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Coral em beneficio da 'ASeR·
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Ferroviáfios vão' a
I "

,Brasília
RIO, 4 (OE) _:. Repre

sentantes dos .i,erroviáriosl
de todo ó pais, 'seguirão
para ,Brasília no prmm:no .

I '

-

sábado. Entreg-arão a .�s

deputados e senadores, me
niprial contenqo em�nda a

I mensagem preSidencial,
, ,que es�ab'elecfl normas' pa-

1'9,; ',o 'r€aj.tistamerito
'

,9;la-:
'ia] dos empreg�:tdos

é 'l1'el'X'ov::iátiú, 'l'edeE'�: i'
.,�. j:, �.

leito afirm

SÃO PAULO, 4 (OE) __ o aeroporto, o Gal. Amauri
Em um Víscount da Pre-

. Kruel, Oomandante elo H,
sídêncía da República, en.- Exército, Brigadeiro Márcio
b��co,u esta manhã as 9 de Souza Melo, Qot1l8.�1{l::i:1"
horas no pavilhão oficial te da' 4'a. Z( "la Aérea r c'
,de Congonhas, com desti- Capitão de Mar e (,uerra,
no ao Rio, o Gal. Costa e Luiz Benito Bouníer. chU:�
Silva, Ministro da Guerra, do Escritório Naval ,em

. Acompanharaln-nC' até c" São Pau1o. I

- ·�---r--:"'. _," '-'_ , , \

CUlIURA-----:-i
/,

Itera reconhecer' o gové- l(j
de Cuba nó exílio, e forno- Nada ruais sígnííícatívo- do

\

que fhal·.se nu data na-

r

in- taJida de Ruy Barbosa o' dia consagrado à Cultura. tina
,vida foi Ul1r apostolado, na defesa (ln -d'irc'ito cOllhiJ 'o'
arlJitrlp, da' justiça contra a YiU!ência, da Hherilm!c {:'(ll},

,

tra a opl:essão. E quer eui I�uCJlo;; t\b'cs, CÇlHlO em Efa.);1.
através.da Sl,llI, Ilala.�Tar à 11111 teqlgo c01llbaih:,a e CUll"

'�llf:t:ú;e; �S:�U�l:m�u �, ..mü�ulo, t�S��'
1 ,le?�(ldq �(�nlO. 1:1<ln'l;d$;:41::" t�:�llll(l,�c�*'�t�J.;��l�JJ ,RI. ",l ,1:!l'JLJ)�{l'l'l;(la J�i..1Jr�fJ�I��P

{t� tln;C;I"'�5 '�IlÍl'(';' as �\l'a'l!l:t� e ,aS I.'.fIuc)�as )Ülçí}es" lJ_!JJ
��l!ãu inenll,eS's(l'b � poded9 da fõt�ií,:E nCiôsa, cúnqui:;'
ta lJ<!eij'k.a:c tl'hm�al Iicl)u a lnal'Ca: iml�Jévcl .'do seu �{;,
nio. [lHlil-il1uaJ c polJticamenie, foÍ êle própij,o (I m<li,�
�lltf�·, o ÍllHis IHa'o cxen;l_l)IO de aute11iidda(lé, de fJudil!;!, I
ue idnl;ógil:a, f,:zcmlo da sua, vida '" lirqm :rda c ind{':-;- ,
\'�íp'e!. '(Ie ,�1a:moni?sa 'ai;tw criadora, ;;cm :-e ,f]c{('�', '�i-I'sn11, nos iUJllks 'comodos ,de um tco'rko: mas ,p,uÜr'un.
do, por si., os enSina111,ent,os./ altíssiníos pJ'ccouiz!1{lü,�, j

Pot!(:-se e�;quem,atizar o ücss:nvoJvimento, t'ml.Juf<l I
Jcnto, de IlOSt'l1 cu Ihn'a, a, par1ir

'

{le Ruy Bil]'lJ'OS<\, Pt!;! I

l'cyoluçiio filie lhe imprlJi\iu, qu�r sob o poder \'�'I'!pJ Icom que t!es]umbníva. .có)no l.,fli;" COllC\:i1o� l<tPlrj;IH''_

a,jll!4;i,IlO� ao 'te'mtl(l� 'ouyas d:�l:aS Cllmll:mh!ls �;n1 fll!!:' Ipunha i}�YO (·.a�llal1te tOI.�tlS H<l. l�volução d(Js jJroee:;;:io"
1J{llfticos," ,J>:ua lW!'sO,!l;ili,datlc adquir'ia, Ílao raro, lJcIu'
l]e";nr(,ll(!illlent� ]1CS8oal. PC!J.1 eOl'ug'em <la, ll.urmacão I�

peJà visão àmpla dos desHnos pátrios, contornos �\'ivv�,
de ,�Ilieho tla l �nlüct'aéia l'epul)�i(jlma,' irradiando, com

a profunda saheulria., o amor 1Je1a SlII.L telTu, <lHe M:rn·

prc ansiou \':eJ; grandc entre as Iualores, peJa {)l'dl'lla� \{/
do

_ tr�ba]ho, Ildo Sel:so de h�)�l'a, ]}e�a co!:sc:_iên'eia dI) I111'Op1'1O val�ll', neJa, lisura, ,polítlca, 1leia retldao de seus

Ifilhos. '
,

, :

"

1 J
,

Para 'isso, Je"o� a todos os quadrantes sua, lJalaHa
'de fé, o 'l'etel11pêro da esperança, a seg'l.{rmwa de me

lhores dias, num evangelismo que, foi a fôrea', SubStall'
daI (le slia' Jl1'eg'ação eíyica, :,
/' E não semeou em ,,':10. ,P{)rque foi sol) a slia cruzatlu':

'

tceida' (l.e renúncias e sacI'�ÍclOS,1 que a c.ultm·;l brasi:
'leira entrou a ganhar novas "climensões. ' I

l'ouco a pou�o, a lll'eciit-iédà!ie do ensino ,se foi ;.lte. t
llu}mllo, rCl11ovend�.se pel'ca!ços, �stabelecendo·se orien.

ra local, lhes foi anunCiado tação lloi'mativa, einbol'a- sem 'l\ unifol'�njdadc imUspen,
que êS,te fôra dormir, e que sável a uma obra hOOlo14'ênea, de' abumlantfS e, extensos
nfto vc!'ia os representantes benefícios. Fêz·sc, contuáo, o que era pOssível, cois'a. co ..

da, imnrensâ, senão
'

as io

1
P

,
mo ti Ilrepal'O dQ terreno para mélltol'es"semeadul'as.

hora;> da manhã de hoje; 14 '

E, pouco a pouco, o enSino se foi desUg'ando, das
horas- em Brasfli8.. ,O ,Sena- nratrizes ronceiras, álcalI�all<lo diretl·jzes <luei·entes. t�m
dor havia dito pouco antes, "busca de uma' base cientifica que ,o C.OllfOI,'ri'mssc C(H'a UI'
que faria uma; decJàraçãó Imole es l�lodernos de pedagogia e, �ohretl1[to" coru aH.)quando se conhecessem 05 exigências atuaJizadas, i111110stas pelas cOl1dicões múlLj,

-

resultados de 60'�O do
1
pIei: pIas do desenvohimento materiai dos, 'povos

-

e ,dos XC'
to, bem como os votos 'da cIamo!,\ cÍviliz,a(1ores,
Califórnia. Apan;mtemente,' ,

'

Org'anizalu·se c 11raticmn·se. ]Jois, méiodos nutrol'i,
- mudou de idéia e '3,pesar ado-tam.se lll'Oyidências outras, que dêm à cultm:a, aLl'a'da, tradição não' reconheceu "és do ]ahora.tól;io escolar, sentido 111Cn{)S ITSirUll, de
sua derrota, 'não obstante o _. ,

, , 11,lais, larga ]ll'ojeçao, de ln,aIS, sohdos fUl1IJa;m:ntps. SCl,lJ'triunfo eS111agador' de 'Lvn- ,
" desvios preconcebidos, de sorte '<1 eXjJllll('\]l'·SO' da tarda

dou' Johnson, educacional as falllas e fins oriulldos de illtf'lir;f-lleias ,

prêsas ao cl'g'ástulo da ação to1r'àlitárin, nl"i)i)I}�')'ivcl 111\.
PAPA ,FELIGI'l)\ JOIINSON '�.

d t
�

I 'Jt·
' .

' ' ,

la V1UCalllCa ,evas acao (O U llilH cOl�l'hto nnuK1ia1. I.
'

,
'

".Educar para a paz cOllstI'ut�va, l{a'1'a a soUdul'leda-
'

CIDADE DO VÀTlOANO, ',,"de ln!luana - tal é o lema -a ser scgitido. O uçsenvolví,.4 (OE) - ,O' Pap;:t 'Paulo' VI nlento' da ,cultura, subonlinado r.igo�·osamente aos diia"
enviou mensagem' de felici-

mes democráticos, mais se iníensificaní., sem dúvid�,
taoões ao Presiclente Lyn- '

,- rasgando' pel'spectivl_lS" ele. progJ'esso t!ltensivo, fm:l11a� ('
don JÓlmson, rog::mçl0 a .

lllclOS' ele cOluj:l1'eensão entre os 'povos, largos e ilumina· I
Dçus .que lhe, dê fé>,'(;a ,e

,los' caminhos pina a c()cxistêllcia fnl.iel'ÍlaJ" p�'ll'a 11 t1'al1')orieni qcão ')Jas "graves· res- fJiin�<ladc comum e para os eJl:tel�rlil1lcntos' c amdlloti
ponsabilidaq€s que lhe fo- '

, ,

, l'ecÍpl·oCOS.
ram 'con,fiadas. ' "Por' 'oca,: Essa, a estrada que Cl1tral1l0S a pll.lmilllar, inctcl1c ,l
sião da eie�ção de V. Excia", '

.cÚz o Sumo Pontífice em
o11struções, convictos do acêrto ,direcional, seg'llfos da'

forplação dl1 brasileiros que se ,llão amesquull1a:l.'ão, Il,liv
se omHú:ãtJ, não' se sujeital'ão à cOllmção de nigmeub
frente aos imperativos de vi,da do gigantesco nJ'ltsil.

E êsse,_outl'o não é senão o' roteiro qilC a v.oz âmda.
:cf Sel11])1:fi 'reSSOál\te 'e,,'gálvanizadora {to gênio cultural !:
,profético de Ruy Barbosa 'tão clara, tão llatdúHcl1 e ião

. S :i.mlicDl1. '

,-l J

P,\Z lVfUNOIAL cepcionou a maioria dos

exilados cubanos, mas aS-I

segurou o futuro da Alian

ça para o Progresso. Os re-.

rugíados 'cubanos' deposita
vam SU3, eonfíança em Bar

ry Goldwater. que pro.ne-

.
_:,

mbnuten(ão da
lVA�IINGTON, 4 (O�) �"A vitória de

I

Lyndon John- In��'camos ao Altíssimo,
a .

, r .....

"
- S�)Jl sô��e Barry Goldwater, se apresenta como o ,maior I abundânc!a de bênçãos .ce-

,

ê.xitó, cll1toral na. história. dos Estados -Unídos. A participa- 'lel'�l.nis sôbre
'

o seu govêr-t ,;; �., .

ção';d�'�'ildtorado, foi muito alta" e"llrOvavclmcntc será

u:ltl;�i)}Usll·alÍa a cifra de 71 milhões de eleitt..'cs que se cal
'!'.llhl'Va. A maior participação eleitorat até agora, havia sido

nas

elei,�'-
cs de 1.960 com um total de es milhões de eleito

r�s. 0"" residente .1�hnSo'l1 reun.i�l
.
l�ma e�;"Lr:llij�,� emnhina·

Cao. 'fie
- tos democratas ,e l'ttpublicanos em cidades, co

;mll;]datlcs rurais, 'bairros pobr'es 'c subúrbios, para {ler.
rotar o �en:II.l0r Barry Goldwater. Juhnson, conseguu mais

,

"vetos, qu{� tlut�o"�Jl.ndidato .demuerata nos suhúrhlOfi,:t: ré

cebeu o"�pôio quase unânime dos pretos do país, 'I'ambérn

e\'ide�ch� uma grumle, fôrça politica nas regiões agríco
,

las. !:Ü'adiclOllalmente republicanas, como Dakota do Nor-

te,é )J() Bul, Y(Hv'a, Kansas, 'Nebraska, New Hampshire é
>'L,

' .......

Ver0101Jt!: Esta é a primeira vez que Vermont elegeu um

Jn'es�(j'(,If!fe (l�mocr(lta, desde que se fundou o, partido em

Ul;16,':..f\' ',Üória' de ,Lyncton Johnsori, foi acolhida com satís-

,Jà\,ãtl' nas esferas flo Mercado Comum, onde se coloca em

l'ciê��o: ,q�]C o Presidente dos Estados linHos m�l';jrestou
sua, ,'o)lfade de nrosseguir a obra (1" seu f)' edece:,s,H" ,J(en·

nedv, JMmSIJll, C'OI1Sl')�:�)Ju (a vírgula 2"',,' ,la votaçâo, 'eu·

�rWl;lto, '�Iue .I 3l'l')' Golth"'t-ter ficou C0111 ,38 vírgula 7'� 'O.

r "f "

,

'N;\SI11NGTÇ)N, 4 (OE)
Fia süá,; prdméica declara
çã,ç> �lei)ois 'de: vítorlosoinas
eleiçõ�s;" O _ Presidente Lyh

" '�6ri jóÍiúsón prometeu fa-
, ,

. '

"

- �êi" t';c]0 '�"lo. "pqssa" p:arao, C",.'al da usq (foto), considerado um' dos melhores' do Brasil, vai se anresentar hoje 'em Noite de Gala. cm be-
' " " '{. v

di l''f" I A"'SOC"I"'Ç-O SANTA CA""'''Úr,"T '-O 'n t
" '

1'1 "

,

. 'I ", ., d' 11'lant6J,I q paz D.1Un la em

11: lCU' � a. ,-, ,'" ,A "., N1�� l"A, DE REABILr '1'A?�. us res persona J� aaes, �s�ei)��,:.}e��,\e;, ����lV.l(la< as:. c l;�ié ti aarte do, mundo,
vao assisti,' <1.0 espetácnlo que tem como patronesse Dna, LJith Gama RamQs., ]I,t. QItava pagma .. (Q., leI :.)r .,eUc,onirara 7 <l' 1) ];

..
e;; 1

, lt; "1::
, luaiôres II!" alhes sôbl'e o inlportal1tc: cón�rto�

"
'

",,' ',,' ;', ",,;;(,,; ,,:_ ,; cdQreaa,3_por ,Un,1ad11,lU .lf no;,
" ',', . ; '';;, ,'e:.�.renVl �eres ao enmr· o ,

_,..,'----(.-,-------�--,-'�

'b"� O"
'..'

"

'hó:ful:"€U1' ,Austip Tei:"ü,:

,ReVolu:p,âJfC'. re:·,;a'· • ,aUlla:de' 'san -ue> "o,"",
, '" '" "" ".,' I ,

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

,I 1"'.' ""'>...,.,, 1l.,1 �.."!. $' ,�,..*,,; ,���
".')j'� f>AZ; '-4: "i'Q$� :--=" 'C,õ-, , ��:l�p "ii:' '�mtle(}l't1i�-,,t�-ii��(y..t6.;'�j;;,,i '1ÍBl1��! :,'f;/rf',�1etr3m�" .f()!,wcjj1Í!� ,�a; "w4'nd ' ." nou-

411\0- --�.·""l �i,) .... <'� ....�_ ...�.�.... "',.....tSt·t,�; .. "'2-ti':."f*··" � ..n 'IIIott.'i;�:I:f,,�:t4 � '" : ..", J ' '.

:,.:1, I
"J '\ � ).4 t' f'

\ �
• ':i

(. \

lueçou a_,.u'03< ,nas rtl&� ,uC,' 'uO. r ft e�" ':Y" a1irn'l.Gu.' ; !la).�diS,(luli',$O' 'pl'gnuflcia<l).o �k;:JI,Jl1it.�,u;' 'Press; 'diz', qUd.': "O
J ': sc;<jiJ,j;�! 8" \,it,ori presid(-ll1-,

Lã Paz.' Éfetiv0� Civis rir7' ,que:, apàr�*téli.';ell'te "e3�a.va. , :í;loite� ,pà's'�aÇià, 'Barriento!l' Presidente Paz, :g;sté1ss6rQ,f cifc\) ?rtf,i� �lt�nrliliva da }:iis:
macios I 11lúiJ.a,' tentatlVu' dl� ''c),cOlli.panhadó' dos ,

aene�"' ,c'xigllJ' que E;:;WllSSGfO se aparentement6< pa!;Uu pa,..I;' :t'.lri.a 1101'tc,ki11f!l'ícãna, arras:
liquidàr os réciutos. do ré.) '+,�is Rfifá ��lga;ld:e" e ;cnáll-> demiti;se, pár.a que {;5 re� Ta p exít,o selll prévio avi-" 'tancJ..o <J, maÍ''1�: parte dos

gime 'naciohalista �ev61(1-
.

d10:·San: "J;Íólúan; Sec.:!efv�tio' 'beldes púdessenl pftmder 'so: InformL ,se. extra. ofl- 'candioutos ,clp se11 part�dd
I ciop.ário, estão atacando QS ,E;Xécutivo, do Co:nitó -:PoJí- Qi:l bandidos qlJ,e se apode'- éiahllel�te; épC .deixou o 'ao CÓr\g,J:0ss0, Q1Jc:e, terá ga

'escritórios ,do' Se�viço 'de tico .. NaeioDPJ do:MNE.' e Governo em mt1QS dr. u:na J:anticlll. a 3Drovacão de', sel!
-Trânsito na' ,CarJital bl)li- cllefif da Polícia,' ,Pol.itià,' :t:�rall'l da revoluçp<:J,' T:'o-' j unta militar presidida pe- programa de�Govê1'no. Alé15:r_
,vianá. Enqua ....to isso, a,ViÕC3 respectivamente.,', pas 'de' Cochab�mba ,e 'do 10" Gal. ..;tlir.�do O,vano� C1,iSgCl, a (?l�'j.f'fw (1c 'JOl:1risoll,
dos transDortes cl(;'l'�ÓS' 1.01- t,A 'AZ, '4', (OE) - h,r:-: 'cént,ro lliineIrü de Orur:!'

'

- i,o.;",�t'J,;r" '1:1".[1 nnv.a voz na

Jltares; �stão ISll','ilndIJ
';
ças rebeldes éOl��à.ildadas pr<:lwndem ije ;,\ln}!", pat'l'l. M' '�.4 'd 1,,:LtlC;J' ().(is, Estudos' Uni·

bombas sôbre os eS,trttóúos pe�b vice-presidente ,Rei1� itaear La paz' se:o 1;'resi': ISS l'fIUn "O t. ;ft�0· t;n1 relfiçãQ a A!n€.fÍC'a).
á,o C,04,tr,',Qiie,>;,P��"tiq"dj,.L9Iillll, ' Ba�'rl,ento1i, ' ,'prepara.",lh,'-se' I .ú:,"�Ii.t€' 'não,' atend,er ao' tll� RIO, 'k (Om) ,- 'Afllli de Latim" ;al"do ' , seÚ;;1V:i.('e-f.)i�si.

I <l 1 j h"�'
' ' '11(>,;""'>' r1"�I, """,,r,j'r ' ,'i';"l�l'"'�,n,"fey. "

{) objetiVà,� dê! bprig:\t: :'05 ;tO e, para marc '1'If sOare a "lln!ltíJ�11 do vice-pi·l�sid.erl- representar,,,, Bra1:111 110 ' c L, -, " • "J:M'

oqupantes do, me'imo à Capital boliViana;, afiYll 'de te"
. ,

\

can'curso pal;a a es�':ll1a. de Obrorvac1drfé"
.

lJoU1,icos e di·

,render-se. obrigar o Pí'esidente ,faz
I
'LA PAZ, 4 (qE) - T'('- lvli$Jl' lI:1ulldô, sêgnirú9 ei'ta, ,plomáti('o�\ El<"llnnique'Huni.

LA PA4, 4' (QE) ,- A '_._,-"---'-� _'-----, -, 'no� �l; para �ondres ,a srta. 'pÍ12'e:,:: que ,�se t�rn destacado

radio r';ttóli,ca da. �é,livla,'
' :

,', Chl'\u:'E'n la',"'1 Vr" I' a-'Mos'cou Maria Isabel ele Avelal' pelo seu 'li1Jern1'ismo', d&

'�U 'Sem])t?l,l,' "8 'klnortr,i1te pa-informa que c' Pres:der.lLe
,

terce..'a ,coloca',.,l nO <;011- ,

,

't � E PEQUIN,' 4 (OE) O
"

'

" nd l1n clnboJ'Ddio ,da poli,da Bc"lvia V1C ,01' l:"az ",s- I ,a JVI:OSCOll esta Sell1a�la, r curso que eSCO,N.ell �\lneí' J'

I

d
' ' tica lnlirro-amerie<:ma do no-

tenssôro. f1Jgiu l1u111 ::j.vião pri�neiro n�in1stro 'á Chll1B afim de as"istir a ce,.lmó Brasi1 6,4 Na 'Capital bri- \-

,

' ,'>
,

,', ','
-

,

, ,

vo Gdvérl1o. Oomo senador,
mil: ':ar de transportes" to- comunista Chou-En-Là� irá n1a di'! cítpal;a, eo'ln1,lnlstà. ,'tânfC;;t;.a t,icõlha da mais

,
-- Hubert HLln1phre�; demol1s,

A� 'informação - foi, divulga...- bela; <\0 mÚl1,do será reaJi-
,

' ,"
, P&I l{f.!ldi agênCia :Lle :llqtí-:. �ad�>l.O pró}.in�::J dia 1,�.

