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Eleito
. Qn.te� .

Pr
WASJUNGTON, 4 (OEl'� - Após agitada 'campanha i0hJ:J,son pelq\. ataque :sóhi'"

.eleitófill, a mais violenta. Ihs últimos anos, foi.. .., eleito on- ·do por un};aJ.,ba.se'" dos EUA:

tet_ri presidente dos Esta�os Unidos da Ail1�rica do. �or;t�t ,.1;.o'V'fetnan..
'

L:yndon Johnson. .

'
, ,y"', .ii C�mentando as eleições

.

. A Voz da América' transmitiu para todo O' mui:ulo às ',�bse�a:dor,es '.<.l. .sínaíavam

r�ses 'da apuração,e já f!:s:23 hOl'ás 'de ontem era.·'tida A;órno ·€mtem· que "os rooentes
eért� � viUíria de 'Johnson sôbre Goldwater. At!uda hora) os aoontecímentoe .

ínternacío
resultados 'já davam como certa a vitéría ao candidato, (te- . naís ,-:;:,-·a queda .de Kruchev,
n,triçra.'ta que' possuia ..a 'seguinte votação 3:840.000 votos, \ ,�:_m....plosão da borobà ato ..

·

contra 2.810.000 votos dados a, Barry Goldwater, lilica chinesa e a ViLór�a
'A. vitória do Sr. Johnson, que obteve, mais de 60%, tla trabulhtsta n,3!.' Inglaterra --:

,

\'otação, foi acompanhada, com fntcms:;.e em todo ,-'? IllUU- fontribLiira,m. para 'fortal,?,
qo,'tcmL. os' resultados sido .anuncíados às duas }loras' lte .,: ,çox a ]?o:iit,aú de .ronnson,

boje. '
. \' ;;O:16smo pÓl'qúr'

.

as pesq.1,li·
,.

/ .a 'ímprensa ll,).undi;l' . r�gi�"·' 'sns especializadas já verífi-
,

WASHINGTON, 3 (OE) -.__ , hu' ;hoje,_ é dDS .. criticos e �;cara:::n que a oi){nÚí.o publi
Perto 'de' 71 .mílhões ode, -observadores p'oii�icos, .

pa terrde '1 apoiar maciça-
.

nort;e;am�ficanos, compare- Ontem o senador Gold,\\'a·. monte o presidente da .Be-
�oomni ontem".' is urnas, ter denuncíou a mição uma '. }l,ublica, .na ocasião dà$ crí-

.',

! após à � mq:il'l' suja das. cam- ,ccmspil;ação comúnísta con- sés' Íntb1éUais .

.. .,.
-

\
'.

'

. PC'UlU\8' c!eltorlii� dos últi- .�ra .'I;)a candídatura. l. te S � Ó S f .ontecímentos
Jolmse� c B)�bcrt Hmip'llr,ey (!��p;l�eiro ,�e'ch�pa do' 'mos' 'tempos no_f; ESÚ1,dos Depois de rererír-se

.
ao Jpllu-;liais: veI'ifí;�ram·se mírn,

'.

.

,pre�iil;énte reeleitO.'
,',

·.U!�1i.'1os .. ,Á. opinião, segundo problema cubano. Goldwa-, üT,l:0TrJ(.'uto muito f",u. do
_'. ."

.

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

.ter cüsso que os cOlPtlnis-,' }:;ont�, de vista do desenvol- .J
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.tas Icrn colaborado osten, 'V.imcpto g,a campanha. de-'

aZ
'

'St'"n'ssAr
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' "'1-U' sívarnente para a vitória de I,tnoeratica, pois encobriram
,

,'. '�. ': .:;: .-y,��",-,O,: ,

,Joha,sO[l,
. I

• ;<:retógar�p1 ��p .esquecímen-
, "I ';

i .'
'.' .'

'
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:, ', ,. '/1 "

Ao eJ;werra,r sua .-c'lmpa- . .to um escdndalo que -pode-
.

LA 'PAZ; (OE) --- A 'Rá- ,tOl� Páz Esten,sSQro.;, ];iti,:a, '�c�.-presidellté. da Repú- nha, onte1?, o' Senador Bar, l:ia - b.fI;1 explo"(ldO pelos
,dià de COC�,ba..inba, ern, 110ticia',"que . .foi' constitUída; ,blie-a. A. ên'Íissoia declaro.ú ry Gol.dwate.r teceu novas e ; republicanos' - prejudica.r () prhidenle Ul1uón Johns"n durante a camp�J'- �.'-,Ja ÜH:Ol-tcStln,'cl 110p,ulal'idlldc
, . '. r ....

., ' I
.

.. i· ',' I "1 ' d' '.l,<:"e!!UTlHl.-l11c a vi�ória nás eleiçõ{.·\8 rl2 ontenlr.,der dos .rebelde� boJíi;ia·.' '.na :�olivia. 'lOU1.1ÜI.· Jut'l;tâ:�� ';de' ,ainda, j--lé';' o liresident,j. .s�,�eras. ·CI'ldcas ao g,ovel,'�o ,bastmLe '!'\ cs__núlC& 'Jf;.t e .u\ �

.'
�.

·

110S, anunciou estl:l- u)\t.e. govér�o\ sObia élWfia: �4o '. Viçtor, .pa;� Estcnsoro fugiu ..

, '�7- '--,----;-- -

,

. . ,

,

à' quedá cio p{e;s1dente"Vi,c- General" Réné", l3ari'ieltÚí;s;: t0inq..ndo fumo'

i§110racl'O"p
.,'

'"
..

-

")'.
"'li

d' d' K"
'.

"h "I"· 'd"SENnDºDu�ACÂM?ANH�'","'?!�����;Ê�, . 8r80D'3; I a e.· e,.. rus� ev ti ,OUla a
riri" �inã Monte:z;, R0bQ�'é e PARIS,

"
3 (Vii} '.Bilr, poi, L1:ligCLongo, elogia, a que. qua,lifica de "elell1r�n-- a contestação da ,�ese c',a Citando o me1ll9randul:l,

p-uerto StJ.are.i .;;1;aerl:ram·,·a
. entrev,ista CO�)c\"f:Udt-�.- ao .pOl'sollaÚdad·e e,.às vÍ'l:tudes tos' essenciais a u;n mo., iiievitabi1iriade <.la gUe1:rd, de Togliatti, LQJlg0 no:,1,

rebelÜio 'chefíâda ,P':Ío. vice - _$emanario francês "VEx·- rSO\'ifth"�' .'; N1'klt.a ':KÜld�8'!, ':Incuto 'llistol'iCp l":'ulmdte a cobiistencia paeífir,a, .)S que seu antecessor indicara

I>lies. General 'René sar-'
.
press", 'p .secrétal'b'· do' "'elo \ex":Prlmeir,c'�mlnlS"l'o import.an'te". caminhos l!ucion8.is do so- diversos erros e lhni�uçõ�:"

rlenetos. .,' .,.
'

.. "A h:z dos l1uis r;:-��n'- , éüllismo, 0 3;utm-iÜm;a E.:' 8. ele Kruschev, acres�eJ:1t'1l',-
.

.: -.
".

-' -- _. ,.;.,__ , tts acontecin'\entos' - de- liberdàde ce 'açáD pa:l'á os do, -e11 tretantb, que �les de
.

" '" clara LOllgQ,� -a. pen;l)na- div�rsos, pa,�tidos I�L)lnu'nis- fotma' algulua anulanl Sfd�:S'

'lidade .e os',.atos do cama- . �as". , '. .

mel:Úos. '

racta K1:�chev:. COl�no ]iceJ.;· ", ','

;: da g0ve.tuo ·'s�.\i:'J_";co"t::�.z10. ,;_:---:---"�,,�--'�---�'-:__---�---' , .....--..-J

.:�;,.-�mu§,.,:���,��11c�;.1:..; .(C�L::94'�fjc��fUf1ébre';;PêlQS Glm""\.f-lilecêrãnl
o:ele.l�l�:atQS eSSenl'l;US, ue., , '. ,

{'um "noi�1�\ltO.'l).i5W)1:;_cLl v�r--
'

,

"C'
,.'

"1"
'

.' (l�d�JIJ),me11te; �.�-;lportante". ' '. -np anel' 10
Entre." outl'aq c6)&33". a ele'

. GJb,\D1� DÓ VA'TICÂNO, do v�tie<!no, 2 que mor·

.' .se- deve a liqu1Úaçú.o 90.' 3 fOi!:':) -- Um ondo [úne· ·J'en1"11 desde novc1Tlbro elo
:

'
....

res.tal)c1ee1mento. da )e=:': lj'i'f;' foi GéI0bl'�l-clO !1\1 Ba$ili· passado, O Papa Paulo VI

�à,J.iciade, s0ciaJ�stJ". Ele ins� : ca de Sí\o 'I?edi"o com a par· assistiu a .cerimónia, além
pirou a _'OrH:!l'l.t.s,çâ� "

e as 'ticipàç�o dos padres· cond·.. de' )numerosas persónalida· .

, de'cLS'õ�s �JÜ_n.db.;��:;ieIltajd çlç)� .1i!1res� pela nhna dós. car- eles eclesiásti'cas e secuhlres
xx' Congresso, .. ij,S 'qi1ais - eleais' e outio's membros assistiram ao ato .

restabe1eéeram a capacj-
c1ade criadora Jo mafxis:·

lllo-Jeninfsn;t,b, Da", meneio,
nadas cie<ti�Õrs' fora in e;;-

I
. r'.,,; " .

traic1as as" i10l:mas funô[L-

riwIltais ela polí.Glca eolUU-

" I

'O, Cll.lni,nho� a. se�úii' erá d�s' '�ilis ,iaêionais.··VIil) �ibt�;
ples, c:rnedientc. de C9]ombo. Vedava-o,:. porén:i, a dsão

. estl'a,blCa .

e j-lldustr!m;á dos g:uc' portiii,;alí:i,'--eln' ar.rast�r
,o PaIS. pelos; Mallhos acídeittad9s" da confusãO', s�lbversi.
\'a, !lmlO da anarquia, e 'dO' �áQs. ", ,..,

.

'.

Pretendia-se, como
. elementO' a mais oe' obJe�v�:s

,es�úerrlista�
I

negativ,os, j��p:.�ntir �1J,l�I�,:;o, ,à, tcgré._s'sM,nhert�l1do�Se ,pontos ca.rdials ·t!.a ,marc� .-t'lclÍloc:tática
· p��a.,.que� dO' mo,:,ime�:to "en, �rriere'�'&e',coihe�s(:ní 'Po�:
slbilida-des d"e rêx,it� ::c<,�za:nté:;-Ca,i;lm'\õ.. ;Pâ.oSt(y��tiptl."
m(.) da 'adlllluis,traçiÍo:; Pl;lt id.e. ,'i," ."-;C'"

..

�ã�81 ",,' "'

�bd&' e ,.mélltaJjtI��i·"> ".� \

i r M"ma'Ío�
,

.

p�rte, ,�e �e�á;4Ji� ,'de" n'j��f��' �: '_�� :!�r,or�teâ��:l' ;,���I \ -"

,
:' l�e!�.?� �,�ett�r�a���s:, n�, '�f?!��9 ',�f?��i��,���S" ��f'

\ \,,,,; lat.é� ,e desca1a:�:ru�, a n�ga9ao(,�Q' prO,pl'IO senso de, ca-'.
· J?acida�e, qll,e;:foi,' e�l todos os, ,tc:mp�s,' a�iit�ije th'ar,..
'cante d.ós 1:1,0ssos estadistas)", cons:tfutOl�e� �. d� !l1;Osperj

· dade, do dC$.envuhrimento e da' g:randéza da ·naeí�o. ,l'o;'-'
"

qUe os est�dista:s' .ijão se imprõÚsa,m 'jl� LLrnll �leiíora;f
nem nl!s aventuras demagógicas e, niriito, mefios ,na h:

.

'1'
ploração d�formadá dos sent�me.út�s pol)li]ar·es ..

·

"

...
, .: :Eyj(jcnciavu:se, assltu, UIJÚ proeesso 'de .ciesinte!!l'�··
ção d1i lJ.nidade, 11a.(iollá;�, jugu.l�n�o-� , deUber'1-4il,Dl.�tc

.

! a Jnorm.al evolll��ão, hi8t�r;çÍII, eco1l9lplça' � ,Po.u.tjt�. '
.s�

· crifi�tlda a . ambjções indhid1iáis,' átrá.Vé�' d.a . ro\.·lveSéê.l�
.ci<

I

cau(')jJl,tc8ca" iunna- obstinii��o, erescérite, .. que ha"e
dá, fatalmente, de chocar-se ,<;011) sQas ca:raeterlstic.lS
apacr6ni<)a,s; ,infensa â próp:ru., ..consciênciá nacional, às
elevadas aspiraçõy<; da coletividade; (te �pr(le�l,. de tia.
bailIO e .de ·liberdade. ,., . , ,

.

'No t{/multua� de n�éd.idas cO;lfu;i�hl�tas, 'não fa:lta"�
�ia,' a que signifícava um' desafio . à, inteligência!' COlriO ' ,

estímulo, à ,ignorânçia" e lUn at.entado a9 ;c;h"vc:r l1fugvl;l-"
mát;co e patriótico da ação' governamental, ainda qhc
frouxa. e apagad,a. CoHdjaj de' resto, .. cOm. (I esfôrço: dos
Estados, em SW:l, quásc t�ta:1,ida"'_e voltados 'para iii) Clí'

pansão (�O el1��I1Ó, ,facilita1ldo·o e· apeÚeiçoa:p.do-o ,.éOÚl .

o investimento dos recursos �sponi,'eis, de _que �anta
qatarilla e índice ilus�r!'tivo e, sem dú"irla, piopeiro,' ao'
Jado de São Paulo e da Guanabara. , r'

.

.

Surgiti, assim,' a 'hlCrlv�1 pl'Oposição;;/que

c�nstitU�I'um a.c,hinca'lhe' à� 1l0SS\lS tradições cUl1.uráis, subverteu'
'�iO �' �eguladdad� natl.tr�l d?�CUl1�Cito de c�viHzação,mstJtwl1do, ppr fOl·ça. de mutb:hcaçao d(� preceltos·"cons- ,

tlh;ldona.is, o direito de voto ao analfabt't.o:.
.

Não' é difícy se çonc!uir'em qual o HlltU e a,s cun-!
sequênCias, üe�sa. aberração juiídica, .

de méri\4J .,calva
mante politiqueiro, da mais' baixa 'fxpressão. Não se ne-.

ga ao analfabeto, segnr;lmcllte,' dirclto à cid�idanla. J:\Ilas, j
aferi·lo ao ,n:iesmo estalão dos alfabetizados, com a 1
.' ., I

mesma frl;luquia politica; seria o eanceJa"lento. Q.e . va� I
lores, a clllulaçã? ao analfabetismo prolifer9;'

�1Tancan-1dp-Ihe possibilidades de cumpreensão altâ do dever, de;
aprimoramento' da vida projijssiOllal, dp melhoria d.e·
sua condí'ita sociaI. éUlÍvci·tefufo·q' eui uiassa ulaleável'
à uüluêneia escra."izadora do marxismp...

Prestou a· R,Iwgluçãu ·d-e ab;riJ, .POlll a deQ"oca{la dI)
a:vanço sino·russo, 'lJlll inestímt1;vel) serviço' à reposição,'
da chilizàeão brasileira éÍ:n: 'se-u 'àufêútico' destino. 'K 'u I

tempo, co� a retn:oçã9 d.O& escon\bros de. um país �m
desabamepto; traIÍ�mudou a: fa�) -dQ pr�blema, iJando
lhe a e;l'ata e realística legitimi(lade_ '

.' ASSUll, o censo escoJar ein execução dará a cOl1:he-
· 'cer, com ]}recisãó niafeíllática. o âmbito exato da tarc

,fa a reaJ1zltr, cml seu. todo e em suas. paliiculari(lades" I"

de modo a EjC �sselninarem escolas, onde' mais urge.
plantá-Ias, atràvês da hldicação result.ante do i'e�lisea-:
meilto. "

' .

ISe não for possível a cn'adicaçãu tota,l ,do allál.f�be·
tismo, o que ficar de saldo será UDla proporção itiex-

. ' .� \ , ,

pressiva. E ver-se-á, sem dúvida, que e:m, 110SS0 Estado,'
sob o trabalho pertinaz de' Celso RaDlos; Jlão sujeito no
futuro a interrupções" já ,se atingiu a wua· situação que.
é admirável paràdigu)a. .

_.
,

.

.

Cria:m.st). futuros. eleitores não apenas alfabetizaatQs,.
·

mas ainda -éom ulstruçã.o sufideute à melh.oria .de suas

uúciativas, :e, sobretudQ, à· aqtúsição e ao deseuv(lhi
meQto ·de sua consciência de cidadãos, discernindo di·

•

reitos e deveres, co)�triblÚndu
.

vitor-iosinhente pina' o·

graIulezá ímpar da ,Pátria.

O:(i'lltg'j'antc�' fixam aspectos, reSI)eçth1ame'lltc, da ma(fllclc do Hosi'pita,l. de (Jlini
cuS. e: da .�"bertura das propos,as da COllcor.rêllda PÚ blica. rbra a'cx.e'cução da e!'

ll'l,It�ra do primeiro .�a,iJllão .da Escola i'Je"Eng,enhal'.ia lndu.stJ-jal, CU1110 se sah;:,·.
U' referida lnaquete f9i entregue <10 'n:citor' Fc.neira· Lima pelo pJ,'ofessnr HéÍio Fer- .

, rei.ra; .Pinto que executou 'o'vrQjeto do Hospital de Cllpic�.s. A obrá, cujó custo éJ
avaliado em mais de llJn bilhão de cruzeiros, será- realizada no .Conjunto Ulliversi.

,

fário. (la Trindad�.. O, segundo f1ilgranté fixa aspecto da abertura das propostas dil
cQJJcorrência pública para a execuçã(j.. da estrutura de 'chnento �rl1.lad,c:i t: tublÚa-.

. ção cmbntidá "�I'Il: lajes e. vig;as do pi'imciro .\l1WilllÍAO da Escola de Eligenlmria In
c,fustl'ial; vendo-�e á.lúm d.u Reitor }'endra LunÍt, 'e. do Secretário Geral da: USC, dr.
l\loi.<ilo BJll�i, o t��lg,Cl1:hfito 'Nelsbn .BI·uck, ',Dire(ól' ih•. Div_isão .. {h� Obl'as da lJ,l'liver.
sidade do Rio Grande do ;�ul, qpe I;l'x.ecut<ill, o proj�to e os�re:pl'l.'�elltallt�s (rà:'s fi!'-.

,

mas con�:orre!\tes. A firma ,�;el1cedora:; llJ'ÓS á apl'ovacã9 da ph)posta, terá o pt,�'z«!
,

de trinta 4i.as para o Ílúcio ,das obrasi que s • ..rio .execu).ada_� em cm'ater priodtúi..io.
O pavilhão da, refe!'ida,escpla abrange ,uma: ár'�a de seis mil uic TQS llu[u.ha(los üo

.

Conjunto UpjyeJ.:sitário t.i.t;t Tri:mJ�!lc.
- ......._"'"',,--.-,_._. , , . .

