 21 (OE) d.�ç!ão Wt.Jllcome. A OMS re-seu.s SeT'(lClOrCS. 'ransc!!n.. e a l'U1SmQ e. s� mg e o.uza, aJor. are corrente, sob. o natrocínio .

__--.--:--..;_------------'-'-.......--- . . li',' .<

I?entre os tel-3gramas en� 'beja' ! 'justiça. Respel� maceutico ldelfonso JUV&' cÍo Depal':tamento' de Cultuo '. .

\
",

.
.

.. servar", ef3�as 90scs para
__ viados ao Che�0 0."; .:r"::xecuti·' saurl:aç0ê.s�· CeI. Mário ;Fer· . nal, Major AntôlÜo N�es ra da 'secTetarü� �de Edu.

,....:.. Um fundo valmúárió da" utilização e'm crisos de emer.

":"'iI":":i1'
:""""� .' �

j:j' '""
.'

d ", P' P'
.

T t'"",
,.

. Organiz.,aç'áo
.

Mtl.�d;al. .
d'a.

'

g'e-'
.

. .

vo catarinense, dest!icamos na.nuo, o.).1e es.'. Ires, nmeuo enea e ..,.).1- cacão e Cultura. � , ,nCla .

. ,

os s�gÚj..ntes:
' ,

.

.: "Os' 'O��Ciais �!'6ser:,a PoU· génio Lazaro Gi.daçJ.�, Májor
.

Segu.ado decli:traçõcs do Saúde destinado' "à melho2' , (> fUAdo da� OMS
f , ";Em meu nom� .e ·no d�. �hi..� Militar, ab�ixo . assina- Alfredo Luiz Teixeira, Teo, Présidente. da CoinisstiQ,

�

l�ia das Condições ,sanÚá;ri�s ao "em 1960, para receber
o MAIS' "Il �C!l ,)IJi1l10' DE todo O' Magistério' 9-elita i� _ti9.�) '�.��ficwfos çonjupta· CeI. Juba� Coutinho.'" ach�l.In.se inscritos cêrca:_ de :t'ecebim. a', cbntrlbiü<jão �e' cQntribuições' volu.ntárias de

.

Flor�anópolis; (Quinta·Feir;l), 22 (!e Outl_Jbro de 1964 giáo
. esço�!3:r

. apre!>€�tQ· a ' . quase duas ceqtenas.de. paro,
om mi.U1ão e. 'meio ''de· ddsés gÓ"ernos e 'pa�tjcu.lare�;· @m

----------, ---'-----.-' - ' COU. MAfRA" ,44 - ,tONS. M1FRA,44 tici,pantes .. o que 'b'em
"

de-
d� 'vacina càÍ}tra. a pÓliOl;lie--. �inheiro '0U em produtos,

[lfll: 0Stn'ihna"n'te' ti dp�pnv'D'lvin'J fj'n'to OO:RS;"�A·FRA, 44 - COMS., MAF�Jt. 44 ::s·�:�pe�ta��r�ss;eàl;:· '����0������:a::�e·c::6���· ,�:�je���·.!�t:::eo�ú���·�:
,'�,

.

,U l \;� 1 �/�i lf; ,,��;t1 '4i., ,U r., _li' ; '"J' .

"

-'
. C··Íl7tt.!S.�LR�I'BO ..'�AF'RA:' Ali (ção da/I� Exposição dê FI$- ,:�osJ�r"r_n�cE1ut100S. \-'

•. ,'.
de' comba,te à malária,. ,Ja.

.' .

,'. ,U,.".. ii.; ..... l�i. "1"-:
res, que se:r;,á maugurad;<l., às ..

Le .,�cordo <?0n: on?tlCIa rIbla, lep:r;a � bou'ba, e 'as

'd'�:
\

!l,�·,·U'�.:··,�IIÍCU·.',11.0"'r',8". :'·0'.n
..
·",S'·· ·mu· ·1I··�·:.,C· :t.1.P.I,I!,f'i'.•.S·.,.:·

, '.
, 20 horas dopró�o'di'a:�Si d�vulglada .pelQ escntOlao.r:-. que se ctêstinani

.

a ajudaI'j

... li �� !!i ti II; ; I!! h.

f·.. pr,osseguil1d<{ em suas de- glOna da ç)'�:rS pe�ta, cicIa-. as nações novas a organiza
.