MazziH -não Acredita' 'nd' Convocação cius Nova"China. ", ---:----'-'------'-

, ""'_ !�
- ,- _"

\, ,,-'
!

� �';Missaó,do ftv1I"
Extraordinária dq Congr�sso N d '�" "I

'

'" '1 �;'; c'(h .

'H",BRASILIA, 4 (OE) - O l1uados. O senhol'"Ram,eiri-, -ar ,este$ba ,mo " egla ,oJe
Presidente da Câmam 1"13- Mazzili '�l!ltes"cle viajar; pa-' 'RIO, 4! (OEl _' O. G:'11. � ,!lIO, 4 (OE) - O,Mini",-
dera! d,isse não aetedit.a:c 1'a' Bra,s1Ü8:';c1Í'sse, ainda que Auré1io d� Lyrà.'; Tá.vat�s( tério ldo Planejamento con- WASHI�ÇIT�ON, 4 (OE)

t d· a, e'1l1ellda' , 'con.st1tll"'io:::J.n 1 ' , t, . r "f' l' "�L A 'üa cOIlseJ#vadora e a ahiem cónvocaçao ex raor 1-
"",

'-'

-: ,informou ,([ue a.
I

'situaç,ão" ll,'n'lOU pa.:·a _

10Je ,a ,e�ega.,.
nária do congresso antes, prellmmar,:; reforma agra-' rio nordest� é' ele absoluta!' tia da nnssao' da agencia m�)derada., sofreram diante

" ' . ' ,

d á t ' ' . ." ;, '1 do Presidente L','nclon J011l1�de fevereiro" pois consld;e- ,rIa,
.

,po, er, se� vo acta' no-
calma. O' COluándante do' ,illcerna:cIOua do desenvol- "

,ra os parlalllent�res', (.�;,tI.': íP}ClO" c!a l)rox�m,�
, semana: IV 'Exército' disse" ai�éla"" lmento que tratará à� 50n �ma das mais hmui·

- -
,

'

úi�, 'acreditar' q'he eX1�i4 p'ossibilida�e -de 'novos ir::- lhant�s derrotas ,de suas

R
'

I' 1 A
," <' "'h T'"1'

-
,'" " t' t

"

De' ,histórias. Barr)' Goldwater,
'" ura IS =-5

-

compan, am
'

raml,ac,ao tel1i&,o sociaL naqu,ela re,-
ves llme_n os. ' ,POlI? fie

que foi na, y'er,dade iml)Ôsto,u
_ g'1"'.0." ,

' ,

,

• am�nha chegara, ,a Gm�-
" 1 ''.

,- por seus-'Ii!1rtidários ,

extre··,

,.lO Estaf'ufo' I "q'a ,Terr'a' "

;_;, _',:,_'_._,-"--;_:_: 'InnatJ5ea,rrnaaCal'O'nmails.sao do funGO

.u f'P'M,ê M'a I'S'"
"

.
mistas e conservadores pe)l-

:J rante a convenção, levou
SÃO PAUl,.Ó, 4 (OE!

' ,

" t;�rra. Os á'grieultorég eon-"
, ' 400 P' I'

· · seu pm:t�do à· porta da ca-

'Líderes rurais pi't',11istas, ferenciarào com represeri-. D"'d �: ','
O 'lclalS �

tástrofe, Por outro' lado,
:paranfl.enses e mineiros, tantes' dos peqhlen'os 'parti-" 'I\apl, OS, '

" um observacÍor Dolitico da
'Viajaram novam�nt'0 hojé (doS" e "-com âirige:ntes da'

'RIO,4 (OE) E' espt'- '. Prócuram agência TNSS,
-

assilnlOl'Í:
para Brasília,' afim de a- A��O ',\,aplamentar Demp" /. rado esta tarde, na Gúa-� "Final':mente os Estados

eompanhar \ a tram:t1'1,ção cr�tic�-" ofer�c�ndo,_ substi- niÍbara o Procurador 13,1;- ",C' b I
.' Unidos realizaI"m1 sua elei-

do projeto do estatuto da tutlvo a mate;rla. ,..., râl' da: Justiça Militàr, que,' �. � e,l ra, ção. ,Est,á claro que o ra11"

- I -....-- r--' -".......,.- I 'coroso Barry' Gold-w'ater e'

'E'-x"-�--P'a---rlamen,tar)�e'me, l'I'b,er,dade'
t

"��:�:m:�ifedO���,��:arO� b�����"� ��:) n�:t��lZo"�:= os círculos da, extrern� di-,
rêiti;!, que dirige, sofreram

,

inquérit0s' p0!iciais miUta-, tetive ,'carioca
,
Fortunato

-
'

uma derrnta, esmagadpr,a,.
res lévados a efeito 1'"a Ca- de Souza, está se11(;O "1'0- '

RIO 4 (OE) . Já "oi ' .t' Enquanto isso, o Vatica�lo-'
,,'

,', l'b� d-d ; -

f' pital, pemambueana,' deve-, curado em' tQdo.c tprütó- d '1'
.

j dPosto em 1 e1' a e o "'x ava a pus lClC a e 'a ,111e11-
" '" "

,-, 'rão ser cop.clu,idos hoie. O rio fluminense ppr maIS de
deputado Temperafu pe I sagen1. ql18 ,o Pá])a F,aulo VI

'

" , d p'TB d R'
'_ -,,�, ' Gal. Parasco Alvill" já es-, 400 p·,oliciais.< E' ,�.cusado

o o 10'
.

-an enviou ao Presidente Lyn- ,rClra
'.

"

.

..:11, -, tá de pO,sse do IPM efetua-, de ter ainda Drátieado ,cílr-d d Sul O ex paIJam"'D
• r don J01111S0.11, Tamllém Oe o

:
' .,""

.

'" .-, do na SUDENE. ca de' outros' 30' homicídios.
tar foi lIbertado em f�ce premier britânico Harold

dos entep.dimelltos mru+ti- Wilsou, Cl'lvioU -telegrama de

dós' por uma comIssão de CPI na, Faculd,ade de Direito feÜcitaçôes ao Presidente
d t d t b' t Jolmson, segundo foi ,�1\1.m-

,
epu.a os pe e IS <"$ com

RIO, 4 (OE) _ A CPI (ia. 'Por edital afixado na lPa- ci,ado eril Londres,
"

o,Gal. Goulberry do Couto :Faculdade' Nacional de Di- . !culdade,' onde estão -

pl"oi
e �ilva" chefe ,do Serv:i�() reito, poderá prGrrógar as ,bídos de entraI:" o' f)n)fe$
Nacional ,q,e Inforl11\lç,õ�s.

' sÍiás ativitlades até' o fl!ll 'SOl' 'Hélio /I'Ol'IH\:glre .,já e,H�
O sr. Teüinerani Pereira,'

'
,

f viou ;,t191egrama nf\ss3 s€:1'1-

jft !'reg'1'ess�ú ,� Porto. Ale,.. , desta selúana; €lU', inÍéio da .. tido' á todos '.' os punido,';,
outra. 'Os alunos 'suspf'nsos . 'convocando-Qs ,'para depor
toram. convocados a de).Jor \ na ,Pl'ÓAi!l!).�, Q.uiu�a-;,!ei!a',i

cer armamento' para' 3

va�ão c!a il1�a,

SOl1,

ti� pJ'esicler;�i:d mais' ,(lé�i-
, ni�;h:a, c1q, histrj'ria, 'J10ft€-'

'sme1·jmlll8., �rrrastando a

m;lor' parte cÍos �andidatos
ldem:oC'.r:üas' ao Congresso,
onde' tem assegurado um

domínio éjue. g8,n,mte a

aprOV[M,Õ,O sem grande luta

de seu: govêrno" Ao ganhar
por ,direito o alto pôstQ
CP':, hcrcl011 do falef'ido' Pre�
'f;idl.'.ht.! Kennedy, 17ú justa
JiKint�i:UI'll: ,a;�o; ,JGfii�is?J1;l�e,
l5'iJltll':' as 'éí'ncra.nr:hs' ruo
R8n9,dc" L2DUbli('f'llO" Bar

ry, Gotdwater, que lc:'ecH

tava que 'os Í1ort� aUlerica-
1105 estavam P\

• .::Ip6s105,' a

apoiar ,o seu'
'

c..rl1servadoris-
mo,

ENCONTRQ' CO!V[ A
I1\'l.PRENSA

trou granel," intel'ésse nos

assuntos 'da 'Améric'a Latina

e- da Alianc;a para, o Pro-
."

�

PHOENnt: Arizona, ,4
(OE) ,- Os jornalista" e fOr

gresso. tdgritfos que espcmvam en

trevistar q candi.dato ebr

rotado Barry, Golch",atel', Ii·
caram decepcionados, quan,
do as 11 horas eh noite, ho-

que

no e à nobre nação
'

elos lDs
tados Unidos da ..

' América
do Norte",

AI,AS CONSERVADORAS
E l\'IODERADA

OECEpÇAO

sua
_ TIle]lsagem, "expres·

samos nossas cordi,ais feli

cit�lções,
•

ao mesmo tempo
em <I,ue' rogamos ao, TodQ'
J"odero,<;\), qu<:r concecl�l

"
'u

V. E:>Wia, fôr�a e gl1ii:l'�nas
graves J'�spOnsabiliclad(:)S

'rIU'p.,: 111" ''''Ol'''-Í,''''''''' ,.,n'I�:fh"J1-".�.. �' ......'I.J � �",.!,,,,, v_ .., ......�,.,..Q-,I;.iI

Revolucão Chinesa: Aniversário
.

,
.'

. �,

MOSQOU,' 4 (OE) -- 0S", Moscou, .. para as comemo"

dirigentes SO�iéÜcos COl1.VI- 'rações do 47. aníversário
daram a China popular e 'da revolução de' outubr ),
todos o� países socíaítstas. Vários con vites fonn: já
à, 'env�arem delegaçõt)s a, ace,itos,

I

WASI:IINGTON. 4 (0E)
'A'vifói'ia 'de Lyndel1 ,John
san i1as eleições presiden·,

node-ame'rica11US1 ' ,@ô-
-. .

\ .'.' .. :\',

,

Cos'ta e Silvq deixa São Paulo

\
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PR DE
materialistas, está a exigir cia aos ditames da oonscíên- 'supiriamente matenaííeada
dos espírítualístas convictos cía, para merecer-mos o' be- quer fazer tábua raza da h
uma constante declaração de neplácito de Deus, nosso míha. , •

princípios que mostrem; à, Criador 'e Onipotente Juiz de O autor dé "Meditações
evidência, o que rsalmente "

todos os nossos atos. ' Matinais" viu claro o pro-
importa fazer. e� obedíên- Falar sefn ambagas e de- . blema, que, realmente é de

-=-====-=---------------""T"- ver de todo o homem sínce- "Deus e não de soluções hu-
ramente crente em .Deus- e ' manas, como pretendem os

na vida eterna. Foi o que fez corifeus da ciência ,posta ex-
'

..

o' autor de "Meditações Ma- clusívamente ao serviço de

tinais", escrevendo um -ad- ínterêsses da pessoa huma-
-

mirável trabalho de moral ,I na, considerada apenas em

conjugal, na coluna VIDA sua estrutura física, tão pas
CATO'LICA, do Jornal

-

do .sageíra, pela sua própria
Commercío de ,2.4 de outubro natureza, ao Passo que, de

lOS 'v A �D O MJf L,O último, .sob a epígrafe "O rato, a verdadeira- essência

iAWfXWJt2i&; as _, _ _ •.. ARCANjC DOS NOIVOS, d� ,ptessloaDhumanad' qUt,e .é e�-,
-

LEITE DO PARANA? - Ontem, fiquei Não posso transcrever to- pUI ua , eus a es mau a

do o artigo, por ser longo de vida 'eterna, não podendo,matutando a manhã inteira para ver si , des- " mais para-esta minha colu- assim, prevalecer os interês
,

na no "O, Estado"; por isso, ses materiais sôbre os decobria um mistério.
remeto-o. à redação para que 'ordem espiritual, -é claro.É que o rapaz quê faz a entrega do leite se digne 'mandar ínserí-lc' - Adsttitos exclusivamente

. em minha residência, deixou um .litro com em coluna: � parte, se' possf ,à economia .da
'

existência
, '

vel ao ,lado, 'desta, 'pata, que temporária 'do ,HOMEM àcaracterísticas . vsrdadeiramenté: estranh�g�. o; nossos' 'jOVI'lI}.S, _leitores 'supe�fície ,do planeta, não

T h
.

d it d' Ih'
'

. t';'" c'nstãos, filiados' a',qualqu�r - podem encontrar.i os que traen o aqUI ean e, os, o OS' o mls e-
. ,

: das, igrejas ,Imilita�tes" Çl,-,', tam de tão árduo problemario: diz assim - ",LEITE' PARANA". Ao .Iado prendam. a manter-se rsentos sem se lembrar de Deus, so-

à direi ta uns pés de pinheiro. Mais em' baixo de peÇado",fazendo da
.

vida' -Iução alguma pará o mes-
-

algo 'mais sério' e supertor , I110, como, 'se pode ver em
uma vacà, com o,úbero cheia. Na outra Iace' do quê" está fazendo aquela recentes estudos' substan-
do litro', 'o "slong" Ganhe saúde, bebendo lei parte.' dá I:�m��k�adef' que, cíaís "sôbre '1 ex�lósãO de-

te pasteurizado".' E 'finàlmente ao lado uma ,.__;,-........---..,...........---;---------

figura de �ulhe:r com o endereço: S.S.P. --"

CURITIBA.
'.

/," 'JtJIZO"UEilIliEITO DA (,1>.
Não compreendi nada, pois o vasilhame MARCA DE BIG,UAÇU

é completamente diferente do nosso, asado
pela firma Meinicke 'S.A. de Rio do Sul, 'que,
fornece leite à Capita.

Que' significa, pois, a intromissão, cta-'
l0.uele vasilhame do Paraná?

. ,

S�rá que estamos bebendo leite
,

raná? Mas, por qüe? _
Com a 'palavra para uma explicação, H'

firma,Meinicke.
,

Arnaldo S. Thiago
A nossa éPOC8" exatamen

te por ser, na angústia das
dificuldades prementes, de
ordem econômica, uma épo
ca rlt> l'>C\entuados pendores'

;
"

,

820 metros e a Leste, com

terr�s 'de Manoel Boaventu
,ra Gomes, numa "extensão'
de 320' metros. 'Encravado
no dito terreno há uma á
rea com' a extensão de 26

braças no Sul e no Norte e

com a extensão de- 320 me

tros, pertencente a Gregório
Pirito_, Feita a. justiflCação
prévia' da posse! foi a mes

ma julgada procedente por
': sentença. E" p<i,ra qu� che

FA� SABEJ:!?: aos, que o gue,ao conhecimento dos in�
}?lres'ente edttal virem "'1 dê- teressados é ninguém possa
le conhecimento tIverem,

__ , alegar, ignorância,' mandou
que por parte de HERONDI- 'expedir o presente edital,
NO ,CRISPIM FLORES, por aue ·será afixadó no Forum
intermédio de seu advoga- 'de�ta' Comarça, e pUblicadodes,ejam decifrar o enigr.la. do. Dtr. Romeu' -Seba��i_ão na forma da 'leL D'.!.do e

CORAL DA UNIVERSIDADE: Cn- NRves, foi requerida u.na a· passado nesta Cidade de Bi-
�-

'd" ção de usucapião para ado g'uaçú,: aos séte dias do mes"TIO vem sendo anunçic;:rlo com graI?- e insi�' qi.lirir o do�ínio' de Ulll'! de oqtubro do al10 de mil
tê'ncia 10 excelEnte Coral da UniversidaêiE::, [i;'P3 de terras, situada no ,novecentor e sessenta e qua·

,

h
.

"

21 b T t" lugm; Areias,: Município de troo Eu, (a) Aratáí Romãoapr,esentar .. se-a oJe, as' ,oras no ecj. ro Gal1oilos, nesta Comarca,,, de' Faria; Escte\�i1te J\ll'8.-
Alvaro de Carvalho' sob' a cumpetente regên-·, '��rri as segttl,ntes ,dime;sões'

. mêntado!, 'ó d�tilografE'i e

,

cia; dç .níae�ft.,�'Jo�é ,Ac�ci� 'S.a1�an,á.
'

�!li·i:-, - ��fn�r������::�� �:p v���, ,,::::�r�;i\�!!��ç�: �d�:l���', ilha'fitarão essa ôit� j:le Jgal'a, ' 00,>11, suas. P-Jle,":"" �e��rfil; ,ao pes.t� :ê�nl j.tel't..:,' C:_o&ta" jUiz'.;dé, ?it�it.(). Con-
,.

'

l' d d ' ras de M'ilnoeI CIliVlta Go- ,fere com o ottg1�ã:l� Mixados,enças: vanps .persona 1 a es. '

,m",;, numa, éxte�são de 775 no :Fórum:'desta. Comarca.
N6 recital de hoje, organizq.do 'com �'l_-. me�ros; ao', Nort� com ter-:

'

;Biguàçú, 7/Hi/1964.' O 'Escre-
.

h 1
-

f
. ,. ,

d autores' ras, de Abilio' Fagundes, Pe- . vente, Araraí Romã,o de Fa-pnc O e �,"" eçao, 19�ram,�mUSIC?S' e
dro Vit0rio e es • .-aC!a ,da ria' ,,'

catarínenses:' 'Çfi�eita, nu.ma éxtensão' de
--���--����--��----�--�-----

Edital de Citação, eom Q
,

prazo de trinta: (30), dias, •
de interessados ausentes, ín- ,

certos e desconhecidos.
'

O D�{.tor Odjalma-, Costar
Juiz de Direito da Comarca

_ de Biguaçú; Estado de San-
do' Pa- \ ta "'Catarina, na forma' da

'/
Lei etc.. ' - ,

Não somente eu ,mas todos- 01l:l.'JtOS rc

ceberam o "LEITE PAI? ,<\ �,T.\," (CURITIP.t\;

8·11-64

LP CIMO Primeiro Colocado na Parada' do Sucesso .

• kl '

CO:\:l\.'�TOS tSTOf,,\UOS
EM VüLCACSPUi\\A, re\'cs

tlU05 em tecido ou plástico. a

pr.rtir de:

Cr$ 16,('JÓ,((I ME:'lSAIS.

.�';{, �."
'

.
'.

-,

M,óveis CIMOAgora V,lel! p('idc Cf\mprar a

'tradicional C;u:liiJadc CI.\\O
a LONGO PR;\ZO,

---,,- de Florianópolis
-Lançou e· o Público

SAl.AS DE JA\·LA.R, el11 fór
mica 011 IPadeira, a p�rti: ,:e:
Cr$ 22,\)I�),(�) ,\\[:�S,-\IS

Note bem', o LP 0;\<\0 tem

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

voc� fá percebeu que n,jo
estamos falando dê LelN"o
�AY, mas sílll de 'LONGO
'PRAZO
E por faiar em LONGO
'PRAZO, veja o que lhe

O PL CIMO:

,

CUI.CrIÕES. [PU)A, r ... i,1

(ilsnl ou ",!teitO, a p:lltll u,'

C::: I.:-C\I.l'J \\ti\:�AlS,
-ApíOVOU.

LP CIMQ
de ,15' faixas

1;( Ip \\11 (mlos I·i[ C,,\S,\l.
('III (aviúna. lI1aríim. ,ja�arilllcl;j,
desde:
Cr� 37.00),00 MENS�I_S.

PLANO

)contecimentosI
'

mente por só entenderem 7

�das cousas materíaís, como I 'A j'.
contemporâneos que ainda � '""'\..��são de Nicodemus. Não se \ t
lembram, entretanto, de que, B t EI t

-

'hrecorrendo à Dívina Miseri- ro OS egan es serao omenagea-córdia, para encontrar solu- .

ção do 'problema, lhes advi- dos no Querência Palacerá o sentimento da carida-
de, do verdadeiro amor ao

próximo, e com, êste a apti
dão para o trabalho altruís
ta, visando ao bem de todos
sem falsas )Ltitudes proteto
ras, como agora se procede;
não se lembrar de que, es

tando todos com Deus, ten

do todos caridade, os ho
mens se auxiliarão mutua
mente e ninguém se lembra
rá de explorar a boa fé, a

símplícídade dos 'seus seme-:

lhantes, distribuindo o rico

os seus bens com os pobres,
não querendo I os pobres ti

.rar o que têm os ricos, dedi
cando-se todos ao t'rabalho
produtivo, honesto, com o

que aumentaria prodigiosa
mente a produção das lavou

ras, das f::1bricas, havendo
alegria nos corações, os es

portes passando a ser exer

cicio saudável e de felii con-"
vi�ência e não a causa sór
dida que é hqje por ser pro
fissional, comercializado 'a

não poder mais .. _ Lem

brem-se de tudo isto os

economistas; cessem de di

zer, como ainda ha pouco
disse Ignacio 'José Verissi
mo, em artigo para o mes
mo Jornal do Commercio de
29 de outubro, que 9 Brasil
não tem portos; é um ,país
sem ec;l\l11enO, som8n�0-Se a

essa <'iificulqade a pobreza
d'.!. terr'l, a 'desconexão das
rêdes fluviais, a negativida
de das nossas matérias pri
mas. , .; procurem, estadis
tas, padres, políticos, pais'
de família, jornalistas, escri

tores, poetas, professores,
educar as gerações 'no temor,
'de Deus que é o princípio
da. sabedoria, tornando hu
mildes e, probos ,todos os

homens, dando·lhes C)' traba
lho como deve! superior e

não como op-róbrio - e

deixem' erescer a's poj;mla
ções, que haverá ,pão com

fartl'ra para todos, os ber

ços se equilibrarão co� ',os
eemitérios, haverá tantos

'6.ascim�ntos <;.OJ1!.0 ,hieci-,
mentos, a paz, a felicidade
reinarão sôbre a face da Ter
ra. Problemas há, -como ês

ses,. cuja solução 'perterlce a

Deus e nã,o aos hOmens, aos
quais, cumpre, se educarem,
tornando-se virtuosos, bus
c'lndo assim em primeiro
lugar o Reino de Deus e a

- stia justiça, pois que tudo
.. mais lhes virá por 'acresci
mo 'e misericórdÍa.