'.:'

'�s·'··d·
'

1:.,' ". nte dos EUA
Johnson. Trata-se do caso
Jenkins, o assessor do pre"
sídente, que foi preso sob
acusação ele perversão se-

xual, Johnson afastou-o elo rar o caso, os jornais
ram inteiramente ocupados
pela crise no mundo comu-

cargo," mandou ábrir inqué
rito, mas, 'antes que, o's re

publicanos pudessem explo- Dista,"

·.SU��S ,C�MfR,A�., PABA ,Q, �A�AL,
:,< SEDiO ,)'fUlTO MIIOSES,' SEM

AU�IENTAR A DESPESA!
'.

. __

-;:
__._----'-__\�_"_.__.�_.c__ ._-. __ :..._._.

/_

Polida no Ene,alço .de Perigoso .Márginal:

Cabeleira imita Cara dE Cavalo

, nista cl')S u:timQ,s' c!L;Z ?nos:

ElO, '3 (OE) �lhli$' de
50 àgentes .pollci;lÍs ençon·

.

. tmll1-se no município flumi·
nenSe de Rio das ,F16res,
'onde rtlr. is um 'ODJic:ial . CD·

rioc3. foi '1baticlo por um

l:)andido. O au�or, elo homi·

cídio, foi o conheciqo mar·_
,gil1al "Cabeleira" que ma'

tOlr a tiros o detetive For·

da PeniterlciÍ:iria de Lemos
de Brito; ,esperando a Pcilh

a (Jua.lQuul'
. cia} captuni·l0
momento .

- --_"------ �._---

,
.

Últimas Notícias:
,

ONTEM '[ HOJE NO IMUNOO
. tunato de $ouza, o "Choco·

. O Preslc!cnte cl;) Jl1sti-
. late", ferindo ainda' o de-

��to· -Úioiüa:rí�IeniSe' do :Ar-'tetive Antônio' Teixeira. "Ca·, '
�

.

1:0Z" seguiu ontel'.l· ""'ra' '",baieii'u" f1.l'�jl"'l ..;hã tempos 1J,· �

;:,. "

�
l Guu11aba�·a. O sr . .!vlál'10 de

_.�,.",,_ . .:::.______.__._, .. Lima Bcêl" solicitará às
autoric1acles f�de):ajs, libe

raç.ão ,para e}.-porta,çào: 'dos
excecleútes' d,e anoz" lia

'produção dó' Rio Grande'
do SuL

ses
\ norLe �uneljeU;jl[lS

Bien .. Hoa.

Tôdas as aLent;úü,;; da

Europa csti.v�ram o!ltcm
veútac1as para a:; E!llo!<;;:'l:i:i
gerais nos E&tad0i5 U,üc\us.
Emissor.as' de, rádio c' rl'V,
europeias, dedicaram. J)nl-.·
gramas espeeiíJ'i� �,o pleito
norte americn.l1\),

.

.

' Processo' 'dos, .

..chineses. '

RIO, 3 (OE)'·_· 3 teste

mUl1h:;1s de defesa, entre as

quais os' seri�dOl:I:)S ltt) rélio
Vi'lna e Dijuite ROGado, de·

puseram na II" ·.AüCl:itoria
dI:) Guerra, no in'ocesso que
é movido contra o's espiÕes'

"

� O ex-prél:lidente. Jà- J

nio Quadl:os' . compareceu.
ontem a tarde i:l. ira. Au-

.

ditoria d'e Guerra mi. Gua
nabar_a. Depôr perante (J \

. Consclho Permânente de

Justiça no' prócosso dü;:; 9

eflinéses acusaelos
. (!e es

pionagem e. subversão

- A e111énda cl)t�vLjLu�ln·
l\al elo senai}o,,"-vasconcfl
los Tó'rres; :;obre ,apo:,eu
tadoria aos 30 /tm0S de

serviço para os servidores
públiCOS 'da Uniào, deve
rá ser votada �rmmh?í. 1)';
mentares asseguram quo a

emenda tei',á os 2/3 de \'!)..!

tos, l1ecessál'ios' a 'SE,'t apro
vação,

cbinéses.

·Direito'
Financeiro
-il3RAS:iJ.•I/I, :1 (O.'u: I O, ....:. O' Sllpel'ior 'Tt·lbllllal.

Gongrésso, Nacional recebe·' Militar vai iniciar G.man113
'rÓ! ainda esta semallH.mais o sumano de culr,)u dos
duas menstH!eus .)

do Presi- oficiais· da Marinha ,acu
dente' da República. Unia,,' sados de subversão 'e' cor-'
institul:ri.clo l1(� l"ll'1O.8- de di-' rup�ção." ., •

Uma: série dr; solf.mi
dades ll1atcou ontem cen

�13,rio da morte
-

do poe
ta' Gtll)çalves Dias. A A:!.
selub-léia Legislativa cario
'cá, dedica, todo o tie'ii ex

pediente às homenagells
ào poetà 111aranlwnse, ten
do o Sindicato

..
"

I -,.,- ,O' Diário do, P6v,) de

'Pequin, clàssifico�, de" bri- .

'lbante "'itória obtida,
la.s fÓ,rças popUlares
vleCn::m1iEas, o violel;lt')
(�ue CO�)
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Lideres das classes produtoras da América Latina estiveram
t

-

"7' bl
,. f" 1 das Câmaras Nacínnais, '" . .. . ._ presen cs �l .a s-

..,sem elll·"era(te Comércio, realizada na cidade d,o México, ocasiao em
f

'

,

f "p' t' " .

I t Lo, .
. .que o .. pres aua slgnlllca rva oe nenagem ao preSll en e .

I'CS Mateos que chega ao fim do seu mandato. Na foto aCI ,I t t
-'

t I' t
.

(an t'� . ..,' ,lua, �f, ,1 re ou ros veem-se o es ac IS a mexicano ao cen "0(' o sr. Chal'lPs Edg'ard ]\'[ontz (terceiro a esquerda), repre t I C f' d
-

N' J d C
"

I B 'I
'

�.C1. ane O' a on e cl'açao aCIOna o omerel!>, (O l""dSI •

w��;_3:::;,�), /�/);'/ 4r ImpoA'sln d,e' 'Ren'f"d'a da: Magi,slr,a,d,::,os��k��::':; /fl?�f���l! Prouf'e.ssores e.' J.ollrnall·s.tas i

�';' " "",,),;,.Ç;''' ?I (' , .,,' . ,
H -,'."., i

LiLIi Â \U� �"" ...
� ... �

\.
1
.....,1 I.. ••• tJ ' '

"'�

'''-, ,�.. r',,- __, l ,...t"'., ,_

CO�JU!'';T()� LSfiJ!'\:)"):),
E,\\ \'LiLC,\LSPL,\;'\. :e' ,s

tl()"5 em tecido ou plibli .. l'. a

partir de:

Cr$ 1i\,{w.J()_(n ,\\!':\SAIS,

SALAS DE .I.--\:\TAR, em fúr·
mica Oll IIH1UClra. a partir de:
Cr$ �2.r'ü.l,()O ,\\Ei\'SAfS.

COI_CtiÓ[::i [Pi�DA. ro.'r,)
C1Sd! 011 ,flÍtdrf', a partir J�'

Crt j -;m.l):) \\c\S,�IS,

1ll)1�,\" f (\I<lnS IIL' c.-\S:\L.
elll ca, iuna 11111[111,1. iacarandá.
dl:�,!e'
Cr;t; Ti tüJ,t�) ,\\L\SAIS.

o
O, Senhor 'Sebastü; :l\Ii

rais Matos, eleíto pela Câmri
de Turvo, nô dia 27 do .mês ,que contou com a presença
p. passado �1'1 c\erimônia do Deputado Lecian Slowihs-

mar.r Municipal, foi Investi
rio r-as funções de Prefeito

OSVALDO MELO
o profeta oriunclo do E.�t'_

cutivo dispunha sobre- 6 : '].

posto a Íl1:_cidir sobre o 'i;;1

ji:nento des�1.s profissõ�s,
bem como direj_to de' a1it )',:,
fixado crité-r-io discrimin,tt'
rie, a fim de b'ep,eficiar' ;'s
niag-rstraélos..... -íiflr::;-sua em t;n

�a, 10 sr.' i\u&lõ N�l1a ",.:;",
to� o 'mesmo 'ç:.ritr'rio'palJ.
as três categorias de ven.cí
menta, \ como, impost.o ele

renda
. I

Bd \SILIA, 21 -- A d2S

peito 'le __ ntedo trabaJ:-�')
a

feito 1-e10 sr. Daúiel Krie-

impn:ssão que se' tem é de que a nossa n:e�1tc gel' .. líder do' govêrno, fc-
. \ d

.

d� "xistê�) ch8,:�db, iú,Clusiv�, "qúest:8
Era um vaZIO, uma para a no .me1g a -" .

eru torno do a§sunto, o,.r'!.:'-
cia. "�'o ,i1 t" i""' f� 11� ,-�...

, ,'; --nario ;(10: s�ôã'�? ;;aprõv�;),
E

. :;f'" O tlm��édec�'dias feri��._>.l;?.ie,emendá::lqisr.. Ailre��)&:J assJ.):;U � C n1
• Vlt1.na ao nrdJeto qele reg�:-

dos que se sucederam durante quasi uma se- la a t.ributação, peio imp0�
to de renda," da, rell1unen�,
ção de magistpad,os, prol';';
sares e j ornalistap.

� � '...,.,tJ
'

, I

LUGARES VAZIOS - Parece que

mana.

Jornais parados, a gente sem notíc1áS,
os aviões ,escassos, alguns até mesmo corn

SEUS vôos cancelados e a gente a ir e vir sem

rumo. Até as Estações de Rádios todas da

Capital e do Estado inteiro em meia haste 02

mudas, o que entretanto proporcionou à rE-
VE ótimas recepções com imagens e som

, ,-
.. \

explêndidas, coisas ,excepcionais enquap.tt>
não tivermos nossa Estação, o que felizmertte
se dará n�Hito breve.·

\ Foi verdad2iramente uma semana de

escassês sem limites, de noticiários por err;_-

préstimo pela on9� ,,�1;lrt�tç\�.<:���a';;iões, de au-

'-l�d
",�", ·,1", >-I"'.. '

tra� ;�f.,�:;;o��{i:;::",� :, : :k�.'",,:�.. �: '

�
,

E 'à'liiJt:thião í1US sobrou. nada, a nao ser,

já, �go'ra;.' i��:p�imeiras e indecisas falas que
nos vêm ,dos Estados Unidos com resultados

dai',�le,i'çg�s,' só óntem à tarde chegando
'

por

aqui:
De'maneira que escrever para jornal,

noÚciar fatos, comentá-los, nada disso levou
o jornalista aó exercício supremo de sua pro
fissão.

Resta-nos . somente ','encher linguiça"
com muito' -pouco tempero e atê, mesmo com

pouco sal, como alimento diotético de certas

enfermidades.
E a maior do,ença do jornalist'a é a fal

ta de assunto.

Um oceano de aguas que se movem,

sem m0straJ;' siqucr, o mastro de uma embar

cação.
Uma cídad.2 sem vida com todo o comér

cio fechado por -alguns di�s sem o borborinho
das ruas, l1.mà cidade morta ' como finados .. ,

Assim foram' os dias vazios da minha
+

,

mente e por certo, da tua também, paciente
ledor.

Mas, vamos voltar à atividade que é Vi- PLANe

Agora você pode comprar a

tradicional quaiidade CJ,\o\O
a LONGO PRAZO.

Note bem, o LP CIMO tem

15 faixas, isto c, '15, meses
de prazo.

,

Você já perceheu que não
'estamos fa!andJ de LONG

PLAY, mas s-illl de LONGO
/

PRAZO

E por falar em LONGO
PRAZO, veja o que lhe

,

oferece o PL CIMO:
'"

&
f UM

ky, prefeitos e autoridades pessoal aos rnenos tavorecí-.
dos municípios vizinhos e dos, otr no exercício de fun

grande número de pessoas. ções de liderança, como pre-
Malgrado as tentativas ele siçlepte "da Cooperativa de

I alguns políticos: locaís, que Eletrific'tção 'Rural, orgão
-

com manobras antidemocrã- que graças ao seu dinamis·
ficas e MO condignas com- mo e a ájuda do Govêrno do '

ss tempos em que vivemos, Estado, promoveu 'a eletrifí,
a Câmara l\ .unícípal de Tur- , cação de' quase 'todo o inte
vo através de seus autêntí- rior dó município.
cos representantes, soube No seu disCU1SQ de poso
íntemretar o desejo da co- se, o novo prefeito de Tur·,
mm •.Jade na escolha índrre- vo, depois de enumerar as

ta do .1OVO prefeito, ,�" fun- dificuldades em que se an

ção do Ato Itlstitpi' jo:- I. De contra o Executivo Munici·
nada valeu a lu&�tiL\' neles pal,' com elevadas .'dívidas e

intensionados em '[1<,,,,',, per- .jortos os serviços: públicos
mítir o exame da adminís- abandonados por varres

cráção anterior, qualificada anos, disse que a 'Sua admí
entre as que' simplesmente nístraoão se,vinculará aos

dif'ícultam a expansão de, verdacÍ.eitos princ:1pios de
um município naturalmente mocrãtícos," fazendo valer

, I

rico, em benefício de al- os mesmos direitos de igual-
guns. Para ,,cqr-acterizar os dade à população t do in te
métodos 'políticos utilizados rior do município, i até' então
a eleiçào 'ele' alguém que des tendo as suas reivlndíeações
se continuidade aos ínterês- I tratadas com desêanco,
ses anti-populares 'itli reínan-

\ I ; /
.

tes, os udenístas de' Turvo, Na mesma ocasião reco,

depois -de oorrtírmada a elei- nheceu a gratidão da popu
cão Jo vereador pessedist'l,' lação de' Turvo 8.0 Govêrno
em' desespero ". de causa, do Estado, cuja administra- /

transformaram a pacata .cí- cão dinâmica esta' presente
dade, numa verdadeira pra- naquele munipípio em nu

ça de guerra, sendo necessá- morosas obras de todos os

rio o zêlo 'policial' para ga- setores, à Comissão de Ene,r.
rantír a int,egrfdaclç física gía Elétrica, e ao' lider da

do eleito. regiao, deputado Leciam

'·Slowinsky, afirmando que
O Sr. Sebastião Morais' 'daqui para a frente, Turvo

Matos, que é -irrnão do jor- térá junto aos esforços iní

nalista Miro, Morais Matos, ciados pelo Govêrno Celso
,

tem urna longa fôlha de ser- Ramos a soma de ajuda da

viços -prestados, aos aftas sua prefeitura, na luta para

ínterêsses de'Turvo, quer, a- i.m !>T8.�de, desenvolvímen-�
I .�'- �

través' de sua assistência to. .

t

Tedo sido emendado J�,J 'se ã discriminação, existI') ,,-
'1enado, o proje,to vo�L I,,,, 'te. ,"

ag'ora, à Câihara, para (.j II

esta se pronuncie sôbn ,t

alterp.ção ,feita, e que "�

constitui Ii� iúclusao, após
a palavra "magistrado" ja CHli.DO
�xpress1.o" "prof;_'ssores'e, BRITO ALFAITE,J�rnal�ias "cla�es,Qu��as

1It:
,,', \� ,.. "(, '

c
sarão a tp.r tratamento id �,l

,

"

,
tico 110 g ... e toca ao impo,- DA lJDN'ES' MA-
to Oe renda, eliminando -

�;.<", ,,(
'/ �"

Nada de

Colocado' na Parada do Sucesso.

LP CIMO
de 15 faixas

, _

-

Móveis ,CIM O,'
de Florianópolis

Lançou e o Públíco

Aprovou.,

l COLABORE cOM o CENSO ESCO
LAR - Também é levada em conta essa co

laboração como prova de' patriotismo.
AjLlde a sebermos a realidade do Censo

PARA
, ,

'

'!

t:51·,·5·t·m···�<r::um:c·' -:--:-',••
RUA JERbN�MO COEL;Ei� N. 5.'

" 't
....�"_;.

"'�,A, 'I,',_

CADA ORÇAMENTO.

)contecimentos "Sociais
,

, I

cJ\1U(��
/

CASAMENTO: Na Catedral de P.etropolis, reali
zar-se-á, no próximo dia quatorze, as dezoito horas,
a cerimônia do casamento de Ana Maria Schmidt,
com o senhor Leno Mauro Cunha. Os noivos recebem

- os
, cumprimentos na Igreja, e logo após viajam

para Nova York.

Recepcionará convidados para sua festa, de 15
anos sexta-feira próxima, Helena Matilde, Schefer.

RIO,: Do Departamento de Relações Públicas do
Hotel Glória, acabamos de receber convite para,

partíeíparmos dia 7 próximo do Baile de Formatura
dos Aspirantes do Corpo de Bombeiro da Guanabara,

I {,�í
Fomos informados que será inaugurado no pró

xírno. dia 14, o "Marambaia Hotel. O senhor e a se

nhora dr. Osmar Nunes CAleira) recepcionarão con

vidados para o acontecimento.

. Neide Maria, na noite de sábado cantou no "A

.merican Bar" do 'Querência Palace. Dando nota alta

no "Aroerican Bar", os casais: senhor e senhora dr,

Ma:rio J.\.:teyr, sr. e sra. Ary Mesquita e sr. e sra. dr.

Murilo Motta,

RIO: Realizar-se-ã, dia quatorze próximo, as de

zoito horas na Igreja Santa Margarida Maria, a ce

rimônia de casamento de Julinha Cardoso Câmara,
com o senhor Josíl Carneiro. Após os curnprimen
tos na Igreja, os noivos viajam para Portugal.

Com um delicioso jantar' americano, o senhor

e' senhora dr, Alcides Abreu (Sara) em sua residên

cia, recepcionaram convidados, para festejar oBa·
tisado de Guilh�rme, filho 40 casal dr, Sergio Caro

neiro (Sônia).

Deu rápida circulada ein nossa cidade, o simpá-:
tíeo e elegante eas'il do "society" de Blumenau, dr.

:R,ucji Affonso Bauer (Rutht,
I

O bonito vestido usado pela srta. Lindaura Coso

ta,' a "Mais Bela Funcionária", foi confecc"ionado em

custósa renda, pelo atelier "Siqueira". \

Em àtividades, o conpeituado Fotografo Anacle·

to, que dentro em breve apresentará a sOéiedade,
um belíssimo salão, de 'Fotografias.

Num jantar no Querênci't Palace, anotamos. 0

senhor e senhora Durval' José dos Reis, Deputado
Genir :bestre, senhorita Juça Cabral e a senhora Li·

gia Reis Brandão.

A "Noite de Gala': a se re'llizar amanhã no Tea

tro Alvaro de Carvalho, cQm a apresentação do "Co·
,

ral da Universidade de Santa Catarin't", terá como

Patronesse a Primeira Dama do Estado, Dona Edith

G�)l')� Rll�OS. A noi� de El�gância e Caridade, será
em benefício da Associação Santa Catarina de Rea·

/bilitaejâo.

