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Frente Fria: Negativo; Pressão Atmosférica Média: '

1031.6, milibares; Temperatura Média: 16.4" Centígra
dos; Umidade Relativa Média: 90%; Pluviosidade; 25
mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo - Círrus -

Nevoa - Tempo Médie: Estável.
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TÓQUIO, 16 (OE) - Vio

lento terremoto ocorreu ho

je em várias regiões do Ja- •

pão, causando cêrca de 20

mortes, 152 feridos e a des

truição de mais de dois mil

edifícios, Ein algumas loca

lidades, ri tremor de terra

fez sentir durante, mais' de
10 minutos. Foi o pior ter

remoto que assolou o Ja

pão, desde 1923,

NIZAKA (Japão), 16 (OE)
'_ Pelo menos, vinte e uma

pessoas morreram e cento

e cíncoenta e duas ficaram

f�ridas em consequência do

terremoto que atingiu hoje
extpnsa região da 'costa ocí

dental da ilha de Honshú.

Edifidos e pontes foram

destruirics, ,causundo ainda

o abalo sísmico" 'violentos
incêndios. ,O terremoto, foi
sentido também com grano
de intensidade nas provín
cias costeiras, em frente a

Sibéria.
�$SSS;"SS%"%:::: »,

Prefeito PrelO

,HIO, 16 (OE) _ O proje
to de aumeritnsi de venci
mentes do' 'iJrlclorwH.smo

.,.;. ... ::.�", ..:�;'público civil d� Uniãõ'(,"át:a·

,-----------------------

ROUBADO 0-, CARRp DO' MI'H,liSTRO
ID:A AGRICULTURA

BRASíLIA, 16 (OE)
}'oi roulJado' ,esta madruga·
da o automóvel de repre·
sentaçã0 do Ministro da
AgriCUltura. O Simca 63,
preto, com, chapa verde e

amarela, com chapa 69, es·

tava estacion'ldo no priva·
tivo 'dos oarros oficiais, de
onde o roubaram. O Mini�.
tétio, da Agricultura, pediU

ajuda da Polícia, mas até
,agora não há qualquer no·

tícia '1 respeito do veículo.
BRASíLIA, 16 (OE) - .,0

líder do Govêrno na cânia·

JANGO E O CO'N-TRA'BANDO DE JOIAS
BUENOS AIRES, 16 (OE) sr. João Goulart do Govêr·
-, Técnicos argentinos dis';, no brasileiro, teve o efeito
ser'lm hoj!;l em. Buenos Ai- cJ,e paralizar o contrabando
res, que o afastamento do de jóias na Argentina. Se.

gupdo 'os mesmos técnicos,
o Brasil vinha se constituin.
do em um dos pontos de

pais temas a ,serem abor· concentração de pédras, e
dados pelo Presidente da metais preciosos, destina·
República e auxili'lres, são dos ileg'llmente à Argenti·
a reforma eleitoral e, o oro na.

c.;, .......-- -"-_

REUNIÃO MIN'ISTERIAL QUI:NTA FEIRA
BRASíLIA, 16 '(OE) - Es·

tará novamente reunido na

próxima qu'inta feira no Pa·
lácio do Planalto, o Gabine·
te Ministerial. Os princi- çamento 'ia União.

Punições
'-

vau
administrativas

PO,UCIA NÃO TEM M,AN'DADO DE PRI
,

SÃO (ONTRA TENÓRIO

no Serviço
mesmo decreto, exclue da constar a autorização ex----------------------------

proibição, os seguintes ca- pressa do Presidente da
sos: A) Provimento de caro Repúblíca. Por fim, estabe

gos em comissão e fun- lece o
'

decreto que a ínob-

,çoes gratificadas. B) Preen- , servância de suas normas,
chimento de vagas por can- será considerada lesão aos

didatas aprovados em con- cofres públicos, devendo a

curso de provas ou títulos. autoridade ser responsabí-
,C) nomeação 'interina de lizada administrativamente,
ex-combatentes. Em todas sem prejuizo 4-0 processo
'essas nomeações, deverá cabível.

Proibidas!

BRASíLIA, 16 (OE) ..... O
, Presidente da República

�

as
sinou decreto proibindo 'no
r:leações em caráter efetivo
e interino, até o dia 31 de
dezembro de 65, bem comn
a admissão de pessoal a'
qualquer título nos orgãos
da administração, direta.
tamente subordinados ao

poder executivo, autarquias
federais, prefeitura do Dis.
tríto Federal, NOVACAP, e

fundações mantidas pela
União e Prefeitura de Bra.'
sílía. A proíbíção atinge
'cargos' e empregos' retribui.
dos à conta de verbas orça.
mentárias especítícas e do
tações globais, fundos espe
ciais e de campanha. O

as Nomeações
Público
Navio dO,$ Amotinados Chega Dia 18
RIO, 16 (OE)

"

Chega para apurar responsabílí
dades sôbre o motim ocor

rido a bordo, quando nave
gava em águas ínternacío
nais, causando a morte de
seu comandante.

dia 18 ao Rio, o navio "To
dos os Santos", do Loid
Brasileiro, O barco estava
retido em Recife, afim de
que fosse' aberto inquérito