" ,',0''-S ·A·R,M.,A'Z·ENS' D'O _('. (Sl. J clarações' dissl? aindá o sr. d!'; .. o�G':floa�ol'es s�o a. Ola, rem' QS seus, seniiç .3 de' saú-
Subst�ncial a cola·

.

.

PARESC e ,â,a Secl'e- dos sü:;temas de tra- .',

L Mário: '.
' .', xo, O n.1J>? Pfizer .e ,a Pun·" de,

boração da Associa- taria da Aúicultura balho agricolá. '. As fl6res �'naturais . se,rão
.

.

C
' ,-

'd'" C "''' t· '0 SESI' de. santa Cata,- dos portos de ab.astecimen- '.
. .,

"

,ção Rural e da A A· nao. me e;n
.

es�orços Olllorme lvemos opor- . cortadas 'dos -jardins em N"" 'Df
' .- ',' , ",

..

REQC 1 d d f" t'd d l'
.

l' ..

os ,rin.ã. ,:. alem· .·de: as.sistênda· tG do SESI f1mcio.nam '",

o"ta'
" "', 'I d' C t O A dA

·

'-I , que ao .a o a, em avor, aa mecanIza· 11m a e (e assma ar, , buq\lês. arr;mjadas em ',j,l),r· .' '.
"

.

I,Cla . .0, ,an f ca em�co'çã.o � e .moderi1izftC;,ão J·oinvillenses. p,ud,erâm ter social;; .médjca, odontolélg�-· mesnío, na pró.(lria, intlus"'l 'lh
.

_
•

. '. . . r.os, v(.tso;>, c ...�. _qs, vaSl as '., ,

.
,

uma demonstr�ção ;cto . nl'O-' ca e jurídica, presta tam- tria, em re�ime de' cob.bo..
.

'XI d' F
'

'" . ,.

ã ec"ot:'s'e8il'vfima"da'" deem,'qtál�'a·,·sepjaarnal "/

..... :...
"

..e.
:

.e
.. v'e','rel·rOgress,? que vem" álcançando ·bém aos seus bepefici ri3:; ração.

11 _" 5U.
.'

a mecanização da nosSa la-. assistiê�eià.. eCollômica,. 1'e- Ó movi�nento verificado, f' ", .

, '
. que po�sagl . lca.rrm. e�p0!3- O C.�entiô Ac.ad'ên.u.··co...n.. " F."cuId.ade de'. Direitovoura através da ,à,p' r.ese.n- presentada' per' forneci.. é prova da grande' 'ntilida:� di

..� ...
, .

'., tas durante três' 'as, a vi- de..Fevereiró, ór!1:ão l'epre- U.ruversida.de A,.e Sallta' Ca.tarião nOidesfile do dia 7 de mento de gêneros. alimen- ae dess.a asslstencui. Ao se • � ""
) .. . sItaçã,o pública. sentativo. dos" esturlrmtes d� t�rina, co(!_rente, com o seunumerosos' trator�s, que 'so- �íc�()S., e' produtos farma- COl'lsu:tar, por exemplo, o ' . '.

-mum o tótal de 64 dessás cêutiCQs."
.

relatório de 1963, nuta>;e
.

, � .,.
.

passado de luta em prol da.

máquL-.1as em atividades já.
.

Di�tripuitlos no mapa q(, q�e naquele períbdo, ,o l)(;� .:Aprov.a.'.ra·m Ma
..
ni.ies

.. ·t.·.,Ó : justiça e da .liberqade, vem,
. .,

.

.) ..
" 'peJa presente· nota oficial:nos 'campos de produção do

.

E�tado, :0. Serviço ·Social .tIa pa,r.t.amento forneceu m(>r- .. . ,. 1·
••
'.. •.• '

.