Os
-

Odontolandos de., 1964, estão em preparati·

�os para SUll festa de' forma,tura no dia 19 do próxi·
m'a mês nos salÕes 'dO Querência Palace. Os novos

Odontbl�'�dOS que terão como Patrono o senhor Eu·

gêni,o' Raulino Koerich, serão homenageados, pela
pe�fumariã Germaine MonteiI.

\ C(;mtinua a.s referências elogiosas, a elegante
recepção de 15 anes, de Maria da Glória Marinho

Santos.

Baile das Orquideas, uma prom9ção, de Lazaro

Bartolomeu, que aconteçerá dia 21 próximo nos sa·

lõ�s do Clube Doze de Agõsto. Comentou o cronis

�a 'Lazaro, que MiSs Brasil estará presente ao Baile

das Orquídeas.

Passou o'Weeek·end na cidade de Blumenau, o

pi"lnista peter Schrilithausen.,
..

, Sabad<J, movimentado e elegaqte coquitel acon,

tecerá nos salões do Querência Palace, homenagem
aos "Dez Brotos mais Elegarlrtes do ano".

PENSAMENEA DO DIA: Háalmas que precisam
I I de guardanapos. E e-

'

:xj.;;tem coraçoes que
necessitam de Barbei·

.,._ "'�'" �

ros

,

.. _ ,.Il
SR� HAMILTON PACHECO

..

,4
'Folgamos em ,regi�trar no dia 'de hoje

o transcurso de mais um aniversário nata

lício 40 n�so �articu1ar amigo sr., Hamilton

Pacheci:>, aluno da Academia de Comércio e

ele��f';_tJ de des�qúe em' os nossos meios
SOCL32�:o

}:..O fazermós ° registro, ·associmo-nos
" às 'muitas manifestaçEes Ae aprêço e estima

que lhe forem end€reçadas.
r

DRA. EVA � CUNICA INF�\NTíl
Q;mmuea a reabertura de seu con�ul

t�ri� �ê, conjunto 207; do ,Edifício JULIÊ1'1
Ru� JerOl.1imo C0elho nO. 325. -- Horáric

iii <,���eo.'
.IfJ f
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SOli�itamos, fínalmentej.da /.

, / Professôra Edna Grassano.
� 'Os principáís .proble- suas impressões sôbre Flo-

rnas: -dêste congresso .riariénolts. A propósito' do
. afirma, encerrando as'-,·.sllas assunto, externou aqueladeclarações - importa' em de' vista' professôra o pontosanar' as falhas sócio"econô-'
.

'. .
.

.

" abaixo:
.
mIGas g�lVe�l'1menta!s e pro- _

.

.'

ríssíonaís, que concorrem
-

'. _ "Como todo o Estado
para a evasão escolar:'. Ou-

.

de Santa Catarina; eu vej oiro problema é, O que, diz" com muito entusíasmó a
-respeíto ':3, avaliação esco- b�leza de ;uas pr.aÜLS'; e -'1
lar, 'ao cúrrlculo e á- 'prÓ-

.

. cordialidade' de seu povo. ;Épria 'professôra, A reriova- .

um EstadO. �i:ri que absorve-
.. lJi9S o espírito ele trabaÍho
elo. poyo cátatinense, e que

. .ten; muito. . a oferecer' aos
seús fillÍ�s� Fazemos votos,
que ó Go,rêrno de Santa Ca
t'lrina nos proporcione vias

" .J
de' comunicações' mais ade-

quadas; dando a todos a fe- . ,'-.,

Hcidade de. poà"r usufruir·' '.
,

'

,
inais, IàCfIi:ne.nte as

belezas.N'.'
.' '0'11 '!' 4a'S'"

,

e
. npuez:,\s .qu� o Estado

"'\ f ,,�l' '-' t
POSS1�i:': .

. :'1't ,J .•.
!

• �. ";'

1l f!,.� �
.

- ,,'1
' ,'tt"'-< �'-�'�, � �

----'-------------...."........-......---.".-__..,.,.,-----_,----".,...---,-.....,,--�. -
1)0 Correspondente, -J nossos propósitos em apoiou

. ,V
- CYZAMA - sempre movimentos· mer;

tórios,
'

dignos, portanto,
do apôió di imprensa de

· nossa terra.:
I

EM SUAS NOVAS INSTA

LAÇÕES O NUCLEQ RE-·
GIÓNAL DO SESI DE

/ .

PetrôD.i9 Vieira
.»

ção das técnicas pedagógi-
C:,\S constitui' o progresso
implícito no meio cultural.
A seguir, abordamos � ex-

i' .

bolsista, Maria Edna qras-
sano, professôra. em Ara:
pongas (Cidade. dos Passarí
nhos) no vizinho Estado do
Paraná;

Congresso, com a fínalída-
'

de exclusiva, de colhermos
alguns" dados básicos carac

,t�rístiéos da estrutura ela
borada, para êsse encontro
dos intelectuais .. dos diver
sos Estados,

na
.

capital Barriga-verde,
onde protessôras, e ínúme
ras ex-bolsistas de diversas
*égiÓes, tendo' como ". coo!"

.
danadoras" as proressõras
Maria de Lourdes 'Almeida
e' Míss' LeneIle Perrk,

Realizou-se em Florianópo
liS; o II Congresso do "p'ro
grama de Assistência Bra
sileiro-Americano ao Ensi-"
no Elementar" com sede em

Belo Horizonte.
Enfatizarrqo \ a necessída

de de esclarecer os leito- -

. res, entramos 'em contacto
com algumas professôras
participantes do aludido

C20RDENADÔRAS, OB'JETIVO·

Fortâíecídas ,pelo' ',)eÍna
"Es.ê.ola'·" Melh

.'

p 'U
.

, or,' ,ara, In'

-Brasíl. Melhor", . 'inst'11am:se
•• 0'0 'r'

Inquirimos; ínícíalmente, EFEITOS,--DO ENCÓN�O
,!l. professõÍ'a Maria de -Lour-

.

.)

des " Alw.eidà;, no .que tange, _ Tivemos a" opornmtda- �

o )objeHvo :.do referido '.Gon- de':_ acentua prelirtlirtál'-.',gtess6: Respondeu-nos quais mente _ de encontrar" vá- .

'Com'u'n'I·'ca·c-a':"o· I '
r as, s01úçõ-é's�que os, diferén�' .' rías . professoras .. de Belo'

. ; - -
.

'. : .� , >,
,�' , ,.,"tes,-- _EsúidQS "; têm'�.proctl��o· H' .

"

d

•

t e"s8'e" contacto'. . -s. ," . .

",. . ,
.

_

.orizon e; 101

INSTITUTO DE'CULTfJRA GÉRlVtA� ,apre�eút_a(' ,n�?at�mos..'pro;,. nos legou mais éxperíênoía
- �le�as, edUqlCI,�na�s, l11cen-, que, servirá para !1(')VOS ;trfl.

NICA, comunica, que ..em virtude �.e ·trans- tl'la.n;t0s: 'o;.ex-bolslsta .',pro.-., balhos e diretrizes;
.

prinr;i-
.

ferência dest� capital,' do.rnembro da :d�reto- _

quzif' s�tIfpIe. � melh07. enJ�, palmente, . na ;relnOd��àG,&'o
. , , , qualquer pÓ.Slçao .. ,�, p.pa�-' do ensino geral,' dó.' Brãsil..

ria Padre PEDRO ULRlêH, :'á� mesma ficou mente, fomentamos " pesqur-: , '

assi��co'ns t-l�·tu'.id'a'. :' ::,�. -. ",' '.... "'.'"
.

sas educacíonaís. e. 0 )nter- 'IMPRESSÃO DE' �FLQRiÀ.
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Com mandato até 23 dEf/maio de 1965'
DIRETOR: -

Pastor MAX HEINRICH FLOS
VICE DIRETOR:

Cônego ANTONIO IWATERKEMr>ER
SECRETARIO:

. -,

Dr. F.C. FRANZKE
TESOUREIRO': ,.

ProL 'JOÃO BATISTA :LUFT
CONSELHO FISCAL:

, ,

1 - Padre LUIZ GONZAGA ADAMS, ,ASSINE.E
2 - br. EDU MOENNICH\
3� - XAVIER KLOEBLE
4 - HERBERT JUNG
5 - KURT LANDSHUT
Florianópolis, 23 " de Outubro de
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Basta comprar a 'famo�a Máquiná de Costura' .SINGER*
,

, '\" ,

(qualquer tipo), -para·:Você,.,'ganha( de pr�$ent,e uma

banqueta (tipo luxo), equipadà_ para costura,.' no, valor de

Cr$ 14.850,00.'
\

.

É formidável·! Aproveite! A banqueta de cosÚJra
Singer tem a altura exata (feita sob medida) pará

"(I)você costurar confortàvelme:rite à máquina. Já. vem" I,,.
"

i .

com bastidor, tesoura de 6 polegadas, fita métrica, " ';I

agulhas, carretéis de linha. Nad(;l mais prático para você
guardar todo \ o rryaterial de' costura! E a banqueta
acompanha a côr exata da:s máqúinás!
OFERTA O'URANTE ESTE MÊS!
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� e � .necessó ri�, experiência póra: O?(or\ti� �e!1lpré 'à
.. � moxlmo . em qualquer s erviç o do tOmo.
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REQRGANIZAÇi_O DA so-
CIEDADE MÉDICO QDON
TO!JóGICA" FARMAd:u�
TICA DE RJ'O 'DO SUL

-
. "SMOfRS".

,�' Dut�n.te,éos· últilIlos� - dias
ob1lerva-riíos 'salútai" . movi
m'êtit6: �fsaÍldo �a reorgani-
zaçã,o . da; "SMÔFRS,i que
tantos' ,e :tão >" assinala;=�qs
serviçQs já·. preste:>u ào nO.1-

.
so Munlçl.pl;;:'." , �_
'bésde a: tra.nsfer,'ência'· 'de

, seú' incã:nsávêl-, Présidente
o fu�d!1Çi�!, dt�' Alft�dó' cí
nie110 .p,ata BIume.nau onde
exerce ,suis atividades mó

dicá,s:Ii�� "SAMDU"" .

nã-o_

mail;l tiye1l!dS' em atividades
a:,nôsl;a "SMOFRS". ".

,
• �, 'J... �.' ,

RIO DO SUL

'. 'Desde 27 de' setembr.!l
prgximo passado passou o

Núcleo Regional do "SESI"
de; .

Rio do Sul a' funcional'
em- .pteqio próprio recente
mente construido, loca li-

· �ª.dô a A�enida 7 de Setem

�ro.
Construção das mais :m('i

dernas, com instalaçõ::-s
perfeitàs 'e amplas pa..a

·

m€lhor servir o nosso op,'
rariado e seus familiares, .:>

Núcleo Regional do "SES�"
foi a confirmação da .6a
lavra empenhada pelo ::;(' 1

incànsável maioral em' S.
; Ca-�arina, dr. Renato RCl,

mqs da Silva.

'.

'.

Para que os ,ílôssos lei-
. tores tenham m�lhor ideia
0.0 qüe' representa,va a 60-
cledade Médico:"Odontof'l
gicá:...:ii'ârmacêuticá de, J;tlO-

• do Sul, basta lembrar q.ú< . ;

quando de, sua' fundação, Os departamentos mé(!i-

era a primeira, no gênero, cos dentário, reembolsável
nO"Brasil e a única no &3- farmácia, córte e costum,
tado áe Santa Catar�Íla: , ,esportívo, 'jurídico, bem CD-'

Rec(mh�cida -de utilidad'e. mo outros setores de ,asi,,-
'pubUca no Estado e no Mu'" têncla;, social mantidos_ N

lo "s�s;r" na Capital do

Alto Vale do. Itajaí, sem

pre cuInpriram suas fina.
lidades e, o prédio proprio
recentemente inaugurado
veio contribuir também pa-

Congregando os .. profis- ra o progresso de nossa Rió
sionais da, medicina, :la do Sul.'

,

odorltologia' e" da fàrmácin.· Na' qi�eção locar temos o

temps plena certeza que a . Deputàaó 'João Custodio dt'"
sitada Associacão novamen- Luz· que ,é o Encarregado, o

te em atividades viorá eon- 'qual, q�andb em atlvirlades
tinuar sUa tra;ietória 1m- na Assembléia IJegislativa,'
ciada· tão br.llhanteinent'? tem em ,dona Laurete Fai-

O. dr.' GUilherme Gem- gel Nickél' sua. mui digna
balIa;' DiretoI' 'dos· Labon: - eficiente, uma� vez que a \

tàrios G�mballa e 1° B_in- responsável pelo set.br re

qUíh1ico a defender tése .'.no émbos'á:vel farmácia sempre'
Brasil, é um dos entusia,�- soube· ser uma funcioná-
tá:s "pelo re�parec1mento' ria cOrlci:;t de suas respon
com o rl�o, particulir sabili'dades.

�zPi�o. dr. 'ArvJôo 'Waiter .\'
Ap tHvulg-armos o "SESI".

Gàertner, cónhécido. clinil!o em Rio-' do Sul ag-Ol1a e,n

e iàcultáti\TO .. Diretor ,do' _."prp.dio pronrio. cumpri1;nen-
Hospital cruzeiro. .... . tamos· a 'direção do "SESt"
.'

" 'I
•

em sar,tà Catarina; ao mes-
" -/.' .,

"

';", �) �

.

".

'.' Esperamos p::tra· os pro- mo tem:po em C)11e af1'1'ade-
xirnos dias éoriflrmar a nJ- C�l-nOS 'o dr. Renato F,ames
tici_a. ',ora .div.ulgada, un:a .da Silva pela concretizaç:'io
veZ: .,qtie Sé'mpfe 89ulfêmos de su'a prd'fuessa solene pa-

,i realçar, b� bons trabaIhQ!l o povo de Rio '.:lo
da.' '�SMOFRS'" f'

'
.-

t:

.: . :.�_ �. '�,

mClplo, o l'eaparecimerrw
da' "SMOFRS" já agora e: 1.

sua fase. de reorganizaçã,),
é uma notícia deveras aus

plciósa,
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" 'cOttol,es e corimbos
impressos em oeral
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IM PRESSOIq" MODÊLO
I
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ORlyAL�)? STUART e CfA.
RUA DEODORQ Nt 33-4 d_

�O{tf
..

2517 -: FLORIANÓPOLIS
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___

o

__

'Clínica Odontopediatrica
Dra. Iara Odil'a Noceti A_mmon

'Método, psicológico' moderno e�p(�"
zado/. para crianças.,'

Altarotação
Apliçação tópica de flúor (para' pj

çãoda cát,ie dentária)
Atende também sr-:\s�

•

SOmente -:orr hora' marcada
8,30 as 12 p das 14 às l:� horas

, ,-

'( I

. REX-MARCAS E PA�ENIES
Aqenfe\ OficJdl �a Propriedci

.

,

1ndustrid!.
Registro' d� l�arc�s l'latenres àe in\

nomes comerciais' tít.JOb de estabele, .

insígnias fr�3€S de prt>_;agand? e mar .....

expor�ções I
. Rua T�ente �ilveira, 29· -;:- 10 andcJ
Sala J - Alt. s da Cas&.Nàir-· Florianó:
- Caixa Po_st,�l. S 7 - rO'1b 391r

Belíssima "Sala ,de jantar." em Caviúna - 8 pe'
sem uso - '''fabriéação paulista. Mótlvo· mudança. i
Rua Tenente. Silveira, 46 ou �fone 2�40, . 5l

--------�------�----�----�--�

CARLOS HOEPCKE S. A.
Comércio e: Indústria
Assembléia

.

geral
.

• extraordinária

Pelo preSente edital são cob:vidados os senhm .

nistas de"Cârlps" Hoepcke� �� A. Comércio e Indú�'.
ra rermirem-se em as�embléia. geral e'xtraordiná:
próximo dia 6 de novem6ro·d<5 corrente anO, às li'
na Sede sOcial" ,à rua ConSelheiro Mafr.a rr.o 30, ne

pital, a fim ,de deliberarem :sôbre a seguinte
',.,

Ordem do dia·

1.0 - .�fôrma esta.tutáitia
2.0 - Élet� de cargos vagos
3,0 - outtos RSsuntcis' de interêsse

-

,I \.
soCiaL

. Flóriànópolis; 27' de outubro de 1964
Fi-MióIsco Grlll0 - TJiretor-Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A R'l.INH,'\ dQS 'Dcb��l17
tos de Santa Catarina de" ...
19tH. c Princesas, serão es

colhidas por sorteio, ideia
do CoIul1;isLa, que já apv=sen
tau na. p'l'imeira reuníão das

Pntronesses, no Querêncib.
Palaee. Hotel. Cada debutan
te ao Çlesfilar nos sale JS ,po
Ciube 'Doze dtl' A�(}sto, pas
:>:"1rÚ (;111 frente as patrones
M!S ti{·tndo de lima bandeija
um t3;l�h�te prateado e Da,

apoteose todas ubrtrüo os

mesruos, II menina moeu
que encoutrnr a palavra Ra

ínhá., dará '<11111 passo à fren

te; em, seguida o mesmo tu

rao 05 princesas. Nq. lll\�sm'l,

()(�asi.ão a Rainha das'Debu·

tantcs 'de Santa Catfl rina de

1963 � Vera .Goulan., }X1SSa
rã n faixa simbólica em sua

subst�tuta. Para a ,es(:o\11a

da Rainha das' Orquídeas' ele
1!164:, ha.veni lIma comissão

'julgadora. que será pl'esicll
por Miss Brasil de 1964 -

Aügela.. Vasconcellos - V.'!i

aconteçer no próximo dia

vinte g, um no Clube Doze _

BAILE DAS ORQUÍDEAS.
21 próximo.

A CRONICA Social de San

ta c'atarina, será convídada

para O; Baile das Orquídeas
que vni acr'"t<\(�er no Clube
Doze de Agõsto�

MIANI:IÃ, no Teatro Alva-.·
1'0 ele Carvalht�. sebl. realiza

do às �1 hs. I.t R.ecita de Ga·

la, do borfl,l da Universidade
de Santa Catari.ru3" Deverá
estar p.resente o Ministro' da
Eelucação .

� -7ã7T--,-'�'
,.

LÁZARO. BARTOLOMEU
.

'.,.
TIVIDADE' que, aconteceu

. ,pm Blumenau, presidindo' o
mo dia vinte e u!n no 'Clube_ eI.}�erÍ'amento oom 'o Minis-

Dp<;e.·
'.

tr� Dani."t Farn.co .

ANGEV' r.tAiUA Pereira,
sábado. reuniu convídados
(tu ovem guarda üoríanopo
lítana, 'comemorando quinze
primaveras, ap'aga""10 quin
ze velinhas. Dançou :J; prí
meíra valsa com seu avô. sr.
UDmeu Machs=ío, a segunda
com o ·.Sr. E:;dú Machado c

a, 't()l'cei.m com o acadêmico
Aroklo Glavan Filho .. A \"ln�
ritT'!li, dona Rosalba Pereira,
muito atenciosa para os con

vidados de .sua filha Angela.
Maria.