DEUS
mográfica no mundo, e mes

mo em artigos de jornais,
como os que vêm fazendo -
entre outros - o' colunista
do 2.0 éaderno do 'Jornal do
Comtnércio, E.' Cezar de
de Carvalho. Ainda na edi
ção de 29 de outubro último
escre êle: "Os estudos feitos
sôbre. as repercussões do rá
pido crescimento demográfi
co no esfôrço que empreen
dem os países em via de de
senvolvimento em favor da'
melhoria do nível de vida
de suas populações, apresen
tam conclusões realmente
desaientadoràs, caso êsses

países insistam em não pro
curar uma disciplina que
contribua .para atenuar a a

celeração ,Ido ritmo de cres

cimento populacional. De fa

to, afirmam as pesquisas
dos institutos es. pecíalíza
dós, que os aumentos ines

perados da populacão vêm
abalando, seriamente os pla
nos de expansão .econômica
de muitos países, notadamen
te-os da Améríca Latina, on
de o Brasil parece ser exem

plo dos mais' 'é.xpressivos,
Recentemente 'em. Berlim,
dura�te a, realização do "Se
minário sôbre o :,Periorismo
Econômico a Serviço do 'Fo
mento das Export'lções",
que contou com a participa
ção de representantes de 18

paísese latino-americanos, o

problema foi alí apreciado,
também de maneira eloquen
te.·Os países da América La

tina, presentes ao conclave,
t�eram oportunidade de
mostrar a altos funcioná
rios, e a' grandes indústri�is
e comerciantes da Repúbli
ca Federal da Alemanha as

suas necessidades de capital
e ele expansão qe suas tro
cas comerciais com o exte
rior p8.ra a manutenção de
uma taxa razoável de cres

cimento de, suas respectivas
economias".
E' assim, somente em têr

mos de economia adstrita
ao egoísmo dos' açambat:ca..
dores de riquezas, que se

pretende encontrar solução
'p<J.ra um probléma que' so
m'ente pode o homem encon

trá-la na prática da Lei Di
vina do Amor a Deus sôbre
tõdas as cbusas e ao próxi
rbo: como a si mesmot' Coo'
mo?! - hão de nos 'interpe
lar o tratadistas das finan
ças e d"!,' economia, esboçan
do um sorriso de mofa. Có
mo resolver u m problema
de produção por meio de re

zas e n,e atitudes religiosas!
E ..ira então a cita�ão do

próprio Mestre: "Dai a Ce
sal' o que é de César e a

Deus ,o que e de ' Deus"",
que lhes foi oferecida exata-

Logo mais, o Coral da Universidade' de Santa
Catarina" estará no, Teatro Alvaro de Carvalho,'para '

um recital de gala,' em benefício do Hospital de
Reabilitação. Especialmente convidada, para Patro-.
nesse desta noite de carídade e elegância a Exma.
Sra. Dona Edith Gama R'!.mos,

O candidato mais forte á Presidência da Câmara
Júniór de -Flcrtanópolís, para o ano de 1965, e o jo
vem senhor George Daux, atual Secretário da enti
dade.

A turma da "Bermuda" que tem como Presiden
te Pedro Paulo Beck, sábado próximo vai reunir na

séde do Paíneiras,

Dona Virgina Borba, amanhã recepcionárá um

grupo de senhoras em sua bonita residência, pata
um chá.

r>URR�T: ',AUT01l .aspeetós'de:mn iOriente,qt,e
DA ATUALIDADE' - Ten- 'ela conheceu, bem 8 qtte
do se projetadO coI'no tea.

,

lhe de\l1 i'eílotne, �er se�a,
trõlogo ootil unia. peça. que ,desdobrando, temas e cena..

é das �ais importantes do Tios dos Estados Unidos, ce..
nosso tempo (A Visita da mo nêste Retrato de 'um,C-a.
Velha Senhora) o sulça sarnento, a autora sabe con...

;Friedrich- Durren:mat de--' catenar suas históricas de

monstrou também excepeiQ mooó a atingir � agradar
nais qualidades no gêllero ao seu leito; Aqui, te�os a

novela sabendo .recriar O hirstória de um casamen!(o
seu m�ndo um mundo obs.. eptre tim culto 'pintor, fi�

./

curo e bu;lesco. Já em 'liA lhos de pais ricos.' (tue se ----------------
Promessa", tinhamos uma a.paixonà pela mulher ile� U·niversidade de Santa CatarInavisão de sua técnica, onde trada mas afetuoSa e inte..

êle se apodera, da experiêu.. ligente, cujo retrato está.

O"
· -

d M f
·

Icia de romance policial� rtlas pintau_9o. Mas poderia ha- l.., IVlsao e . a ena
inc,lo para além da. ,simples ver harmonia e felicidade
aparência. penetrando até entre ambos, pessoas de pa
o amago das pessoas, nu- drões sO,ciais e culturais di-' \ i
'ma análise percuciente..A� ferentes? Daí parte PS pa'" �
gora, nestes dois livros !an- ra o desenvolvimento e- a.

d D·· -

d M t
.

1 dçaóbs pela Coleção C8Jta- !intriga I qe seu livro, cuja O Diretor a ,lVlSaO, O a ena .. a

vento, da Editora Globo, de tradução se deve a Lucia. Uruversidade de Santa Catarina devidamen-
Pôrto Alegre (liA. Pane e (). BecnOedNTetABi.ILIDAT.E _ 7 de' te a�torizado pelo MagníficQ Reit.pr, faz c.ien ..'. Juiz e seu Algoz" e "A St1a./ •.IJ

Cpeita") dentro da mesma. Domingos Dh'Amore e A.. te aQS interessados que se acha aberta ,on-
linha que caractéma o au- daucto de Souza Castro -

co::,-r,'jIlda Pública \ aprazada ,para _

às 14,00.tor, êle nos dá três históri-', Edição Saraiva _ BP":" Em.
� d tas plenas de inteligência e sétima tdição atualizada, a- hU:_�3 do dia 10 de, nove1tloro o corren e

refinamente, sabendo. nat- parece êste livro, de .acêr�cr ,ano, para aqqisição de ferramentas destina-,
rar e recriar o seu mundo com o atual program� ce,

, ld d d C' "
.

E
1\'

de horror, numa linguagem ensino e para uso dos estl.!� 'das a F'acu' a e e lencl�s, cononucas.
precisa e ágil, que mantem· dantes «as 3a_ e 4a. sérieS') 'Maiores esclarecimentos poderão, ser
o ,leitor atento e interesSi1ei;) do curso ginasial come;:.�!a1.

bt'd D'
. -

do Material da Reitoria .

participando daquele num- Estudante exaustivamente O -1 OS na IVlsao
-j' - O' 17 00do que, aos poucos, se vai a Prática de Escritores e:3. nOs dIas úteis, no horário Qas 13,0 as "

erguendo,
I E<;crituraeão Mercantil, GS

hRETRATO DE UM, CASA.. autores, �utQtidades no as- oras.
'-

- )MENTO - Pearl S. Buck'- sunto, ôfereceram uma O;J�!l
'\.Edições Melhoramentos - que atende às necessidàdes Divisão de Material; em 26 de outu-

SP _ ,Mais um romance não só de alunos como tam:'
dessa 'ro1'1lat1Ciseà. premio bém a de todos que '�e ln- bro de 1964.
Nobel e de tao gI'$de agta'; teressam ou que pt'8éisam - Josoé" FQrtkamp
do popular. Com um públi�' conhecer e se valer do 'e- 'i. (,'�. '

"4 '

'

�� �lelD 'llie.J; �e.itHtbQfgfJIDd� ma. Das suas ªtividªdes. __; :i 1 �d
,

\:..
, ' .

Itr... ' •

Noivado: Com a srta. Angela Maria 'I'olentíno de
f_;arv'llho' marcou casamento o senhor Luiz Fernan

e

do T'ole�tino de Souza.,

.I
Casamento: Na singela ,Igreja de Nossa Senhora

da Conceição, realizou-se sábado' último a cerimônia
do casamento da' srtâ, R3quél Mello, com o senhor
Francisco Vidi de Mello. Os convidados de, Pranêis
co

-

Vide e Raquel, foram altamente recepcionados
na residência do senhor e senhora Acácia Mello.

Prepara-se o jovem "s9(!�ety", para a festa
_

de
15 anos, de Helena Matilde Schaefer, amanha.

A propósito:' Estamos sendo inforrpados que já
estão chegando em nossa cidade aparelhos para '.!.

montagem da Televisão em Santa Catarina.

Com movimentado coquitel, sábado nos salões
do Querência P'.!.lace, serão homenageados os "Dez
Brotos Elegantes do Ano" "Germaine Monteil"

Em seu bonito e bem decorado apartamento a

'senh�ra Cesar Seara (Zilma) recepcionou pessoas
amigas, para um chá. ,Antiguid"!.des e folhagens se

completavam com a graçá e classe, despertando
g�ande interêsse os c.onvidados que não cessavam

de apreciá-las.

A Rádio Colon da cid'.!.de de Joinville, apresen
ta as quintas-feiras, reprise do programa "Alma Ser

taneja;', promoção de Aldo Silva.

São Paula:' "Versailles" confecções, a nova eti

q�eta que está Cal.! a preferência do mundo eleg'3-n
te pauliSta. A boutique recentemente inaugurada no

Edifício Galeria 7 de Abril 2.0 andar, sala 213, está
lCo�",a,.�'pon�ilidade da, eleg"lnte senhora Dalvia
Paim da Luz:' '

Cumprimentamos o senhor Ody Varella, pessôa
de alto destaque no comércio e esporte de nossa

cida�e. ,pelo .seu "niver", ontem.

De parabens o casal senhor e senhora dr. João

,Assis (Marlene), p'elo nascimento de Fabiano.
.___".

, .'

'Está marcado, pa,i-a o próxima dia 14, nos sa

lões do, Lira.Tenis Clube em pró da Sociedade

APÁE, � ,Asilo de Orfãns, suntuoso desfile de mo

das ,do cons'3-gracto costureiro carioca Húgo _:Rocha.
Paula, maneq.uim proficional, acompanhàr�' a cole

cão recentemente exibida no Copacabana' Palaqe e

,socieda,de' Hípica Brasileira.
'__ ,

Procedente de Santa �arià (Rio Grande do Sul),
. o simpático ca..'lal, senhor e senhora Layre, Gomes
(Tereza).

. .. ,.___.�-- - �-
J

Aconteceu bastànte movimentad'3-, a noite de

terça�feira: no (tAmerica� Bar" do Quefê'ncia Palace .

.." A ;«'SAtIlt
,

O proprietário da "Nova Record", senhor Ingo
Erig" está em ativida.des para o lançamento de uma

-noca promoção.
'

Lideres ,das classes proautoras da América Lati

pa estiVeram reunicos na cidade do México, oportu
nidade em que foi homenageado o Presidente mexi

éatlO' LoPel Mateos. Represeh.ttm'do o Brasil, e Exmo.

senhor Chàrles Edglird Moritz Presidente da Confe-

,deração Nacio�l-do. Comércio:

;EP.ITAL No. 1>4/64,

8-11-64

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Siderúrgica Nacionql, que
instalou uma. e s t a ç ã o

.

,

repetidora no Morro do Ca-

misão, úesta' cidade, procu

rando" desta forma, propor

cionar, além de outras, mais'

essa recreação a seus servi-

dores' do setor' Sul, 'com o

que a população em geral é

beneficiada.
Em virtude' da grande dis

tância que 'nos separa da

Capital Gaucha, -torna-se ne

. cessãría a iristalação de ou

,I tras estações repeticioras, o

Agradece emocionada,' todas' 'as" mani� que, permitírá a recepção da
,

_

_ , , imagem. em ótimas' condi-

festações de' eonfôrto recelhdas por ,'ocasião . ções em nossa cidade.

de seu falecim�to ,e convida' as' pessoas de . N, CÚt. Siderúrgica Nacío-
, � , .' ,

';
. nal está: envídarrdo o melhor

suas rela.ções para assistirem a missa de 'Ío: de' seus esfôrços. para atín-

dia
I

que será celebrada no Colégio Catarinen-
f gir'a �eta qeS'ejada. Assi�

•
/ , e

.'

"

.

.' é que, n?. noite. de sexta-fel-

se, dia 7, sabado as· 7,15 horas.' .'
'

ra. última, estiveram reuni-

6 1)1'·6 . dos na cask de hóspedes da
.

.; :.. 4
c. '-8. N. 'furiçionários da

_.mesma dia. e coàrerciantes ,ções -normalíssimas.

locais, Oc8.stã.o 'em que fez

Devera ser de Cr$ 1,8 frilhãô' a" uma:,.explànaçâo suscinta e

pr��is� sÔbre "o assunto o r -_.--,
-

e,
.

Direi6r do Serviço Social e � ,:UZ 3jVi\ ��1"1 OV,LNl !

errecadaçêo. dos impost.'Os Pe_ssoal dàÇ. S'.. N.,: eng. l· .I'i,t .•�;, ( � 1 ::_Sl>.:.J. N��ton Cbi:n�;r� Cotrtn.: /

f � a.1 � , .. I � '" " �, ,

'(RIO, - O diretor-geral da Fazenda, sr. . �Com objetividade, o eng. ,-,-----

Os,":aÚlo,Qu.insan, ..

afirmou -qu..e a- arrecada- Cótrín traçouuúm plano de

'-ação, dizendo dos resultados

ção dos impostos 'federais até dezembro .de- .�aÚsfatótios'.com os .téstes
·

verá atingir a
\ avultada soma ,d� 1 trilhão e

. verificados
'.

em Osório e

· e._ I . Torres,
.

no . Rio' Grande do

8,00 bilhões de cruzeros, muito acima da prê- Sul, e Morr.o dos Conven-

visão· feita- nos primeiros dias do autal govêr- .
tos, eII]' 's�nta Catarina, on-

.

. '.'
.

de 'serao Instaladas as esta-

no. Atribui o sr. Quinsan a elevação da recei- '

ções repetidoras- e também

ta a diversos fatores,' mas considera'qÚe o me
. em: Crícíúma/ :sen�o �ue e�

. .

' '.. '. 'I'ubarão e Slderopolls Ja

lho!" rendimento administrativo é devido às as possuem, de' propriedade
modificações feità� nas-

.

chefias de' ser'Viçós. da' Cla. Siej,er}Írgj.ca Nacio-
. .

' nal.· .'

.

,Para que se-possa ter urna noção.exata" A.,desP�sÍ:\s'com· a instala-

da elevação da, receita; disse- 9�diretor"'geral .ção elas tQá�s ínterrnedíã

rias .nos 'cítados municípios >,
'

da Fazenda Nacional: "Em-setembro do ano
."

. .
.. é da ordem de Cr$ .... .r.Ó: '., f'"'

·

passado, a arrecadação foi :de 83.' bilhÕ.es .. e ,2�.OOO.OOO;OO. "Pàra tanto, é '��
.

.' preciso que haja colabora- ........,

.36t milhões de cruzeiros.. Em-setembro . do çào'da 'todos: . IH
cOI':Y,ente ano, á 'arrecadaçao' últréipasspu a' c,i-,

. Segundo' declarou. o· eng. ,\'\
,

,
.

., Cótrin', ,os prefeitos das ci-
'

fra de 202 bilhões'de'cruzeiros, 'apresentando (lactes .. a serem b'eneficiadas
um perc�ntual aparente. de '142;6' a mais' e estão· vivamente .

ipteressa,

real], de 44,8,. 'Íejta. 'a ;d'eflaçã�;j, ,� dos no .ass�nto,. 'paí" acredi-
- .tal�se ,110 êxito do empreen-.

Deu, ainda," como ex:eill;plo' dos"resul�a,:: dimento,. pois é' certo que

d'·· I d'
._.,

1
.

__':"'a
.

"d 1
". àlém do pdder públiCO ci co

as a canç<:;l. os com Q'c ima . �e 'austerl aoe' nl�rcto, a'in'd\istria, �s enti-

ertrabalho. o aumento de 100 por. c.ento ,'e'l11' dades constitúídas, .etc. tam-

. �elação' à receitá prevista,. J;m 'a, . )liudànça 'bém contribu,irão com boa'

.e . ..' ".
.

.' parcela.... ', ..

do inspetor da Alfatidega de'Saetos,:-e " do: di-" Tuharão, êom-o nâo>�p6de·
'

retor dá Recebedoria de Sao Paulo·,-. tia_d��xar'de ser" '�ambém marcaóllàS 18 horas
'. Io>��' i

esta' presente 'na campanha
..

'"

------

II

I. Tubati ·5
Do Correspondente

JABES GARCIA
Como é do conhecimento

.público, \['ubarão já está

captando, em oondíções re

gulares, a imagem e som da
TV Piratiní, de Pôrto Alegre,
.graças

à

íníciativa da Cia

Canal da TV 'Piratiní Chega
rá em O'tímas .Conuíções '.

Agradecimento'� 'Missa 'de 7. Dia
A famíia do saudoso

r

VALENTIM TERTSCHIT$CH

\. ,

.

l'

r
de fundos para aquisição
das estações repetidoras.
Como coordenador. movimen

to encontra-se o 'dr. Pery Ca

misão, funcionário categorí
zado do ;. S. N. e ele,

Como coordenador dó ele,

mento de 'primeira linha na

conquista da TE;llevisão para

Tubarão, a quem se deve,

inegavelmente, todo o traba

lho desenvolvido junto' à al

ta Direção da CÚL Siderúr

gica Nacional. A escolha de

seu nome já representa o

sucesso da companhia, a

qual passou a contar, com

o apoio integral da Associa,

ção 'Comercial e Ind11strial
de ·Tubarão.
CmiTI a �ssistê'ncia. técnica

da ti. S. N. e co� o apoio
financeiro de todos os ínte-

ressados, não. há dúvida de

que-a "Cidade Azul" 'erá em

breve' Televisão em condi,

�------------------�---/

::'01' preço de ocasião e

em perfeito estado,' uma

maquina de lavar roupa

marca "PRIMA" e uma

mesa elastíca C(1"U 5 eadei
.ras. Ver e' trata. na Ru.1-

.

Ara.cí Va� Cajado, 421,
.

no

Estreito - Fone 6362, com

. Egídio Amorim.

'1
-y

)1)

DItA. TELMA (,;. PEitEm ...

Clínica Odóntoló! ;,ca dp. ,C'I'i

anças e AduJ tos

Consultório: Rua' Tenente

Silveirl;!. 28 - 1.0 AP.dar -

Fone 13798
EXclu�vaméntl'- êóriJ' 006"

I

/

/..

fMPRE-$SORA
','

.

\
.

�

,."

."\',

',,'1'

I.

A IMPRESSORA: M,oÓi:lO jX)ssui to{jo� os r�cu.r$O$ .'

e c netessóríl' ,expér,ién'ció para 9O(<lnti;' $e'rnpr� o .

máximo em Q\lOlquer' sérviç o do rQl'IlQ.. ,",

.

.

Trob"lhr. idôneo e perfeito, e,.. que v.
',�fJde corÍjior•. ·· -'.

d�sttlll>o.

cliche s
�()'hétos - católogos
CClrtQZU t c or irnb os
l",ç,!e'ss(!� em \léfõl

papelOria

.•.. 'c..
IMPFcESSORD ��WDÊLO

')E

ORI'tAL.�,) STUA,RT. elA.
RUA DEODORO �I 33-A'

FOHf, 2517- FLO�lAN�POLlS

....

'. r

;, ,

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

l.o+fciaS i1e +��fj(l do
l,._ ->- � �

•

'.c····u·. I'.

- ':�
�.,

vo a .ser realizado di'1 8', de
nlivembro 'de. mais um mita
lícià do sr. Antonio .Er[ipcll,
mqi .' dignei Gerente. dó
"INCO" p.aquela cidade. Ao
agradecermo.s. a gentileza ,da

lemb'ranç'1, 'aproveitamos .

o

ensejo para enviar Q nosso

c�ílor0so abraço' ao· sr.

ÊrançU com' v,otos de felici·

'(lades juntamente 'com sua

mui d�g:na' família:
.

.Adolfo Bonüemasou"

Do Corresp_O,I:\dente
.

.CYZAlVIA
.com sua digníssima esposa'
o nosso 'amigo Rairni.mdo,
uma dupla .. que t.em 'vi\rido

.

.

sempre pratié'lncto' �� verda,
deira solida:ri'edaàe 'flllmuna
e cristã; fazendó o bem sem·

olhar a q{tem.· :N:ôssus, feli·
citaçóes sinceras ao estima·

o

• • • (

do casal extenstv.�.s
.

a seus

diletos filhos,

ComérCIO de Automóveis
t .

Rio do Sul S. A, Na séde do

DI.!qlie o' n�talicio do sr. A·

dol{.l 'BonnelT1a,SOl.l será co

memorado .• condignamente
dia i6 do atuai; estando sua

bondos!3. 'esposa da. Qertudes
preparando finos doces pa
ni os 'festejos. Nossas feli'ci,
üv:ilcs' no ,nat.alieiante ex

te:�sivas� a sua ,m�\i.digna fa

míl�a.