I BELO' 'HORIZONTE, ",o 2t láTiôs' .mensajs:,·. inferiores :r - uhi:r sú.à vazia de to·Município. ..Indfrstria·, mantém .26· po,:;- cadorias no valor '<;uperior " / . , ..

.

" (OE). �. Dirigentes 'sindi.,. a 'Crl ·SO.OU();,Ó.O:, C>s' trabà.. dos iI os estudantes' br:'\silei·Para. que se possa 'ter I.J.ma tos "de' abastecimento, ven- a, !5(lO milhões de' cruzeiros, , . ".' . ,
•.

, . , ca,is, dos trabalhadores de
.

lhadores nimeili,0s déseJiutn, ro�, protestando' contr'il.. aideia cio rítP":O de ijesenvol· derido "g'ênerbs de priÍneir.3. proporcionando; exatamen- " . , ... "

.
/ .

. , Minas' Gera,is; ·a�l'O'vara.m:
..

.,
.,

injustá suspensão dos ,mem·-vimento alfZi,.�lÇ2\{r.n.sob esse rieçessidade,'à preços�fufe': te, 416.083 atené�ent;)s.. .

.

'

" .,.: f!
.". .

b'l' ..�. d'".. manif.esta.· .protesta:pdo' con'- 'que, ,,80.,•... ique..
' 6,U.•teito.s.·_, ao·· .1'08 que ll1l.egrarn a l1'eo0-,tsr,)eatt:_), 'ba'3ta di7R-f que :em nores à'o'. comérCio:""" o que Esses. números . sl:gnifi- ,., .

'",
-

,
.

o

2 ' . tra. o projeto .de lei, de go-· tributo� os· itssalal;,ia�·os.' qü.e. ria" (Jo tracücional" Centro.1�6.1 SÓ c�mtavan)Q8' oom 1 ,yeni .' ''f_à'clfitat-
.

a aqulsiç?,o cam".que, i.á 110 ano' P<tSSa,- _
.

.,

h
-. t" . v.êrno Que faz incíqir:' o percebe,.ln '10 vezes o: salâ- ,:\elfldémico.. da Faculd,adetratores, enquánto Oje' e-. e contribuir :pactO melhn!" ,do, o SESI ateu,çj:ia, diària- .. . " .. .

.' .

.
� �lYTnO·"'"'O "'de ::r�'tlda' 005' �;'t'ió ""'cl

.
. , .

- -Naci� ,...de-Direi.to,· viti-'mos 64 e quase todos' de p.a,.d:rão· de vl-'1.. qa. classe mente, cêrca de l�i;)5 for- � ....... "'", .

u .,.
.

d d
.

d' l' d"
. . ., --_.-�_ ....�,.. , \< '_;,

• •

t., �•• ,a.s de, .!.l_ir.l dire.tor . de.spÓ-.proprie a e e avra ore�. i:nqustri�ria.:
. ,

necime"to� com va[01' uni- / '. . ticQ, que Q;>' "UlS . lmpedlX
na 1 '�e'n' l.;n-11" A ,maioria, cômo':iá "dlS--

. O' abasteCimento dás tário de 0($'+-262.00./ - 'U-:·I.f,·.m·'a.)'�.'N'ot'L'C'I'.as.'.·. ·"'a·
.. Pl·:a't.'c'." ao>' t'l'm_ d·1·r·61·.

.

,t· \ '.', U '

.

h
.

'y . !<ümos, fO'l' .:comu
.. t.ada" com"

',. "" "....-
f

;;.J _. - m.ere;adorias: 1- çsses !pestos
.