RETORNOU dcL Gn1lnaQa-:
ra o Dr. Fernando Rodolfo
Pirita c(a/�uz, r: .:legado do,
IAPTEC de se. Naquel� Es·
tado, esteve ·al,gu.ns �ia.s tra
tando dr importantes assun

,tos ligados � direçã� geral
daquela autarquia

I

NO MEU Programa Social
na Rádio Guaruj� de domin

go patrocinado pela Imobi

:Hária A. Gonzaga,' foram en

trevistadas: . Angela MlJ.rÍa·
Pereira e a debuta�te Eliane
Pires.

,/. ,

,.

·DA CORRESPONDENTE
d� Xapecó - REJANE;' PE
RE'tRA - X _ Ceear+Augus
to .. filho do casal Nilson

(Zenilde) Bat+íston, eleito o

Garoto do' A!�O. -- X'_ l'iA
Rainhà elas Bonecas' 64, �. [1,

linda ·.i"aYse (filha do casal
lieitor áér�Zinha) Pasqua
lá.Lo. � X'_ Esses dois con-:

cursos' fo�m promoções do

Instituto Clinico N. Sra. de

Lourdes, do Darcy de Ca

Camargo - X - Dia 25 p.p.

foi o ,noivado de Giiberto,
MaChado e Evanl FI''lDSches

ki. - X - Eunice ApareCida
Spery e a :.ova· rtamha do

Clube Recretativo XapocoeI1'
se. ::�o' dia. 1<1 ""r6ximo re:�e·

berá a corôí" ae sua anteecs·'

sora, a bOUiP:t Elaine Maria.
Silvestre _ x - Maria, Eza::
bel Mà�i.el, uma elas g.racio
sas debutantes de Chapeqõ.
DAS CORRES.PONDEN

"':'ES DE Joaçaba' "LoUtas""
Ol;teve muito sucesso o lbai-'
1e ,de Mi.ss Oeste Cat'il.rinen-

I '

,I

\ .

(

1· I

14

/

Ilnnlerno::; L8t1hum. museu ,tlOtlVQ
�

,

. .1 'ozemos .' CJuestêl() ob:.::olulo de olerecer rClf.;lde::. e coni0rto. 0ulru

/: ;�O H bs n'0G ôjç;recia noclo disto e' úUT1CU, velO ,j l·lonon6pohs.
. I '

1\ Toe '\::rLlzélfO veri.1' todos' os dias kctsa que olltr0s nôo' foZ.811Ú
!tos rnelhores hoÍ'Óncs O avião? ConvOÍr, peclrco cie conlôrto e

. .' •

I
.

rapide�:, Cc:rltl'l1ue pre�ei:hldo a Tae·Cruzeiro,

CRUZEIRO

Cuidado" (om, Os, �,�'...
"

' ,

'.' f.

OFEA'tAS
o fE.� TA.S
bfrl�TAS
o ftR'i;:5
qF�RTAS
·0f.' ER l�S

.

Of ��. T á,S
OFERtis
OFERTAS'

.
c< f t .R ]' A S
,

'Ç
.

.

\ Of ._·Rl A S

'.
a.A

S E l\1 A N .",

S E M-AN� A'

pA SEMANA
o A' 'S E M ti N 'A'

DA SEMAr'llA
...' . ,

-.'

DA SEMANA
DA SEMAN<A

SE, M·A.·N li
r �

"

SE MANA
S f M-A'N A

DA

,MEYER
,.

.

SABAO EM PO RINSO

PACOTE DE 450

GR�MA3 'Cr$ 460,00'

AfCià�1A·CERTA.Í)E FAZERECONOMIA -

.-! I. -'1,!'!"'
.

,.,' / ,
.

'. I

CINEMIIS
àil 3 e 8 hs.

.Arm�ndo.. Bp
. Isabel' Sa.rn

Censura: a�e

às
. 5'':'73/4-93/4 hs. '

.

FESTIVAL q)LD�IDP.
. ", j"

. ,

Rorw:ld LewIs 1
,

,�ús�n· StrallPéri' em'
UU ORIT'à :PE PAVOR

Cellsur.a: 'até 14 anos'

.
' .I.

Cmi" 'UO'X\'
�

. I"
ás 11/2-41�2�71/2 l�.
às4e8hs.

'2i:1 .. SEMANÀ

JClml waYll�
�lsa Martinem
RATARI

.

vistasión-Thcn'icolar
Gensúr.l:i: até 5 ant:Fs�

,
"

Cine GLORlÀ"
às 5 e 8 lis.

.

Iniciando o ,FESTIVAL
, COLUM13IA'

Paul Massie
Dawn Adams

.. O 'MOSTRO DE': D";AS
,

.

C��RAS

Censtlta: até 14 anos

ÚS !!l/2-51/2-3hs.
às 8 lís.

:pedro Àtmendariz '

Arüidna "'eiter

em

/" OS EsQUECIDos
CeI).sura: :

atê �S
Cine J(ÁJA' .'

(São Jose)
.às 8 lIs, J,

,.

J?eter Finch �

\
.

SUSaIl Ha'yward cru
"

GRJTO DO'CORAÇAO

" (

EMPREGADA "

E$f�do·�de Sanla {afarin�
Ju,zode'Di'reit� da Vara.'de·

�.. ,

'<Família '.� ·S�ce·�·sõe$
Escrivaf1ia 'dê, F'a:mília' ê. Sucessõ'esf _I , ',,' ,

sé .. :;endo eleita. a srta.. Io11,e EDITAL DE CIT,,,roA�'O' r" ",".'
.' ',1, hy "-'"'' Qll'er,ou:ro renUl;·.',O ;)rovlsto'

Tóssi, 'rep�eseritante de ,Toa- AUSENTE COM.O PR_<\:ZO : l�i. 50:1""':' é�l;l(;r.it;,\� ::; :;un
c;al;>a;

.

em segunda a srta. DE 40· (QPARENTA) D.h.\S,- sístôl1cia:' 40.'>' l]uJ.é·s :lo cú ..

Marli,'Antoniolli, de 'Xanxe· .' , . .
.

. ,
.

.

"ar, sempre fo·ram ill<.J,nJ:idu<;NOQUE:RENCIA PALACE 1'0; el1'� te.rceiro. classificou-se O DOUTQR DALII!O 13A� '-:' pela sup:;'iC!1nte, conj' IS SAtiS'
,Hotel, j�ntl:1ram o. casal Dor-: 'Cl'ellza Pi.cnlli: .de Cnpim:al 'ros' SiLVA Juu; de :PlI'01t.J p'a:rcos ;orbye�lt",'l �e íUl'-vaI (Graziela ') Rds, e a Se-

.
X - Nô 11<;ile. do Clube

P\"1 n"n!'Cl'n; c' '''' •

'
• '. ..'

.

.
�. '''''-- ,�.O, l:,\ v fora ;:..;} . ';lOl��rJ.a. jdClbli.c:'1 60.} _'-nhora,Lhü'i·Bl'áridão., "'Ode'\1r·�io" esl(,"nn'·cc:en-·. _' . , '.

� ,1 ," , ..... '

.. C',- :". '" ,Fu;l1lha e Sucessoes da, G.'·_ :Uêln.· dissq, o pa[ó:a�llI"l-,to
I

._ .' \te},IUSS s. C" .que. lr-1ClOU.0 ',nIar·roa. dp. F·'!0"1·al1.. 60'p·11_·s·' na"- d' ,'" ,.1_. .

�- • �. � as. pr�s0ªçoeS' la casa· de,E POR fa\ar no Querencla dcsfi�e cl'1S !ksses. com 1'..1- I"t">l dó E t' d d- ,.';' .. ,
'

.

'. '.'
•

.•

' JÁ h / S .a ,o e aall"f,a mQr:àd�-a;� 9cu,Padl.. peia", 'su-Palace Hotel, a· Faculdade
.
XUOSO/1,'esttdo".de gala .. e1:); �e- t f .";, l"'l' .

d F á'·' ". .

t"
C rcn.rina, , 1111. orma.ua· eJ., plie:.l.:nte "e·.. filhos, aC.l!ui��'.la.e arm ma. programou ao � gtllda l'om seu tralC' lrW:O

•

. "
. ,

testa: c1é fÓ1'In,atll�à Pi}!"l o de "AnH'] ',duribalcU".·. PI)i mediaf:té fi:::anclil;1l.e�t0 (10

pr"xiúJo cj.ia c)o:w ele dezenl- hospede .. r\.� ;'f'�3rcit;ú;jl! elo
étc .. , Jhstltuto. o.e· A']();"'ni.:: 'lria

iÜ:;ABA de chegar de. Sã"': 1:11'o"e a Faeuldálle de Odon- sr. Albitto Ruan?:erlll'- X - �< .P,e�l�,õe.s "dós Tn(i]lS�rü:uio3
Paulo, :uma conduçãó lota�h tOlogia, para o dia de�eI'love O ·Clubé�,ib;';ii()Ú":'. ,s;,il)hdo F'.'i.Z SABER< 8:os" q\.l.e 0. (tA.:p;(L 'eil1 CU]::», aut.Ú-
com lU;lterial.para a m�mt."lr. 'd,o mesmo môs., Tu;;más promo�;eit ,g) bàii� das' de�;l- 'p-resellte editül. Yirell! 01+ ·'éi�

.

·qu.ía. 'Q �upIi��do.\' ; exercia
.

,

, ..
Je conhecig1el;tq'. :tiV�.h;�1 fun""ª p"l'

". ,

g:.lD1 dos St�dios da' 'l'V.>--. 1.196,1.; .; tatJtes, aue 'I�Qr reotivo de '. . "., . ,
..,."!:,,, tU) lca, <�, et\10 nm-

Canal Onze de Floriànópo'lis, ,<; .,

.

CJ,r�llm��{deClstGncÜiS 'rOrfLm' ,que, (ex�?l'hd�''':dOS �utoSi tr\').to q,e compr�,'e vcn:b,
na Rüa( Tra: �no, '.�•.•. ""j., _ ;"llli\1:',,',i;>réparátiv'o$ p:.vra '1. r.jJtesentacias oroé 'm,enimls" .de .DesqUlve Lltlgi()so,.· e.:H ainda, se acha ,-:.11(': 11' do ue.
'. .

Primeira Co.n"enção I-Iote- r.Jó('[ls!' 'Alic:e 1:'e:I'&iÜlhtif' dcc,..i..l;l'!,u,� é autor,a Maria .��íJ;:.o'llr ·Íp�t.1tl).to r.EÍfeci.cl3 Vt::.l M:,n-a \'-.... ....
- -

<!P" 1
-

�:R.' oc".

�ll ��. io'" I" \ • .t

A SENHORA Vil'ginla Bar- ' leiro do Sul, os·ho�eleiros da, Oliveira;' Cleüza. Cá.rmem Gt;$ (". Oliveiri1 e," }I;' �Q.' 6,�'�lI!i:"ãliférthiid()J mea.-

ba, próxima sexta-felr.'!, em "Ilhacap·'·., ç�'nenta-se que SOUiõa: El;"ábeta' Gmndi; 'lnarIdo, J0f�o' :;lfl,otos: cle; O!i�' §a�m�nte" dede.',digo';. �leAae
sua residência va.i rcce.pcio- o Dr. Odrõn Cardoso, será Marja de Loudcs OQsle}l1 veira), íntima

'.
,JOÃO .�A'ii ':' o.).í'iíciO, em'botD!:o" r,1.ca. e.m.

nar as: Patl;Onesses do Baile escolhido PrcsiéletÍte da As- Peteira: Mar1011c 'ii\'an� Noe TOS DE OLIV-EIR�1:, brq,sl- n9rne "qe se�. 1o;1'U':rlO :1 fil'Í.
das Ol'qu,ídeas. 'sociaçao B.rasi1!3ü:à . ·da ln· . Jy' Loui.dcs Po�za;' Oclete lziro, ca8�4õ, ({ue se .encon- de 'ev,ttar a cad.u.:iJf�,j'3 ' llo

clústl'ia de Hotéis. E como SehuNiue.: R05ç.d�H·y "Hauu- .. tra. cm,lugar. 'iricel'to e piJ::) �:mpréstimo e' c�;)n�etiUellte
FM.,Á.l'JD0 cei). Patroness.es Secretário o A�acj.êrÍ'Üco· W'"t, _'�.i':a: SaIote' Solh\,0; Tel's;,i· saó'ião, para eo:1iparecer'� �\ perdar 9-'0 iníovel. Úi·)'llte do

dos B�il()s das Orrq.lideas, a ter josé da Luz. nha T�tent.im e Yara' Leinc· aU']i0ncia�dé concfliaçiio· ou ·exposto: r,"quer, data '/ênb.
Senllor·t dr. Herl11eüpO (Mar Ferr:.irt'. '.Sônia 1I,farlfL Scl1a· acôrdo .marcada para o fIla �ja·.éxpe(j.1ào �ed'tJ.l Ire (li! a '

ta) td-rgura., foi eonvidtlda TROCOU de idadE' onteQ1, be, repressmtoll Xapecó. 'A- 3] 4e _agô�to' . Ao cQ(rente tãQ., cohtra' JO.AO Sl'.;�T(�S
})f:lra

.

ser a PatrlJJleSf;O, pela o. Dr. Guilí1fmne' 'Rémúx brilhantOlY a tloitnda' a oro al�o, às 14,30'horas, �ó edrf.l:- 'I?'É" OLIV�RA, já., qll��lif��
roidl.lde· de Hio do Sul -- na Presidente c)a-Fed.érat·u0 elas questra. "Curavnlle" de r. A- cio tJ? FOI."tp.n, �\. pl!',9.ça· li)' . .cad'lk na. cOllf lrn'!.1d'1::') '�ID
fi'5o,ta :de Conf�Bt('l·ni,mç[j.o rndti.btJ'ia�)· 4e S:pn.t,).· rp,t:l ri, ]I,;!:1'o.:· Del'll:11

/

nol'f lJ.)t,ll· os de Nove�lPro, ;.);1.0'.' 1?; e ;c1� :trt: 1'ri" np. 1, "Ii) 1. [10
ti:').; Deli"utantes riG 8.8. ÚH:i<l,. na, que está' d(õ llarfl,l:JeTiG. ]Jc, v8s1;idos qoq[eecjQn�ldo.5 por t:i··Q com o prazo·::�.4ti :�J l'roé,' �:vi!; ll-PÓ$ o 'qu :;.: �e

que v.ril aconte,;êr no pr6xi- 10 cxito 40 M:.E;l:; �à Pf!.(11ll'.!. Me .....161'1>:( da i\wdas Dior. (q�arenta1' q,ias, pa.J:'\:L cou-, qigne v.. lDxci�· conc\:dl'l!' 'ó
,-,,--,--o-'-'-'��------......,,......."_-_"

. ,:. / .'

t�star, q'U�l'elJ:do� a_, ai;ã;o;i.d� 4é�g�ite. tio� t�r\!1 �s 'i� ,rt
des��uiLe litigioso) >denfro ,3-17' no.. IV : !lO. 'c/c j 'jrt.

I do prazo. t legal, ·que .'SÚ;l 3Ní;<).o Cad. dvll obsetvado
eoufado a· pi;Mit d� :cÍat� ':0. ti}ic disP.õe o a'à. 251, :, '0.
designada pará a audiêncl;', 'f a':�, .cio' mêsmo 'ricÍ:.ro

_ '�.!�". •

.'
"'" �t:'J ,

caso e,e nao' compateça, bem 'como designar cura-
/uçiío e{3su·.promovida·pot �ll daÍ' .aos ménor�s, oUVi"(l o
ria de Lourdes de Oli\'eir?, ódaO" 40. Ministério PGbll ..
n23 termos e de acõtdo co'in Cd; e cumprida a fa�0 pnH
.petiçào 'e de�jJaqhos :1' S�- minarl'de que trata, a 1>-i ;10.
gUÍl' transcritos: "EXlllO, 9E\8,' de 10 de dezembro ""e
.Sr. Dr. Juiz de-. Direito da 1949. Prot�sta pelas p"oiTas
Vara. de Família � Suc:essõe� ,em direito permitld9,S, in
desta Capital.. 11ARIA DE clusl.ve .testemunhas <! dc>poi
LOURDES DE �OLli;;EIRA, n'iento' pessoal, se nec3·nir;.:,'

.

. , ".; ::. �-8e o valor de 'seb.:1r.!l e
)

'. brasileirá casada, funcioná:- cinco Iui! cruzeiros, p:.:L1:'3: o
ria ,pública estaQ.ualJ aqui' erei.ti.) de ·,alçada. . 'Termos
rcsidel.1te, vem perante a 'V. 'em q1ie pede deferi,Y:"úto,
Ex'a., alrá\-és do 'advo�ado, Florianópojis, 6 d� julho de
nomtlado. assistente judlciá- 196,*.' ASs, Zany Gonzaga
rio, prOinover 'ação' de 'des-

.

Advógado. '

qui te � litigIOSo. cQl1td. . seú ."
.

marido JOAO' SANTOS':'D'b; bE�P.AClfO n::: FLS. 11:
OLIVBrI'iA, .j)rasÜeir�i càss.i. Designe o sr. Escrivão dIa

. do: o ,qual .se encontra' '€'11; e ,hora pata a audiência de
lugar Incerto e irão ·sahltb. cOl1ciliuçã.o o� acõrdo, ex
fundada nos motivos' seguul . ,pedindp-se edita!, 'cdm pra
tes: 10), A. suplicado COi�- zQ·:o.e 40 (quarentQ.) u.hs
traiu úúpCias C0111 ,o supii- .para inti.maçao do ,réu Câ.
cO.do a t7 de ,dezenibro ele pecessi.daOe do seu CO:.;lpa- MegaScopc
1 D33. na cidade de T/a;i; 'recitUento 'e cita11do-se, (h....)- EastmanColor
Da, ne!"te Estado, c(:m1'or!ne de logo,. ÍJa,ra contestar, queí

., se vê uo. doc. incluso, .
tioo rendo, <

no -prazo legal,�(iue
)10. ]. ::'0.) ..'..,-; ctêsse' CÇ)ilS0t·- sérá contado � pattir ,da 1

qio nat?c.éf1.m. os �eguiMes cJata., deslgnad:i 'para aujj-
.. filhos:' DJariirá Duarte

.

d� end�, easo elà. nüci compu':'
(W\'eir,ll, a 9 de �jUl:ü)o ·de reç::j:. Em, 10:·:7:'64 . .Ass. Dal

],9�O,;. Dey�j:r tniürt@ .dê· QH 1110.Bastos 'Silva --:-- Juiz Cl9
yeira, a 19c de dezembrQ q,e, D\rétto .. E para que chegl!e'"
1947; ambos estão '11a cont- ao �ollhe'cimento de tod'os

.

pai1l1ia ds, SUpliC�Bt�. 30) C/Hão po�sqm �10gar, de fq- .

Há .mais de. vinte �2Q) anos /turo, l.gilórância). eXpedi G

o suplicante abantlon:oíl o presé�te e outrr,s igu(üs,
com'�vio do 1:ir, S�!i1 qize� �lue serãQ PU') kados e' fi
at,é esta, data, para onde xados na forma da lei. Dn-.