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

DeputadO vai propor hoje a
prorrugação da lei do inqujlinato,RIO,: 16 (OE) - O depu- línato, cuja vigência expie .po ao Congresso para reoe-

tado Nelson Carneiro, ín- rà no próximo dia' 30. Disse ber, apreciar e votar a no-

formou que vai propor ama- o relator da matéria, que
.nhã .na Câmara Federal, a tem como certa a aprova·' va lei, do inquilinato, a ser

prorrogação por mais 6 ção da prorrogação da ler proposta pelo Ex�c\:l.tivo.
mêses, da atual lei 'do ínqui- atual, que assim dará tem·'

,

BELO HtRIZONTE, 16

COE) - Chegou a Belo Ho

rizonte procedente 'de São
Paulo, sob escolta policial, O flagrante fixa' uma das mais', antigas tradições do Sul
o Prefeito de 3 Pontas, sr. da ReJ,ública li'ederaJ da Alemanha: 'o "plantio" ela '�ál'!t, '-�-----....;.......;---,;..--

_

Paulo de Paiva Nunes, acuo vore de maio". Depois de enfeitada e decorada, a árvore 'Adldo,s Militares Vão a'o N'c':rdesf�sado de depositar infiel de ,é plantada pelas comunidades das aldeias e, no dia I" de
�

, '
...

duzentas nril sacas de ,ca' Mai,o mi"l'apazes e as moças .dansam à, sua voltavusando RlO, 16 '(OE) S,egufu , Natal, 'e provavelmente $0fé do IEC. O acusado, teve seus vistosos trajes regionais. Os rapazes da aldeia de An· ontem em avíão da FAB,�1jI Luiz 'do Maranhão que vaia sua prtsão preventiva de- gero (foto) perto de Bad Reiehenhall dispensam (t uso de C?mltiva =, Il.di:dos tyJ�u�a;\:_ conhecer os estabeleçírrren- '

oretadn peja Just.iça cario- gldnchos' mecâpícos, preferindo "plantar" sua áivore da rcs crecte,nciados' "
juntp .ao", tos :mi.Ii ares do parque in. --,-----------ca, devendo ser recambiado mesma fórlÍla como o_faziam seus antepassados ,g9Y�

"

br
.

�1'9 leQm âel;;"':"".'Uí>triiil dQ No�st� Bra- ,
" , ,,' -t _

•
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'" : FORTALEZA, 16 (OE)

S31- 3'-D,'da e�sta sema' 'na' ,:p��:iS�;i�e::l��i���l::o��e
,

",': ,SAl\tIDU em Fortaleza. vem

constatando várias e sérias) .

• Irregularidades naquele, ór·'
bã co�: os privilégios e des- são presidencial que, estuda ra 'Feder�l, confirmou p��a,: �ão de assistência dornící

,tlível.� A,', inform'açijo foi a mal;é:h�:" 1Je,stacou �q'u� amanhã, o início da votação � llIar. Dentre .outras" de�ta. �prestada pelo deputado Sa· todos' 'ó'S seús 'pareceres fo- ao projeto de aumento do, cam·se.o des:'lO de me.dlCa. riraaarte, relatou da' comís-
,

ram'�aprovados pelã cómís- funcionalismo públíco . da mentos no. ,posto de,�ussel, \ 1" ','

.; são. :Oe 'Rcôrdo ,:
c,o.m, o,.' p'r,o, União. A discussão da ma.

fato que '.Ia 'determmou o
.

,

'jeto, adhnt6u; o Governo téria será feita em sessão seu' fechamento por parte
,

da comi,ssão.,deverá enviar ao' Congresso
'dentr.o de' 120 dias. "a uhi. cQnjunta do Congresso. Na ,

'formização de todos os ser. opinião da sr. Pedro Alei· -----..:.------..
xo, o projeto ,poderá ser 1 " A [, O R' O S O "'"idores do fisco, para'maior Il lJ �
sancionado, ainda esta se�estímulo a eliminação

'

fio S O C 1\ F E' Z I T (\
déficit.

.

mana, pelo Presidente Caso u
telo Branco.

Sena:do Apr,oyo.u a Em�ssãQ 'de
Obrigações do Tesouro

BRASíLIA, 16 (OE) ,_ O
Senado aprovou em sessão
noturna o projeto de lei

que ,autoriza a emlssao e

obrigações do Tesouro Na·
cional no montante de se·

senta bilhões de cruzeiros e

altera a .legislação do imo

posto de renda, Foram in·,
troduzidos no' projeto vinte
e nove tmend"ls e sub·emen·
das, devendo agora a pro·
positura ser encaminhada a

Câmara.