Servindo as fammas in- conSagrado' pela ConStitUi-
BUENqS, 21 (CF) Na ta Argentino, sét1so rnemb,l'os finánci::nnen.to, sendo 9o,o/á _ 1)( feit·o por_ Intermédio de du�triárja de 'Santa' C().ta-

·O."l"[.'M E'''H',n,'�,I 'E ',','NO' , M.UN'.:O·.Q.·.·.... ,�...ãEoUN·,��op;ais·:: o. de' LIVRE
C,'lsa .Rosada, correm lU- respcnder,tJll1' que na(\a. S3-: pelo Banco do Brasi�.� os '"3' 'armazéns, 'gerais clístrl- _rina, em :localidades 'de i� [; UJ J;\> ....;
HlO'rpc; ne "1I1e P"��l1' est,Ji.".ia., ' biàm' a, respeito. Cáso) êsses re<;tantes', J.(JOIn por,

.

outres' 'í)Uidoi:�s "que contam com :l11aior concentração cpe:..· , '"
.

'11
\ I' lt'. .

.

.,

b 1
.,

l,d' édi " '. ,

/1
.. . .'. "LI�d'01'1' J'o·})U'.s·on·.•'.:'

.

a ,sr·a..
'

.,... ape ar para 0_ a
no Paraguay, pronto' para rumores nao' 'sejam confir- _esta ,e ecfmen;o� e' ·cr .. transpo�t� próprio. Os. f....l.- rária, o SE-S',I veDdia p'J'r - nfor1ll0u 'o. 81.'nitartte ",... espirito demochitiooodo' pre-
cruzar a' fronteira com . li madÓs, dão êles uma' icJ;éia '.

to. .

,<. • 111\tz�ns ',dLStribl,Jidorts 10- lheS, 0!1� 1.9fla,· cêrcá de 14� � Paulo B6r'gígio, presidente ..�l1zal)!étb ,Ducki teve q�e sidente Humberto de Alen.
\
", C<11tzn.m-se nas· "idades ti.; milhões de ,,'j�zeiros em' c: \, :Com.issão .' Geral' ée 1'1').- p,agàr uma· fian'Ça: qe 'deis '.éar C�tiÍ;el@' Bra116Q: à fim

.

É de j�lsti{;a r���is.t:·ar,.9.u� CrÍclutnã\ '�r�sqtl� e Joi�- plercadorias; �'ó corrente vestigagôes que _a níesl1}l'l> ·mil. dólares,. para ficar em de ',que interyenha na crise
. e:.,e, progresso raplC\�,' ven-, ·v.11.1e," e-nqlú'n�o. que' os 26 .e1KerclClO, p�:lo' crcscen�e está' e:;üinta, .desde . o j;a. Iibe;da:�e·. :AO, sa�:t que o: s-qrgIdr ná Faculdade' Na-'f1('aâ'O nesse aSDocto únpOl'- ...,.,', . , . . .... d

. �', t' ...
.

'to
.

P 'd t
.

t
.

d'a i
.

-

• '
, ·póstOS': de ,:·enc1a ,sPr'Vem J, líl._óvi!uento e. J

..
utro.:; fatd- '-' o correB e, acres�en an- rysl en,. � . pre eI) 1 v Sl- ci·onal dó Direito, à.nulando' tante 'da producàü agríeo'la, . '. .

.. ;. , .
,

t
é.'" .,' .. . "

, , >,'
.

d�zti�s d� )oéálÍdades 0',1-' res, êsses llúhieros a.lcal1ça- do tex ualuiente: "Quem,. Xlii;: o, Tb,...ãs . 'n� SÇlh�P:<l' o àt.õ· ·inconstiti.lcioúal do':'ue e a aclocão .de. proc.�s, ..' 'd'" se, '."0'O·;c"'n·"'t;a'. c· '�r_;'" "1.";:. _ ;. 'o' o'llt'··.,S
. e"c'a'J""u'

. 'e"ca'p''o'u" ' ,. , , 'p.aS""a'd'a-'" ame';,(i!'li.u·"'o· pu'b"li .' .