, 1ransferira' o local da �ú.');
)'OV(1 l'estdêncià. 'lo.) -- �Il
SG pro�,edi.mel1to C:(stral1hd
e inexplicável do ·suplicado
para o quài a sllphclj.nte
não éoncorre�, pots. semp-l'e"
manteve "ida recatada e

JOAQtr.QIi DE·.�S.\LES.' IÍl�'Pperlgosissima·. qU� é ma elo ehantagísta-
,

.

: . :heJaê� éorn haôílídade P01' Cumpre? portanto, flue :,,"J- ,

CHANTAGE11. é' um têr',..�, indivíduos o.esp�radóres,� us -",,_�.--�--.-,,-,-------._. -_... _ .... _.-_....

mo provenIente do fraúcú3 quà.�. ':,e' �êiltel1:l' de p'cle' c}e.
e tc:!.;1 a siglldficaçã9 d�"�X éQI'deiró; tuas. que, Intíma
TORSAO' :,por ·.)"ue1'o .c;.e D:�ellte consérvain a. ferod-
ameaça.'�. • çi�d� do 16bo.'

'

O éhantagista é,' como ;S:Q, •.�;S;egu.il�40: o cçmselhó. ue

diz, �utêr.ti�o·, PEl�C�l�. qt'i�tó'·, ';devç�lO�' a�atitels:<�'
D.E: -A'GUAS TURVAS';:6 'nos dêles, para .que não $e

qual' s,e'·a].Jerfei�oa na; té.'�-. ';j�{IlP,'3 ��onüc;los pelos : seus

nica de engg,paL' 'o .prÓ�imo. ( ll'rtif�ci0$ 'e t�apaças. ,

'b::J,>lorançlo;'{he a. simpl)çi... ·�incJpalménte· os índus-
.

. dade e a fraque�,. ',como :tri,�is'� OS;C0Ill��la!ltés.·qu�
tambérh 3. l}oilQade 40 cors- -Ó, 3M as- Vittinás • p�eferidag·
:ç�o. r "', �": �Qe'stes go�p!sti.s ��'?-tos, de-

Jj
\

assim,' 'consegue 'de,', \rem 'e$ta;'r. sempre .de 'sobre
multas' vezes: coisas 111«,f.. a.vi�o pará nãó. se çleixarem
veis' at61�'0rizanqQ 'sua pp:'" émpair; pelos .'seus· a(cÚs

.

e
, . 'I, I ...

1

bre vitima, crente de qúe 'pelas 'suas {ramas.
/

.

está. tratando' com pess.�a.
.'

o cb:àritIifsta, sem. o rue
honesta.

. '.'

nor
.. escrúl)ulo, u'.�a de Vál't';3

tA chantagem, não obsta;;·} . estratagemas para ·8.111eo"0,1
te a sua vul�àrid"adé,.�. �r;' tar' os qqe êle pretender U")

fher .nas suas 'malhas: anre
',.

'

"I !
...

senta-se corno encarregado"

' .........'

--.-,--...,: e altos negéclos, munindo-
. G. 9� i. �. r.l f (�.� �. [1

.
I· se , (!c' reçomendações fal �

- sas';
.

valçnç.\q-:se at� de <:!D-

I ENTAO ,PEC'!\,,'\:,,_lfE .Z.. ':·.,....!.. ,

cúrnen.tos, fornecidos' pelas
.. ...'" .A\:torirlacles Policiais.'

.

:. E'f, ue � o tipo inclesej á 'lPl

,
".

•

'�:. :
...

,,' / .J
'

Precisa-s'e/de úma. que saiba c�zi� e durn:� tió éIÍk-
prego" .

.

Ordenado Cr$ 15.000,00.
Tratar Rua Trajano, 43 nest-a capital: .

"

ESíRITORIO DE ADVOCACIA
DR. NILTON 'PEREIRA
Advogado' ..

' .; .... / ",,'
ABELARDO

.

H. BLUMENBERG - é PERSl.

,
.

A. HAHN
" ',I

·r·

SoliCitadores. .

': r
..

AÇÕES: ClVE�S; .11W34LmarA�; :.�
l\1ERCIAIS, 'PREVIDENCIA :.s�;�.

.
Rua Consdheiró Mafra ..48 �:,Sàla 2·

anJS

.

I
r

'Clínica 'St�. Loziâ ( ::
, /

DR. NOR'l'ON MARIO DILVEIRA UÉ sdóiÃ
A:.�"TONIO LUIZ MOURA GONZA(;A.·

Doenças do aparelho respiratório.
Asma - Enfiselua -.Fibro� .'

.�
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-. Concorrência Pública N. 64-011
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�': ,:: ; C (,J 1\11 U N 1 C A ç A o
•

..'
.J ,

,
•

./

i '

, ,
.

, :,,'
"

- ()_ ,pepélrtarnento Central .de Compras
, fàZ ,ci�nte a0S interessados que se acha aberta.
Con,cQ�rência 'Pública, 'aprazada para 'o dia
.20 'de 'novembro de 1.964� conforme Edital
, ""

,

. " I ,
' '

, '

, j,
,

Pll'plicado' a fôlha no; 4'do Diário Oficial :10
, E,�tél�o, no. 7,(H5 de' ,36-10-64; desÚnado a

venda de veículo.'

�,

,- .

'Instituto de Aposenfador�a e

'Pensões' dos Indusfriárlos
,"

,"
"

.
I "

, ""

-. CORREÇÃO MON'ET�RtA

nOto
.

Ewaldo Mosimann ;- DELEG.4DO
I

"

ME 2681

Por �i'�O d� f)(l,',-â� ; e

em 'pédeitO ,estâcl<1, ú-há ,. '.
maquin� de 'JiVàj: rqU1.la. 1
marca' 4'l'RIM:Ã:>i' '�'

'

lÍma'
mesa ela�tica' :�"ll 5'" ��déi, l,

to.)
--

,.

",. \ '; "

, ",'

�
,,' raso Ver e 1!:rata.: na.: Rua.

6
\

Ar..ací' ·v,at' .Cali��,; ..�i; ,,.0
...... . Estreito - F.o.de 6S�t' eóDt

.

� �gidió '���.:., :,��
'.

::>
'"

---
.

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

"

,

t RUA DR. FULVIO ADUCCE� N.o 748
_
eOlifrl2l1" "flO�CA�, .

. 8llpfrl;tl,f/, PlJlGA�
(}(JPllft1 e TRA(!A{)

.
.

Teleíene tJ217 -,

;ESTRil'rC,
,

'
,

'.

I
. I

+'
I

I
I

.-l

..: ".
,

�, � EXi'a ém " t:ietr �ttÓ,
1" "Üína

>

'de' - '�teids� 'bOl,.AIJÀ&
.

i -:-' É)()ô/o :�s ,.' tid :ap!óVéit� ,

mente das toi}ás.'
'

: r ,.
. I �':

CASA) DOS:'FRÊ)OS"

.i,\;

:'�8mpeàssados de: P lnilç ,

.'

Amendoim
Loro

,

Cabreuv.a
, Cedro

','
. Fantasia

bUDDii
Pau-Marfim.
Gonçalo,Alves
Mogno
CarvaUHI
Pau401eo

i >,

.,

, "

e os falDOSOS
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Rua Conselheiro Mafra 160 - Tel. 3022 - Caixa Postal 13 I
.t.. Endereço Telegráfico "O ESTADO"

·DIRETOR
Rub�n:s de Arruda Ramos

GERENTE
'

Domingos Fer;:taneles de Aquino
REDATOR�FE

Antônio· Fernando de Amaral e Silva
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL

João Francisco Vaz Sepetiba - Pedro paúlo Machad�.
·

,

,,' .
_:.. Osvaldo Iy,Ielo
PUBLICIDADE

Osmar Antônio ,Schlindwein
.. "

''''''' � ..... r' , Ailton /Antonio Pereira'
lo ínconsíderado ranatísmo um paftido constituídos :por últíma ínstãncía, com rela- '

.

'DErARTAMENTO COMERCIj\L
de uns .e o .neglígente, éeptí- 'um regime de força, que ím- tívo poder coibitivo, da opí-

Divino Ma,riot
'

COLABORAD0RES
�

.císmo de outros. O mesmo põem seus desígnios de ma- nião pública � o díreíto.r di- Prot.. Barreiros Filho, .Pror. Osvalcio RodrigueS', Cabral,
se pode dizer com relação .neíra truculenta, ofendendo zíamos, ..pela sua

.

bílãteralí-
'

Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gams ,

às demais regras da vida os mais elementares pr.irtcí- t dade, que importa em um Lobo 'E'Eça, Ministro Milton Leite da Costa, Dr. Rub�ns
social, qU3 não sobrevivem pios que regem os governos titular 'do direito e um' títu- Costa, Coronel r.id Gonzaga.

.

Major Ildefonso Juvenal.
sem o cor.sístente apoia da, dernoerátíeos.' Foi o que.ee lar da obrigação, demanda 'Walter Limge, Dr. Arnaldo' Santiago, : Dpralécío' SoareS,

. ' Osmar PiZBTIi, Dr. Francisco Escobar Filho, Zury M!3,.lei nascídr do direito e exe- deu na Alemanha,'[ em que como agente protetor 'daque' chado, Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas Filho� Marcilio
cutadá P€ lo Estado.-, imperava a votade do Fueh- le, e Inibítórro dêste, ii pro- Medeíros Filho. Luiz Henrique da Silveira, A. Carlos .Brf
A prõpr.a definição do dí- rer, na Itália, 'Gnde a voz do 'teção-Consprangímento, 'em,

.

to, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nãcul, Major Ed
reíto deixa patente essa rôr-. Duce .era. a lei a ser obede- .que o Estado 'sei cornprome- -nnndo- Bastos Júnior, C, Jamllndá, Jabes,Garcia, Nelson
çaique or era no sentido do cída, e na Rússia, onde o "te 'a proteger os direitos dós' Brascher, José Ferreira da Silva, Clemenceau do An�
aperfeiçoamento material e Partido impõe seus caprí- in�ivíd4Õs e. a :impor. uma

'

�al e- Si1'/�: Jaitrle Mp-ndes. Cvzama. José Robe·rto Bué-

espiritual do homem, quan- chos de vontade ao povo. 'es- sariéão àqúêles .. 'que :desrés- eheler, João' José Caldeira Bastos, João Nilo Llnhares,
, ",. .�, REPRESENTANTES

do o conceítua como ",o con-. bulhado em seus direitos. 'peitam'ditos'.direitos. '- 'RflpTesentaçõe's A.S. Lara Ltdá.-RiQ;�(GB),- Rua Sena.
junto de l' ormas existenciais, DiZ ainda Rodee que ,o "A :E's.taCio; ;pC;ir-tantç;' a,t{ad- .' dor Dantas. ,4Ó - 5° andar _' São Paulo' - Rua ,Vitória,
da socied'lcle; impostas 'cóa�" direito, é uma técnica, Isto ministrar' a fusÜça.;'·,ito pro- -. '65'1 _;, çonjurito;32 '7 Bela "Horizonte � SIP � Rua 1(10s,
tivamente pelo pOc;lei,pi1b�!- 'o situa d��jmediato' COIpO lÍlo�ér'a brdêm POlitiCii\'.e"'� - CariJ6s;,5fi8 --",20 andar' - Pnrf.9:A�egre _ PROPAL _.

co." unia ciência, a ciência das. cbnôi:nica' �:: social, ,qii� .'de- Rua,Cel. Vicente, '456 � 2" andar.
,

'
.

abela!
Como j(> Iof dito anterior- normas jurídicas ràgulado-. vem, ser 'OS; fafôres ,PrE�p(m- Anuncíos ';mediant,e contrato de acôrdo com a tela

mente, pode 'o direito ser' ras da ordem estatal. Não. detan:tes:--;'� catacterísti'côs ' '":SSi�rTuRA' ANUAL Cr.$r:.OOO,OO - VENDÁ, AVULS4 .

conceítuaco quanto ao seu se, enquadra, então, o direi- d�;;regilrle demoêrátíco, está " Cr$":m,OO
caráter po sítivo, como o con-: to' no campo da. filosofia, e aplicando o tlirê,itb. Tratari·

"

(" DTR.ECJlO NÃO RE RESPON�ABIL);lA PELOS COn:

junto de 'egras; imprEi�einaí- ',' d�, sociologia :- embor.a>in- do' 'desiguaÍIriente os indiyí- r' éEITOS EMITII:'OS .NúS ARTIGOS ASSI�ADOS).
veis· à vidl em soCiedade, e1, sofismàvelménte delas·" se "duos desi�uais, .', na .medida

que 'o po(er estat'al impõe� sirva com' prodigalidadé',,-:-' d$;�a desigúalidllde, atendi

coa.tivatne·1te a0s indivíd1;los.o mas no -terrent> da ciêncfa.. ,dos. a,penas :os �spe,ctos da-

ManHes' á-ndo-se ',sôb,re :
Q, 'Essa.' téc�ic,a do dinÚt6 'capacidad13 > e 'do, méri,to indi-

terna, esi:l"�ve'CarIton,: Cly-� vfs,a utn fin:i, u�n.' objetivó. viduais','! Q.,� E'�tà;do nada
mer Rodee, tia obra escrita' E!ú:;e Objetivo "c,olimado pê· mais 'faz'senão aplicar a jus-

'

c.onjuntarrente. comi
. dois 10 fenôtÍ:leno jurfdico é, ém 'tiça distribtl'tiV!;t, ,e num re

outros aul:ores americanos� essêncía" o: .,bem-estar social gime .dessa natureza, 'o ho·

que "num'l sociedade demo- e econômico, e a liberdade mem terá' â sua, dísposição
crátIca, o direito é uma téc- assegurada a todos os indi- todos. os elementos que lhe

nica visar:do um objetIvo: é .víduos, indiferentemente de permitirão chegar 1i realiza-
a soma das influências so- convicção religiosa ou políti- ç@,o do seu 'ideal �upremo..
dais reg�l�rmente reconhe- ca, situação econômica ou

cidas e a'Ç)lico:tdas na admi- condição racial, ae desfruta

nistração da justiça." rem dos benefícios que K'les

Merece exame mais deta-. oferece o' regime democráti
,lhado est'1,' conceituação do co. O bem- estar' espiritual,.
co-autor de "Introdução à també� como fim almejado
CiêncIa Política". tE' bem de pelo indivíduo. em sua vida

notar que êle faz questão de na sociedade democrática"
ressaltar um aspecto funda- e-lhe amplamente assegura
mental nr, conceituação do <;io pela fôrça legail. que b fs,,
direito. "Numa sociedade ta,do" através <;io rnstrumen

democrátIca", eis como se tal da l�i, Imprime ao' direi

iniciít SUH definição. Depre- to natural e ,inalienável de

endé-se d'.sto que o direito associação e livre e�colpa
somente existir'á como 'tal, ,de credo religioso.
na socied'l.de, quandO vigen

mas há que, se não nascidas te num regime de institui
do direito, nêle somente en- ções que tenham por prin"
contram a fôrça qu� ampa- c.ípío basilar a igualdade dos
ra SU!:l. existência, fôrça essa. homens y;erante a lei e a

sem a qual se Niveria num
Uvre esco?ha Idos seus repre

àutêntico, regime de anar- senta»tes, Jilara eJ:�t,o' de
quia. Assim, áq assegurar � .' uI?a adt,:IifuisirsFã,d' 'ptÓií-"
Gor.stituição Federal a to- cua.

dos os brasileiros o lfvre A lei dE'ixa de exprimir a

exercício de seus credos re-
yonh le do povo,' na busca

ligiosos, outra coisa não f"lz
'

.. pela reaÜ�ação de suas as

senão garantir aos indiví- pirações, quando decorrer
duas o exercício :de um' di- da vontac':e úníca e exclusi

reito que, sem fôrça legal
va· de um é!hefe de estado ar

que o ampàrasse, cedo seria bitrário e despótiCO," ou de

desvirtuado e 'aniquilado pe-
um· �rtlpo. de pessoas , ou

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

Avaí

o e ormas
..

.A (onceítuacao do
.

'

-to a mais pura e concreta
afirmação do espírito pro
.gr issísta e usticeiro do ser

,�umáno, na busca eterna
pela perfeíção- material e es

piritual! O direito' represen- .

ta, ínccntestàvelmente, a so
brepujr.nça da fôrça da lei
.sõbre "lei da fôrça.
Livres -iliteiros têm sido

dedicados ao estudo apro
fundado do direito no que

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

�-

Escrevem,
José Guilherme de Souza

Tedioso seria o trabalho
de descrever a 'mportãnoía
que assume, hocliernamente
a ciência jurídícé; pará o ho-

. \ '

lUem é a socied 'dEi. :Ragu!8,- ,

dor da conduta do homem
no meio que víve, S§. o direi-

C)l 'W'_' ".

. ....1
"

_J ;".:>-
, .

•.

j

: use óculos
, i b�íÓ', 'od�pfcJdos
i..

\.
,

l_

.:- �.., ,�

��,:

,��",
.

\

atendemos 'com �xotldãó
sua receita de'ÚJbs

.

\

ÓTICA ESPEClAlIZAD /',

MODtRNO lABORATÓK

i,

Ind.

Vai Construir 'Ou
.

Refonaa?
ConsuJte No�sos Preços'

e, Coinércu'� Metahirgk'ii :\TLAS S. \
Rua De(ldOl'u N 23
F'ljial Wl(>nan(rpoli�

Dumiense de Paula Ribeiro
,Contabilidade - EconOlnia - Advo

cacia Impôsto de Renda -, Emprêstimo -

ÇompuIsório _' Reav�Iiação do" Ativo das
Emprêsas (Lei 4357) - lmpôsto Adicionru
de Renda (Lucros Extraordinários)

Escritório: Rua Cons', ,Máfra, 57
Caixa Postal, 613 - Fone 383':'

, Fforianópolis se

Direito
tange às múltiplas relações
com as normas regentes da
conduta social do. ser numa
no. Com muita' propriedade
afirmou o sábio estagirita
Aristóteles que "o homem é

.

um animal social". Em bre
ves palavras sintelíza o pen
sador grego tôda a doutrina
socíal do direito, que adqui
riu .sólidas bases com o cor

rer' do tempo, e é esta a ci

tação que o acadêmico ou

ve, com mais frequência' des
de' que se íríicía no estudo

<lo. complexo de regras im

postas pelo poder público
pata

-

o perfeito cumprimen
to' e conservação da ordem

política e social na socíedã
de estatal.
r De, todos os aspectos que
assúme no tr.::lt? dos mais

.

variados assuntos, donde as .

diversas denominações que
rec'ebe para eféito de. estu

elo, é sem dúvida rio que con

cerne às oori_gacões positi
vaS ',do Estado pára com o

individuo quê o direito se·

mostr;l na. plenitUde de, sua

caracterização, sob o nome
do direito socla1.

.0 direito assume então o

aspecto mesmo de norma so

cial doadora de benefícios
!lOS indivíduos, em decorren�

, 'cia. da obrigação que o Esta
do se impõe de velar pelo
b,em- eS,tar.,dos mesmos Esse

bem-estar, fim último do ho
mem no campo material de
sua existência, é integralmen
te assegurado pelo Estado
atr!l,vés das inst�tuições de
'assistência é previdência, so
cial.