.-

SOCIAIS DE- RIO DO SUL

Pa:ra hoje vamos divulgar
a relação 'dos " nàtaliciantes
constantes de nossa Agend'l,
e com .refer�nc�a ao mês dt:)_

novembro.'
.

Al'acy F. Sá' ;- .:'. ;

I)iâ; 2 encontramos anota
do o aniversáJlío 'dà 'exma.
sra. da. Aracy F::.Sá."esposa
elo . nQsso veiho. 'amigo

'

.. &1'.
. Antônio 'Emiliano de. qa, 'T.'1'
belião á.poseii'tado, em' !tu-

'.' .'

Poranga. .'1} exerriplQ dos

anos._anteriOres, aqui. esta

mos em ,1964 prestando
.

a

nQssa costumeira: anivers'a'
riant� li> tãolbenqúista d'1IIÍa
da sociedade ituporanguen- ,

se. Nossos ParaoeJ;1s com .vo-

, tos sincéfos de muita Saude
e ale'g�ia. juntamente; com
seu' espõso.

'

"

t

Sr�, Laurete. Fl\,igel Ni'ckçl
Tah1bém ,dia

.

8 encontra·
mo� em nossa Agentla" o '�a
talíoio, . de dona Laurete' ,F.
Nick·ei, Encarregada dó R,e
embolsava! . 'FartIl�:c�a '.' dó

. Núcleo Region'il, elO "EfESI"
de Rio dQ Sul. A "turnlá" to

da do nosso "SES!" estará
tomando Rahe naS hoine�a:�'
g.ens que .se.í.'ão trib\,\tadas a

dàn� Là:ure,te na�t\elu"d�ta
'\

1?}l;S quais' associamos,' de:.
'sejando" felicidades. u· aniyer
sariante junyarr. )nte Icom
seus ente� ,queridos. , /

Dentre os �:veteranos de Dia,15: de Novembro tere-
nossa Agêncià Ford, o sr. mo.s à in'à�gllração do· Orfa
Adolfo Bonnemasou oeupa' nato !':Lal" dll' .Menina desam

lugar de merecl.c;io destac",\8;' 'p�rada, ',0 Maior empreendi·
onete alem

r
de Chefe de Ofi� n.tentO'.' assist'eneial levado

cina' ocupa também elevado . av'ctnte na capital do Alto

cargo m d�reção de' nóssa' Vale dt) ,ltajaf.
J ,

�--------"------------------'-----

Clínica :OdontopêdJafrica
;,

.�'
.. ,

·'Dtà. 'Iará Odila' Noceti" Aromon
'M�to'do . pSi�ologlco moderno' 'especiali-

. zado .para crianças.
.

'. .,

Alta rotação '_ ,

\.
" :

Aplicação' tópic'q de ,flúor. (P?ra preven

ção da cárie dentária)
.

_'
c

,)

.

Atende também· srls.
Somente I�Qlr hora' marcada

8,30 àf-l 12 e daS'14 ,�<; 18 'hórás

Oscar Schneider

./

.

Na. p;imeira terça feira de

novembro, di'l 3, tjvemos" ,

justas Game. notaçqes pela
passagein de m:;tis uma, eta
pa vencida na árdtia luta

pel? 'Vida' do nosso bom .a-,

migo OScar SChneideI', dile

gente E�ctivão de ROssa 'De

leg'iciar de IPolícia. Agradece, .

mos '�0 � convite récébido da

"turma do churrasco" para

comp�rtilharinos das homena '

'gens Justas que foram ttibu-
.

tadas -:ao valoroso sócio fun

dadOr do "Duque de Caxias"

e a 'qUem desej'1mos um fu

turo 'feliz em cbmpaphia de

seús' diletos fanliliares.
'V

.",.
.

.'REX-M:ARCAS E PA�ENTES
Aqenfe Oficia) �a Propfle�ade

,
'

IndusfriCl�
I' "

.-
:--. . --

.' Registro d::·marcas l"latentes de' invenção
nomes ,i:omerciáis: ,tít,Jo:::; de estàheledmentr
insígniàs fr.::3€S ..de·prl>�a!5�d(;l e irtarcas d

exP'Ort�ções �

Rua Tenente SHv�ra. 29 - lP. andar - .

Sala 1-'Alt. s da:.'Casf> .Nair -. 'Fltlrianópol: .

_'.. Ci,lixa posbt S'7 -,- ,ron:� 39it .

\
-

José Antunes

-Dia 11, o sr'. Jpse .Antun�s, .

eficiente
'

funcicnár.ios . de

':o'ante Tomio S.'· A. II?-dustria
e Comercio estará atinginclCY

. mais "'tupa étapa vencid no

rol dos:"mortais. Atualmente

das

encarregácto .peia �dist'ribui-.
'ção dps produtos Riosul em
Blumenau - cafe, biscoitos·
e bolacha-; - o Zé Antunes

'

que nos seus bons tempos
foi "cobra" do nosso fute-

,'001 defendendo o
.

"Duque,
de Caxias1', Zé Antunes esta,.
rá em .Rio do Sl 1 dia 11 pa· .

ra recebet.. os abra90s cl"s

amigos. Nossos parabens ex

tensivos a sua bondosa' fa
mília.

'" ".o\.,

Dr. Clovis Von Harthendal
I-Ioje (dia l ) esta "rasgan

do folhinhá" o conhecido
mécÚco dirigente' do lnstítu
to Roetgen de ,Combate ao

Gance!!, dr. clovis Von Har

tehnd�1. Em SU'1 aprazivel
resi<;êhcia o ilustre' nl'taliqi�
ante ,mais urna vez recepcio,
nará.l�:uml'lrosos amigos que
irão. co.mpartilhar

. de tão

signifiéativa efeméride.
.

Ao '

dr.' Clovis o f.jSSO abraço
,

de fé}jGitaçõe,s com votos ex-.

tensivps � 'seús . entes' queri-
dos. ',-, �

,', -':-

,I

34.0 Ani\lersário' de
Casamento.
Dentre OF' mais sinceros

amig:os (Í:Úe possuimos rdes
de q\le· aqui chegamos em·

1942; encontr'1moC\ Raymun
do Mayr Sobrinho, atua�
Inspetor de J)bras da

"CELESC" no Alto Vale do

Itajaí. Dia 15 de novembro
encontramQs em nossa Agen
da b trariscíirso do 34.0 ani�
versá-tio' de feÍiz.. �ons6rcio

'v, elo estimado cidad,iíq , q.ue
AntonIo B�anllÍ ". 'soube honrai' os jargos de
,

De. LaUl j Mqller assinado Presidente' de nossll. Cárna-'

por: a\1fl,' �stte,rí}9S� eSJ:>(lsa,' r� .e
_ 9-e p:êfeito M�nigipa!, .

ela. Nilva! receoomos ge�ti�iGasadO crm da;'El1y. gaml'
convite :���.�, ,0 lqntar fest�. de_ taitas ·",·,:vh;tudeS,

��lí>!i.ti�!.',.,�"�".'
..,o":!j,.'>,,

.-:-1.

..

DR f,(A�IÓ A��RTQ_pE:AMORIM
, "ADV.�GADO
'RUA"PRESII)ENTE COUUNHO,
'83" apto;, '2 _'. RD,A DR FúL

:VI(_:) ADUCCI. 748 � ,;mST· ,IToQ
�,'''-',,::' .' �,; ;}'. 'j >' -� "

..
-

:
-

. <".-'-,:��
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.\
A �oiva Yeda Borba, .

v .

acompanhada de seu . pai marcando um grande' ll.�
Sr. Domingos Borba, 'e:1- eontoci1l1c.to social '�l1aqlle ....

trando n� Igrej� Sito' Pl:fu- la Cidade. Hoje, Sia. ,.Dr.
l<? Apostol� de Blu,llel1au Roberto Mussi. .

Guanaba,ra. A inteligência,
,� simpatia e a belez�, .l<�
represeDt.an,te . p�l'anaGhse
é notlCia nas'. roçl��s, de ;{;iG:,
taques àa· soco;' '(ade ;�fJrcv-
sileira'

.
' .

'!, �?� ,

TANiA �ara Fral:1C��.<i�',
Souza - Miss.Brasil' ;63,' na
cidade de Guarapuáva C1r- .

. .�. • J" • ,"-
culalJ,do acompanhado: :ctó

, ..

OS, a esta Cap�tal, foi jornalista Eddy ,:Frané,�os,i
e'fil;ttegue pelo Cólunista a do Diário' do Parana. {':In
elêgante Senhdra i\rbte, love").

" '-
: ":

"

Vasconcellos, <lJOr- interm,é-
.

',�' I· •. ,,' ',':'.\_'
dio' dos Diàr�os 'Ass�(!i}tdp$' ;;'1- \�&4Bc!) d'e'\:t�abe� - cr;;:]_..;

, do 'Paraná. !: �!: �;t, \ -"' V.ite'dÓ' b(. L6Íl�ivarHerA1€'S
,>1 ": 'l ' ,�'" sihIl1,idt 'e SC1'lhóta·7

,

e:"'do
_4NGELA Vasconcellos' _' . Sr. DBódoro de' 'Fl"�lt:""S
�s " Brasil, 64 -; é neta "Ctinha. e Se�hor3:. pata:, o
d

.

deputado Luiz Vas� casamento de seus . fmi:.>s
Iii- (fal;:�cído) qUE' foi Anna 'Maria e Le�lO:MaUr)i.

da, Asse�n bléia, que
-

vai" acontecer 'no .dl%·'
," �r �9'?' çatarmf:t, quatorz-e ,proxul1o ,às -'1,),�
.' 'à�::;t-9�l;. ',P;1i do Co- zoito hor,as, 'na, Má'triz eré
o�il{ V�tcémce�10s, de' Petrópolis � 'E.R,J·, "

'

Sã'O...}B��.to do S,. Clct:1d� , '
, ." r, .

'catarlnepse,' que l\.ngela VISITOU a Reua<}ãCl" j;��
Thereza, visitou pela pri- te m'átutino, o ?refeú",), cIG:
Jwüra .vez com sua faixa Porto Uni&o - 13�, , ;'óáJ
de M. J3. . Nltto Quaspari.

( ,

!il'�lIl � ·dis�'HD�
-

o i)ag;7]}IPUH1
('as prestações .la casa ele

llI0Í'adi,a . ocupad:.:.· pela :lU

p'licanté' c riihe'3, adq�,il�+t
l1V�.diaI1te finahcLullf;�.t0 rJo

,'r ll'lstttuto de 1
A')().,; ",1 (.;_,,' ),'la

.:
'.' ,

� .

\ '

Festejaram Boda':.., ck, , e, Pensões eros IaclusLl';al�o3
, F.AZ' S_,.\B,'IcR.' ao" ",'-u·�" ," (1"" P l' .) ','

.

P t d' 26
"" u"_ -- "'f"-' ...• ,' enl cUJa aut(:lr-

I ra a la
.

p.p" sr,. e i)�';l
•. ')1'('S"'11If' ",0'.1'(:"1 ;';"re"."', ,",', :�l:; .

José Belli (Ç,eciIV).· .', . -".... u. , ••� "''i ,- 'qui� 0 sup.l1cario, exerda
" .'

,

" l:_, ';'.te, conhecimer:to', t:l\�re�,�. fú,nção, pÚbJiaa, '3 ClIJ() fen-
, .}"':'��,3·'d'''r'': :::' :', ..6': ,,/ �J.ne, (f�xPediCió dos. ,'autoS! É'rato de' eórn:o�'l'e "en-4
R,ecebeu �tnlgUq:J.l?a,s;. up,- 'ri' .J: ,

.

,'_' ,".
o

.

:,.' 1 L: :'
v ,,,::1,

,. t.
'.' ," , "'.' "." ',"i ,.ê,. Dosqu1to ,.ulOlgloSe, ",�!.l C1.l'l1da, se acha �"nt' 'J�',d() oe

ra .:es '@Jar"seu anIversar,o, '." �,'
" ,,,,' ,

,., ,: "
.; ,r'

r 27
c ,

' .

_ t" '" que e a,utor-a, MBil,:,.;a,,;(Ít< �t>r � 'InstItut6' r�feê·''d.J, '\Tt',<� H:l,\-

�1i�ela; '�i�� �·o C;:;1o ���.� c�es .C��Gl�V�tlf,��.u, $��',e� �ó��'�a�o, �lep-_
G h '(N') manfo, Joan Santos. de Plh, -: sa-ImeIlte" d,ede Cllgo, '(W�Cl�
ra er mr. ,

) 't' JO-O SAN
. "

'b'
.

,

;'
vell;a" ln una, \

A .� ,- o ll1ICJO; eroil ora o f..'l,ça 'cm,

No',. BaI'la 'tia's TOS DE OLIVÉIRA, ·bras:l- ·nOl:l18 de s,eu �m�.firb '1 fi,�Orquídeas, l" d
- ,

e1ro, caso, .0, 'que se encOil- dé evitar a car!u�l,hid0 . \'0
a. realizar-se 'dia:21.pv." a ,,- ,

tra e-�n lugar 'ÜlcertQ e', não' em'préstiOlQ' e cm'\se'l;uent<�
cidade dos Tecidos se f('l (,'.1 •• " ''C, ' pe'r'da �lO' ,l"'no'v',aI, OU' ·1·'1i',,· ce "O.

t 'suqwo, ,pura co;u.parec.er a ... > c ....

'tepresen ar por duas, st"- ,'.

d
- '..

"

aw+�ncla e', conçili,(i,\}ao, otj. expOsto; ,rl;qtler,' data" 'rêüi:l
tas, dos Clubes' JOç'ai�. I'-:;::- , ' .

,
D.côrd.o marcada para ó. dú;.· se,;,.a' expedido ed'tJl de -:ita'

'sivelmcnte da 'Sociedade �

Esportiv;. Bandeirante . e
31 de agosto,' �do cbrrente' r;ào cÓlitr:l' JOAO S,\N'T\�S '

Clube Atlético- Càrlos Re- ano, às 14�30 hóras, 11o,ed1fi:..· DE' OLl'/EIRA, la ou::tliff
cio do Foruni:; à, pfaça- +ã cádo', �la c6nf)r;l1ld�:l(). '10
Ele Novembro, rio. 12; e ::i- p,ft:, 17'7, 60'.' I. /10 ' l.'':''ll�
',ia-o com o '1)raZO '.

eL '40, Ptoc. Cjyit após o (lU�, �e
M.arcarum cncon:ro l1UT "

•

,l'l'OJ1:�, ]10 ·TcD,�ro ',\huro A SE1\TTrOR" O '
..

R
'. "

, (Cjlllí.t,·entn)_ dias,' para CO.l1- di!!lie 'y, Excia," c·�)�'c!',ripr o'
... C�' 'IJ

I _ _ "."

",U.L :\.... S,H Q·úl'%, c:al lJa 19tej.a, Nossa .

S:;� , ,-- ,u _,
,

!le, ·e.ry8. ''l', as /! Hupl.S, Ia., p'arte das . putl'ones��; -.
.' J testar, querendo, a, ação de' desquite; rios t.Br,ll 's !n .r.t

'110l'a ,1,) Caravágio" PUI ",' '

• f:flrá l'eà[iza�' 0. 's, He':lLa �l� do Baile das Orqllide'a'�,' .. ;,''i'- . dcsqui\,e litigioso, dentl"f 317. '. no: IV , il,.o, ,C/c J' !', rt:.� - Azám;Juiaó .OS jovens: ;N:'t-
· Gula..

"
do Coral, Lia Univer",' pres,'c.ntando· a Cl'C1;tU',e "l'e.' (lO prazó iegaJ, qlw seÚ 326' do Cad; Civil, observadó

,
o.!_ tália Pereira e - Oel' '.

::;id:lde ele SÜ',"', Cflt�ll.'�lia. Itajaí, ",'
"

r.ratália é filha- do casal
conta'rlo a partir' da data o 'que diSiJõe,o ·_tt. 2-51,; 0,

P�1.tro�1essc, S�110r[11<:dith ",
I' , àes:gna<laparaaauc1.iêncLl,I'a:v,dómésmO'.'Jd'.e\'o,

.

, ,'.

.

.

".( .Jo",,� 'Pereira (Irma), e,
'1

' c .,

� b
.

d st
-

Gama Ramos. Em 'J�i',f;,lC�0 '

TEM nova Diretoría:) a Odi� é filho cÍo casal Z�!:,)
caso e e' nHO ,compare,a, em,. como .e ,gnar curíl-

ela ASflOciação Santa Cat'l.- ,Clube Soroptim.istas, Prc- aGão essa prOmOVida por Ma dor" aos menores; O\lvl,�o o

r'illa 'd" Real)J'11'ta"";o sl'dl',"'O 11"la Sell'l<:r'.a· K·:.r,· ','_
Belli (.>\'1,a). ria de 'Lourdes de' 0,1iVtÚra, ÓrrU2Q do MiIiisté�io P�bli-'·.e � o',' •

; v'
.

-�. 'j '. • O acontecimento se.rá, �" I.

na Lacerda',' lJU\ )·.'.l'CJ'·P:�1"'v"" '" nos termos e de acô:rdo COJ.J.l ICO; e ,cum"pr;ida a fa�0 pr,'E-li-
-

v -,. v real.izaclo dIa 14 \',e novem-
cs "e,mintes nornes,.·' d d petição. e despaclt-os a 80- minar de ql!l,e trata a ld no.

'\ � b1'o. seudo os cOP.vI ar os .

'j
,.

\.
'

gu:r transcr;tos: ;- "Exm0. '968, de '10 de dezemor8 �e
, ,;" (''iJ.Ja L .!llllli., ,Wanda recepc.iO!1ados na S. E. B':m- ", , ,. .

Ce1'r1, ,Aé\ie;ina Cunha, Ei., .Sr, Dr. Juiz de Direito ria. 1919." Protesta t7elas lirOvaSde'irante.
,

'

d 'I'
-

d' ·t'
,,'

Carva:ho o O�ga Brasil ola Vara .e Fanlll:l e Sucessoes em IreI o penmtid':l.3" in-

Luz, desta' Capital. MARIA 'DE clusive testell1Ulilias e dppoiMfl.ria
I
Antônia, fi.lha 40\. LGURDÉS DE OLIv-:EIRA, 'mento pessoàl, se necan'ÍriJ

sr. e sra. Oscar.. Gusta,'o .

}, 'Dá-se o valor'de set'ú�a'e
Kricg8r (Olga'), farã an,:);;, . .

brasileira casada, funciolla.- chico ,ínil cruze'iros, pam o

ria pública estadual, �ql1i efeito de alcada.' Têrn,1Ct3.

residente, vern" perante, a \1. �nl 'que pe(j"'e deferi.G��nto
EXfl,., atravês dO,'·advogacto,. Flori:,tIlóPÓl1s, 6 de julho de

. nomeado assistentie fud'iciá--; 1964. Ass. "Zany Gonzaga
rIo, }lromover açãb 'tlc

'

des- Advogado.
quite litigioso cont:ra. seu

marido JOAO S�l\�TOS D3 'DESPACHO Dr FLS. U:

OL.iVEIRA, brasileiro, caS3- Des.igne, () sr. Escrivã.o dia·

,do, o q�ài se em�olltr� C"1J e hOra l;>ara' a auqiênci�' de,
lugàr' incerto é nJão sábic:Ei, ,conciliação ou _ucõrdo, ex

.

fundada nos motlyos segui!l 'pedindo-se edital, com pra.�
tos: '10) A sLÍpllpddo cOP.,. 'zo de '40 (quarenta) d:':�s
traiu núpcias CO�l o supli- para intimação, do téu Oa;,
cada a '17 de. dezembro Je necessidade do seu compu-
1938, 11a cidade' de La\.!i reciIll·:mto e cit�ndo�se, d"..;
na; nest.e Estado;cor:�9;;úe . d'e 'lOgo, !JaFl:t CO!1testaí:-, que
se 'vê 110 doc. -fllfluso, 301). rendo" no 'prazo' legal, que
110. 1. 20.) -;;- dêsse éonS')l"- será cOlitadó a ,partir 'dá

" cio nasceram, o� seguint<;ls data desigl�ada para auJI-

ri INlflt iNF: \N1U filhos: Djanira' Duarte d} êl!cia, caso ela não compa-_
I OJj�'f'ira, ,a ri' dê jun11Q .de reça. Ern, 10-7-64. Ass. Dal,

CllmUn\í(�a ;'1/I�:êlhprhp'�1 de çell e()n'�t! 1, 1940.; Dcva.ir DuÍtrte de Oli mo Bastos Silva - Juiz' d,::
, '

'. ,)1\- I" D ,'�':' 'TU" IEMI \ v('ira, a 19 de dezembro de, Direito. E para que ché�p!:'ll'OI�lil nn (·flf1llU1,h . H'i rn ·!;,,"'lt'ú"lfl. ,'�J .. �;'I,''- "
.