AINDA O JULGA'MiE:NTO D'E JACK
RUBY

DALT..AS (Texas), 16 (OE)
- Os defensores de Jack

R.uby, assassinio de Lee Os·
W�ldo, mat'ldor' do Presi·
dente Kennedy, anun.cia·
ram que não pretendem no

momento, pédir exame de'

sanidade mental para seu

constituinte. Afirmaram to·
.

davia, quê o elStado mental
de Ruby, exige aquela me·

dida, mas que agora, ames·
ma é Ihoportuna.

do, E X P u r g �
;SS%SSS%%%SSSSi%:,iSSS

RIO, 16 (OE) - Circulam
notícias nos

'

meios milita·
res, de que o 'Gal. Mamede,
será nomeado Ministro da
Guerra, em substituição ao

G�1. 'Costa e Silvá, A nomea·
ção estaria na dependêncfa
de anunciada reforma mi·

que esl8ria nas

elo Presid�nte da

[) Dr Guilherme Rf'naux, Presidente da Federação das Industrias de Santa Catari
na, qualldo fazia um Illagnífico discurso no Jantar Festivo, em homenagem as In
dustrias I'iom·jrns dr Santa Cata'rina, realizado no sabado no Querência Palace

Hulel, prestando uma homenagem ao� pioneiros visitantes

Bo�ocas & Raivin�as
proibido de vê-los, de conl,ecer o libelo,
de usar do direito de �efesa.

Um juri, em que apenas o promotor Ca
le; com o l'eu esparadrapizado e a defesa
proibida, não pode fazer justiça: condena
tanto culpados como inocent,es.

N,[a,s, entre os povos civmzados� um juri
desse naipe não e'xiste.

Dai porque" de Jogo, da casa civil da
Presidência, saiu a explicação' d� o caso
J.K. haver sido decidido POLITICAMEN
TE.

Feito êsse esdal'ecimento, somente aos
RAIVINHAS se perdoa continuarem acu
,sando sem provas, sem 'lrocesso, 'sem de
fesa, à base do CONSTl�.! do DIZEM.

O interesSallte, na fôJha raivos;,\, é que
para aplaudir decisões dos chefes l'evolu
cionários de 64, ela excomunga atos seme
lhantes dos revolucionários de 30.,

,.

Lendo-a, dir,se-á que as prisões e injus·
tiças de 34 anos passados, foram obrô\ do
dr. Nerêu. Ramos, do a�ual governádor e

dos situacionistas catarinenses, sem' a me

nor participação dos então TENENTES,
Juarez "Tavora, Kruel, Cordeiro de Farias,
Costa é Silva, Eduardo Gomes, Clistelo
Branco" ,

Boboctls e 'raivín11as são ast'irn. (tua,l)rlo,'
se metem a Julgar os outros e a citar fa·
tos:

I

RUBENS DE. ARRUDA RAMOS

O jornal da oposição, intermitente ór·'
gão da nossa imprensa, às vezes diário,
outra� semanário, em sua edição extraor
dinária de 13 do, correhte, em roda-pé de
meia página, botou bronca no mundo.

,Os primeiros atingidOS são os que
apontaram como erro a cassação do man

dato e � suspensão dos direitos políticos
do ex·Presidente J.K.

Estandl:. entre �sses, expliquemo·nos.
Segundo o sr. Marechal Taurino de Rezen
de, 'chefe� das conussoes investigadora's,
nada ficou apurado contra o senador
goiano.

O ato" na afitmaçãõ 'do sr. Ministro
Viana Filho, chefe da casa civil da Presi
dênda da República,' foi eminentemente
POLíTICO:

Os 1>roccss tii,g, " pois, ser·

\'i}'<J,nl arwnus,. ol�i, 'ula par", a

n1ali�dirência' fan� i'Ca; que os aceitoll po·

('au�a.dà punição, num ,iulg'a�1ento em

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOTICIAS DE TUaARÃO

.. Ol '

Receberão 'ás sacramentos . nupciais < r�a

tarde de 1 do mês entrante, ,naJgreja ' de
Santo Antônio do Pão dos "P,bJrr��·,',de. Porto
Alegre, a gentil senhorinha' >CQli�icãb ,- de
Oliveira Ramos, prendada . nIna dá-'�Exina.
v,\t1.v-a Dona Arací Lobato' Ra�os ',e' áo, s�u
':êI�o jatrici6 'Engen.heirô .', �ti��:��c':j�d��Oli-
verra Ramos e o estimado-jovem I��o He
cke, digno filho do sr. J�C9b:·" Leopoldo He-
cke ..e Exma. eSDosa.' '. ," í

.'
,

.

O ESTADO feÚcita ': p��' a�tecipação,
Raul Caldas FO �os amigos nubentes e seus :estimado!f. fami-

\ liares, augurando as Iilaiore� felicilades pa-
Recebemos pelrl. manhã (segunda- ra o casal que se vai constituir.

feira) uma honrosa e agradável 'visita. Essa ,

: sr; - L'",deli11o :\fanQel Vieit'a

f·
.,

t' f'" d t- h'd d
:\IAnrA A�GELA s�nL-\LZ DO sr, - Edio Orlando d� Assis Cor

19ura, a,ue Ja es a lcan o' ao con CCl a 03.UBRAL E' SILVA:. 16"

frequentadores das rodinhas da Praça Quin- ,r, - JJrge Amim

ze e adjacências, pela sua maneira peculia st', - Carlos V. PacheCo

de vender "O Globo", . procurou-nos pari- 1�:'�lltll(�'�����it:�:: Ferreir"
agradecer as palavras emitidas a seú respei· sra, '_ ,ÀÚe Sou"a Petrelli

to na coluna de domingo e tambérri para
srn, '- )1"ria Carréirão Ré�is
sr", '- Noêmia' Câmara

prestar, alguns, esclarecimento,s. i Com, aquêla Sl','I, - Re�ala ALili

sua vez possante explicoq-nos ser um expc- .rb,' -. Maria Gilçla' de SOuza

rimentado jornaleiro, já tendo se d:=dicado c
srta, - ,S�nésia Ftl'l'tado.