, O direito social, contulo,
é uma facêta' específica dos

.

institutos jurídicos. rio tra
tamento da vida do homem'
em sociedade. Outras nor-

O direito, então, ê' d ins

trumento, é a ferramenta de

que se serve a socieda<le es

tatal para impor aos seus

componentes as nOrmas re:

guIadoras de suas atividades
.nos mais" vadãdóS '\e:rrénos
do conhecÚnento humano.
E, como o direito é tim.Je
nômeno bilateral - contrà
tia,mente à moral, que se

caracteriza pela sua unila

teralidade, isto é, os atos 0-

Jensivos à' moral somente
merecem a sa;:tção ou . da

própria. consciência, ou, em
,

Porque é que: _0 �\JQão zi

nho ri qúando' se f!lla' em
aumento 'de passagens? Res·

panda a esta' per�rita'
.,

,ganhe wna btc1Q1etá. no:vi

nha em fÔlha.· As; cartas po .

derão
.

ser remeti<las para ós
seguintes ender!')Ç.os: 'Ra.inha
das Bicicletas rua: Cons. �4á
fra 154, Filial nO· Estreito
ru�' Santos St �aiva �7 ao

ladb do Clube. 6, ,o:u..,:para a

BoUIio Anita Gànb�ldi,

4.° TAJ3E�·IA(J>
.

DE NOTAS'
RUA CONSEM
LHEIRO. MA.. ··

FRA3,·t-, . .

Oportunidades Imobiliá'rias
APABTAM!ENTCS -A, VERDA

. .

. '
.... ,

Inõugurou, m,as •••• ·

(Cont. da 7a pág,)
.

O time americano evi": dael e Antonlnb,p;' 'WaldíJj'
profundo de Hamilton" ser-, denciou ser um quaC:ro e Miltinho; Osv�l<Un\1o ,(Ti
viu 'Regi 1aldo com grande harmol).ioso e combativo" te), Pedro Ivo, )�'aninh9' e

maestria, tendo o extrema residindo seu" ponto alto no Murara.

"colored", após matàr a quarteto àe zagueiros,' onde
bola n9 peito, controlando Adael,e Elcío fora,m. figu-
a pelota com os pés, para. ras por excelência, senda.
com firm�'za e rapidez, 1:a- Antônio Carlos': bom e An

zê-la percUda .

para o ar- toninho regular. O arquei-,
queiro Ncrberto que, como ro Noberto esteve ,fi�me,
último recurso, foi ao en- embora· não tivesse tido a

contro ,do ,_excelep.te player. oportunidade de faze:.- de
Pouco dep�is, Oscar, esque· f�sas' de vu.lto. Bons -Wal
cendo-se de sua função de dir e Miltinho que, 'pOjr .vê� Si.lva.
Jogador do meio-campo, zes vão a frente para a.tiM

.

foi para a frente e os vLc;i- ral' a gol. O ataque, é' fra�
'tantes atacaram, quase" co, pois somente .Pedro Ivo
provocando a queda co deu· conta do recado. Na
arco �vaiano, náo fn;;;se �squad:ra local, Állvaro' fêz
Zezé que desarmou Napi- boas. intervei ções e dos
rthd, quarfto êste, já deu- tentos que o vencer�,m nã0

I tro ,da pe1uena 'área, tinha teve culpa, porqua.ito in-
tudo para empatar'.

.

:aefensáveis. Excelente o

O/escore acãbou sendo) desempenho de Hamilkn
igualado aos 26_ minUi;a!? que foi a. figura pontifican
'quando Miltinho, investin- te do quadrr. quiça do..
do pelo centro, recebeu /campo. Zezé e Deodato oiâ _--
uma: crr.zada de T1te, .e. natáveis, ·ora confusos. Mi-

'

..�

com rara felicidade, mnl1- rinhb bom. Caetano pren-
dou a pelota no canto (,S- de em demasia a bola, mas
querdo do arco' guarnecido por vêzes teve a lucidez dê
por Álvaro que nem \ tem- um gigante. Oscar irreco

po teve para esboçar o nhecivel. Rogério, passau

'mais! leve m�vimento, tal dQ a atacante, foi apenas
,a rápide?; e precisão' 30· luta:-lor. Cavalhzzi foi fi
'chute.. À',]_mados coin. Q gura saliente du' ataque,
gol, .os rl�bros foram ao com outra atuação magní-
ataque e, Waldir, aJS 30 fica. Está cada vez . mais
minutos, ao mesmo, 'modo técnico' a revelação maiol'
que-;'Nanir-ho, colocava o da 'cidade dê�tês últimos
�m&ica em vantagem, van- anos. Reginaldo com altos
tagem essa que perduraril e baixos. Gilson não con

até- ° final. vénceu, parecendo-nos "a-

O Avaí, ,dp.spertando. tar- recer, de prepàm físico "e
de, tentou, ..através de vio- maior ambientação cO�'a
k.ata 'reáção a:lcan(,'ar o equipe. Foi substituido por
empate, o que não conse� Vaçlinho que, igualm�nte,·'
guiu, embora tiv�sse pro- déIxou a desejar ..
vacado fertes barafundas \ I '

dialü� da meta de, Norber· Eis. como forinaratl1 (JS

to
'

e 'um (lOS lances: fize�se dei$' quadros;
.

à bola ir de encontro à "tra
. ve. FInar: América ,2

.' ,\�:y�i,'i�' " .

Emprêsa Editora "0 ESTADOH Uda.

\

DR� FLAVIO 'ALBERTO DE AMORI'M
ADVOGADO

.

RUA PEESIIJENTE COlJTINHOy
83 .. apt�,··2 -.' RUA DR FUL-.

_.

VIa, ADUCCI; 74'8 ESTREITO

; -Us'i�;a de Açutar Tijucàs S. A.'
E DI T'A L

, ,

,

2� ConyocaçãO
'.

São :éonvidados os senhores acionistas
da Usinà de Açúcar Tijuca$\ S'.À., a se reuni�
rem em 'Assembléia Geral>Éxtraordinária.
no dia'3· de'nov�mbro do corrente ano, as 16

ho:r�s; €� seu Escritório, à l'ua Valério Go

.
nie�,' s/n, Íl�sta cidade de são João Bat[st<r�
Santa; Cátarinq para delibeí'arem sôbre'

,

seguinte. 07dem do dia,:' ( . .' I

,1..,.,.-,. Re,forma dos Estatutos da Socie-
dade � aUri;lento d� seu capital social,

·

face -ao que dispõe a Lei n.o 4.357
. J •

de'16 ,de julho de 1964.
·

2-;'-' Assuntos de interêsse social.
São João Batista, 24 de outubro

1964.

c
'

,. ,.,"

Eduario Brennand

"aJério (}orlles �

Cesar: Bas�os Gomes,
,

30-10-64

VEND,E-SE
.� - . r[RRENO C0M 450ms2, situado na

Praia do Forte. Preço a combinar. T:r:atar comi
dr. Fláyio, na Rua Presidente Coutinho, 83,1
Apt().," 2,' ou à tarde pelo 'fone 3596.

AVAí :__ Álva�o;; Hamil
tOll1, Zeze, Deodato e Mi

rinho, ·Caetano e;' Oscar;
Gilson (Vádinho), Rogédo,
Cavallazzi 'e ReghHÜdb.

.

-.-,.;.--------.....-------------------

Na direcão do' níatch:
I

VEN'DE-SE
. com trab"alho .. ac�itãv'.eT, '

,.

funcionou o �. Ernani,

.
,

) }

• Temos apartamentos' para pr9nta entrega
cutros 19ara serem ocupados em Maio.

' �

·.t�SAS A VENDA
* Casa Nova na Praia de perequê � a mais li:pda casa da praia _ ainda .._não

habitada'- 2 pavimentos - no térreo: sala - 2 quartl. 3 - cozinha - banheiro _

garag�m. Em cima: 4 quartos - 1 sala - varanda na frente e terraço nos fundos.
preço facilitado.
* Casa na Praia da S,'ludade _ pouco uso, medindo 6 metros de frente por

8 metros de fundos, com 3 quartos e demais d'.3pendências� casa de madeira.
* Rua Vereador B'3.tista i areira - casa coru ::s quartos, sala de visitas -

'fila de jantar e demais dependências - T�rreno medindo 12,50 x 21.26 metros.
. "'Rua Sar�a Luzia' - Mag-níficà propriedade de fino acabamento para, quem

leseja boa casa e bOI.l pomar - jardim bem cuidado � ainda horta ampla - V'3n

, 'a pbr motivo de viagem.
.

... Rua 'Tobias Barreto - grandp "aSR 2 pavimentos, de 120 m2 - todo
,.onforto� Fácil transformar· e� duas. ,

.

'
.

• Rua Theofilo de Alrpeida - t\mpla cSSQ "azia com garagem :._ ,ancho
,. ,

qOS funçlos - preço vantajoso.
... Rua .João Pinto .:.. Edifício qrte fal!' fundos !lO caes Liberdade .. Gl'ande

.

1portunidade para renda. I.,
•.

"'Rua Tenente Silveira' - Casa ,desocupada - preço, bom' -c- ponto res�·
Ilencial e

-

comercial, ",
.

• Rüa Maria ,Júlia Franco - casa com � quart,os - '6tima: IOMliZàção co�
'mda vista.

• ' ,

I

Pode ser ocup8do amnnhã -

J

- com cqsa boa _. ter-reeno... GrandE: propriedade na Lagôt>
l'letros - preço de ocasião.

rERRENOS A VEl�DA
• Rua AJt�, Carneiro n.0 ·28 na Agr-onOmica Vila Naval) lote de· 11 :&'27'

Itletros .:_ oportunidade com .,",om PFeçO. ..

\_. .

.

• Rua Des�mbargador �edro Silva - Praia do Meio, - Coqueiros - Lote
t1e 15 li: 40 metros' '1

• No Balneárto - Estreif.p -, 2 terrenos .- bamt,os, mesmo por poucos
"

uas o proprietártú tJstará aqUI para' vender
• Lotf' ')(l Jardin A tlâticl'

, B!)rrt,!irv� '1(1t� (l.�;' l69
.

- medind() lb Il 2'1

de 93 x 100

"

, Como partida, preHminRl',
.

'
. . \ ----------------------'--------._-----

defrontaram-se os COllJUl1- SRS' PASSAGEIROStos de' -profissionais do

Paula Ramos' e Guaraní, De Florianópolis para Imbitu}Ja,: Lá;:
..

ten.do 'levado .'

a . melhor o :l..

'Pelotão paulaino pelo es- /' �na - Tuuarão - Çriciuma .., AraraJ1.g"'âá· -

,éore re 2 x: 1, voltande, as- Torres e 'Pôrto Alegre, viaje pelos confortá· I

sim, à �ua condição de veis ônibUd da EMPRESA SANTO ANJO I
ponteiro do campe').natJ t�a

DA GUARDA LITDA' l I

categoria.
,

I

Terrep.os localizados a rua

ro Mafra.� 14'7. Tratar no Local.
Conselhei-

,

MOVEiS SCtillCHTING
..

o
u•

U'J
. ..... ,

S
o
�
p..

S
o
u

E
Q)
U'J

Ul
o
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I

S'
ai
+.>
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A. rua Max Schiamm 61 Estreito.

metroll·
• Terreno ii, .rua Cel, Jwill F. Ganzo - LQte n.o 2 com 10 x 24m -Oportuo!·

nq Saco dos Lim:ffill$,
.

�, .. "'�' ...&.,,"","i��

Ptl,"a sua diStinUt cUénWla tem a vt'''lda, finOs e variados
lei e pinho, 6tunQ aci.bafueilto �tont� el1trega, preÇos módicos, veneJas

AMERICA "..... Norberto;' cr�-di.to com erit,nda firei!, Ver para
��t,9�iQ "Cá:rlos"j�lé�9rj A-:-' ,c., -.' �__� �_,...,..,..;.,,-���.....,.����

. ., .,

s
Q)
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dia 15 de Novembro nesta C�pifal: Prova Cidisl'ica 'Nazareno Coelho"
._----_;_---__,...---_,_---_,_----------..--------�.:::-=--------_::--::::::.:::=::::-_---_._._---_.._

Prcmcçêe da Rádio Guaruja : Bkideías Monark. Inscrições livres.

CO:NSTANTE EM PROl

. 'OR ,SANTA,

Pedre Paulo Machado

COLA.BOHADORES ESPECIAI�

�?::;;;=Ik�-� r----_ ... .L.'fJ:.�,' ''''-:·'·����r�·.\fi-';�i.lt� .
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MAURY' SORnES - GILBERTO N.AHAS
GILBERTO PAIVA

. NO �F.TO", nos F!SP()RTE� COLABORADuRES
,(,Vl LOBO - MILTON F. A VILA - ORILDO LISBOl'
'\IlARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZJ

ABELARDO AB�AHAJvr
.'

�-�-
_.'

--.,'_'_' -----
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Ba-squet-eból- Seleção paüJisfa
,de Novos

.'

. VoltaJ.:_ão, a se ericontrar, n�nQit,e de' ..... '. ,.... '. ': .: ", 'F:'.. !I �'h'
..

.

hoj�', o� conjuntos do 'Tll?y ,e Fi.gUeh'ense, os ,r,.€,1�:'O'.' ·R·p;,'m'O.S,.. ," r O a ()quais sustentaram na hu'de' ,de domingo ,em R.· q..:_.�.
,

.. ..v,' " ". " .' ," .'
.

-

Joinville, uma. pelejade g'r�m:,c1e�lriovimeríta.. ;,
/ '

'

" �' ... '\� N.; ,

i ,*,'

t't

�ã?;::a�tiq�:: ri:s::r;!�;�:::.r::,';�����õ: I.� [
'�

IIti� ,;J ;

•.! �.d� " � a'
vencida, pouco se lmportan.do .,co� o elenc?, L.' . lU JU .

:, u U LIde craques. de renome nacional que' 0 clube '. fi .

\

da Usina M,eialúrg'ica lançou. em' campo. 'Continuando a minha sé- é o entusiasmo reinante por devo conféssar a você que Permita-i. e. o repórter,

�ie de ,reportag�ns. corp. os' parte de todos os- remadores • o entusiasmo e a,Doa von- a oportunícade que se ap -e

O quadro alvinegro, apeAar. dos dcsíal- 'presidentes de clubes .. rl�, 'que estão esperançosos .nu- tade dos remadores me ;IiI) senta para dizer daqui 3-

ques sofridos com a saída' do,' técnico joni e 'capital,' vou boje transcre- rua 'boa apresentação.
'

a cémvicção ?e que fare-, todos os símpatízantes e as-

vér- a entrevista que me - Quais os páreos em mos boa figura neste cam-. saciados' do nosso clube, r

de vários players, sob as ordens, de Amorim concedeuo dígníssímo pre-: que deposita maiores espe- peonato. que a atual diretoria têm

-conseguiu brinda'!' o público da 'lManches- sídente do C. N. 'Riachl,l"!- 'ranças de vitórias?,':_ Co- �. Para o senhor, além procurado por todos os

,lá Dr.'. Celso Ramos Filh9, '1110 presidente devo por do Rfachuelo, quais os clu- meios e até com sacrifícioster" que nêlé pouc_o: acreditava, . com. uma :p�ssóa. já> ba�ta,nte" conhe- ,princípio acreditar em to- bes que estão com 'maior�s dotar o clube de bom mate-

atuação de técnica e-combatividade, fazendo >Cicia nos rneíos v esportívcs dos, mas as maiores espe- , condições técnicas e físicas rial flutuante, poís até há

b-
'.

'.

-de santa' Catarina, pois j,t ,,.ahçai�\ idos riachueUnos. para a.biscoitar·o título (';�- pouco -eonseguímos compra
aquear UIna das -equipes "milioná"rias" di) 'presidtu o Avaí-, F. ,C. a acham-se no dois sem pa- te ano? - Abelardo, esta um dois sem patrão em

football barr-iga-verde que hoje .à noite tenta 'quem deu o melhor de seus 'trão, quatro sem patrão �. pergunta para um presi-' Pórto Alegre, é estamos em

b 1
.

esforços, prestando ínumc- double. gente de clube t:: um tanto negócios para maís doía-nurá a rea i itaçâo. ..

_ ·Dr· .ÓCelso 'Ramos Fi- imprópria, pois é natural tros barcos novos, afim de•
'

rós 'beneficios ao seu -clube
Será, pois, pma batalha sensacional .e ,cio coraçao. Iho, o senhor acredita na que eu tenha confiança no que o Riachuelo vo:

renhida que': logo..mai�', pr.esenciarem.. .os, ql.lan,
". Agora, na presidência do possibilidáde do seu' cl'li.?e meu clube, porém para ,9,- lhar intensam&nte 'po te

,C. N. Riachuelo, tem traba- jevantar .o título máxir;';_o tisfazer a VOCI::,
. \6. aesme- mo, em Santa' Catarina e

. do teremos a satisf�;ção d� écolJ.h�cer o 'novo Ihado ,incansà.yelment'e PJ.- deste ano? Certamente, poIs recendo a qualquer clube, - possa trazer para o cl:'iXie
. 'melancólica talvez a mais melancÓlica de to�F

.. igueirense, bem. çO,.,.·,mo 0. :'ti�,e J'oinvil,lense, ra éoloca� o' clube da Ri:- 'todos os clúbes lutam c}n� o 'Aldd Luz para' mim é 6 rifão muito conhecido oe.J 'd' .

l' l� d
.

b.

" ,�u, 't'a,Múiano lugar de des�a- ,an1esll!i:l- fÍnâlidade e o Ria. que·qespont� com rríaior2s anos j4 passa:'os - o Riã-;:';?(,�4as e:rp. tO· OS OS tempos, pe os resu �a os o -

que' ent'r:e outros agora possue Cdronel. Q qUe. aue êle merece, par;;.' chiIl:ll0 está no pá1'eo. Aliás' I)Üssibilidadés de v�tória,. , .' tidos. Em fmebol, que era a nossa grande eS7
,

. astro que brÜhou no Vasç� dá' Gam:a e quç ,a;tiva�'nos torcedores e .:1.$- '.�.,' '

.•.

' .'"
" c

, .'.' .
� ".

p.:rança;" ti:veffi�s r€-su'ltados -'v-ergonhosos e
chegou a ser .consideradO'ti�,.dos:. me'lhores :����$���m���:�1�::6s::�I�':'-,Á:'v.�ac·'i'··irfãug"�üktou,-="más" Arriéric'a negativos,' para um pais que mantém o t:,tu
laterais esqUéidqs do páíS.:. �..

'

tqÚando o Ria,chilelo era. T':\ .. ' .

'. ,.' " ',' lo ,e mais títulos _'em suas mão�. No basquete
"

�=ov���:�XZ�s�,�têncian0,a,·c'a'b"o·u· V'Dn''ce'nd'O:· pO'",r 4,,2· a conqúista,do 3o.1ugar, nada significou. já,AVAl, �_;AM�RfcA. ,,'Digá-se de. paSSagem q::e
"

;
"

.

"
. ..,-,. .

"

. A que S0J?10� bi ,caIüpeões mundiais e lát, esta-
.

.' .'. . 'a:�repprtagem ficou bastaIi-
Perdeu O Avaí, �Ol;ning(),' do' 'período completamen cebendo um lançamentõ vam OS nOSSos maiores jogadotes. Nos espor':'E

.