1947; f11nbos. est5;o 'na, COll'l- aó conhecimento dr todos
Ho]'<h�11 pQ.nllia da suplica,nte... 30) e não possam alegat·, de fu

.Hã mais de vinte (20) (1111)8 .tufO, ignorâlicia, expedi. c-

u :mpiicanle ab'�'J.ndonou Q' presente e óutt'('S 19u�s •.
convívio do lar, ,sem d�zer ,que serão pu\) 'cados e u-

I até esta data, riam or,de' xl}àos na forffia da lei. D:l-'
tl'o:nsferlra o 1;<;:a1 éia' SU;:1 �o e p::j.ssado ne811a c:d"'li'ie'
nova res'idt�ncia.' 40.) '_ '�<;s· d.e Florial1óp')ll;:;; Capital do
"e �)rocedi1Ucnto estl'al(ho Es.tadó de . Santa Caçari'l1a
r, inexplicável d� .supliCario aos quinze.'.diàs do mês"jc
para q rlual' a s.llrilc::j,llt� julhO do a110 de mil 110Ve

li:1o COl1COrrCll, poJs, 8eri:lpm� .. c�nt08 e seSsêÍlta e 'quâtro.
111anteve 'vida reeatada fi Eu, (Luiz Felipe Jorge) -

honesta, constitue, por si Escrivão o subscrevi
Dl"':"MO BASTOS SILVA

5-11-:-64

LlNDON JOItNSI1N foi:

r�iiio P)."esid�nte dÓS' Es
t

. ,

,Unidos 0Onfirl1l2nda
:·'favoritisll1o. Trib�to
lledy;

OGRA:MA de' visita
�. bela brasileira -

rasil de 1964 - AN
'� THEREZA VASCQN-

I ATENDENDO solicit )..(!�_O

dO Governador Ney 13:,\ira'
e dos Dir.rios AssoGiacks do

Rio de cTaneiro, A�l:?;ela V'),3"

eOllccJ.1os - Mis, Bras:] GJ,
viajará p8,1':1 o Rio de :J�.

llt_:liro. nara Iparticipar dR,

Feira <.la. I'rovidência, ;'i

,cando nus Enrrac:l'S do Eco

ta"o do P:ll'aná, MisSf'S 'r,-
prcs<X1tu.n tcs elos

fornnl. C011vi;{adas
· nnela i('.�t.:J 'pn" bP.í�� �'i '1 �n jJ

:'�Rl�r;o (\:1 P�'O-\-l'(�ftccl =to rll!8

i q.irl� l:'à no 1'tró:,j :no '�a1):t·;iQ.
incerraJ.lro no d:u. C{t:.!pzc.

I';JNDA f8Jando na' ""8

Bl'\,-sil 6.4· _:_ 'Ang'clfi ".5"

(IQnCCros. urna lY�Or;D.,. elP'

Dt"�sUgi[tnclo 0 ÇOllr.E"t�q c�e

J\f.iSl' Bt'8"i1; oc'Iallizarlo pr-

10;5 Düi.l'ios Associados ·1d_

Seguiram para o estado

do Paraná, em viage111. je
.
horas ,do cC:),,' ez:curs5.o,,J a� quarta'l1idas

do Ginásto HSào· L .Luiz"�
aCOlll})allhadas de prófes
sôres daquele educandfir:o.
Ci.rculando de carro· uo

"O, a fmriília do dr. Aloisio

��:101�dehen.

A 12.Y - Canal Onze. (:0

!í'lol<anÓI)olis, vai ·contra ..

tal' o" "Radiallstas: Edson
Silvei l'a� pára Diret,01: Co'

'mcrci;:ti; Antunes Seveo,
para Diretor"Artistico,

CO�,JSTA no pJ"ogr\Lm :1

cie \ í::;Ha' !\�lss Btas)l de'

}9()j, A,'gela Vasco'nc(:'llo�,
mn t:esfile cm carro ab3'�-
to aS (1020
vh,tc C um peja Sua Cho

�':ac'a está, marcada D0 A,,

';'(iJOt"1to "IÍtrcilio r\:z'.l, às
n.15 118. ])élo convai� ri:),

T:AC-CRUZ.cma do SUL.

':�.
, ,

-.l.---���---

I

. Porque. é (Jae () ,Jo5.o z]·

llilo ri L\imnj(), se tula em

anm,ent.o ele p.assagt�l1"'? Heg·

ponda
no'\·i

�lba em ('(IH::!, :h �al'tlls pu
dttl'ão ser ,e'!ll(,tidus pUTa os

Seguinte::. enüereç(./s: Rail1}Ja '

d�l.s Bid }l\'i,as 'fl.la C':1<18, Má

,I União Politica�uropéii está abeFla a" tdU 'Dl interessadas
BONN, :

<

' ,

: co���a,' de parecer � 1')
.

,
" , ,

.

O Governo Feder�l ale-' 'uma"".q.n,Hi.Qr poHMca -mesn+ � -.,...,---�---"--� ':"-"-,, ,

"mão ' sempre defendeu o' afIida.,' não efetivada 'dev,e-
. , '

,

, ,�

ponto ...de vísta que a G�ii- ri'� és�r':.àberta ao todos' ás
'

i.

Bretanha. 'deveria
'

'irigres':.· pªlses éurope-us 'Pl;OlÜ:OS' fi' -:

O F E R TIA s DAS E, M A N f"
sar .na C\}ll1uqiaade Econô-, P"$Ulllit os díreítos e ,0;:1 eri-
mica Européia

'

ressaí- c�'rgo.& de uma ccnsolidaçâo ,n � E R r AS·nAS E M, A N ,.\
tam círculos di'Plornitic.o� eCQ�Ôll,llca ê, política.

. , , .

O A',
.

" -' 'OE.. c,'. 'R T.A, S � c M A ",1 A
na capital alemã 'ao se l'ef�'- li: � - _J C IV"�
rirem aconíentárío do "Dai LJ,BERALI7-AÇAO O F. f",R T �t�S O A SEM A ('-J' à'
ly Telegtaph"; em sua' tHl-'
ç�o, de' ontem; segunde •• o Em entrevista "concedida O F E R 1 A S DA Sf M A N A
(p�al a RÚ)Úl?lic�' Fe�er:al o���rn à. ���rensa : porta- O F E R l' AS.' DAS E M A f\1 A
pretendia . retirar seu apolo' voz dt:. Govêrno Federal aJe- "

, , "

a um eventual 'ingresso (l,a mão lamentou �s redentes'
,
O F E .R T A �� O' A . SEM A, N' A

Grã-Bretanha na CEE,' ex- meqid'as 'ál.fandé&irüis to- _

cluindo-a também 'da:s CÇ11� madas- 'pelQ Govêtno brísã- O F E R ,T l! S 'O A'
vereações sôbre a união 1)0- l�i�O. ctimentaneJo que elas O 'F E R tAS Q A
Iítíea da, Europa tifh'stn ti-do íu_grur" prerii-:U- ,,__'

' ./ ,r

Conforme saríentam os l�len:�e nUl'r' pais que sem- O f f. R T A�· P A
MA- mencionados eirt1+J�')i di:yJo .pre cultivara o espírito- jo '6 f E',R 1 A 'S

.

O f!.mátícos fôra graças à ini.-· lívre comércto. Por ora, C(1- ; , "

cía tívá da ReiúbÚca J:;'eqe- 'pia ape�la�' esperar e tor- ••••••••••••••••••
rta.l que se' cértifi�aralJl-eon-

-

cri pa.rf5ue, a ecnmp.'.;:l '
.

'M",E'Y'E ,R'atos com ° Govêrno mglês mundíat: l-;'G,O sf.;u a ff�ta('J.
nó quadro da Uníâo Europa por ;..tais 'medidas rE\,tr:t.i-
Ocidental (WEU) sobre PTo- va�. A Repqblíca do Com=r- .

..

blomaa econômicos após' o c�ü,' embora
.

ainda lião sa1-

fracasso das negocíacões ba. quaís as cousequêr.clas
e111 torno' do ingresso bt·itâ-· fJ..

UC· as medir'as -brítãuícas
, üico para a CEK Desce en- trarão l)('l'a 'sua exportacão.
tão o Covêrno :tlenlã6 d'Í: !\IÇO, se' cogíta, por e�lQ:U.:,mt(l',
mudou sua posícão, pois ern contra-medtdas.':

E por falar em Ta::!
Oruzetrc, do. '. Sui, esteve
nesta' " Captlal" visitando
seus famili<>.res," Sr. Jai
ro Pereira, Secrc:tárl� da

quela Empres't na
'

Gúa-
nabara,

.'

Da Corespondente
Lú, de ,Brusque.
Muito comentado o bom

gôsto da deco" .lçiL do j'aJ?--: )
tar em 'que o sr. e � .. a

.

Egou Petrusky _ (Marlene)
receberam suas amízades
�ara f�stejar 'a la. Banta

Comunhão de seu 'fill10
.

Egon Luís.
O acontecimento deu-s':

I
dia 25 p.p. na ns.if'�ncL1
dos avós de Egon Luís, o'
casa 1 p -noldo· Scl1aefcr
'(Elvira}.

- fsfQdo ct�' Sei'ota
'

Cata'rfnt
'

..
-

, •• ,' •

J ( ....:

Juizo de Direito d'a,�tVara j.e
_.

.

I" , '

"

Jamili'8 'e Silcessões
•

•
>

' ., ,
,

Escrivania 'de FamHía e'$ucessõ'es'
.

"

.....

EDIrr.-u.. DE!�OITjl�QAO iiB; 'qiú;�' o;./� ..r�'qUl ,:", rn::r:sto
AIJBENTE Cv"v1' o PRL\.ZO Lei.-

_
50,) ---; f'rtfJ.(:�\,c:a�) � MiO

DE 40 (QUARENTA} DI,AS .;,�sténçia deI>' :iIllêa :,�l (;l\
(

.

;; sal; sef'\ll)re feiram Jll[\nljç!&��
,O DOUTOR DAL,VIO B,�!:3'- �eh1. �ur:Hicante� .com lS seus

'1'08 §ILVA J,ú.iz' :'10 PÜ'C:l;;'" " l)a.rca�' provent.'J'; de fUI>
r::n p,?\prcie;o:, ;;' a "�!�:U�<3' �l-Q clollúr'ia p�:nJUG.:�, {)o.) -�

Também, festejou, CC,:1

uma bonita r(vep"'''o
'

.eru
sua vivenda da rua 'J02 ') ,

Bauer, a ·Ia. Comunhão 'de

seus fil.hos Ronaldo, ROgf7
r,io e Sandra, .0 casal Nel--
son Spô.ganitz (Célia).
;' [

Os participantes' do 'COí,

jünto
.

Boys star, jovens
. I '

Bruno Pastor 'e Carlos Er-

nesto Rau, estiveram de pa
rabéns dias 28 de' outubn)
e 3 cl� �10velllbro,. res"rc-'
tivamentc.· .

Fqmílin e Sl��ess6::-s eh), Cc',,
llW,r(�à u,e F\ória1l6op�1", ç,�
plta.l' do �stado de ,San�a
Catarina, na. forma ,da .téi,

,
I

Contentes Etl."n o nas�'-

mente> de mais ;ma 111en::'
na, o 'casal'Alberto. Alel1-

castro (Ilionir). ek.'.

naux.

no prjximo dia, 6,

Nasecu um::v lLcnina cpc
vc�o fazer companhia :t

Denis?. Tôdars 8'10 filh!1S'
. d,o casaI Elqi de Souza ',3-

!Jonila Márcia). ..,

Rl'�� ,TpIT)niplrl ' Cf'\f.lh�) ,,0
� • .

'

I

í:í �n '_ 1 R no

,

-----'. --�._--- ------� ..__.,-_.

·TERRENOS
Vende-se 2 t.err,ênbs na Trindade, oti

plau1Ente: localizados; no valor d·e Cr$ ....
�OO,OO'O,OO c�da um: E ,um,' em Canasvieiras
no valor ele CrS 400'.000.00. Tratar a rua

Cer Pedrp Demoro, .1�5,9 -, :sÁ
; ,l}19::El;r::,,' ,', ..

' ',: I ,o, ,'-�'

.�--�',_._---,----,

,
.

"

S·E,M A N A

SEMA.Nt\
SEMANA'
SEMANA

,

..
,

",,�,'
'B,

, ,

SABi�O� EM: PO RINSO
. "

í

GRAMA.) � Cr$ ·460,00'
�'j �

"

PACOTfDE.450...
-- ,

.... '

,
,

, \

'�
,

AFORMA CER'fA.DE FAZER ECONOMIA

r
A

I

CINfMA,S . VAGA
,

" \ ."<,,. \ ,'_',\ "

PARA' V[NDEDOR VIAJANTE
.

"ROGR.l\l\'iA t)(J. 1l!:4- ,

"

.

.' ,

'

Cine SÃ.O .JOSE' ,')" F:{:RMA COMERCIAL, DESTA, CIOA-
Fone: 3l';:�f-;

; DE PRECTSA DE UM PARA O lNTERlOR
.

:DE' SA1\T'fA CATARINA. O,jSALARIO ,É
": ,FIXO DE, CR$, 120.0ÕO,00. TODAS'.'AS'

"'t,
�?1i'..A,)�'ESAS CORREM )POR CONTX, DA

E!RMA. INDISPENSAVEL POSSUIR", O
CURSO SE€UNDARIO OU EQUIVALEN

anC8

,T� E TER MÀIS DE 18 ANás E TAMBÉ1\tI
�lJNCA TER 'TRABALHADO COMO 'VEN

Fi:ll1:é ;�1:{f, DEDOR,EM'OUTRA FIRMA.

, -

ás 3 e 8 hs.
- _; A'rtl1atiéiô :Só

, ISabél 'Sar11'"
;, .w.;..

,

,( ...�. --'I: til"
I j_

. ,:E O DEMÔNIO, {}RL:r.
.

OS IIOMENS'
Certsura: .

ate' 14
,

"

_' ,

Cim> Rf,T7

às '5-73/4'-93/4, liS;
FESTIVAl. 'COLUMEI.\

., A, 'SELEÇÃO SERA fEITA PELO, SER- .

. VIÇO DE�ORIENTAÇ}jiO P�O:FISSIONALRonald Lewi'- . ,. " ' ,', _

Süsan Strasberg.· el)l ,ESCOL'A" COMERCIl\L, SENAC (PltAl-·
UM GRI'I:Gi DÉ PAVOR

,', . I, 'I

A"
"

.

'to

Cchs�ra: 'àté, i4 �n.Qq NHA) PARA ONDE OS 'C NDJP�TQi)
"

-

' ,,<DEVEMO SE DIRIGIR PARA INSCli:I
Ciri� ROxY. c�,::, '" CAÓ 'A�' ,O DIA' 6/11/64 'NO HORARIO

·b.�s ,8: As. i 1 E nAs 14 AS 16 HoRAS
DlÀRJ��E�TE.

.

./

'

, ,

ás Ü/2-�1/��71;i iiS.
às '4 e 8 hs.,

.

2�. SE�MNA. ,6':11-84 "

John way�e, _

Elsa MattiueHi
HATi\,RI

.

vistasibn-Tí1.cni�lor
çensura: até 5 anos.

EMPREGADA - DOMESTICA
�

....
I

_r

(Estreito)

Cine G�OruA
Pane: 6:t[j�:l.

, às 1> e 8 h8., '

Iniciando o F'ESTIVAL

Precisa,se de lúna, que saiba cozinhar e durma no em

prego.

,
Ordenado Cr$ 15.000,00.
Tratar I�ua �.rra,jano, 43

" '

""o-

nesta eapital.

ESCRITORIQ DE ADVO�A"{:rA-r
-'COLUl..IBB.

� ,

DR. 'NILTON PEREIRA
I 'pu,ui Massie

Daw).l Adams em

Advogado.
ABELARDO ,n. BLUMENBERG,

A. HAHN"
...

O MOSTRO DE D';ÁS'
/' - CARAS

f,

,e.PERSI
, "

MegaScope '
.
,\ ,'., f'c!"

.

Eastmal1Coior ..
Censura:' até 14: anos

,
,.

'

Solicitadoues .

A(�ÕES: ClVEIS,,' 'TRABALHISTAS, CO:
MERCIAIS; PREVIDENCIA, SOCIAL, ,ETC.
'. ,Rua Conseiheiro Mafra. 48 - Sala 2

I

ás 21/2'�51/2-8f.ts: '

às 8 hs. I

Pedro Al:men4ari3
,Atia!ina Weltel,"

.

,

,Clh1ica,'Sta. Luzia
1

,

€1111

IOS. ESQUEcrbbS \
.

"

Censura: até 18 !Uns

. Cine' R1)JA' f' :,
'�'São J(lS�)

. ,

l.

'às 8 hs.
Peter Firích

"

.

.
.', ' : .

" :-,. -'

DR. NORTON l\fÃRIO GJl.VEIR.i\ 011: �()lJZA
. ANTONJ() ,LUIZ MOT�A GONZ�GA

Doençii,� : do auarenlo resui1'atório
Asma -- Enfiserha --,Fibrose

'. Alergia'-,- T,estes Cutaneos '

.Neb1il;iã,çõe$ 'cbrh > pres«á:() pósi.ti'là., iil�í:lliitente
"

'., . 'r'BT'RD) ", I:" I �� , ",.('- J.:
•

-"

..._' t_',

Susan Hayward 'E.11l
GRITO DO CORAÇAO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�

WaSCQilç�11o$ -:- a màis bela bra��ra;� çO�f)i� d� ��has G6S Oebutanf�.� e das Orqu\deas de Santa CaTa,
"

',',.', rina '1964 Mesas ,'ria ;Seçrela:fiâ,"rlQ',.'ct�·Dei::' ;':.,':' ';., '
'

,

'.".
.

, :
-

.: � .

," ':,' .' :', ". ',;';: ).�� :.'.� � ',:' ':: \.

----Carta da·· illlllaufiã ..
.

,

o Departamento Ceht��a,',I de C,.bm"p",t<:>,S
,Doze:m,ll ausomoveis par tados do mundo e não ad-

.

4le�à'? ',�.���9:;S�!"í�::;; qu� ��e� ,�u��uçáo
+ � d1� inlte satuiaçã�' de meccàd�;, �lçs.�.e�t.e. !�?Q.ssíy�! � �e��s '. ,e, Ç9?:�Q;r.enc�, d,esasü'o�

faz' ciente aos: interessados que se acha aberta" ,Os automóveis alémãeà, 'n'á, .try.ç;:J.O, �,e,:1llJ����:' ��t��.d?;l;;,; �I}�r�,p,'i,1abrica,nte& de ali-

C'�n'cotrência Pública, apraza.'da par'à '0", di�,' Prótessor Dr. �r�àn.Q base dos tratados. .do '�fcr';' ePl 'vls� d.à:,.Lçi.b.a,l:sattJira:çaCl ,. tomóveís,' sêndo a Alemanha
v M.' Góergen eado Comum EUi'opeu' 'os- .

da' cà.P�ca.u.i.u.e� weriih ili�;:: páís :,êuja, econ-mra é' f'�n-

20 de novembro de 1,964, conforme EdftaJ tão penetrando, em esCaJa. �o�Ü!v�� ir� :Repqb�� 'Fe�t� a�me�ta'a na exportação,

P'uplicado a Iôlha no. 4, d,o,', D,i'<",iQ Ofi,ela.l,' 3,.0 Onde vai parar a ca(j)2wi- crescente, nOS mercados ,;u� ,ral, êujo �ov�rnº ,f!�a;n.cíou � �re� maIS. vulneravet sob
Q.f. dade dos comnracores de ropetis., Nos prímefros set�' estragas '�Q," v!!lll!lf ;.qe' ,.. o 'ponto; de vista da úpor-

Estado no. 7'.67� de 36-:-1Q-64',: destínado a automóveís?
.

'

mêses de 1964, a França M 2.7�0;OOf): .qlJi�eo�; �eDl-'}9.63'. taçã9·
, d'· ,1 Vel'CWO' .

.,
' ,:.' '�:': c- ,'. i:ls a pergunta que, :Hual men'l'Ju a ímportação' de G total ias,�ciíh","":,s;;.��t�� ·e.m· �.' U� fa?ricantes, no entan-

'ven a l:le' '. ,.' ,
',' ,

".

.

' "

.

"
, _

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

, '. . . ,.' mente, está pre�uPàndo aa carros alemaés, . em: 4Ô�;
.

c�J1Sti':tiç� ;�9e-. �&�i�i:lás, ta, pregam o otímísmo, se-i- I1\i:IPÔSTO PREDI/...L, TAXA DE' LIM-
'Maiores informações serão. prestadas fâbricas, de .âutoméveís nâ Comparado. com o mesri1� . pe�o . gci:Ii��1l6'-teq��1!:1, gov��" tinclh-se

.

cqnrírmades com
-

diáriarneuÍe,na sede db,DepaFtaplento\Çeh- �uropa, erit:ré elas, em: prí- período d�.196�, Isto �"dé .no��'f-stl:V;���i{.f·mu!licIP�i� ?s:irês milhões de carros,
PEZA PÚBTJCA E IIvIPOSTO SÕBR:E.A':

tI'a'll de ..Compras, 1,(\�.·alizado a' Praça: .Láuro
meíro lugar;:"') m�or e:Kp ;r. 50.200 ·lri.ldad�s; passou' p�- : 1{�ra�a�;�Q�l;iP,;-5 btl��.:�: d:é., pois 'l.S' prevísões pessímrs- / TOS D� ECONOMIA DO MUNiCIPHi,

1 �a;dor do 'mundo e o segun": ra 72.üOO. Com isto OS 'luto.. .màrcos, OUil'P.:aiii $ tr,ilfíõ",s tas' de a g111'S anos pa-a

Múller no: 2.
. .

do. c(ilocàq�. em Úíbrica:c10" tn6veis alemães' part�c�paJ:tl·':;�e; cr�ze,i;'Ô8. ,;"�;<:," : :' c€L ...empre tracassaram.

FI
. , 1" 30 d' 'b a< _'

196
'�Republica F�de�J. na A{� com 67,5% do tptal dos �r-: '" 'Não São RÕucas"ª,s: .vl?zes.

cnan0J:Q.1S, '. e ól1tu ,�o,"
'

e ..

'

.
'±

.

manha. rió,ze mil 'carros �por. cos import�dos pe'.a França.. '..

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

." dia. saern das" :lbriéas aie- Aq mesmo tempo' a produ�' ,<':__'
• , .

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

RUBE:�S VICTOR. DA SILVA'· �,

.,....""
,_', �re� ínil�ões pu:, cão francesa de ahtomóvefs':' .. , .' ';

,c • .' ,anol·
.

, �stá em ligeira babta. <. "

.