êsse "métier" ,em muitas cidades do Brasil.
Em Manaus, por exemplo,' êle �2ndia "O,'
Jo.rnal", daquela cidade; em Belém "A Fô·

'

lha do Norte"; em Fortaleza "A Voz do Nor
deste"; em Recife "O Diário de Pernambuco
em Santos "A Tribuna"; em Curitiba "A Ga

zeta"; em Pôrto Alegre "O C<?r�eio do Pô

vo", ou "Diário de Notícias"; em Belo Hu-
rilonte "O Estado dé Minas"; em Ciliabá "A

Tranocorrcu dia 10 do Correil-

VOZ do Oeste"; em 'Pôrto Velho "Alto Madei- te mais um ani"ersário natalí-'

Ta" e finalmente em Florianópolis o I;lOSSO cio
- ria grnc'ios" menina-Moça

fia"mIgo t'�'m 'se dedicado a.9!';:' ��C;I.'obo��',f.iJ'. que )'Íaria Anp:ela Schmalz do Amu-

raI c Silva; reSidente cm �iio

tem dado margem ao aparecimento de 'iriú.: Bento do Sul.

meres imitadores gratuítos, mas sem a sua Muriàngela é filha. ,d'o nosso

prezad') amigo Sr. Edga�d do A

categoria profissional. Até nos cmemas o Illaral e Silva Ofiei'aI do Regis-

negócio está pegando. tro de Imóveis daquela çomarca

, Como 'os leitores poden1 observar tra-
e de 3ua exma. espôsa Dna.

Fdetrandi do,.; Alllaral e Silva, fi
ta.··se de um emérito viajante e aventureiro, gUrus de relêvo 11" so�icdade 10

com mtlitos jornais ligados à sua vida. Infor-., Cfd.
•

mou-nos, ainda, ser natural aqui da ilha/'., ,'() ellS"J'O
_

_'" ,da efeméride 1\lari-

Saco dos Limões, de onde partiu cedo para
.

�ng'cla foi hOmenageada ]lor

suas andanças' pelo mundo. Atualmente re-
suaS .mlllleroSas amigcl1nhas e

side na Vila Operária, naquêle mesmo bair-
seus felizes papais

1
O ESTADO: ao registra'r o gr:'

roo to C�ontecinJ(mto; congratula-se

Depois da, cordial. palestra, gentilmente com " b(onit,t :l.O'iversariante for

despediu-se de
\

todo's e com o se'u porte' l'm-
n)ul:mdo-Ihe votos d'e feli(�dades

extensivas a Sua "éXCE'lentílisima

pecável retirou··se, pois já estava quase na família,

hora de iniciar o'batente. 'Antes de sair
FIZERA;\f ANOS ONTE�[

0lhou-nos de soslaio e disse enfàticamente:
_...........-......_....

"O GlÔobool).

(Do Correspondente
Jabes Garcias)

serviu-se de uma toalha ú

mida, pára conter o calor

Entretanto, o pano molhado,
ao tocar a lâmpada, fê-la ex

plodir, o que transmitiu, pe
rigosamente, a corrente elé

trica, ali concentrada, à vi

tima, prestando-a sem vida,

no mesmo local.

Mesmo correndo' em seu

socõrro, atendendo aos' altos

brados que ouvira, sua espo
sa nada pôde fazer no sen

tido de livrá-lo da descarga
fulminante.
O extinto, que contava 34

/ .

anos .de idade, deixa a pran-
tear-lhe a morte sua esposa
e seis' filhos menores.

.

O corpo do desditoso co

merciante roí trasladado pa-

Comerciante morre

eletrocutado

Causou profunda conster

nação nesta cidade a'morte'
trágica do comerciante Hel

muth Augusto Michels, que

estava estabelecido, à rua

Coronel Colaço, com um bar

e caté.. há cerca de um ano.

O inditoso cidadão, por

v�lta das 21 horas do dia 9

do corrente, quando se pre

parava para tomar banho,
em sua própria residência,
necessitou mudar uma lârn
pada que pretendia utilizar

naquele instante, para o que

NOVA 'ESTAÇÃO Nf:(lEAR GE'RADORA.
"

Df ELETRICI'DADE
ORBE PRESS - Rio - Em Londres

foi proposta a' construção ,de .nova estação
nuclear ,geradora de eletricidade no' Sul da'
Inglaterra Espera-se que a produção da nova

.

estação será da ordemde 900 megavolts. Ou
tra estação, ora em construção' em Dunge
n08S, produzirá 550 megavolts e 'começará
a funcionar ainda êste ano.