é!4
'

,
... .,,.,, "" "''' '.'� <__., .::: • cifra,,. lllalS €1e.- ," • Y ,,0 b.. ,.. �•.
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, to 'ao·, 'etoi' ptoVà<;l6' p�íÇl ciiJtnit·d.e; :Estnadàà d� FAr- Úanquias w)mocráticas.,"" ili'�(11<1j-, '. cl� � >�CAfmsc, :,' ',. '-'S'ERAO MUITO MIICHES SEM Blmco do 'Bi:àsil :e parttéU- to, áútki.dzoU: '��meÍltQ I, dê.'

_ I'1oríanópolis' 21 de outu'
ql 'c tem ":ldó fi. cola,bora· . .

. . ,

'

. iares é poHúêã salarial, .eis :to%. ,�.ril lÍl ferrovias', .qllc bro de' 1964' .

cão ctecididá o dr . .'Ivan Ro-
.

AUMENT.,AR á DESPESA! o .pr.:ec�ito.· d� ,TmPortãmÚa. lnt·gt.àffi fL:-Rêde,l Ferroviá-
..

E,dua�do Luiz Mu.ssidrigues, 'presidente" 'da; :As- '. .

,

. - ......_--�..,..,.-.......�-..;...-__,._. ",_ ... - �_: \fllndiuneç,ta:i, parj1 '.0 .. 0.0- ria' Federat:·· As : t10vâs
'

ta". . Presidente·sociução Rural. e do .,y'er��-
U

. '.
. .

k· 'm',a :,'Co��s"a Far;,.\a'.)-·.fl'ca .
,vêrno,· em cqnter.o' proc�s- rifas;'estaião eu! Vigor nos I,uiz ,,-.'.MulltÚ�d',>J: Eugenio Brues e, a;$sUÍI. .' ".. .

.

80 'inflaCionário. Ist'J foi'o próximos ttiàs." \: IS.ecretá'do G.e.ralconio o apóio dr> FARESC . ",. ,
.

" . . . ..

,
. ·Sop"o, 'mulo acima fói. vjpais cinemas 'desta cidade. ,que declarou o' �stri.>

.

-.
'. ... ':�._--......--

e dci S2crNtnia (i Agriêul-
U·.ltll·�•.W"o· I'nlf, \fl'l""'e docu-

" ...... In··te'rí'no do n.,1t�lleJ·am·�'lto, .0' p.,nE··S,I·DE·.N'TE·'·,"R-',O"BOT,'"tun,," do E�.t:-ido: Os. resuita- "_L<. � .,< Trata-se, aEnal, Gie urna .....-
" f\ ...

dos desta det�icada atuaçãp mentário sqbi.·e· Banco' Na.. pelicula colorida pelo pro. sr. Sebastião 'Santana l$11-

estão se fazendo sentir de cionár de·Min s Gerais" SIA,
.

cesso "�astmn·n(;olor" que \Ta.

m,mei.r� auspiciosa na àgrf-, pela: ,Gdmpanhia T�Ol�i.ca de revela as ativida'des admi·

I � �. A t'
.

b"I' t' ,
'

�ult1Jr� �n: geral e. especi.al· Admjnistração. nistrátivas de um Banco
. ·nuUSína' U OmO

-

� IS' ICa pwnt� no, prep':1ro. daÇ ter. .
0,. docUI11I:!ntári.o será ,pro· o-",e tfjn:j .?,·i_mHdri ',�qla', s'Íia'

. ,
.

. r�s para a
1pr�ducão ,de' ar. jetadó brevemente nos prin· eficiente organização.

Plén:m'ante ConsoHdada d
----... - --,_.,' -- '.

. , . ��{:) :ã�eQ���Ssos�' ������ .' PIDCUR� S�BER,ONDE rlcÃ-'(f�àustria autoinohF�st.;c?;,' .

c1 ' o,

1 ' .,'

afirn1Qu que os índ:ces·1 da
.pals �rn .U'iOS ae;nco as. '

�.o 44 DA lUA 'CONSEl�HEIRO MAFRA,"'
A embarcar para a Gua- nacionalizaç;;:o no' ,BraMI,

'
(Transcrito ele "1). NOTf-

:!:��' 0di!i:üra!�Si�4:r�� ���=��s a�xti�::n�o ca::l�� f;!�r�_���r.���!;:
11

d� :se- .. '�'----HospiTAlINFA-NT"[-'
!plenamente conSoll::l.ada <1. 'Paises éin quê UÇJ! eOI}V!)-, n'l

-

"SER'RA DO B'EM"in'1.ustria a,utomoblE;rtic.n. ,·:g.ienciaJ as fabric�s. che- !t'e açoes
brasileira. O Ex-presidente gam a importar' até 4,0%
de grupo executivrl da: ÍIf- das peças.