,l."
': "

'.' ;"E' D·I:·T A LP R E S T,DE.N T [.
.

.:ança, pór sua vêz:; e"� SS':' três problemas a 50- '

'

,'.,'
.

.�, �, .' !. ' '.'
•

10 ..11-64 :il���:�n:O;:;::li�:".�:�, i��)�o�a��r.:to;sa��d�tdft�::. :'��':�=�� ��t:6�s�e��t:r;�r ��o ��
_--.,.-.------:___,;------....-..;;,...-,;...,--"'_-;...

glaterra, SueClâ ..; Hôi\nda' 20.) a falta de dinheiTo,Je.,S ,'.. :\ ".;'>L!:' ':;':,' :f 'i',> :itrn,d�s,�', pe�tenCen,te a Gre�
dfsr;�ta� tg1'a!tJ,17�te o �er· países. nec�ssitacl� de ,mo':: :" ( Ed,ital.·;9�· 't\:i�Çã.9,.;",,�,ó*",}t : gória Vieira. Feita a justifi
cauo corr mllnues de "1il1i-

•
torização, ' ,

' '
'

.. '" �rlWC),:·d&.;:J��;� (:3�)
, ,���, .;,çaçã;o' prévia, da posse, foi

dad�s.·
'. '

30.) o prpblemà das' "",t>:a", . de', '������� >:��s�����, a mesm�. julgada procedente
Só ';m '1963, a indú3·.�'l,l das.

,

.."" �:" .
ifice'ri�s je:,de!!w����ós,... -poi\ s�tençá. E, para que

a;lema fez' investinlenÚ.li) no' u carro usado está-se,br
"

: O Poutor-C�Jma' Costa, .' 'dlÊlgue 119": conhecimento
valor d�'1,75 'bilhões de mr,

'" nand9 �in.'·lJr�blem.á, p:;r-' jU# .�.t>lr�p�',��,ico��:!•. : dOs·.int(:essados e ninguém

/CÓ&, ou, sejam' (nJ- bas':! de enqua,nto, sem Solução adé d� 6�ç,; ES�Íld9 .,de 'Sa� po�sa alegà;r. ignorancia,
Cr$ 400,00 � 1 rp.arcos) iOO quà.d�. Os co:merciames' dt' ta Càtip'tna, 'm( �ótIDl!-� da '��dQU �,edir o' presente

qilhõ�� dt: cr,_uz�iroo.· Cai-
.

autQmÓvl;1is: na' Alerrl�nha; 1_ei, e��,"):. ':':, _:; , .
": 'e��al,' q�e será afb::!ldo no

culando-se dez arios de vida Já hoje na venda de' �tr.eQ . F_A2;' ����� ' ..�P�' : que, o" Fonun desta Comarca e pu·

't>?r auto�ó�ei; á8ó.ooo ,C;:I.r- çarros novos recebem(4l:l�':. pi.'e,sen�,: ��ti�1 ""'iW� :9� "bUcado na fórmá da lei. Da-

ros traI,lSfol'maram.;.se em. tro usados. em pagamehf,Q. deJ�, CQn);:I�?_���tq .. �.v,er�m!_ 'do: e passado' nesta Cidade

furo vflho, .em 1964, illb tf .'roduçao e venda :de !,!Í!'{o' q�e PQf p�;tt�*,"�N���_ de i3i��açú, aos séte dias do

sotr.� igual à qu� foi pr,) só po em' funcionar, '�é a T1,OAVE.�1'U,RA,. '��$;, :PQf. 'mês de outuhro dI') .,.,... rle

dG2..-'a h� dl,':' anos .!"t,ra� -;'''- "" ;'llrro'usadO.,f{>igl iIlterm�Q"A�,"�Q,,����? ll,lilll�v�nto� e sessenta e

em 1954. --tida As ina' . ';d "

D.r. ;aotp�� �a��: N���" quatJiQ· EU, (a.l Araral .l�O-

Outrossim, comunica que a fiscalização d� sr:ruro 'd;' .Preve-se l)ara. 1970 a sú-·-
•

.
US .IS

,
.... eru� foi.�qq.en�!um�'"àção.>'de;' Ülã,Q. "d� Faria, Escrevente

�OIDENTES DO TRABAL:a:O é de athptii�o excÍl,lsl"a das catl' autor.' ,o[.ística; �<\ Ale to'-;ela-���a��Lt�=S::��,; . qs�ê�zi�6,�*�r:ª:��q:li��, ..�,' �j�à�ntà�Q, '�. dati�ografei
autoridade,s do M!N!ST�R:!0 Dér TR.l 'BAL:fI0,' confotm� .manha,

.

em
.

�in milhão::d' .. .

t.
" > ••

, � dominlo iqe, ullla "'<"� ,�!' :él'. �UP�er.e\'I. BlguaçU, '1 de

n...+ 106 d
' ...' 4

.", . veIS, tan o que nos EU,. ')5 • " ," 'i 'Lo'
'

...A';;· . ' .. "

1'" ,,:. ,. +nb'" d 1954 ( ) Od' 1
.

qN.O. .
ú Decreto-Lei n° 7.036, 'de 10 de novemoiJro de 194 , càrros .pol'" apo

. A luta..t,els ·;a1"ros-sucati;!. estão". s�nJo ��l';r�', Sl�';�!�..�p.?:, )!g;a,r , 01,l�� �o.> e
.'

. a.. �a-
. e® acõrdo com os -rtigos 4° e'5° da,pORTAR:..A n° 173; dE, ., c;..Llquista do compl1ado".âs, J"o d '

. '1"
"

t' _::'. >". ,Ca!e�J'�s., �Hn19pl.9:;<:l,e, q�I}.- ,ma:,.'CX?-sta, _:JUlZ de DIreIto.

30 d' t d
. ,

"é
'.'

'. , � ga os �lmp e.,meJ' €", no "","" ..•� 'C''''''::''-
'. "'" . ,,' '(' "'of'é

' ...

I f"
, P, pu Jl ...ro e t95o, do mesmo, Minist. rio, ser)') exe�· suma proporções, _ seti!pra, már', . ''. ' t .'", �;' ,,:,\�.,p�, '���'�;'." 94I'd!�P:!'h:,.:,: :,�oJ.l : " �,� re pom o ?pgma a 1·

Cida,,no Distrito Fe.dera1-, pe'ia ,DepartameptQ' NaCio.ri,aI. 'd,o,' .,
' ' , . , ..

,.' ',o
•

• "frôtItánd0 a:<t .S··I. c'ólú' o;' -ríd, "xad,b,' 'no. F0tT"'11 desta CO-
m.ais drarn4ticac:. A' j .qúS ., . . '...,.. , "', .. "

•• ,

,Trn�ÜiO, e. nos Estados, pelasDelegaciar �gionj:l.is lp iri", alltomoJjil�'S.tica: alemã.. 20)' O P�(');6�a d(:�' ��'� ,p�qu�n'o, �-�tér:��o:.d.e;3�1:). �a�. 'Biguaçú, 7 de <:iutu·

Trabalho.. . .... ,"..tá: enfrentando a bat.alha seS
.
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�
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... niEMQs;...� :oo��, ();:�'1!c� .Ar." 'bz:0 <tE! '1964. O Escrev:ent�,
,BlUPlenauj 24 de Qutuhro de Hj'{lA

�, cc.n b sta"te ot .� •.. �,'
,que. e_:LJam !O�prar de.rbid .Ramo�' 'ct:a ;Silva,;·,!!;t)· Aratai ROglão de Faria..

A DIRETORIll .;'.
,
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.

iR: �mQ. COl carros alemaes, P'lrq...� ,d.e� .Norte. com- $_,estradá:-qf:l;· Ci)j.- 8·11-64
. " .

.'

.' fI9 ,nas "'t''!E , ..Id"tles :h mo- "S r·ece"<" ""Im �"r:a. "<;.ru '...,i
, .

'. '. ,. ::.' , '_. "
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' 1,:'" {U' ,":...... ::...í:Iir_ e'"��." .�.
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- � -.. iii, - ..,�IiorI'\9,�a:o �m todos 08 es- lesenvolvi�ento ""'on3ml_,' . ,
, :.

'
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..,... ....,..__
,

.'. �v'" . 200 metro�" -com 0-' cor�go' �.
co; Falta-lhes, entretanto;:' João 'Fot6·: 'aã 'O\:lst<i com' , N d do' d1n' .eiro. Vive..'ll. em gran� '::.er�s de ,He;r�n4!.rii.,:· 'Ctls- �'

"
'. a a e

de; parte o qrma,'do b,a-' 'Oim·FIo-réS·e:.I:võ·C,�Ma 'nu-
'."R"E'BI.'l"tf."lar.iço defic:�á.,�.J de t>fl,g�, '7 �9, 'ext�psâ0: d�: 2.32d: in.JtToi ' .J

mentos. �es';as CQIl,.t;,.:õ�s :, é. ts,' 'Lésie: QÓ!!l,ter.tas 'QE(.A·
fàcilmente· I\\roibe"s ou,:, Ü;..· d"l 'd" "M"Ú' .... ':m;... �ó.; 'A��"

. �,. " �"" e aI e ' ',""<tl'8",�. """",e...,.,. '..-u:� .

ficúlta-�e ,à. impor.taçá.l�'· tô�i()' eo'sta;,t'i\mtiélÍl:,<com
autotnóveis, . d�lará-ild -'õá .

a. e�tehSi\ô' dê,; 2.320 metros.,
.

,SirriP:�.s��nte coma\:"náo- Dito ·te�l,étid.. ';'l�-:;�tlie,: :,�tte'
'

e�senclals".
. - • .

uosstie 'maiS' -260., m!:ltQi;t� ·:eu-·
.

j Q:v .... "'s países "prodlÍ�l?l ibs,flíndôs :p(ssuen1:32Ó'� t""A'SA DO' \ fDE' 'O·
os seus propí:'ios' àUU)n1ó,vej� tios e' se 'lll11it:am·,·.�óm . t�t.

'. .' ."
'

.J ':-\ j .'

às vezes Col1tr'l·to.das J.S' te-. ,�s de Y.1í.Ó,eüstà:�:Adeiaide, - wü,· �. ltíLu:, �aralv', 4,,;,

gr-as ecor.ômicas e conie� Ma:ftá .. �EDCiii:vaJc-· n�,; Jerte:. :.

ais, jsto é," -em rrenhu:ma' � �,��_:_���.��:;> _._.:l.. ,: ,- .�> ,ii '!.
�

.e�pect�...i�:q, (-l.e l.;h�:OiTI��:-. " : ' ':;, ,-
' "

. : ;

��:V' '" S '0': .

de de pçsibilidad.: 'de-, 001.1- _:
' , , :.' �, :

.

� "H" "

carência no m�rCado .irittu:-:.· :Ôi. i?rési��te ��:S��lt0.-, stiãs. ·c;ontrÚ>uiç�s no prazo
dia1. -. teJlciência� d'e,: P611tiea .

�tá-· legal..;_ não �vderã0, sob as

30) prob'�ma consif>ué ha . rlÍi : (sttPRA); . uAd� 'X'�t�r,eri- penas: da Lei. dist�ibuir

relação ent.re. motoruaçft.�' dum" dQ Conselho de Admi· quaisquer bonificações a
'r r ' �

�
_. r::'. ,. "...,

"

e constr1'ção de . est,radus, 'nistraçãQ;' à:visa aoS: Contri· seus acionistas, dar ou atri·

Os cártos a:emães péroor':' .buÍntes Àe'�ta,.S:qpetm.têndên Q\J.ir participàção' dl;1 lucros

'reram, no ano ,passado, 155. eia, 'na,eonit1rmidaiié 'do dis- a seus s6�io's ou quotistas.
bilhões de q�ilômetros, em

, PQsto' nos' âiti�os� �7/) l'l' 8.0 bem como a seus direitores
cerca de l65.0(}Q Km de' es da' Lei N:o 4jS7, dê 16 de' lU"· e de:mais membros dos ór-

tradas.
"

.'
\ ,

..

ll{ó de 1964:' que" � :cii-vidas gãós dirigentes, fiscais ou

Cada t..rro. p�rcollreu ficarão' su}eitàs ' à. ,côri:eÇão . ce�&uItivós.
uma média de 17. mil qu,i";" monetária' cté, &eus Y'alô:res,
lômetros, o Que coloca. <>. i.ri.clusive juros e .nmJtas, S� _-- ---------.._,.,.---._-'-----_,----..-----

,aproveitamento do aut-OlÍló" gundo,'ll-s {variaçõeS 'do'pbdeJ; I'vel, na Alemanha, em ,pri- aquisitivd ga ,moeda, liacid· .

meiro lugar. entre 'es, paJ.ses nal, de, a.éôrdô com' a tal:u��a
europeus. A densidade de 'elaboradâ pe11i> Conselho. 'Ná:'

,tráfego,. na República Fe- cional de EC'onórnía', se não

deral, é também muit::l mai- forem lktuidadás no: pr�:&l
ar da �ue 'e� outros paJses e nas fonnas-a.�·segui'r:
apesa�' de, existirem ,aqui. Í'_ $té C!!"�:15 dá clezem,.
pára cada seté habitantes bro de- i964. '.I;1s. 'dê,' 'vaiô; in.
um autoPlóvel; na :ingla� feriar "�Cr$ ?O.Ó.�M� '..

.

terra pára cada s;;is', ptf II:':':" em' d1;1as' jrés·ta�õ.es.
;França para cada cinc9: No

.

mens'ai� 'é·iguai&:.: �té' .'3 de'

entanto, caga quilôm�tro n.oye�llbrQ ,e: �. de dezembro

de estrada, 11.. 'Repúbli� �pr6xun9s futurQS' ,as. de v�
Fe�eral foi percorrido, em 1ôr entre Cr$ 500.oõo;00 e,Cr$

1963, por 33Ó mtl �c:lrbis de
' 600.000;00; "

Passeio contra 246 nill ria
. II! _.. em, nó máximo de

, '20 parcelas i;";"S�$.· e' sUCessi-Grã-Bretanha e 69 iúl. Fran !OI'"

" _..' '- .' vas de ,valôt, pã<i "inferior '90
. ça. É, portanto maiôr. a � 300' 00'0 O'o' d' ''''..

, 'qÚl,·lomet.rag,em me,;�,ciia' �r.. Cr.;!' .

. "

. � a uma, a
P'J primeira.. até, 3. de 1'lo�eJ,llbrô .

corrida na Alemanhà� como prÓximo '!utt,ifb: e �s, dell,1aLS'são mais extensas, às 'estra até. 19q.al-:datá, .: cios .mêses
das nos outros países. A iri- .'" .

,
. subseque,ntes� ��a�dQ a dé-

dústria a·utomobllíst1ca· .e8- bito �ôr cj,e .v�6i "Sl.1petlc;u,'''·

tá. acusando o minisí.l;o de
',a Cr$ 6.00..0O,Q,OQ; ." .

. ':

viação d.e Bonn por sUpOs'" A ()Q,rr,e�&9, �Qn�tá� II
ta insuficiência de ihte- ,.

t.

.. qUe �e, ���rfil �.c.it&çia" �i, a·
.

.

teresse na apl,'eciação desst:s bran�e todos os débitos. iião·

fatos.. EXigeri;_ J!3 fa?��c�n": . ;ecoliíidO�, nos, tiraz�s' s!-lpr�
t�. de, automovels pref�r.el:- . ,inqiçado.�;)!lGlU�iv� ,Q;; ·a.jui
Cla numero, um

.

para ,este, zados, as à,efesas interpostás
programa do poder p�blic'o: e 6s' 're{!Úl'�OS •.

,

éiã 'l)ri.meira
De 1953 a i9�3 .as:est:aJás iDstã.n�ia �ri14'ahva,
da República, Fe'deral \ a�": .

',nãQ'�á;�tj�ês pp� .de.P?sito '

· mentaram de 127.917 Kms em dinheiro <;la iInp.ürtárieía
para 164.G�8 kms; en,qiía.nb q�estioi:{idâ.·: '

_ .. ',
"

ãe 1953 a 1963 o'mimcro de I Ás pes�oâs jUrldiças,' eh
em· circulaçã'" quanto: eStivArem' em d�bito

4.05,3.700 pal'l com está, �:nipérintEmdencia .

.
. dlia tl "réccr

.• ,
,

'����;;.1

,12 DE A'·�LU
�pr�n�ação_ de Mi� Brasil ·1964, Ang�l�
, :.

I

"
. to' .' '.," •.
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Concorrência Pública N. 64 ..011
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(OMITE CATARtNfNSE, DE ?EGUROS.
ESClARECIMENiJ A INDUSTRIA,·.

COMERCIO t CLASSE 'SEGURADORA-
, o 6oMI'l'E CÀTA�!NENS.'!l:: DE' SE.GtíROS

'

cump�e
comunicar às finnas c;órpereia:is, i,ndústriais, e empregaq.O-:
res en1 gera' ,:!ue o seguro de AóIDENThd 00 TRABA
LHO continua ein regimén de' {TVRE CONCORRENClA,
Ilavendo, por tanto, plena liberQ&de.em realiza:lo, tanto nas'
Companhias particular', como '0"'5. Institl�.tos de Previ·

4ênç:ias.
.. '. "

, ... .' ..... �
, ,
'"

,
' .

,
"

<:...

, -,

ISTO É,VERDÀD,Eu�.
o primeirc éaiãc Ifcac;cr' c;e '.r.I, F.rcaé �c P�dr�
Bartolomeu de Gusrrãç naseido em Santos. foi ex

perimentaoc. err Lisboa; a 8 de agôsto de 1709.!- na

pesenÇa da família real e de tôda a cÔrte. 2 sééu-

los depois, em 1909, outro brasileirO: Santos Dumont,

assombraria Paris com sua máquina ,de voar .. ,·

ISTO TAMB'ÉM É VERDADE
Como resultado ,de cuidadosas expe
riência,s, surgiu em 1935'0 cigarro que
veio satisfazer plenamente o gosto dos
fumantes, Seu. nome: CONTINENTAL
- urna preferência que se not� entre
a maioria dos fumantes,' "

.

.

1- ),

� 1\ 'I;lm' iSeU úl:U' i'L!

LOml ..
'

de, "reias COLADA I

_- � �i$ no 'aproveita
m�to .'�' Lonas

,·�STH,ETT()

,5-11·64
'

---'-_'><A

Behssmia "Bala ...w J'UlOd.·L'· ",w Gaviúna _:_ 8 peças ..;_

sem ÚSO .,-:;-- taúrioaçao paunsta, lV1oFVO mudança. '.l.'ratár
Rua Ten��te, Silveira, 4ti ou fone ,244U. 5-11;84.

Prefeitura do Muni,cípi-o de
I,�YLanópo'�us

. ,
'

. DeparuamanJo Juríd�ço·
� D III,A l

40 Trimestre de 1964. . I

De ordem do Sr. dir�tor do Depàrta
mento da Fazenda torn o que; durante o cor

rente Inês,. se prvcederá n.es-��.· Departamen
to' à cobrança dos impôstos e· taxas acima
mencionadas �orrespon'dente'S" ao .4.0 trimes-
tre d) corrente exercício.' :; _

.

.

'

Findo o prazo a�lma, oS �ludidos im
pôstos e taxa serão . acr�scidos de multa de
20%.

Florianópolis, 3 de :tovembro de 1964

Auri Vieira
.' \

CHEFE DO SERVo CONTRÔLE D4
TESOURARIA

6-11-64
----------------_.------------------.-----

Insfi'fufo qe AposenfadoJfa e

Pensões dos lridüstriá'rros I.

. CQRREÇ}.O, MONETAR'IA ...

1.A.i>.1•. DE: EGACIA ',ÊM S�A CA'l'ARINA

O Delegado do I.A.P.I. no Estado de Santa Catarl.
11.a. comu�ica açs e;n:;:re:a 'ores que ainda não reg'U):'.
�Izaram �eus débitos para com o IL'stituto, e que desl-"
latem eVItar a' CORREÇAO MONETÁRIA, estabelecida
no Art. 7{) da Lei n. 4357, de 16-7-64, oue, de acôrdJ'
com o disposto ,nQ art·, 12 da. Lei n. f 4.s88, de 28-8-1'\4,
combinaqo com a Resolução n. 1.0,70, de 16--10-�4, ,. '

Conselho Diretor do D,N.P.S., os prazos limites ar.,te�iL 4

mente estabelecidos pa�sam a ser os seguintes:
.

a) débitos at'" c .. l';: 500.000,00 _ deverão ser liquida
dos até o dia 17-12-64;' ,

.

b) :ébitos e tre vrS 500.000,CO e Cr$ 6GO.OOC,OO ...

poderão ser li['_uldados em 2 parcelas !guais e sucessivas
sendo a primeira par� até o �!a 5-11-64;

,

c) débitos acima de Cr$ .600.000,O{) .:_ poder} o se ..

liquidados em, no máximo, 20 (vinte) prestações me;;.
sais sucessiyas, qe va'or não inferfor a Cr$ 300.000,00

.

'cada uma, devendo o pagamento da la. parcelá ser efp
tuado �té o dia 5-11-64.

O pagamento total do débitb,' a:té o dÍ"a 5-11-64 �a ...
.

rã o direitci 'a lima, reduçào de 50% no va:or das -m'úÜas'
aplicadas.

'Compar�çam. imediatamente à sede da Delegacia.
No seu próprio interêsse não deixem para a última <ho
ra a regularização de seus débitos. I

Ewaldo Mosimann ..;;_ DELEGADO

por preço� Rlitlis eC�líamitos. ji
e, à \ sua disposição. em:

alta' qualidade
estão pronta.s.