Atualmente existem seis estações nu

cleares nroduzindo eletricidade na Grã-Bre

tanha, e 'Outra sete mais acham-se em cons

trução.
Por outro lado, falando. em Glasgo'",

ao inaugurar a exposição "Atomos no 'fr.f1-

balho", o Presidente da Comissão Eri .ânica
de Energia nucleares rr"..1u�nrf::: de eletrici
dad srão plenamente ccmpensati vaso

'

,""'-

AINDA DE "O GLOBO":

I,

Para quem estiver mais ínteressado'
nome é Waldi:t� Cabral de Oliveira. �

ra a cidade de Braco do'

Norte, onde foi dado à se

pultura no dia seguinte, com
grande acompanhamento de
familiares e amigos.

perante as quais já depôs a

respeito de sua atuação na

qualidade de dirigente da

Frente Agrária Catarinense.

Novo Diretor da E.F.D.T.C.

Detenção de Sacerdote

Tivemos conhecimento de

que o pe. Osní Carlos Rasem

brock, da Diocese de Tuba

rão, encontra-se detido no,
Seminário Maior "Rainha
dos Apóstolos", em Curiti

ba, à disposição de' autorí
dade da 5.a Região Militar,

Acaba de ser nomeado pe
lo Presidente Castelo Bran

co para o cargo de diretor

superintendente da Estrada._
de Ferro D. .Teresa Cristina"
em substituição ao eng. Rolf
Max Beck, o general Fran

cisco das Chagas Mello Soa

res, reformado, cuja posse

.,.,....

.�. ..r'lf ,�<' ,\

Programação do Mês. d� .Junlio j'
Dia 20 Sábado .'_', Tradicional Baile

de São João início às 22'h�otas,

NÚPCIAS EM PORTO, ALEGRE

Conceição- Ramos - Inácio Hech

dar-se-a nos próximos dias.

Jantar de Solidariedade

Com '1 intenção de expres-
sar ao sr. Dilney Chaves Ca

'bral, prefeito municipal de

Tubarão, sua solidariedade, i
em vista de 'haver sido ruo

demente atacado por um ór

gão local, um grupo de a

migos, em elevado número,
tributou-lhe urna homena

gem das honrosas, a qual
constou de um jantar, sába

bo último, no salão de festas

do. Clube 29 de Junho, oca

sião em. que' vários oradores

enalteceram. a homorabíli

dade dá chefe do Poder Exe�'
cutivo desta comuna.

.;
.

Suna1) em Ação
Duas providências toma

,das pela SUNAB municipal
, se ,iazem alvo de justo aplau
so de nossa parte. Uma, a

que alude à detenção de co

merciantes' do pescado, que

vendiam peixe com pêso in- tfedor, ao anunciado; outra, �
a que determinou a descon-

t
, tralizaçâo da ve\lqa de açu-

, car, dadas as dificuldades

Ique acarreta ao público con

sumidor um ponto exclusi

vo para '1- venda do produ- v

.: J '

,
, ,I
__ .J

to.
,

�

A adoção de pa-trulhas vo-

lantes talvez viesse acusar

resultados satisfatórios, tan

to na fiscalização do pêso,
quanto na do preço dos gê
ner .s de primeira necessi

dade.

Associa-ção Comercial e,
Industrial

Em reunião, realizada no

dia 30: P.P. tomou posse a

nova Diretoria da Associa-·

ção Comercial e Industrial
.

de Tubarão, a qual ficou as- '

sim constituída: Presidente;,
Jaime Mâncio de Sauza: Vi:-�:
ce Presidente, Laudelirro

May; Lo' secretario. Victor

Santos Alberton; 2.0 Secre-

........,·t ........ .;J.

Comecimcrsos . Sociais·
_,

':'l

.j��U{��·4
'1"-:::":" SãõPãülo: o Centro Catarínense em 8 - Assumiu o Comando da Base Aérea de

São Paulo homenageou com elegante e mo- 'F'lorianópolis o Major-aviador Jorge
vimentado jantar, o Senador e Sra'. Atilio ae Carvalho.

,

Fontana (Ruth. A elegância da sra, Fonta

na foi ponto alto' na homenagem ao ilus

tre catarinense.
9 - RIO: No aeroporto Santos Dumont, c

"Anjo Negro" Neyde Maria, f.oi recebida
pela consagrada cantora do

carioca Elizete Cardoso.
,

2 - Fomos informados que será realizado

em Setembro próximo o casamento de Ire

ne Lacerda; caril o Dr. Aderbai Rosa.

10 - Também fomos informados que será

apresentado no Teatro Alvaro de Carvalho,
um "show" com gente do "Society" deno
minado Turbilhão de Sucesso.

.,

3 - Deu rápida circulada em nossa cidade,

o advogado e a' sra. Marcos Grossembar

cker (Silvia.

:i - Palestrava- no "American Bar" do Que
rência Palace; os sr. e sra. dr. Carlos Alber

to Lenzí (Zuleíka, e o Deputado Gényr Dís

tre acompanhado' da bonita. Jussa Cabral.

II' - De" viagem dtarcada para o Perú re

prc�entando o clube "Soroptimista", a srs

111[, Tavares Moellmann e' srta. Zilda Gou
lart.

12 - "Ravena", a loja que está espondo o

últimos lançamentos em calçados, está corr

a preferência do mundo social elegante, d
.cídade.

5 - A discutida classe e elegância da sra.

dr. Aderbal Ramos da Silva (Ruth, em re

cente reunião social foi ponto alto.