'Jo

Porfuár�os Brifânicos Am'eaçam\.
," ,

/

GrJVe NacionaJ
'

LONDRES, 21 (OE) - O
Sindicato dos Portuários

que cont..� com 65.000 as·

�cclados em. Londres, diri·

giu nota ao Govêl'no,. e

ámeaçar uma greve' nacio

nal .de estIvadores, dentro
. de 4 sem.1.rm.s, q!le podt:ria.

desbaratar' os planos do no·

'la qo-ifêm�, .lJ!!rn d'1r $Olti�
ção ao déficit· da- balança'
de paga�entos,. clÍso não

. sojarÍ1 ·a.ceitas .sua,s exigên
cias

.

pelos . €mlYrég�d()res,

da 'Jstcose elTI que v'Ívem flS

aut��idades' argent1n'1s. de
pois ,do cónlfci.p pironista
de bàClo últinio.

. . .

1 ,

provfn�ia de Chaco,' 'cujo,
G'we"n<1'im' é .imDRt\zarite
di') wJ·r'1itorlQ.T:. Cgnc;t{J' �.do o·
,Conselho Superiór Peronis·

)<

Govêrno fria pedlr ·iic�nça panf
:proc8-ssar Dep.uradô:,

'.

BRAsfLIA,
-

21 (OE)' :__., ci�is.;n:1itares cL SáJ Pl1ulo.

D:outni., pa1'Le, o Pre�id$te
Reina', mtranquilidàde ,nâs "." ê,<lstfalõ Branco 'elív10u men·

.

i I " .'

casas' do Congresso Nac,io- sagens aos governadores do

nal, ante .B.s perspectivas de Mái-alÍhão e 'da Paraíba, in-'
, . I. .

que o Gové. ,lO encamirüw formando' que por motivos
representação, sclicHm'luo llnp�ri6sos, não pOderá vlr
autorização para processar sitar aqueles Estados, para

alguns parlame_ntar6s, en· o qu� serão fixadas novas
volvidos em inquéritos poli- dat'1s.

'-.

'" .

F:icou !para hoie a

reuni?,o' ,marcada para on

tem, ent.re o Supetinten".
dente da SUNAB e indus
triais e produteres de ie-l
te. E'. certo que. o, ....üte t€
. rã s�u preçQ rCRJ .113tado,

Jo,ão Nilo Linhares
',<

'

Os .fracassos
.

mais especi!a:culares na história d� po·
Hnca-ti.Ôi;v�rsitári.a, pertencem .. aos atuais.cl.:i rigentes

..

do
Centro Acadêmico'XI de' 'Fevereiro da FaculÔ(.tde' de

. Direitó da' V.s.c.. _-- ,. .".
.

Na 'verdade,. deleS esperava·se pouco, entretal.vo,' de
cepeiônara:m t0ta:lUllmtEl,'� jamais poderãà justif.icar ar

su�s 1;'1ltas, PQrQW:l .l;lão· h�verá desquil2as.
. , .

\ O p;'0mentO' 'pptteiia'ser de elogios, mas a responsa·
bilidàde nOs obriga c'lizer a verdade.

" '.

, .,

,
Ir. cr�çãQ do,Departamel'lt('l.d� Assistência Jurídica,

por 'exemplo, tornou-se réaliqal.e 'face (fS' e':..igências es'

·tatutáriàs 'da. Ordém dos Advogados do Brasil e
".
não

como .qu.er, d presidente Eduàrdo Mussi; obra da sua

adm�nistràç�o. '.