'

.'
"

.. :

J; '. ,: '1"<1'
. '

"

.
\ "te "satisfeita pela man€il'J,

à. tarde" uma' boa oportuni- tar, quando Cavallazzi, rr�- - (Cont. na 6a pág.)---. nquanto lSS0,�em,·. OlnYl.e estara a e§,':'- amável e càvalheiresca Cü- •

.

tES amadoristas e nas disputas de atletismo. . .

.J da·d.e de sair venced0r de --- ------. .quadra do Avaí que;-cómo 'o T.U;py; vai tentar mo ,fói reéebida.
-

�nás, j�s9 mais um cotejo intermuni- PO\:s",v,e' .1 ,Ava"1 X', T·upv na a nossa p2rticipacão foi �baiX:o dá � cntic.�,d f
".

:d" ,

,.

�
.

" .

.t�:C·, d'·· ;já se' esperava, PO!S ,conhe- ,
.

� I Y t
�es orrar7se o· reve.s ,qqe ,SOl1�e:u '. (),.mmgo "ço ·pe.'rfeitali1ente bem o ",n ciPal amistoso. '... embora já esperássemos por tlal, face a po-gca. Foi . sUrPreendido

.

péIo
. .

d
.

d' d
.

em seus .domínios.' Irá,.completo: o t�me do trevistado, pessoa fina ed.�l-
quad1'o' d; América; de r tar e e'. om!ngo importância que damos aos eSpo17tes .amado-

.

campeão d.a cidade ·que' esPerá destâ' ·feita. cada, e que est.á perfeit,a-
Joinville, que, em. menGS

"'1'retor1'a do A'va'1' esc.a' , ,d'a dl'retoria azutra sômen- r-ES e ao atletismo no Brasil que \Tive' 'esque-'
.

'

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

mente entrosada no assuJ:).- ,"
,

. A tl.l v

I
/ demonstrar, coh,tra ..•Q me�ó Ainérica,

,

que .to, sendo por êste motivo. de cinco minutoS, cohse-
tinteres[\�c�(í, (em promover '.te será. conc.retizado ,após. cido. dando-se muito e multo ,mais atençãod d "d

.
. .

, 't" l' d
.

·t
;
t ... ; prin '1 guiu promover. uma revira-I

,um àmistoso na tarde d8 'o resultado que o clube' t.!l� '. •
.'O, errotbu Que po e, d:rrotar o éonrLt:n. o a Vl- 'e mm o 111 e"' _",'

..
' ".

-

volt'a no' escàre, .. passando '.

a:o· Íutebo.l profissional ,fon,te ,de�' renda dos,
,,", ...•.. . <. ":''_'. • ;;'

, 'palmente ,para os nachuo- , dO)1lingo, nesta capital, en- piense colhêr na ·noite :3e -,b t f d â de vencido a venced,or., .

b d d
ru ro a, e mesmo, ora. e seu�. Qrn",nlOS., Unos a sua entrévista qU.e ,frentando ao Tupy de Join- 'l:).oje, diante do Figueirense, clu es e das enti a ,és.'

' Ó encbntro, efetuado no .'

t 'd' 'd Ad 11-passo a transcrever na ín- '1 .. 'v.ile. .

aqUi no es ,a 1Q,· r. o ''J
,

tEigra.
'estádio "Ad(j)lfo Konder"

, Todavia, tal pensamen�,o Konder .

• t' t'
, não chegou a agrad;u ao J. _ ... ' . ----o_

,
_ Pres1den e, como es a

. .."

o seu clube para o :r.rÓxin10 regular públtCQ. A prImeira Gr8mi,o' ·de·rro'�ou .I.nt'er por 3 x O e e'etapa da 'luta f.oi decepc-io-
, v' �!'O.C. de 'remo? ,--:- O Riàch'Je

..

t d havido
·10 encontra-se bem,' com as nante, ,nao en o

.

h,-

't-lel'nan-. gols. O escore' Só. veio a :;er I' fric.;llmpea-O ga·u'c O'!Suas gt,armçoes.
.
!·.v . .>.Ii . ''''

Gr'ande inaugurado aos 17 minut,',3
do intensamente. .

chuelo '" o clube mais que
rido da caprtal.

, Agradecemos ao dlgníssi
ino presíden e do C.N. p,
chuelo, ro,,". Celso Ramos ,Fi
lho pela maneira amá el

como tratou a nossa repor-
tagem, e desejamos ao (

clube as maiores felicid1-
des para o próximo C.C. de
Remo.

ABELARDO ABRAHA'M

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

P. Alegre-. outubro, -'- A participação,
do Er&sil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi

, i
A Federação Pa.uHsta de Basqu,etebc

que dirige êste
.

esporte no Estado que é (

celeiro de noss�'s craques, não se descuidr'
.

dó prepar� de' seus· novos atl-etas.
.

.

'Anualmente preparapl� uma seleçã(
de valôres hOVOS ,e ,após intenso treinament

,

realizam corhpeti�ões em' diversas· cidade'
, do País.

Ne·ffi s.iqusr uma medalha de ouro, en

tre as tantas conquistadas por outros paíseb
tiVEmos o .sabor de trazer. Anteriormente
ainda' tivemos um Adernar Ferreira da Silva
o famoso do salto trirlice. Não temos des
culpas para dar em quaisquer setôr,es das dis";
p�tas, 2. não. ser a faJt,a de cuidado ,dos res"::
ponsáveis pelos esportes no 'Brasil qu�

-

não
cuidam com antecedência nó prepáro de· ge�

.

rações que amem c, r ratíquem
.

os espçrtes
amadores e se dedi(i1.Jf-rn com mais: afinco ao

atletismo para conseguir �1as disputas resul
tados positivos.

'Vencendo ao Internacio- ra etapa' aumentou pata
.' 'nal 'na finaiissima'do cer- 2 x O e Joãozinho já na 8,------�--,;---:"-:-�.-::o=--u-=-ç=-:am=- hoje, pela. RÁ-

tame 'gauc'ho, por 3 x 0, o tapa final, decretou o' pl.:3.-

GARIBALDI
' G�êmio conseguiu, p.e�a ter-. cal' de 3'·x'--tf'.

. �DIO ANITA ,
ce1ra vez consecutIva 1'2- O . Grêmio tornou-se trr-

de vantar o titulo máximo d::>' campeão com Q segunte ort
a mais jovem equip9

) futebol riograndense. ze : Alberto; Altemir, Air-
) A vitória do clube trico- ton, Aureo e Ortunho; Cléo.=sportes do Estado, às 21

.

I lar desenhou-se
.

logo nas e Sergio Lopes; Paulo Lu-

'10raS, diretamente' elo Es- primeiras"manobras quan- munha, Joãozinbo, Alcindo
do Alcindo bem' lançaIIJ, e Vieir!:l-.

�ádio "Dr. Adolfo KOLd8!"', com o bico da chuteira con- ,A renda foi record abso-
seguiu encobrir ao arqueiro luta de todos os tempos no

\
) cotéjo que protaconiza,.. Silveira que saiu mal da futebol gaucho: ..... ;..... Ovt:ras Olimpíada� vlrao, outras com-

meta 19.016.000,00. Na preliminar
-

d 1;"
,

- Dai em diante, O Grêmi- do Grenal juvenil, a vitória '}.-etições rle atletismo e os resultados, serão os
r d'

ao as ,eQ,u_pes o' ... lguel- -

•

.

Dentro deste progratna receueu a Fe erp o foi sep:lpre senhor da/si- sorriu ao internacional. por mesmos, até que se tomem medidas dê cará�
rãó Cá.. tarineBs,e de Basqueteb,.,01 oferta par :ense desta capita� e do tuação, comandando as [l.- ,2 X 1, tomando-se assim,

ter obrigatório pa.ra màior incentivo do atle-� c ,

.ções sem que tivesse ame- 'o nôvo campeão Rio Grande

competições em nosso :·Estado , tendo, er Tupy ele Jofnville. cada o seu triunfo. do Sul. tiÍsmo, da ginástica e dos esportes amadores
. ,.' .

d ib· d
.

g s em Floria '

Narração de RIBAS Jr,
.

Alcindo ainda na primei-
no Brasil, nos ginásios; nas Escolas, nQS .clu-

,c:��k;;;'�e:���::t:,P�� t iluelrense colheu estupendo ,triumfu' �����:�::�ro�:;::=!�����;
t�:���P:n� :;�':n.���da em

�ao!(. m' JO·lnV·II.le 'd'erroland YI Tu'py por 2 'o ,:�:��J�I medida caberá ao CND e 11 pró-

semoJ�:=�o=�S:;J:' �� p�: . I.
.
'.

. �. ,

. '. ti .

.

·

�'f A gIÓri!1o ����� ��:n�:n;t;:�::n�:
�'exibições de alta càt_e'gOl.iª·p�a" o no8$O _.pÓ,:, -.. ,ll1termu�lclpal �nllstosa, .

Quasi que comp�eta�ente �o ;.lC�'_'') de 70 milhões de habitant,es, ficando a vê� f�rJ>:'Mico, d�signou a F.C:B. q sr, Saql Espilldola .,?ellaraJ.?- na,.t .

e dommgo, UP cIdade de e� spa estr\lt�ra, o FIgueIrense fOI a;e JOIn-
.
nossos concorrentes �rnealhar medalhas de

.

para ptep�rar a sel�ção"d� Capital, combáse '?�nv,illé, �s'ésqua ,a� do Figueirense da Cq- vIlle ,e colheu o ,estupendo resuHado (e.2 x O
, buro e prata, CP�O valor principal não é o me-

naequipe dq C.S. Pfliná�as�!' ...
',

>C

,pItaldo Es�a�ae�do Tupy, 50. co�ocado na fa- com tentos marcados através de Marreco de
tal, mas o significado de que é um povo que

ReSta�nós fazer vot()s que' o �I,ltendimen ,;,' se de classIÍlC9.ç,ao, ;jpela zona dOIS.
.

fora da �re� e do m�dio Arci. , .

.

ama os esportes e olha com carinho' a 'edu�a-
tos saiam ii ronténto e o que � iMMrtànte, se" ':' ',O Figueirense. voltava. a se apresent�r Na nOlte de hOJe,. teremos no estadlO à:'. ção. fsj�a e o· atletisrho, dotando a. mocidade

.

, consiga o '�bibeI�t7
-

<Iª- Pf!�inha l'ar�' maior após graveJcrise que ,abalou suas hoste,s, or:- J Ad�lfo Kond�r a partIda re��nche e�tr-e F1- dp recltrsos apropria � os para se' ;d:edícàré�/,
, "��rílh,antismodas C011l1wtiçe;esó ,..-g�nando a saída de v�i�s jogado�e.� � ª reSCl- �e�rense e Tupy, com horano pr�vlsto para

. a tundo;;.;a êsses· desportos que ta,\1;tas glor-"'';
.

.;i�\,.·. êªO de contratà do, tremador Jonf,Alves. as Z�,OO '

., .'

,:·;[1'<';i·,,'·,�?··:t'(':·�':(�;',·Ai,'<;J"';

"

'Por ITA P .. SILVA"
/' ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Paíronesse da grande apresen:tação Dna. E91TH 'G/�A<RAMOS·
Dia, 5 às �1 horas, no Tea;.

("0 Alvaro ·de Carvalho,' es
tará se apresentando no

Teatro Alvaro de Carvalho
o famoso Coral da Univer
sidade ' de Santa·Catarina,
sob e regência do Maestro
José Acãcío Santana..
Para esta noite de, gala

de Coral da, USC .estão con

vidadas al tas personalida-

tra santâM te�mos duas altos dIt Goll�. ��,
peças - ApQ.s Dei. Ba- no Cor!:!.! da use ,um gl'aR
tuque do Escravo. Do Pro. de interesse em. executar pe.
fessor Osvaldo, F. de Melo ças nossas,· desconhecidas
teremos a Ode ao Pescador· do público' e que, entretan
hannonisada ,pela Mae�ro· �to, eori'espondeps a uIJl8
P... Peluae,. i 'Um dos pontos gl'lUlde riqUeza aincJl\. QC�
_____________•• �.

.'
• '1

,O'rdem BierarquiE3

des do Pais, entre (llSlS o A nossa reportag� eim
Ministro da Educação, l!:m- contato mantído

'

cOJU os

baixador Lincoln Gordon e responsáveis por .:aquêle
Reitores do Sul do Brasil. conjunto vocal. colheu da
Estará também presente (). dos a respeito da Apreseo
Diretor do Ensino Supe-,' tação de .GalU, certülc::mndo
ríor, .. se de que a. ap���
Com um repertõrío artís- será de grande .�bi

tícarnente selecionado, o Co- lídada para a: UniverSi�d8;
ral da usq repetirá suces- visto estarem. presentes: ilus
so:..��e�:�� tres personalídades de todo.

o Brasil.
.

"

Nêste recital estão inClui
.dos autores catarinenses,
quais sejam: Maestro San

tana, Prof. Osvaldo Ferrei
ra de Melo e Maestro Ema-·

nuel Paulo Peluso. Do M�s-Floríanépolís, (Quarta-Feira), 4 de Novembro de' 19:;4
----------------------------------------------------------__----------------------------------------- ------.--------�---

uru:al� Excelente·Outras .

Urtiversidades neve Se'guir Exemplo da uSt"
Fala a "0 ESTADO" o Professor Syla Chaves da F�ndação, GetúUo Vargas

"Excelente.
.

Dá prazer, menta. Para mim, tive a

longe de sua cidade e de ". ,s_ensação
. d�' ter poà5do ser

seu trab':llho normal, en- útil em aIguma coisa. A
, ,"

, I

contrar tanta gente j.nteres- Universidade "deu-me a im-
SO, temos o ensino ministra- sada em aúmentar ó· seu pressão. de· esta'r inteira
do E,l.través dê telescC?las ou trabalho normal, encontrar �énte entrosada·· com a co
a cultura adquiri.da nos te- tanta gente ínteressada .

em. m'unidade e procurando sa- sidades sigam o seu exem-

leclubes."· aument'll' o seu'· c�)!Üleci-
/

tisfaz�r ,da melhor maneira pIo:"

"Gostei muito da drl.ad"!,
e fiquei Únpressionado cóm
o pr gresso da sua cultura.
em relação ao tamanho de
J:"'1ori'lnópolis. Tenho certeza
de 'que sua Universidade,
.que tem apenas dois anos e

meio, e com tantas realiza

ções já completadas, .

tem

diante de si um futuro' bas
tante promi�sor", disse; cin
tem; a �'O ESTADO" o pro
fessor Syla Chaves', da,Fun
dp";:;/> r.p'hí1i.n v'If-r:as e Que
a convite da Reitoria minis
\, , � n n'lssa Capital os

c�rsos de Relações Públi
('<"- e Recursos Audio-Vi
suais.

Interrogado se seria pos
sivel conceituar integrql
mente o que vem a ser co

lllUnic3ção deciarou-nos- o

prn.fp-c;snr Syla Chav:es:,
"Comunicação é uma des

sas' palavras difíceis de de

finir, pois dão vontade de
utilizá-la na própria defini

ção. 'Para 'dei'ini-lsi, é indis

pensável indicar _,ua órigem
e seu térrnin0, seu processo
e suas finalidades. "'comu·
nicar. .. é comun .8,.. 15'0
é, fazendo ana1o�1? ('OiU a

Vi?O'�"'l'1 t"'''n�or:"p:),''1i'�a, co
.

;municar não é Í'lzer o na

uin deix"lr o porto de par
tida, mas sim conduzi-!o.
através de todos os azafes
da sua rota, até o porto do
J_estino." lo,

Respcnnendo perg;mta s''_\..
bre os processos de C6\11U'
nicação audio-visual

. di$sc:
"São inú�erL_ êsses '�p.;:o

cessas. Pod m ser' consid,}·
rad:�s de 'l,córdo. cOm o sél'

MOSC()U, ,3 (V.AJ
A ordem de precedeneía
na hierarquia soviót.;�a. vn'
tou a ser assunto comeu-

madore�. No primeiro caso,

por ,exemplo, tem9s o flane

lógrafo, o filme-fixo, € mui

tos outros. No segundo ca-

tado entre os observadores,
em consequencia da ríxa
ção dos retratos dos �içie
res do PCUS na fach::\da

possível .. as n.eC,essiâadé�
de.sta. Peço votos para que
c,iclos dêst� tip,O coptinuem
sendo proporcionados p�la
UiliverSidade' de Santa Cata
rina: E, qué outras .U.niver-

•

• Brasil lidera
�

, .'
Producão

.

--..'
.

'. ...

Veiculas
\ .

j ;
.

SAO Pi\ULO, 3 (V.A) '.ge ii. fabricfl,ça-o de veicti
los comerciats, e!11bora. �-
I

' � '. •

A produção nacional de

autoveicu�os, desde 1960
até ° ·corrente ano, foi sen
sivelmente superior, à da

Arg'entina, tendo sido ia-

\ bricados no País, até mar

ço último, 686.223 unida
des, contra produção de
4•.86:807 daquele país. Cum-

pre res.cialtar, entret�nto, .

que a produção brs.sile:ra·
em !"eiação à Argentina
nào se restringe ao

'

nú
mero de

_
uniaade'S, mas às

do Teatro Maly e noutros híerarquíà soviética, s�ndo ponês (pró-Pequlm) , TsuYi_
pontos centrais de 1\'105- seguido por ADustas - 'Mi,. oshi Doki, sôbre a. tlestitu(- �

cou. 'No centro d'0S retra- toyati; ,

.

ção de Nikióa Kruchev,
tos, afixados ··como parte

. Alguns observadores, �n- Entre outras coisas, o li-
\

dos
.

preparativos para a tretanto, notam que nem der do PC níponíco arír
comemoração da Revolu- sempre. os retratos são aü- ma, que em Moscou se Ie

'ção cÍe Ôutubro, <!stá uma xados na mesmai �'rd�tÜ;e gístrou, um· golpe d� Est,á
'fotografia 'de Lenin. A' sua que convém esperar � en- dO' pac'íf1co e que as 'ra�

,

qlreitar e 'esquerda. estão o cerramento dos . trabll-Iho$ sões do �afastamen'to de
primeiro secretarío do de decoração da

"

çap�tal Y,,.ruchev foram. essencial-
PCUS, Leonid Bre�h�ev,. e para chegar a uma·. eon- mente politicas, e. não de
o prtmeíro-mínístro, Ale- 'clusã,o definitiva sôbre a termínadas por qualquer
xeí Kossigin.· Ao lado do nova ordem níerarquíca. enfermidade do lider so-:

, retrato de Brezhnsv l'Stã Q.. PEQUIM; 3. {V.A.) .� A víétíeo.
de . Mikhan Suslo'�, príncí- ágeneía "Nova. China" cita Depois de sustentar que
p�l teoríco do pCQS. O r'e- hoje" declarações do Üder KruChev foi destituído 'sem
trato de Kossígln . é rlan- do, ?artHi6 Comunista Ja· ao menos Sel: ouvíão pela
queado : pelo ,do presídonte '

\ ..