6 _ Nos salões do Querência Palace, o sr. 13 - Debutantes em movimento, para c

Teodoro Ducker .�recebeu o mundo oficial I bailo oficial nos, salões do clube Doze d

e a .imprensatfalada e escrita, para o mo- ,Agôsto - mais de 'quarenta meninas-maçar
vírnentado "cock-taíl da' "Va'sp". a rêde da sociedade catarinense, estarão dançand

.oi
aéreaque inaugura hoje, seu vôo Floriano- sua primeira valsa, na noite de 15 de agõs
polis, Porto Alegre e Rio de Janeiro _ Jor- to próximo.
nalístas de São Paulo e Rio de Janeiro, bem
como representantes de "Relações Públicas
da "Vasp", compareceram 2,0 acontecimen
to. 11 _ E por falarmos em Debutantes, a "so

ciedade Bandeirante" na cidade de Brus

que, prepara-se para o seu grande baile,

que segundo estamos inforrriados, realizar
se-á, dia 18 dc próximo mês.

,
\

,
7 '_ 'Logo _ mais no Clube Doze de Agõsto,
dar-se-à mais unia movimentada reunião do
Centro Acadêmico XI de Fevereiro, da Fa-

tário, José Vieira Neves; 1.0 culdade de Direito.
Tesoureiro, Eliziário Calva- 15 - Aniversariou ontem, o brotinho Janete

\�; e' �.o. Tesoureirq, Oli�- <

�

, "
,

• Maria Bartolomeu - Em sua residência a

pio da �Ilva. Conselho FlS- t�
\ aniversaríante recebeu -convtdados. -,

,

cal; Jose Orlando May, Fe- ,"",SS%%%%%%%'t%%SSSSSOSg�.!!.c; i3lSS%�S"'%SSS:s..�!>:SO%%S%:,.%,..%%%s:

lipe Fernando, M'lchado,
-

,T"R- ,IBUNAL DE CO'N'TAS
o

Raul Corrêa, Salil1). Mussi ,:"i·I�.II:· i �"1jf'''�
Miguel e Wi11y Zumblick. Processo 11'0. 2270/1).1;

-

Relatol:
O Trihunal· de C0117<1S clll ses Relator: Mi,nistro .João Est'ivald M'

.

t M'lt L' e •ml3 I'O'J '1 On '€lte da, 'ase'"
são de 12, do ('orren!e soh. a pro Pires. Orll2.'em: Secretaria da Se Procurador: WilS'Lln Abraham,

Clínica Odúlltolligica de Cri·

anças e f\dultes

Consultório: Rua Te::1e:1te

Silveira 28 - 1.0 Andar

Fone, 3798
Atende diàriamente das 15

às 18 horas Plo"essu
Exclusivamente' com hora

,'J'

I
,

�:'

Luz

" ucUr{t da Costa
\itOr Mcnde� da (pst ..t
.-

- o:.

,;clênc,,, dO Senhor !Hinistro Lro gurança Pública _ Diretoria de

jJ;1do,Olavo El'i'! ,ÍukOll 39 pro·_ Veículos, e Trânsit0 Público, Im

CeHSOS que Se ad'''\'''lll elll pauta portância: erS 139.084,00. Ver

'destacando-se as Se',(llintes deei ba: 3.1.2,0;05. Empenho nO.

Origem: Pa lácio do Govêrno.

Assunto: Dr. Eugênio Doia Vie;

ra; Secretario da Fazenda; for

mula lima consulta. DECISAU
4. Credor: Car03 Hoep�lke S/A. O Tribuna1 decidiu reSPOnder
DECISÃO: O Tribunal" res")lveu afirmativamente à consllta for-

Processo no. 445/64 (Prévio) ord'enar o registro do empennO mulada,
Relator: Ministro Carloe Bastos contra' os vOtos dos �enhores !$i

sões:

�ÃO: ,Re�ôstr,,�lo .

,

processo nO. 2254/64. Relato�
Ministro Nelson Heitor Stoeterau

�rocurad'or:' Abelardo Rupp.
Processo no, 1126/64, Relator: Origem: Secretaria ela Saúde e

Minisb'" PaUlo FOllte3. procura Assi,stenc1a Social Depatamenb
dor: Wilson Abraham. Origem: ele Orin'tação e Racionali�açiio
Secretaria da Saúde

e
'Assistên - d03' Serviços Públicos, Assunto:

c� Social. Assunto: ApQsentado-. C;:>ntrato de Loc<w;ão de Servi-

I ria de \i\faria Rosa Ferreíra ela Ços de Helena SC�1llloelel', DECI-.

(Pré,iio'i, Cost", DECISÃO: Registrado. SÃO: Registrado,

Gomes. Origem: Secretaria da nist... \ValcliT
Segurança !J'ública, - Diretoria Fontes,
d:e Administração. Importância
Cr$ 207, {i6.t.OO. Verba: .....

,
"

i)alllnBtI�('h e

3.1. 2, O/O:j, E;mpenho no. 5.