'
.

.

Agôra, o Pte::;�clel1te cstar4, ein ditjicúldades quandO
prest?-r, 'col'lta� a' tl1eià��i!.l . d� .�atuct.antes 'que o .. con'

duZiú a direção· ciG G. A: 1tr' de Fevereiro e, prüicipal·
':me'nté, a 'grande �naio'tia' 'l\.-;3 �li�verá assistir o seu tris,
te frm.. . ... ,

InstalQu, é yer4açi.e,. UI.na hibliQteca. nas dependên'
cias .

do DepaitameatQ de' ASsi-stêncll} Jurídic\l. .

.

Mas" de qiJ.ll,lttuel' fO:t;m.a,· e pt�idente estará em di·
ficuldádes. sénas diiictÍldade�, tesUltap:o das. tramaS
.i;>õliticàs,:� �eetarism� � da súà sistemática oposiç,ão,
infelizmente .piri�ida, l)1entit@$a," e ofel1s�\Ta àQuêles que
sempl'e desejaram o bem da VlÜversi(l,ade:. ,

Estas, forairl 3S b-ua$ úniCas realizaçÕes. E para. sà·
f.tSI�çá� �� p'f��i�éptê, �� �,ô!e' as_' guar�i'hW>s 61h ca��,
110 .at'qtUVQ das iFlfâ�!'i e da,s degra�ç5'es,. i1hpressl1�
110S panfletos, 40s teéôrjje� 4e pai;quius, l10s boletinS

niinúógratad(l� e. SQ'\lIr�tú40; �lâ lllell16th, a lem,brànl19
,dÓ1s suàs, mãi�r�$, ertaé;�.eS': .

as mentiras eX}?elidás nas
fa:briéadas as�eni6iéia� ge-rals.·· ,. " ,

" \

Por'isto, nQssa gr,3,flde esperançá, é que �le se 6on·
verlça que e:Jdste lÜerarqJ..iià I} ·me·sn10. como i presidepte
considerasse �s P9:nqerá�õ�s, ele sua entidade superig
.que e ó espírito upiv:el1litáftO. , 'i, ' •

: '

'

.

'
.'

A'fmà!, ó'�1'l1yiot't�nte é a-?re�e' �:st.a'lta�ão p"llf,tiC
e do C. A.' XI de Fevereiro, pelo! seus futuros dir;g-

I te.s. ban�l�O a, 0�i�e.111 �.a in6spQ!'lU1biEdade que
na a à.t�W.l ª,dmulls�raçao.. ..: .'. /

..

.
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�AO -PAULO, 21 '(OE)

._. Por. proferir arueaqas
contra a vida, do Presidente

,
:

MOSCOU, 21 ces:
ps

.

suceSsores dr Nikita
Kruschow disseram 'a0::j
emb�ixadores ocide'!;i<ús,
ql�e devem esperar )lma
melhorià l1as relações' da'
seus países com o., kremlin,
seguodo, -manifestaram fon- ,.- ....;.-_.....-_.."_.-

·te� dip�o�áticas eU1 Mós�
cOll·

. I'
Por intermédio dli, sua

fundaddra Sra Attta�, '. de

éastro' Silva, vem ;,)e,n,llO
ra."àlüent.e '-agradecer> ao

'Exm�. St. GO'1l:'r�adOl." I do

Estàdo; aos '3en 'lOres
.'

Se

cretário. Celso
'

Ramos Fi

'1116, EÍpídio Barbosa, ElvilU

Semião, ao' Sena,dOi' Atílio
Fontana; aos ,enl'lores Pro':' . 13lÍASILIA; 21 . (OE)
fessôres Lui� Sa l'(;ello� do Será aJpreserttad6 Hó}e" lÍ,Q
:-ra';Q e Gllilherme Socas, Presidente �ij, Re:pú�!i.�>,
aos senhores . deoutadlJS reÍatOrio eláboi·ado. por" pbr
Aureo Vidai Ramo� Ladin-