Comptnsad�s araná LIda
RUA DR: FULVIO A,ODeCE,. M.o 748

Telefone 6277 ,

4
... 1> '

ESTQEITO

Imbui��ompeD�sa�os de' P .nhu
Am'?n�oim
Loro
Cabreuva

. _Cearo

, é os famosos

Pau�MarHm
Gonçalo-Alves

.

Mogno
,j

LA. RiS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



basear-se na ecl�raç�-o. do Morre Alio
'?oi 'lançada com grande Eis a íntegra, do manítes-

DEDETIZACÃO
,

.

t
.

CONTIlII M09CIIg,
8ARATAg, PUlGA�
f}UPIM e rRArA�

FONE 2681

"E' Calamitosa a situação
dos serviços fazendários no
Brasil, em têrmos de equípa
menta' e nível técnico", dís
se ontem o Sr. Afonso AI·

miro, ex-diretor geral da Fa
zenda Nacional, em pales

tra que pronunciou na Con

federação Nacional,do ·Co·
.

mércio. Pará dar um exem

pIo citou que existem . 358
coletorias federais fechadas

por falta de funcíonaríos ou .

de instalações, o que repre-.

senta cêrca de uma em cada
sete coíetorías dó País.
Acrescentou que as esta

ções urecadadoras, espalha
das pelo País, e que perma
necem abertas, encontram-se
completamen.a desprovidas
do material necessário, não

. apenas ao éontrôle, mas ao

Simples registro das opera
ções.

.:

[(: Ifl[itôsa .' sitU(rio; 'do'Aparelha;
;,� \� � Aneci dtrdor . federal

,

A BEIRA M1\R'
Disse mais que na Bahia,

das' 177 coletorias, 40 estão

fechadas, no Pará funcionam
29 e eí:.tão paralis!;ldas, 34,

Vende··se casa cf terreno �5 x 40 ou

25 X 1431 a rua 14 de julho NO' 14, em fren
te ao Estaleiro do 5° Distrito Naval" em Co-

..jASSINE E
a rua Vereador Batista Per�ira DIVUlGU�

"O ESTADO"

qU€iros.
Tratar

'No 247-
8

..

11 .64
\

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

Ind. e

Vai Construir ou Refono.8·)
Consulte Nossos Preço�

Comé.rd(l' Metalúrgica \'rLA� . S.
RUA f)pndOl'O N 23
li"lH!ll li"l"ri�nf,n()H�

\

_4.0 TABELIÃO
DE NOTAS
RUA CONSE�
LHEIRO MA�
FHA.37

I '."

lmobiHárias
APAlíi(�'; "". S

-

V:E�DA'.
.i�il .... "'_. _ li � A &�

J'
"1 '. Temos apartamentos -pa:::<.i pronta entrega. Podp. ser ocupa.do amlmhã

.

CLltros. para serem ocupados em Maio. .'

CASAS A VEIBA
;'

.

. � * Casa Nova na Praia de Perequê - a mais linda �asa da 'praia _ ainda não

�'I2!.:
habitada _:_ 2 pavimentos __: no térreo: sala _ 2 quart, ; _ coz;inha -"- banheiro -

. �aragem. "Em .ci��: 4 quartos _ 1 sala _ varanda na frente e terraço n0S fundos.

preço faCIlItado.
'

I
,. Casa na Praia da S',mdade _ pouco uso, medindo 6 (metros de frente por

8 metros de fundos, com 3 quartos e demais d�pendências, casa de madeira.
• Rua 'vereador Batista .I. areira - ca.sa' com 3 quartos, sala de visitas _

'fila de jant&r e deln'ais dependências _ Tp.rreno medindo 12,5D x 21.26' metros ..

"'Rua Sar�a Luzia - Magnifica propriedade de fino acabamento para quem

leseja boa casa e bOI ...) pomar - jardim bem cuidado e ainda horta ampla - ven·

�a por motivo de viagem. (
.. Rua 'Tobias Barreto �randE' ,'as� 2 pavunentos, de 120 m� - todo

I'onforto. Fácil transforrr.J:I.T em duas.
.. Rua Theofilo de' Almeida - Ilmpla '!8St ."azia· com garagem - l-ancho

'W!; fundos - preço vantajoso.
.. Rua João Pinto - Edifício que f» fundos 40 cses Liberdade. G:rande

Jportunidade 'para renda.

"'Rua Tenente. Silveira' - casa <les�cupada - preço bom - ponto resi·

'Ilcncial e comercial.
co Rua Maria Júlia Franco' - casa com � quartos - ótima localização com

.

11nda vista.
• Grandt propriedHde na Lagôlt

tlt>trO& - preço de ocasião.

,ESBElTeS ç, VENDA
,

• Rua Alte. Carneiro n.o 28 na AgFODÔm1Ca Vila Naval) lote de·ll J. 27

metros - oportunidade com t>om preço. , .

.

co Rua Desembargador t'edro SUva - Praia dO Meio - Coqueirosj - Lote

t'I� 15 x 40 metros.
.

co No Balneárto - Estreito - 2 temnofl - barratos, mesmo. por poucos

com boa: -, ter.reEmo de 93 x 100

flas o �roprretáíiú e::.tarfl tl4ui para l1endPT
•

.

Lote no ,:JardUl Atlâttc(, BarreÚo�
I

lUL\' ii.. 1.59 � lCled1ndú ló & 27

!lwtroa
• Teri'eno àrut> CeI. Jl,lBn F. Ganzo - Lote 0.0 2'corn 10 x 24m -Oport

""de única- no 51),co- dos Limõ�s, ' . ...,...c..._ ...,._-_......._..,"'*''õ-''�.,...�,.,�''''':

em Santa Catarina estão fe.
chadas 50 das 95 existentes

êxito; em S" José do R. Pre- to, cujo original será entre-
'

to, por , ocasião de. um ,cer- gue à Presidência da Cãma
tame agropecuári<;>,' a "DE· ra e do Senado, e uma' co

CLARAÇÃO DO MORRO AL· pia a cada um dos Srs. par
TO" 'Programa de política lamentares:

agrária conforme os prin-
. "Os agricultores abaixo!"

cípios de "Reforma Agrária assinados, reunidos .em São
_ Questão de Consciência", José do Rio Preto' por oca

de autoria de D. Geraldo de sião da IV Exposição de A·,

Proença· Sig.aud, Arcebispo nímaís e Produtos Deriva·'
de Diamantina, D. Antômo dos, tendo em �ista a rele

de Castro Mayer, Bispo' de vante oportunidade e a pre

Campos, Professor Plínio
.

cisão e clareza de língua
COrrêa. dê Olíveíra, PJ1eSiq.en- gem da "DeClaração do Mor

te da SOciedade Brasileira ro Alto", publicada pelos
de Defesa 'da Tr3bição. Fá· autores, do ·famoso best-sel
míüa e Propriedade, e' eco- ler "Reforma Agrária' -,

nbmist�. Luiz. M;endonça de Questão .de QonsciêncilJ," _
Freitas. '.

. . D. Geraldo de Proence Si-

Mais· de 350 .fazendeíros gaud, Arcebispo de maman·
Iançaram manifesto de ín- tina, D. Antônio de Castro

tegral .apôio,. pedindo 'ao Mayer, Bispo de Campos,
. oongressc Nacional (lue a- Prof: Plínio Corrêá

. de mi·
prové apenas uma reforma veira,_.Presidente da Socieda

segqndo' a "DECLARAÇÃO dê Brasileira de Defesa da

DÓ MORRO ALTO". O doeu- TradiçãQ, FlJ,mflia e Proprie
menta foi assínado também dáde, e econemísta . Luiz

pelos Srs. Luiz Émanoel Bf- Mendonça de F�eitas. _
.

dirí
. anchi, Presidente da gem-se : de público, ao Con
FARESP. deputados esta- gresso ". Nacional a .tím de

duais Wilsort Lapa (SP) e fazer um ardente apêlo no

Otelíno Ferreira- Sol (MG), sentido. de que se aprove a
. Pre�eítos e· Presidentes de penas uma reforma" agrária
'Associações rurais 'de �ão autêntica e cristã, baseada,
JÇlS� do Rio. Preto e munící- ( � "DECLARAÇÁO rio MOR-
.' ..�.

. l ....
.

, .'

pios da regiao. ..' RO 'AL;:r'0" _ Programa. po-
,

Os a:'Ficult�res d? Estado sitivo '
..Ue' polí,tica,., a,grári,

de São' Paulo, reunidos em conforme os princípios de
Assembléia Geral na sede da "Reforma agrária _. Ques.·
FARE$P, aprovaram resolu- tão de Consciência"..
ção,

.

de aceítar apenas uma
.

As bases eleitorais e -a
. reformá agrária segundo o grande' maioria dos brasíleí
livro "Reforma Agrária _

ros, sempre se opuseram a

Questão'de Consciência" e alteracões nos artigos fun
subscreveram

./
o manüesto damentaís da Carta' M'1gna,

dos ruralistas de São José sendo a reforma 'dos artigos
do Rio Preto. 141 § 16 e 147,'. considerada

.

,�.

COLUNA
CATÓL'I'C·A·

o ARClINJO DOS NOIVOS

•

I,

Conta':I"os em seguida '0

livro sacro a alegria de tõ.
da a casa de Raauel, íE1an

do o '.,avem ca.sal aparecp.u·
bem vivo, feliz, dando 10u"l)

res a Deus: e a alegrh jo

pai' Tobias Quando o T;'.h,

do seu coracão voltou oe

bens, tão bem casado, e tr'1

zenc10 o remédio para S'Ia

ceQ'lIelra.

Pouco importa' que

SP.1, ng,Sf!pilOUrO o amor con

iTlva]':'.1w·10, 'Ouro e Ilrsnde
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Florianópolis se

PROTEJA seu,';
.. \.

.
.

·'OLHOS,
.

use.' óculos
bem adeptudos'

.

".;

.. ;'

otendern«s com eXO,t-idõo
� sü� reêeito' de écúlos'
.'_ ,"t.• ,

ÓTICA, ESPEClALlZAD /'...

" _ ,M.o.OUNO lABORAJÓRD

_. "c' ",. ' ...

Terrenos localizados a rua

ro l\lafra; 147.' Tratar nó Local.

SRS PASSAGEIROS'

Por certo não
.

querereís,
Srs. Deputados e Senadores,
passar para a Hist6ria co·'· ",;.'

mo os legisladores ,qUlUntro· .

duziram em nossa ,�legisla'.
ção o fermento,.' p�rigóso

Não fêz. o ,que muitos noi dos princípIOS
..

sociaIista.s�
vos fazem.. Fêz o que bem postergando os prfnr.!njos

Tobias, conduzido. pelo 'Poucos serian'l. capazes de . da sadia liberdade"'·; indivi..
arcanjQ Rafael, foi bater· à fazer hoje 'em dia ,. melmo 'dmíl e do direito de .proprie..
porta de Raquel. Quando ·c:dados num ambiente Gr;3- dade, firmados '.n.as 'nossas
êste soube quem' era êsse-, tão, Disse à Sara 's� h ''li .• : mais legítin"uis '. tràiiic6es
jovem., precipitou-se, e abra ':Levanta";te, Sára.· ,Va 110S cI:istãs: mas sab,eréls\ ·résriei.
·.99u-Q 'choran?,? 4,� *l�gt"i� implQmr,; a'. Déus· �te, tá.-los ao ap!�va.r'': s�lh�nte.:--;'

_-� �cl!zen�qf ;'�.��f":tmy..! " ..�.,,-�' .e;..��:r>�,'�'����-:" �a. l.,ei �l'JÍ�,�ti!J� bonfO�.. : �:' �.. . .... ,

pOIS tu es íilhr���íiNf1ít?- �:wpôt ires '�s,: i$J1Ifrc)'''r'<'mell�;:l\{orio . "_',_';:: .:.' '.".
mem de bem;'do �elhor'd'os" ti!ítl�'ser� SÔ' ·�óin ,E>eus. E

-

Alto".� a�ui· 'rêr.cmmendà(;la:.,
hom.ens, meu velho Tobiasl' :sOmente depOL,s' da te'.i:'CéirJi ao alto iUizo de: vv; Ê�cias.',· :

".'
"

':.c>"
E mando� lógo prepar�r, 'rj(Jià� I se <:ónsurnfrá- ;r0l:lsr de�enria: oarticul�r�'p,enJe tré:s'

. "

um banquete pa-ra ret.!eoel" casamento; .'po",qU(;! nos' so- oont.fls: fUMão:' ,su_h�jrt;ária.
condignamente' o 'filho de mós filhos de santos 'e un,o " do Ji:�t.Rdo. desenvrll�imerít.Ô

" .

seu amig-o e parente. podemos' u'niJ;'-nos à;.wane;- da. inhiRtivR. nriv�da"e)i,pôio".
Mas Tobias aLl.lhou:. ''1ão ra dos gentios que igrnr1.'U ao cot'merRtivisni,o.·

"
.

comerei nem b�berei hoje, I a Deus". Ass�m ..fi.zeraro. 10 Lernhr",i·vo8 de. ':aue' . os,
.

se não me prorreteres col1-
.

bias orava em. voz' aI+-.'!. e' r')T·in�inR.il; nrnbJp.mR.s
.

com.

ceder-me' o que venho pe- Sára .r.epetia:. "Tende pie- one se rif'hRte. fi. n"'r)rill�l'jl'l· a·!
dir: a mão de Sára, tua fi- dade. de nós Senhor!. Le'1(:e "r(\np('l,<5";R n<!('i'1l'Íl:01.f. trl'íis
lha".

\ pieda.de!'� � "Senhor., dizia ('mno nc; rI<os c;p'..,,,';+.�c;:."'Í'llé.
Raquel, ouviu:lo isto, en'l" Tobias, Deus de nossos Pals (,;"","Õ<!8. fp,.HH�Rnte� ;n";�"

'pa'ideceu e emndeceu" Re- O'ue fizeste o C'�u e a ;er:'a, t.ef'irh,s. rn';nnin1=ts. .
,...4rUto .

cardava a trágka' proci�.�ã;) que o,mar, 11!'1, fontes. e os
riP e,.,h·e·sRf,,1'1 e nR.rq invés-

.

.dos sete noivos que tinham "rios, com. to"as as' criatUrfl.s ti-mpnt.os. nrp('og ·cn.nnensa:
.

entrado um. após. outro .rio que encerram vos bendi YaI!l rim·p". Rrm"'.'7.PMm."nt.fl. viaS'

quarto nupé'ioal da filha, e Vós, que formaste A-dão c')m
1'1.npnll"n<!S::In f<Í('il e n-r'onto

tiflham morrido ao pê da o limo da terra e lhe. de'ltes eSf'Olltrl"nt.fl d",s s<ifrRS. etc.•

.cama... Eva por companheira, bem.
O nrónrÍO fat.o de ser tão

not.nria a ne"PlOc;iri",rle dassabeis que, nesta hora. r.á 'l
é por motivo de uma. paixi'i.o

referidRS nro"i,;an�i",s bem

vil que -tomo. esta jovem da
nrovlt oue a �Ohl�i'iO' dp. nos·
sos n-rnh1pmRS rurRis psM a.minha tribo, por' esp[;sa, .

. --------.- ........ -" _

nosso Rl�"nr.e. e n<ín ","eei:

VENDE SEmas sim 'pelo deseio de SllS-
SR. s"r nrnr.l1rRrll"I n"'. R"e",61- . ,

_

citar filhos. , que bendirão
ra de "ma. r"fnr,.,,<! ,"''''rária

VOSRO nome' por todos 0>3 !;é-= sor.i<tl;c;f:R e confi ';f''' t.r'iria.
,culos".

VENDE-S'E
'ITRRENO COM 450ms'2, situado

PraiadQ Forte. Preço a combinar. Tratar coiil
dr. Flávío, na Rua Presidente Coutinho, 83,
Apto� 2,. ou à tarde pelo fone 3'596.

,
.

A "h'.pfnrmR. Aa,",,"i<!" pn.

voh,,, Um nrnhlp",,,, de ('ons.

(';pn(';", e Q'rfl.vi�c;;mo. Não
ri";'I1"pmn<; Ol1e ,,'" 'T'''''rrlt de
!:::;.nf:", r.""7, se viole n <;pO're,

do ·di ..pif:o
.

de nrnrori"rl",de
Q"Hrl'I.nf:ido nn,. d.ois MRnr'la.
trl"nt.m; do Dpr.';lnan" (Se .

Q'ne""·�e as H�sin"hlrR.!';. O
nnr.nm",.,tn serH, }"Irp"p' n;en.·
te re"",pHdo ao Congresso
Nacional).

Conselhei·

est't

De'Florianópolis para lm:bituba La,
guna- - Tubarão - Cricium� ., Ararang-rtá ;

Torres e Pôrto Alegre, via�ie pelos confor!á'
veis ônibu.!i· da EMPRESA SANTO ANJO
DA GUAROA LITDA

MOVEiS SCtiLlCHTING

A rua Max Schramm 61 Estreito.

Temia pela vida' do seu

jovem amilSo .... Mas, re.ud
mado 'p!'1as palafvras, de Ra

fael, tomou a mão dird:.t�1
da filha e a pôs na mão di

reita de Tobias' dizendo:

Que o peus'de Abr�io IsáC
e ,Tacob e,teia convo:;co;

que El!, pr"lprio seja 'lJ..;sa

união e d""rram.e sqbre vós

sua sanfa bênçao.!
Redi�ju-se a ata do c'tsa

menta e, passou-se p�ra �

sála do ,banquete, bendizen

d,o ao Senhor.
Terminaflú o banouete, a

noiva já'conduzida par.a. S011.
Iquarto, ·muito. comovi<la e

apreensiva, ao lembrar do

que tan�as vêzeR tinha ocir

rido em semelhante cir

cunstancia.
/ Depois os sogrOs lev;a-
ram o noivo - O oitavo

noivo _ ao qUPl"to' nunl,j�l
. A hora pra !?fnve .. trág;.�à
mpsmo "":'0 ""'esse hp'ra, ú de

mônio õa spnslla1irlade S·�

annrl""r",i:R"" de renente do

jovem Tobias e lhe fiz'�s5e

perrler tooo re�ueito :le si
mesmo' e da filha de Deu:;;

que o ésnerava para ser

sua psno"a. se êle nr0Co.

desse, SPIl"VT1rla 'I.S p�.l:l"1'.1 s
l�r"!'!s 10 ::Irr.an;o Rafael,
r.n""'o '1m ('<!Vl=>1n ou 'um"n?
to. eJ:lM"t,.g_,.ia a .11orte
nPR"p i ...�tRnte.
Mas Tobias tinha por nal

um homem de bem um, jUs
to. cuias" cOl1splhos se�lia
fielmente: Tobias era 1t t
no li!' S:tl'a' TQo'as lem·'�·.Iti: que Deus quer e abe 1\0:1

se .:Ia recomendação de" 'leu
.

1"I'!otq'.vli'l1'l p 1'9. o11tra·.

guia, quando entrou :,0 De "Meditações Matinais'

quarto nupciai e se viu 1Ó - 1951.

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

narracão seia hist(irica uu·

ale!!"nrica. Foi pscrita, sob a

insniracão do .E!'!níritó San

to nara sprvÍr-nos de lie�()

para i""'struir os que Ol.·�cj-· 1

sam õe instrucão - enfr-e ]'êst·p.s os namorados e ('s 11U1

vos. Que o Ilfandt arcanio

1F,afa,,) lhlls faca ent.� ... r""r
011e não nade haver feUI!i
dade vernaneira, mas sim
muita dlls!!"raca.1 nos aOllsos

da sensualidade. Esses a'l)u
sos tra""'s�ol:'m'am seus e1'1-

r.n,.,t ..n" .".,ot.n)"TIOS SHas coI"\

VP"f;inhas nos bl=>nf!OS ril18

jarrlt.".,s e nos sof::'is de .C:I.SQ,
ou alh1ll"eS. em outras. fan
tas vit.tÍrias da sua cllrne

desenfrearia, em vi,j;órias do
, amor-'Oàbd:í.o. que mat.ar.l no I

l

I PIP'a sua distinta clientela tem a; 'vp?1da'; finos e variados m6ve.is de. ffi!'tdeiras <à

lei e:pinho, ótimo aCI1.!::Jamento J-Irontá entrega, preços módicos, Ven0'lS a

__......;___�_,_c_r_p_d...:�...

t�
..!f;.;.p-o-m-·,entr"'lda tacB: Ver p�Ia crer

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Hermes ,'Pizzo·latti eRogérí
Segundo>apurou- a nossa' reportagem, .0 -p---

......

--------J--b-·-t-·--'d--Opr,eparador Hélio Rosa, considerado um dos reparende.se 9ara.o U· t eu. '8 U�
melhores do Estado, tendo mesmo dado um R h I

.

f'titulo de campeão .catarinenss ao Paula Ra- 'ro, O 'iac ue o aumenta sua rota
mos sem recorrer a jogrdores de qualquer A diretoria do Clube Náü- sáríos .rtachueltnos foi c'>

tico Riachuelo, através. ela' roada de' 'êxito, pois' censocentro a não ser o nosso, já assinou contrato sua díretoría, presidida 'pelo guiram adquirir da· fiLma
Com O, Barroso .substituindo assim Zínder dr. Celso Ràmos F�lho;,.con- 'especializada' Reinsinger.
L'n �

que
- d', b ' 1"" d ..'.. fórme noticiamos, enviou . um DOIS' SEI\>{ que .

�:cvcr..
1 .::> nao se eu, em no a VIver ,e .Itajai- ':Q.� semana. passada dols. chegar à 'capital catarmen-

ense. Hélio receberá a. quantia mensal de du-
,

diretores da agremiação 8�·.
c

se .hoje QU- amanhã, segun-
zentos e cinquenta mil cruzeiros. Teodoro Vaha� e J�ão_-�e�-. de cónseguírrios colher ãe

.
.