Credf)r: Pôsto 'K;so Phillipi de

P:oll1 & PhiIJjpi Ltda, DECl-

NOS TEMOS
APEeA

,

�'

de que você precisa!
Na qualidade de revendedores auto

r:zcdos, podemos resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
locê .encontrará - com certeza - a

peça ou o acessóriO que procura, a

preço ,1 :;,be!a, ge;1U!nOS, testados
em k:C':.c_jIl::iI:�� garonlidos pela mar·

co IH, r, ;,...) CCl (J de qualquer con

sulta sÓJfe o seu International, tere
mos o mQximo prazer em atendê-Ic.

'0 •

Representante lül nesta cidade
•

G. SOCAS
de apenas 1°1<.

REPRESENTAÇÕES
FULVIO ADUCCI, 721

ESTREITO

'"�..
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A Marcha

Os Mendigos e a Estratégia

Parece não condizerem u

ma coisa com outra. Mendi

go, no conceito geral, é um

semi.indivíduo, sem nenhu

ma cap!:tcitação; enquanto
que a 'estratégia é assunto

transc:endente a íntelígêncías
comuns.

Mas, neste século de pro

fissionalização .absoluta, on

de o esporte perdeu sua sig
nificação olímpica para
transformar-se em profissão
reconhecida ou disfarçada,
a mendicância assumiu ou

tros aspectos, acompanhan
do o aperfeiçoamento das

demais atividades humanas.

Numa sociedade humana

que desvendou maravilhas
atr"l.ués da ciência, mas, que
não conseguiu determinar

uma forma pacífica €i nor

mal de extinção da, injusti
Ç-!}. social e do confronto en

tre miseráveis e poderosos,
a mendícãncía - subsisten
te -- tornou-se uma quase
arte, dramatizada, sensibílí
zante.

Como a inteligência não é

privilégio de classe alguma,
dentre os mendigos aparece
ram os "cobras", conhece:
dores profundos da técnica
de arrancar esmolas. O pe
dichão tornou-se Um espe
cializado no ato de suplicar
por caridade. Mas o saber

pedir não é independente.
Antes disso, o mendigo ne

cessita do saber localizar-se

Indispensavel, pois, a boa

localização ou o que se po
de chamar de ponto mendi
cancíal,
E' obvio que ninguém ja

mais viu um mendigo encos

tado !lu� barraco do morno

da cruz, cumprindo as suas

8 horas consolidadas de tra

balho remunerado": Aliás,
em, matéria de ponto, êles
dão um banho em qualquer
comerciante com dezenas de
anos de negõcíos. Parece a

té que são diplomados num

curso: "como ser um men

digo eficiente" ou coisa se

melhante. E nesse curso (cre

e

"O ESTADO" o mals iLl,ttigO Diário ue Santa Catarlnii

.
"

--.......,---�------

TARDE DANÇANTE ESTUDANTil NO PAINEIRASr ao: domingos a partir das 16 flores - Enfrada franca

da Ciência.
"

mos em boa fé que não e

xista) velhos mendigos ,"apo
sentados" ministraria, aulas
sôbre mímica, vestuária, ca

lafasia, disfarces de tôda es

pécie, simulações em geral e
sôbre a mais importante das
matérias: a estratégia. -----1----------..;..----------�;-
" O leitor, que transita a- � N-Y O (.A r,AO D I V I NA
pressadamente pelas arãbí- �
cas ruas de nossa' capítàl;
por certo não percebeu aín

da que os locais mais apre

príados .para o ponto Ínendi-
'

cancial são as portas de

igrejas, de farmácias e lojas
de luxo" além de � osquínas,
onde o pedreste quª,se sem-
pre para para $ltr?-vesSar' a
rua. Qu�ni entra numa _far
mácía, invàriavelpie:p.te, 'tem

alguém doente en :casa- Er �e
condée daqú�le- quI;! lha, :e�
tende a 'mão 0U' o: chapéu.
Quem sa'i de .umà 'igr'ej'l1: a

pós eloquente sermão, sP�
pré deixa algum dínheérínno
no chapéu do mendigo, Pa-

'

ra quem entra numa loja. de
artigos de quinta nêcessída
de o dinheiro 'está sobrando.
Logo a esmola deve vir e, em-

números maiores.
'

J

Como se vê, a- espeeíalíza
ção e o tirocínio .dos -nossos
mendigos é fato inegável
que chega, muitas vêzes, às'

raias do impressionante.
Ontem; ao entrar' no' Cine

São José, constatei, uni :pe
dinte junto ao .guíchê das

entradas_' A expressão de so

frímento estampá-va no ,
ros

to do miserável era digna de

um Pagador de- promessas
arrastando a pes.ada' cruz;

pelos' areais baianós,

Ora, quem vai â um cine

ma procura
' ,diversões. E'

justamente quando está com

"a mão -na masSal,,isto é, no

dinheiro, � "surpreendído
com um puxão no braço:
"dá uma esmol:iIiha"!, Não

há cristão que reSista a ês·

se: "dá uma'lesmolinÍÍa", vin-,
do de um local tãi) apropria
do e pronunciado com tanta

-

tragédia na voz e, sotrímen
to no rosto.

Daí dizer-se 'que- Napolebo
não viveu em vão ...