.
servador do Mimstét10 do

Chérubine c Evilásio Neri Trabaiho, que esteve )1'0
Caon, da ma:neii'a cordial Nor�e�té, obser'vando as

'

com que foi recebida e divergências ehtb' ós· mi
atendida quando de passfl,� neiros.,.e os tta6a111üdores
gem por floi:iáflÓilQhs, j.:rà- e à situaçãO gern,l do tra- '

tando de. interêsses do balhador' no cai11Po,
Hospital +nfanti! 8e�·":Q. do ----- ......---.-)--

Nôvo Em,orésfimo
/ �I' \.', ,

'ElÓ, 2t (OE) ..... Até O

próxinió cUa 26,· ó .Govê:r,,'"'O
deCidjl'l}, 0br,é �. n6!� S61,lj
tação. de. tíillPtéstini<,>s !Élj�a
pelo Bta�il. A l.n;for�.áç�o
é de .forit(l dCl1 Miilisténl) do

Planejamfjrito. OS :mesl!li".l$
lnforíüantes, disseràm:· (lüe

"

o e1'llpréstin;o. $erlÍ!' il�go"
chdo e11' :ova la,se final, nâ
Guanabara; depois' do r"-

Relatório
,.

, \
' .... - __...._.,�-_._.---

Em São Paúlo:
In"fernadona.is

Operação', "Péndur�".'pessa,:
Ve.� Deu -Cade�â

Representante,s de entida
ó.es ruráis dos ESf�l'ios do
"Paraná, Rio 'G!'a1"de do

l�uI, e· Minas Gerai,,;, vão"
_·uf f).r õr-tra 'a ap::'0v8.\!ã0,

SAO P!\VLO, 21 (OE) - e'lJeições do"'centro Xl de
Para

.. comf'mora:r a' Yit�r!'l ,agõsti> �a ,taculdaqe rlé di•.
ela cba1_}a e"rabe.ca<ja pelo reito n6 largo, Sã.,

. Ii'rán ...
) .

.:Academieo Hélio 'Navarro cisco cêrca de 80 estudi1l1.
ra'.' ná. Fazendá .Churras.
éatla". Quaiido á :MilC'Ía�dgú
b feéba, foi. tini ta: de' P:.l
lar muros, e C6. reI' peI'l,
Rosa e stiva e' irpediaçõ,�s,
sendo que mesmo assim,
15 foram parar n.... clel�gl:j-.
cia, OU,de prometeram 80 ..
lenemente aó. de!eg�dll) .. fa�
zer mnà "Vaquinha", p�r�
p!igm- áté se�t.a feira" :Js,

Cassàcões' a vista
. �

em :Forfalezav:' I'".

. dO .LhéU
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À tonos 0$ sincerq';:;, � ..

'- LH�TB.O ·l\tiA� gradecitItentof;.
i' ..

. F.':'R·�:·A·' Â7
.'

Senhora Joã�. GualDerto.

'�J "." .

'FORTALEZA, 21 (ÓE)r�,' .da ,Silva filho.
I

1\' polícia" de �"ortaleza, w,- _._-.--- _...:-� --'.
. __...........

�� l1�n��é��t:� :�;������oo .. f(!,s�J ,��! Is�\�it.Q de Espionaoe.m ,

"/áriGs deputados \!s�ad'1'li$.· BÊtb. HÓRIZONTE, - � �1 de �spjonagem. As 1igaç,i5�e
�ujos manpa""'5 :,' p·')derão· , _ .

_ . ; ,de. Július e F,lórika, '�egqh1'
,ser cassà.dós.j;.0s \�a1'lamel'Í:-, ,(QE1 . ...L- O· caPit��Itéisic do o at11.1ra ''). se.€stendfl'}llÍ

são aC'ls8d0S de ·,i'�S"" _)v1enezes ('Ia ID-4, "�ontlnQa 3, POTXl'='� CQ"t"InJ?01rltj§. ::it:

'1VTinas entre êl'�3, :<\rmal.1cl0'

.Ra- .

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

SÃO 'PliULO, .21 tOE)