. nel de Paula, ate o .RlO tentes orícíaís.:
v: Grande do ,Sul, com. a 'üna- 'Prepara-se assim o clu-

,

lídade de adquirir uma e)1r- be da Rita Maria, para a'
.� .' .

. \...., '.� ,

.

barcação para .
suprir as gl.'an:e· regata In'ternacio-

deficiências de sua frota, nàl 'que patrocinará em me

visando o Cinquentená:r.ioJ' adas de maio' de 1965, em

de' fundação do clube. rigcsijo a passagem de seu
Agora, pbdemos afirmar Cinquentenário.

que a missão dos dois emís-

LEVARA HERMES' PIZZOLLÁTrl' E
."

- '"",oi.'
. ROGERIO

.

,

,

Domingo HélioRosa esteve com os' joga�
dores doPaula Ramos, a quem dirigia, antes
e depois do cónfronto em que o tricolor prai
ano, agora sob as ordens do 'Ex-jogador Pi-4 tola, derrotou o Guaráni, recuperando a U
.dcrança do certame profissionalista 'dã' cida-
de.

.

Nofas- da ACESC
A diretoria d? Associa�ão dos CroIiistas

Esportivos de Santa Catarina:' vem de pror
rogar até janeiro o prazo para as inscrIçoes
ao concurso' de reportagem 'll:tstittrido '. pela
entidade classista denominado' A EVOLU
çÃO DOS DÉSPORTOS,BRASILÊIROS'

.

Os trabalhos deverão ser remetidos pa
ra a sede provisória da ACESC, rua Trajano
altos da Confeitaria ,Chiquinhq, em

.

chico
via,s.

x x-x

, / )
Através de contatos mantidos. pelo pre-

sidente da. Associação dos Cronistas Espor
tivos de Santa Catarina- tomou-se éortheci
mento que foram. colocadas no Orçamento
do Estado "algumas emendas visando deJer�
mina.da verba pru-a ACESC, referente a'· '

1965.
x x x' -

,
A diretoria da ACESC está providen

cianao a documentação necessária afim de
reinvindicar' as verbas constantes do Orç�
mento da União, através das Secretarias do
Ministério da' Educação e da Justiça.

-x x x

, t

Foi aprovada na última reunião �a As-
sociação dos'Cronistas Esportivos de '.-Santà
Catarina, ,o nome)'do desportista- Áb�atdo
Abrahain ,para o' seu quadro spcia}. Abelar
do vem se, dedicando ao noticiarIO do remo.
através desta fôllta.

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

Pedro PauW Machado
L;OL\t,SOItAlJOR.S:!;-� (i��pEt_;IAl�
\1-<\URr' BORGES - (HLl:SERTO NAHAS

GILBERTO I'A.IVA

t:OLABORAOuRES
!-,OBO - MIVfON F. A'VILA - ORILDO LISB\

!!ARIO I'NACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZ'
ABELARDO ABRAHAM

O p.... '(J� I'.. .

.:!
.

;

.
,

COMO NASÇEÚ O FOOT- 'dois' mil é oitocentos
. ,

que h('O' separam 'ôe sua
", primeira 'efetivação n-i

legendáría Grécia.
, .' A Oestte daquela pe
quena, parte do mundo sí-.
tua-se a cidade de Londres

capital da Inglaterra e bar

BAL.L ASSOCIATION?

Eis uma das . mais iuf..

portantes- perguútrs", 'que
<,em posto em campo os

homens mais inteligentes.
Tem suscitado os mais ca-

, lorosos debates; tem levado
homens às mais remotas

regiões a procura de élos
que haveriam de conürmar
teorias com referêncía a

órígem do "football a sso

tion".
- Na zona temperada

Prova 'Ciclisfica' "Nazareno Coelho"
O

.

itinerário da prova se

rá o seguinte: Saída de .. ·

fronte ao Magazine Hnepcck
descida da' Praça Q�.ünze
de Novembro, entraria na

rua JoãO ?Pinto, - AV�'ltdt
HercHio .Luz, Avenida Mau-.

ro Ramos, Rua Bocaíuva,
.rua Almirante Lamego,
Rua Duar

'

e Erhutel (' fi

nalmente> Rua Feiípe Sell

midt, num' Jota!, de tr:�s
voltas,

'

Norte com :;txc�r:ão apenas
'das regiões seten trienais
«Ia Ncruega Finlândia P.

Rússia fica sítuaáa à Eu

ropa e seus trinta e sete
países dos quais dois dêles
responsáveis única e' itre
tamente pela aparição do

desporto mundial, suprema
fés ta dos POVO); que t'�m
seus alicerces firmados no"

Continua -rnarcada para
a manhã do"próximo 'H:t

15, pelas principais ruas ria

capital catarinense, a corri
da ciclística Volta' ao CirHélio segundo soubemos, pretende le-" cular, quando duas bici ..

VaI' para Itajaí três valores exponenciais do clétas Monark estarão sen

tricolor para experiências no seu nôvo clube.'
elo disputadas.
Estão oficialmente íns-

São êles: Hermes, 40. zagueiro que dia critos para esta prova qi.. �-

a dia se firma, é os dianteiros .Pízzollatti e Ro-' si meia centena de atletas
� ,que assim concollrerão, iüém

, gério, que vêm se constituindo em autênticos das duas biciclét.as Monark,

espàntal�os para os goteiras adv�rsárlos� . a troféus valiosos. .."

Por d�terminacao da

F.C.X�, havera disputas .'l.�

jogos pelo T1rl1.eio da Te"·
ceira Divisã,o,: a serem l'f'[t

lizados na sede do Clute de

Xadrez de Florianóp')l!<;,
nos seguintes dias desta se

mana: quarta feira (19,30
horas), S8bado e dominç'o
(às 14,30' 'ilOras),

UMA PARTIDA DO

TORNEIO DE
Al\1ESTERDAM

(Comentário de AL

HOROWITZ).

. Na partida que trans�!'e- '

vemos, abaixo TAL, o cati

vador, leva uma vida en

>Cantada em tão �stranh'a.
pl;I.rtida. A força de sua re

putação ab�mna, aterra e

,enfeitiça - a seu adversário.

Quase "1:10 nada, improvisa,

-----------��---

A vHória da A. A.' São José no frofeu
• . I

"êovemedor Ceho_R[Jmos"
Maury Borges T�i:üs Clube lá em São

Paulo, por 1 x 1.

Em terceiro lugar elas-

por W. L. de Medeiros' uma combinação, arrisca contestação que segue é
INIC�ADO· 'O TORNEJ::> uma peça e reforça :,uas adequada.), 22. -

... , T6B,
DA TERCEIRA DIVISÁO mingu ..das pcssibiltia1es 23. - é(4D)2B (õe C/4-5C

com uma s-érie de sacrÍfídos
.

cibr�ga a' uma simplificaçào deraç'io Brasileira de SpOl'f.�
COlu a realização d� d::" inseguros por�in, com !1mÍ- . com dificuldades c 111enó','es Hoje, onde Quer que ha,ÍJ.

versos jogos e -com a rarti- tas saidas espintiOsa::;. e possibilidades de· triunfo, 23 uma comutlidade especi,al
eipação de 11' <:�lxadrist:;s PORTISCH, 'pelo regl�la\' e ... DxD; 24. TDxD, PxC' 2b. mente brasileira, jan,z.is
iniciou-se no ultimo sáb::; .. , penetrànte, se most.ra 1n- T�D. É de compreender-se poderá faltar a paixão pelo
do' e teve continuidad':l EC certo nãs' posições �,:,uciais que as ,brancas não se con- football' associatlon, -A aR- Tendo em vista b 'disposto no adigo

\ . domingo, o Torneio da r�i'- e divide o ponto com T}\L.. formem com uma 11' :tI' 'tem, túcia e violência das COiU- 49, leira P, do Estatuto dá FASC são toma":
.

. :, ,.c;eira Divisão' da CapltaI'l:<.,�_RA�C�S:
. Portisch - tão 'pequena), 23,- 'H, D-l:BR .petições futebolisticas r,s -d' .

t 1-'I -' iI i t
- t "

' ;, ;�·-1;';ti��ÂS' Ta{['(P' 'ô TJ 24 P4C' (24 B4D
,. " tornam salutares e wre-ciu- as.as seguIn es ,r·êso uçoes: ,O dr. Léo Mauro Xavier, destacado mé- ' ue. a e o momen O" a:P:l.',0.t:�ii,.,,'�; . ;.;; eao '>a . a- .

- '. n:lO e

C' r 1 ._1' d. . .

.

. .,
senta o 'seguinte quadro de ma, írregulãrL tudo o que parece. Pois 24 das por tor1os os povos ,il- Ienüücar que, pe a oruein ,e chegada

; dIco da capItal catannense,. apos conversa· colocações: L - C3BR, 'c,3BR,�2.-:·.P� '�," CxP; 25,\ PxC, D6; 26. - tino americanos tornaildo- .--. 1 1
'U • no prazo r€gu�ainentar, soücit,aram inscriçãocom o presidente da entidade .de classe dr. 10./20. - Jak Lorme l..-t;:·- CR; 3. - .��J,?o,fr?:,Ffl;,}',:4;J,�t;.;� ·n��,,:B4� ..�e

.

os �rO?le:11'.lS os adéptos do gênero e in-

J Ch' d' 1
.

'
.

,doso e Mauro G-.,"-r:a:· <:, B2C, B2C; '5���'(r.:{),'�-I); 6'f' dâfff'orancas se tao 'rÍluHi- sitando-os a tomar gosto às rEgatas marcada para o dia 22 de novenl..;
orge - erem, vem e se co ocaI:! a dlSpOSI- empatados cau1 :1 pov:to·;' - P'XE, B5C; 7.- C3B, DIB plicado. Ou bem 24.

/
B�D. pelas competiçõés futebolis- bro entrante, os filiados:

ção dos associados da ACESC,: no período 30. - Jose Airton lVLgFl'i 8. - TIR. ... (As brancas I.'S- CXP; 25. BxE,. D4C ; Bfl'I', ticas.
.

.

('IT TJT">P l\T 1\ TT7T'ICO"
-

2 t P 9 'B6T '+ CP' ,-L'.LI!.. 1',:/':'u1 -' CrJ.CHOEIRA, de Join-d'd t 1730 '

1800 h
com pon os; eram ..... , e e"'-.,J,m x �eque; 27. RIT, 3�m! I

compreen 1 O en re .', as-" ,oras 40� _ Flávj� Luiz A�e\Te10 a troca de seu bispo :10 rei 28,. - DxC, TxP; 29. P��C, Eis porQue postamo .. ·no3 ville, CLUBE NATT'T'lCO AMERICA, de B�udiàriameníe ,�m seu consultório à Rua Tira- com 1,5 ponto;
.

que debEitaria o bastião de T8:B ;,--:eque, TxT, DxD nute há um terreno de dimen-
-

I t d' menau" CLUBE .1'T -"',UTIC_O RIACHUELOdentes 50./60: - Luiz Carlos HaH- 'seu rei); 8. - ... ; TIR, �- Fantástico!) 24 -

... , D3R soes regu amen ares eVl-
..

o

pap eJórge Mirag'luia, C;',1 D3C, C3B (A estrategia das 25. v_ B4D, P4TR! f (Qu;Fe damente fixados"pela "FE-. CLUBE' NAUTIcn RANCISCO MARTI-
- x X X - ., patadas com 1 ponto; Pretas e üma arma de d,jis impossível de se crer: uma· DERATION INTERNATiO- -NELLI e CLUBE IJ_;_:; REGATAS ALDO70. -'- Sideni Becker, CC'TI fios. Provocam o seguinte' jogada tão tranquila com NALE DE FOOTBALL AS-

1 ponto; avanço de peões para que tànta desvantagem materi- SOCIATION" em ::omum LUZ, 'desta Capital;
/

90. - Nivio Andracle, l1iE;JG a falange central .bs pe,'ies aI); 26. - BY..B, PxP; :;;'7. _ acôrdo com a "INTE'.�t-lA-

ponto. brancos se extenda mais do C4D (27. BxT perde a da- TIONALE ,BOARD", para. ,Cientificar, ainda, quc,100./110. - Osmar Piz,n:Jl que a conta); lO. - P5D, ma: 27 .... , P6C; 28. D4Dr!'x assistirmos, a duas eqmpes
d "d C IhC4TD '11 D4T P3C comp t s de

.

d um o onse o Superior reconhencendo�. Targino Fereira, com z:ero ;.' - . ; 12, P xeque; 29. RIT, C6C xe- os a on_ze Joga 0-

ponto. I' -' C2D, B2D; 13. - u�J3 que; 30. - RxP, D6T xq.; res uniformizados e L�cnl' OS esforços que promovem alguns atletaS'joinAS PR(:XIMAS P3B (13. -

... , P4B é o s·�- 31. RIC, D8Txq.; 32. R3E, camente preparados p/ara '11 t'd d
.

t d CIRODA:JAS guro e' légico porém Tal, o D7Txq; 33. R3R, C4Bxq; 34. õi'indar-nos com os meihci- VI enses no sen 1 o e soerguImen o e u-

impulsivo. -deseja com(ili- R2D, CxD. Assim as ne�t'as res momentos de bom foot- he Náutico Atlântico foi aceito pedido de ins
car o jOgo); 14 - P4r:D, ficam com duas t�rres e' ball, de football moderno, criçao às regatas ref,�ridas, verbaf, condicioCxPB (O primeiro de um� dois cavalos, pela dam:?, e de football técnico.
série de sacrifícios); 15, - devem ganhar facilmente) É comum ouvirmJs dl�er nada, às inscri"ções ou registro de' remadores
Cx('!. PXP: 16. - C3T, P5D 27.- ... , D4b; 28, - P'IIC,

'

que não há nada de novo 'até 7 de tiov:embro p vindouro data regu(Se Tal há pasado por alto DxP (4R); C3B (29. P3·R (lfe em football, que êle ('ol1.i;i-
...

, .' , '
-

pela contestaçáo lógica, o rece uma defesa coordp.ml.- nua sendo o mesmo do rJos-_lamentar para registro das guarnições como
se esta segunda oferta é da.) 29.-/ ... , D6Rxq.; 30 -' sado... drtermina O Código. de Regatas (15 dia antes
parte integrante de um pia·.. RIT (R2C deixa mais li- Isto é dito por pessoas d t )

,

no maior, é questão de COll- berdade de ação), B3B', .n. a rega a .

que pensam ou gostam (te-
jecturas. O certo é que de- TIBR (Se 31. D4D, PxC; 'il2 pensar que em seu temoo Do atendimento das resoluções acima
monstra Ur-l critério agudo DxD, P7Bxq. etc.), 31 -... tudo era melhor, mais ��- depende o brilhantismo dá Regata prQgraao jogar o tudo por tudo} TxC; 32. - DIE, PxC;. - cional e óbjetivo. Mas fuot-
17 .

- BxT, DxB; 18 - C( 33. - DxB, DxP; 34. �- TJé, balI é footb�ll meus amig�s mada, pois, desejamos vê-la transcorrer de
3B)SC, TIB; 19. - DtO. R, RxB (Todavia com Ulna e não admite as ignor;'tn- forma merecedora de gerais comentáriüs elo...C5R (19..., CSC encerra torre a mais, ·as brann'ls cias contidas em idéias quemuitas ciladas. se 20. - �o estão de maneira <l.i- não passam de um simples giosos, por que, além de nossas obrigações
'B2e� C6RI! 21. PxC, B6T e guma fOl;a de perigo.); i)5. saudosismo. ostatutarias, endereçamos convite '8.0 senhôtganham. Porém, se 19 ... esc - T(!T)IR, D7D;

.

36. �

dr 'João Havetange Presidente da CBD a20. CxPD, B5T; 21. D2D, e
.

TIf), D7�; 37. - TUDl1R, �

as pretas ficam com, una. D7D; 38 - 39 - T(ID)I'R, BRITO ALFAITE quem iremos, conferir a honra" de.Arbitro.

torre a menos.); 20. - P,}B, Empate (Depois de 39... , -"""""'''''; ·1' ""l<' ..
'

_,

"--"7'tI Geral da Re!!ata.P3TD; 21. - CxP(4D), D4D D7D; 40. D�, D4D; �:. TID I '-'

22. - B3R (Observe-se que. DxP; 42. DITxq, troca as RUA ��UNES MA- Florianópolis. 31 de ol!-tubro de 1964
D3B é mais forte con"ra damas e talvez ganhe. O ld Sil' P t FASCuma incUl'são inimiga. me- Porém a justiça prevale. \,

sva O Velra -, res e,. , •

diante.22. B2C. porém, a ceu. HADO

do

Terminaram as
.

disputas sificou-se o Tênts Clube

ano. do primeiro torneio o'u�- São José com um -rota; de

drangular solanista que eri-
.

pontos perdidos,
. resulta':'

volveram equipes de Sar ua dos' colhidos contra o clu

catarína e de eao Paulo. be Doze aqui na capital do
No, final das disputas a Estado por- '2 x 1 e frente

representação da Associa- ao Tupy por 3 x 2. Lá em

ção Atlética São José sa- São Paulo os rapazes do

,grou-se campeã com ape- Tênis Ciube 'cairam no tur

nas dois pontos' perdid(',>l no para o São José POl" 2 x

mas mantendo-se brt.nan- 1 e no returno empataram
temente invicto. � ) por 1 x 1. Cqntra, o Doze,
O clube com sece na cí- lograram empatar por 1 xt,

dade de São José dos Cam- somando portanto 7 pontos
pos perdeu seu prímolro no passivo.
ponto, quando enfrentou a Finalmente a Associação
Associação Atlética Tupy Atlética Tupy que íníclou

aqui em Florianópolis, em- muito bem o Torneio para
patanão por 3 x 3, após es- ser goleado nas finais, Per-

É Albert' Fernando quem tar vencendo por ;� x L deu para o Doze por .4 x 2,
nos afirma em uma -das edi- O segundo ponto foi per- e no returno lá em Joil'vi

ções do Jornal dos Sporr.s dido lá em São Paulo CGD- Je empatou contra o' mes

que o foootball teve seu tra o Tênis Clube, Sã'.) ,10- mo Doze por 3 x 3.

comêço organizado em 213 sé, cujo jôgo terminou com Venceu na capital cata

,rie outubro de 1863, em o marcador de 1 x 1, em rinense ao Tênis Clube por
"Framason's Taver" na" jôgo válido pelo returno., '3 x 2 e empatou com o são
Great Quen strete" em 'L,cn ,o. segundo lugar, cOli�e José por 3 x 3, Lt. el1� São

dres, adotando regras, �or- ao Clube Doze de Agôsto de Pado, decepcio!l(lu p0is
muladas por "CAMBRIDGE. Florianópolis, com um to- perdeu por 6 x O, Para o

•.. tal :ctê.. 6. pontos perdidos. O Tênis Clube e· 5' x 1, para
, Depois -_ concliui aquele clube florianópolit-ano, per- o São José.
cronista: pasou por vária,s �" de\! .por" _6 x O no Gir,ásio Apl'esentou-se portanto
\fases interesSantes' que -o Cha�es Edgârd Moritz, di- ao final, com 8 ponta per·
transformaram num CÍr- ante do São José, nume, dídos. -

cuIa em ,feFm� e oca'Sio- noite de pouca inspiração. AÍ( está um relato (10s
Ílaram .s�a 'eV:;lução. As,>im A seguir empatem (;om a jogos d,as equipes que· rliS
atingiu a naça!) br'asilf:ira Associação Atlética T:rpy, putaram o Torneb <;lov.
tt�iUo' por "CHARLES MU . no Paláéio des Esportes CELSO/ RAMOS, brilha:lte
LLER" onde foi aperfeiçoa- por 3 x 3; para finalmente l.mente conquistado pela
do pela presença rnarcan- l(erder para o São José pOI:' A. A. São José de São Pau
te' da Confederação Brasi:.. 2 x 1, e empatar com o'· lo.

ço do "football assocíatíon".
Ali surgiram as prímeíras
agrerníacôes de football do
munr'o. Alí fundou-se a "FI

FA", responsável pelo ],:':'0-

gresso e evolução deste L)

otball que hoje se prattca
em quase todas as partes
do glôbo terrestre.

leira ,de Desportos aq1li
fundada em 8 de junho fie

1914, com o nome de Fe-

Federacão Aas�ár�ca de
, "

Santa Cõ]'R r�na
"

'

"d f'a -re eren-
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ES....Á. CHEGANDO A RÓRA rE
,ACt'WYECE;R O OUE T"-OA A

, .,
,

.

CAPITAL ESPEaÂ!
'

�
.. .

Comun:stas Italianos
.

,\'

Press'onam o PCS
:, " \ .

'; ,

'/

MOSCOU, 4 fOE) -- o

Kr�mlin continua < sendo
'

pressiona �o pelo' partido
comunista italiano. para

titU!,çã,o', de KrU'õd'!el"" O'
pÀ:rtiqQ comunista' di. lU":
.'La!', acusa o gOV2rYU 80-

v:léticq' de haver ocOlÍtado
as "rf:E�ntes,' conversações
fi1.àntid�s ;tn Moscou .corn

os' seus' delegados,
explicar maís detalhada
mente os mof!vo;;, çIa .des-

.

'.o fla,grante fh::ll: aspecto do curso sO'bre R:�cursos A'tldio.Visua,is,\mil)iskado no au
(Htório ela Federação das Indústrias, pelo professor Syla' Chaves, da Fundação Ge

túlio' Várgas, sob o patrocínio' da Reitoria, ,como parte do Ciclo Técnico Cultural

da use. o referido curso, organizado pelo-Departamento de Educação e Cultura da
. Ueitor�à. alcançnu ampla repercuss�o, .tendo tido .excelente 'frt(4uê1wia.

, . ,
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