.-�-,.,....-. ...,.--'.....,.-- ÇÓ do ,PCUS, Tsuyl,'ls_hi' diz ..

��p::!��idiUm jo·
.

Soviet lei: dó ·lnaU.iI inato _ �:m�:�: ��� s��l.��e:O��i�!�
rie acordo com os' espe-' BRASfLIA, 3 (OE) "" O gistrádos no quadro"da po

cialistàs, a ordem de· co- Congressó' '�àcional vota lítica soviética, tantp no

locação dos retratos incU· hóje a�Jei do inqulUnflto, campo 'interno quanto ·no

caria. que agora Susbv ,com substitutivo cl,a Comis·· . 'externo. Diz ainda que a

ocupa o· terceiro posto. na são Mista: que esÚlbele.ceu o 'lnsistencia de Moscou em

têxt9 do projeto. 'original.
. convocar a conferencia in

Amanhã as HY,horas as duas 'teinacioÍ1al comunista 'só·
càsas. do .. 'CQii�re�so, . voltil- �ontribwrá para agra:var
rão .a se reunir, .para ,.nício ':qs atua�s cj.ificuldades dY('
dos debates, dâ emeada URSS. .

J

· �onstitucional >sôbre ,re�orr 'Finll-f�ente, o (lidei" co

m� agrária, �om subs'titúti- 'Inun�tª': japonês po.ta que
vo 'do rsri; já apro�ado 'P,& Ia, simp'lés destituição' de
la comissãó

.

especial.' ·Na �ruehev. naó será., sufici
quinta-félrll, o C6�gresso. 'e-nte pára .re,solvel' a pen
votará a emencta 'consti. efe;ncia sino-soviet:ca .e v·a.!

·
túcional

.

que pernlite . apO-. ticina que as relações en
sentácloria. de funcionários tre Moscou e Pequim ten
'ptibncos/federais � autár- déOl a evoluir de fornía ir-
quicó:s, a?s 3Q' àno$' de, ser- regulàr.,' �
viçQ;,

.

.,. \ <

'.. . ,

c'- � �
-

" f I {
,-I'.

ta nesta maravilhosa Ilha.
Está eonfírmada a ida do

Co�l J (ia' USC ao Rio de
Janeiro, .

em março próxi
mo, dentro das Programa
ções .do

.

4° Centenário da
dú'ana.bara�

.

gistrasse declinio em 1963,- da super�or.idade sôbre suá
man�ye 9,Bràsil acer�tua� çoncorrente.' .,

compras efetua"!,a� nq 1l'1�r
cado interno; 'ao 'fatura:..

mento das íabrici',g ao n�-

:?�����iOr· Mareio enlaço a,prov ldoção bras!:eira. em relaç�o '

à ArgeNtina a partk . de. c· O'
�

I·h· t·s
'

1960 até'o primeiro' t�Ltnes'" .•.. ' ... m·, ' ri " "').' n· 'I:, m··0·;·tre
.

de 1964, cujo ·rttmo €li:! . t Jcrescimento foi ma13ti�o, .

, .

"

.

'

enquanto que aquele· pa,i,s Foi aprovãdo· com
_

blti- cio Guimar�es ColJaço, que trou aula a!1êrea do "�U-
registrou acentuado) de--. lhantismo, na Facul(iade de concorreu a9 cargo de Ins- FRAGIO .U N I V E R S � L.
crescimo no ano pr.sSado. Direito da Universidade de trutor referente à cadeira ELEITORES. ALISTAMEN
Por outro lado, Dl) que- t.a.á:' Santa Catarina, o Dr. Már- de Direito éonstitucio�1. TO", na sala· da la. série d'l.

Presidiu a barlC'a: examinado- _ Faeuidade e' dei.endeu seu

r.a o Professor Telmo Ri- trabalho sóbre "OS PARTI
beiro, tituJ<l.r da .csdéira, DOS POLíTICOS DO BRA
com a partiCipação a:i1ida· SlL".· O jornal uo Estado"

I
.

.dos professõres AlcideS congratula-se com o fr�feg..
Abreu e Paulo Hemique sor Márcio 'Jollaço pelo su

I BlasL No mesmõ dia ininis: cesso al�ançado.

vi, na Uf�te das EUI
I,,,�·) ,

3,. (V .. A..� - o elnbaixador
.

, .....

--:'.-----� ._..--�.
do Brasil ilos EUA, <;1'. J).l- PO'"<'!l do· 'Pre.('aldente 'Ch:ilenoraoy, Ma�alhãe3- _

';isítou ).;v \' .. ,J
, .

:
. .

noje o governador Arch!e SANTIAGO DO CHILE.
Gubbrud, como, part.e ct'3 3 (OE) D··-· d l· I Edu'a·rAo' fré'iy. A Ca-

.

.
_ .iversas e ega-- ,e' sr..

r.
,,�,

um programa de visitas ções de vários países, mui- pital chl1ena engala.na-se.
por este Estado do Oeste tas delas presididas por As : casas. c'omerciais enfei
norte-americrno. , de�itacadas personalidooes, ' tam SUIl.S _v.itr ..,des· e o pov�

, O sr. Magalhães veio a serão testemurÍb.l!s da possEi .• se prepa.ra para homena
bakota do Sül 00111 c fim do p'resi.c1ente e!�i,to do mii- " �ear 8�li,·4'9�0 ,

preSidente_
,Principal de participar de +---..,..;..--__..._---

YI!1 Fortim de -Assuntos "I\/�iS\-;:�.:_·O· ·I·n',·.·d·:..I·a·· ·na" V· BS·.I'ta·· 'O··· B·...·ra·s·I·I.Col:ege", e' d.e apres8Í1.tar- I" ía .oU 5

se em um ·prograffin de te

levisão.

I ,

nIO; 3 (O.E) '� A';rhi�sáo no3,sO· p�is,(: tem. encontro,
indiana que· se encOlitra, ehi màrca�6 ,p�ra ,dentro de

.... •

mstantes no Itamaraty, corri
---� ..._--_._-_ .. -. .----

ós secretários gerais adjun-

Partidários. de Gold\lvater Queriam t�s, pata ��suntos econômi-

cos e ássilrítos da Europa

CO'nfundl·r. O E1el'tora·do· , ,
Oriental e Asia. A delegação

• • .indiana manterá também
entend:imcntos- com autori

'dades dos· Ministérios de
Miri:>.s e Energia e da: F�-
zenda. I'

WASHINGTON. 3 (O'i:)
.:_ O Comitê Nacional De

mocrata, pediu' hoje que se

te;'ldnd. para pl'ésidente da

Henú.blica. O ganh"{dor do.
investigue o com1)or·�:men

to, de certos partidários �e
.

Barry Goldwater, acusact-::s
de induzir os negros a uÚ
liz<J,rem seus votos, sufrã-

,

gando o nome de M'lrtin Li-

prõrr;üo NobeI da Paz, con

cedeu entrevista a· impren-

Miss
. {

R�O, 3 CV.AJ - Maria

Isabel de Avelar. "Mic:;!!
BrasU" número 3, emqar
cará ,na. p�óXi.ma quarta;..
f.eira' .pax:a;' �on:'res a tim
de· participài- . do concursO

-

.

VohJntárros da ,Paí vai ter
.,Efetivo DurHc,ado :.:,�;'

• WASHINGTON, ii (OE) cári6/ tlebiaró ;" "lúé 10.000.
o CotPó da Paz será dupli- voldntánoÍ>' e�ilo atuaimen
c&do l)ds' próximbs 4' ·anos. te prestando serviçõ em 46
em iace da' grande, proe:ui:a países; e que .quase . todas
de novos voluntários. O che- as Q'lcões peqiral� ti1ais vo-,
fe do Govêrrio norte-ámeri� luntátios ..

, .:

Ainda a .D'estituição de Kruschev
MOSCOU, 3 (OE) A

. delegação do partido co

munista italiano que esteve
em Moscou� recehendo ex

blicações sôbre a destitui

ção de Nikita Kruschov,

deixou hoje a Cápital sovié
tica, de' regresso 'J, Roma .

Comunicado em conjunto
será pUblicado esta· tarde

. em Roma e Moscou, a res

peito do. assunto.

1)8" para censurar\ a lnano

b:ç'1 dos adeptos de ,Goldwa�
t�r, no sentido de

.

confun
dir o eleitora,do.

./

Encontro ,:

M�galhã,es.

,

. Castelo
SÃO PAULO, 3 (OE) '_ O

Governador de Minas Ge
r�is que �e encontra desde
sábado ttai.praia de .Gu'lru.lá,
deverá ir

'

hoje· â Capital .

. \. .

paulista... O sr_ Magalhães
Pinto.. deverá conferenciar·
com' (> Pr:esidente da RepÚ
blica e póssivelm�nte com

o sr. Adhjamar de Barros.

No aspecto po�íqco. diz a

crônic'l que o sr. Magalhães
O Cronista Social Celso NA SICIEDÁDE da Rádio �

Pinto tem pensamento pre
Pamplona de "A GA?:ETA" piário da Manhã apresenta-

.

sidencial contrário ao Ian
E PROGRAMA·· ;REVISTA

.

rá no próximo dia 14 qe çamento prematuro de can-

novembro nO ClUbe DOZe, clidat.urasl a Presidência, da
em reprise DOUCE ·FRAN- República, 'listo im-Olica., �m
CE, com a participação ·es: oposiQão·a homqlogação da

pecial de 40 brotos e jõvens
.

candidatura, . Laéerd_a, . -na
do nosso soCiety, Orquestra convencão udenista sábãcfo

e domimw próximos ml.· Ca-

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

, "
.

alcan'Je. Podemos comuni-
car-nos com um in:::lividua,
com grupos ou com as

massas, como '1 televisão. De
acôrdo com o assunto atin

gido, podem ser simples
mente visuais, 80n01'OS e

áudio-visuais. A aparelha- .

gero pode ser mai.s caril. ou

mais barata. Podem ser utl
liIIa.dos em educação,· rela
ções públicas e pr.:Jpagan
(ia."
Inte!Togado sôbre o-s· efpi

tos dos recurs')s audio-Tli
suais na prOP'l�an0.a polí
tica e ·na publicidade dech-

•

rO:,�0�e�u!��:tr:u�;0��:�:� C�enffsta_ Norfe. Ànleri-cánona publicidade comercial e

I).a Pfopagàndà politiéa têm
em N/os·sa Capl'talefeitos meramente persua-

sórios, explor'mdo freqüe:'1- Encontra-se C-l!l noss'a:
. , . , ....

'temente as fraquez<:is hum[l- Ci{lade, de passagem· p'lra culda:e de Farmách, .0
nas. Os psicólOgos têm, 'co- o i�ter1or do És�ac1o. omte Dr. Smith realizou onÜ1,:1�1-
lab'lrado para au""entar 'sua realizará imuortântes u".)r- te conferência sôbre l lm
eficiência. A análise dêss'!s ; qtiisas; o iJu�t.ré Cip.'1ti<1ta. portânéia da BO.tânic·). :las
recursos tem sido muito, norte americano 0:.- L�'- ciênj::ias ap�icadàs_ Acol11-
'bem feita na literatur'l ex�s- �an B. Smith. Chefe da panha distintO casa!,. o
tente sõbre' o ãs�unto. seção· �e Botânica. 'ia Dr. Roberto M. Kiein :..:l,n
Usam-se côres para vender America do 81'1 no S::h-. servador do· Herbário· Bar-
produtos, músicas .para 'an- bosa Rodrigues, de

.. It�.i. a'.'.mithsonlan I:rstitutiu:'1 de .

gariar votos. Até o' séxo, em W
.

Aos. 'l·llJ.st>:es· vI·sitant·e."',asb.i"'gto", estando ,�,,::oJ'n- .' .,

imagens nitidamente libi1.i- pa"'ha-'Ío de sua Es:po�a a:xhejamos.uma feliz per-
�sas, tem sido explorado Dpa Futz Smith. nianêncla. e.nJ: .. nosSa Capi·
·p'3.ra ariga't"iar cliente� "

1Ontem à noite, na. Fa- ta .

Mais adi:mte .

prosse�iu:
"Os. recursos audio-visuais

como instrumento educacio
nal têm sido ,util�ados no

mundo todo, com imenso
sucesso. Às vêzes em sala
de aula, como simples au

xHio do professor, outn's
"ê:>;es au1;ônomflmemt.e oU

a.tra:vés de interinediál'ios
. ch';).mados monitores ou ani-

Celso Pamp'lona Apre�enta, \

OOutE FRAN'CE '

VÁ, HOJE MESMO, E MABnUE
,.T!'. ...,J',J til LOCA'!� )'11'1" t.l. ��:

Londres
"Miss Mundo-1964"

..
Irá

em companhia de <lUa. mãe,
sra.. Maria Áp�reCida de

Aveiar.

A,- représertt:;tn+;€ de Ser

gipe 'tem eSPerançg, ::l.e ob
ter boa colocaca9 üo cer

tame, estando·
-

preocu.p'lda
éom o intenso prog;rama.
que terá de cumPfi� na

Capital inglesa. Seu maior:
;t)roblema, no momento,' é
o vestido com, qu� desfila
iá: n9 consurso, () qual, até
agora, não lhe rOl e::ltre
gue peia costureira en<'ar

regada da confecç.io.
.Ao prefeito de Lonctres.

Maria' Isabe� Ave.ia� dará
uma miniatura de sela.
:rtERRE� Oakot� <lo Sul,

Nata do Encarregado do'
�

,

, Inquérito no DER
.

o Coronel
.

Milton Pedro
de Carvalho distribu�u a ;5e
�iI).te notl;i:

.

Tendo, sido designado' p&
Ia Comissão , Geral de In
vestigações para proceder
investigações '1 respeito de
irregUlaridades no Depar
tamento de Estradas, de Ro

dagell,l ,do Estado de Santa·
Çat�rina, e ém atenção ,ao

povo cat'irinense, cumpre-

"

me dar', ciência que: '

Oos· tra-

balhos, entregues à CGI,
foram 'confirmadas irregu-.
laridades,· algumas já do
cónheéiménto do Govêmo
do Estado de Santa Cata-

rin'i;

- nenhuma informação
foi dada por mim, ou por
meus auxiliares, durante os

tr�baJhOs,. �xceto àauelas

prestadas às autoridades in

teressadas, e· assim mesmo
em', c'1ráter confidencial. '

Florianópolis, se, 30, de

outt.:.bro dG �96�

'.

. Espera-se que esta será a

nuJ,ior
.

apresentação do, Co
ral desde a �ua fundação .. I

Será patronesse 'destE!
grande. Agresentação do Co
ral da USC u. Exma. Sra.
Dna. Edith Gama Ramos e
o recital será em beneficio
da Associação Santa Cata
riM de Reabilitação.

Os ingressos se acham à
venda cotn os Coralístas
na Reitoria.

.

..t...:..
� ".

e

na Hussia

E,S.TA C8EI;4NDO A' HORA rE ;.

ÁCPRTE;CEB·O OUE T.,DA A
CAPITAL ESPERA!

Festividades ·,de· Nossa' Senhora
,

". ",,'

d�,,'8oá Viagem .

Será realizado dia 8 de horas, CoilVidamoo todos
novembro de i964; com "o �

os propdétários de em

seguinte programa: bart:ações para acompa':"
, Dias 5; 6 e 7· à.s 19 ho- n�ar a ProCissão.
ràs':

-

Novena; D'ia' a, 'Do- Nos dias 5, 6. e 7 à. n�ite
tmingo_: às, 8,30_, .h�ra;�: "�'ijs-:: ("

e ��ante ...todo 9 dIa 8 �a-
,;sa, F�;vQ.� " ',_.. ...

" . 't: ye,ra Ba�raquÍllhas, ch'!ii.t�
F

'

.. {'. Mi';,. �,.1D. horaS-:
'

pfD�is" ,. rásço., gàük:lhâs, assatiás,
is'ãb":�lo :�r_ :_" Jl1mhátNbeldi; bebid��<J,"j>,üeri"á:"; b·l·n'�o�""', � '� �. .

J "! ltUlU'f o- ,

no cinto, ef!?- Baéo dos. Li- . roletas, bandas de, música.
mões_ '

.

etc.
. :r.>ÊSEMnÀRQU�: N,os \ -Dia 8 às 22:00' horas: Es-

Velell'1)S da llha; a;3 16,00 petacular queIma 'de fogos!
_-_......_---� "----"'"-----------

Imposto de Renda
Encerramento 'Amanhã do 'Prazo

,

Tendo ,em Vista que· não
houve . funcionamÉmto pas
repartições federais nos

dias 28 de outubro p. fin
do e' dia 2, do fluente, 6 en

cerrametlto . de prazo antes

u1$:adO para. ontem" diJ(
. 3, deverá

.

ter lugar, ama-
nhã, :�a 5.

Assim, ainda, amanhã, os

coil.tribuintes poderã,o pa
gar seus débitos' fiscais com

redução de' 50% nas multas
..

aplicadas ou cQm riaircela
mento, também, podendo'
realizar a correção do ati-
vo imobilizado.

'

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

S'reve em Florianópolis
Uiná Autêntica Ca�a do Povo

Atender '�s 'interesses do

pO:VO,· naqUilo que: mais de

perto ihe d� respeito, é ser

do povo, integrfir-se no po
vo e servir o povo.
Nem 's6 os respol1sávci.<;

diretos' pelo bem estar do

'po:vo participam\· com m-ç
.
didas e devotado interesse,
dos seus destinos e beIil .es-

· taro Casos .• existem, I1lQS

quais a ação de partlc41a
res . �htrosa e: lfélleficia.' fil
retamente . as, necessidades·'

legítim'ls da po,pulação.
.

Dentro 'de: P01,lCOS dias
será inaugurodo w'n ·gran:
de estabelecimentó em nos

sa Capital. 'Um estabeleci
mento cu.ja origem' e �irta-

1 lidade· é atender e servir a

econoniia' do povo.' •

Na sua orig�m ,;partiçi;
pam um são e sincera obje
tivo de retribuição. De gta
tidão: Retribuição , e grati
dão pelo apõió que o� '. Es�

ta,belecimentoS' j'A 'Mqde
làr':( reeebera;m,_ a mãoS
cheias, da populaç�o floria'
/nbpoÜtanl3.,. durante 40 anoS.

Trata-se da "GRANDE:
c!.rRUTINHA"

-

,a ser .. inaugti'
rada,�é .,dia 1� dêste mês, A

má Conselheiro Mafra. na 44-
-. Será, co�io a sua pred�
cess<;>ra: (a pequem!. Gratf
Ilha 'no sob�olo de .A Modt
lar .(is 'mOdas), uma casa

.

preços
-

populares. preç
de Servir: Uma casa pa
·vende'!-

.

verdadeiramente
ráto_ Um lugar certo p�
�e comprar 'bem. Bons

tigos na qualidade, cap
chosamente sélecionadoS,
cuja marcação de pre�
obedecerá a 11m honesto'
decidido propósito:' vende!
barato. Muito barato. veft
der muito. Uma C'lsa' psiI'
s�rvir.' Uma autêntica cjl$&
.do povo.. \

-PRoeu E SABER O D'E FICA' 'O
N�g 44 DA'B�A �9N�ELHElRO !�AF

�. - . ,
, ,�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