,

UNiVEi'iSIDADE DE SANTA CATAR'INA
, ,

Di',isão de M'alerial
CONCORRll:NCIA PúBLICA N. 37/64

O Diretor da Divisão de Material da Universidade de
Santa Catarina, devidamente autorizado pele Magnifico Rei

tor, faz ciente aos interessados que se acha aberta Con

corrência Pública, aprazada para às 16,00 horas .do dia 26,
de junho de 1964, para aquisição de mãquínas, aparelhos,
móveis, material de expediente, lâmpadas e livros técnicos,
para uso da Faculdade de Ciências Econômicas desta Uni

versidade.
Demais especííícações poderão ser obtidas na Divisão,

de Material da U.S.C., nos dias úteis, no horário das 13,00
às 17,00 horas.

,

Divjsão de Material, em 11 de junho de 1964.

Josoé Fortkamp
Diretot:

"18-6-64

campo industrialização do

aço; em 1879, Crooke, mos

trou o efeito de -eorrentes de

elétrons 'em uma válvula e

letrônica, precurssora do

tubo de raios cat6dios que
veio a dar ao mundo a ma

ravilha da televisão; em ..

1894, Sir. Oliver Lorge rea

lizou a primeira demonstra

ção pública do "Sem Fio"; e

em 1899 Sir J. J. Thomson

fez uma conferência
\
sôbre

"A Existência de Massas

Ainda Menores que os ato

mos".

(A maneira de Victor Hugo)

Oh! não tentes jamais penetrar o mistério
,,'que envolve Deus e envolve a eterna criação!
Não, tentes possuir o segredo, a noção
dêsse fato sublime: o Universal Império!

Enquanto palpitar no corpo deletário
,O ínsensórío mortal dêsse teu coração,
não rentes dêsvendar - que teu 'e'sfôrço é vão!
o segredo da Vida, em seu fulgor etéreo.

Não'o tentes jamais! Profanação' seria _

'querer saber do Eterno a divina magia
,Como ,que Ele fez brotar os sêres na amplidão.

� .

Mas, contempla o ,Infh'lito, o séntímento acorda:
,

e sentirás vibrar do teu saltério 'a corda,
do Amor que mostrá- Deus, mesmo' na solidão!

. Arnaldo S. Thiago
Ta:rde de 11/6(964, ouvíndo o AÍlgelus.

NotA. 'Dedico êste soneto ao primoroso Poeta mara

nhense, Alfredo � Assis Castro,' a quem o desejei ler, .íme
diatamente após escrevê-lo, em 5 minutos. sem qualquer
correção, tendo conseguido falar-lhe pelo telefone. Após 'a
leitura, atentamente ouvida pelo ilustre confrade, pediu-me
.êle que substituísse no segundo verso do 2.0 quarteto a pa-
lavra turíbulo, que eu tornara, pela necessídàde da métrica,
trisilaba (túríbulo)..' por ínsensõrío, ao que aquíecí. de

pronto, reconhecendo o valor da -retifícação e agradecendo-
1:1: donde .se 'prova que a colaboração QOS poetas, para a boa

produção literária; e príncípío "que deve ser' põsto em prá-
, tica, desde que não mais se escreva [ungido a pendores e

gólatras e a vaidades fúteis, rnas à difusão de 'boas idéias e

, conseítos generosos. São de Alfredo de Assis Castro 'os se

guintes beÍíssimos alexandrinos, intitulados "RIMAS", do
livro "PÓ E SOMBRA":

" ,

...................................... � .... � . � .....

_ A princípio, o ,te� ser se alV�1JOç9 ·e. palpita; �
Há, nêlerum turbilhão que te abala e comove:

São êstas, vífirações da seiva que se agita
, No anseio de expressão, que a vida lhe comprove.
Sentes que vai partir de teu peito uma chama,
Centelha matutina, ou luz do entardecer.
Queres vê-la brilhando excelsamente? Inflama
O coração no ardor de lutar 'e vencer".

E' o mesmo que dizia Guerra Junqueiro, no seu retum

bante estilo, em CANÇÃO DE BATALHA: "Poetas, que so

mos, que somos nós? Ferreíros d'arsenais;/E' bater, é bater

com alma na bigorna/As estrofes de bronze, as lanças e os

punhais! 1Acendei' a fornalha enorme -- a Inspiração ... /
,Queimemo-nos a nós iluminando a terra!/Somos lava e a

lava é quem produz a aurora!".

ES(,RITORIO DE, ,ADVOCACIA
DR. NILTON 'PEREIRA

. Advogado
ABELARDO H. BLUMENBERG e PERSI A. HAHN

Solici tadores
AÇõES: CfVEIS, TRABALHISTAS, 'COMERCIAIS,

PREV!D:ÊlNCIA SOCIAL, ETC_
'

Rua Conselheiro Mafra, 48 - Sala 2.
/

CASA PROCURA-SE
Procura-se uma casa- para alugar,

50.000,00 mensais. Favor telefonar
3790 Haroldo.

17.J.

Produção e Econômla
Especialmente projetado e construido para trabalhar com/p9ssante motor Diesel "Mercedes Bens" de � BP o Utili·
tirio TOYOTA BANDEIRANTE é o veienlo ideal para a attlalidade brasQeiral De' fatõ., super-refot;çado, oferecendo
E'xcele�te desempenh(, e utilizando combustível de baixo nisto, o robusto Utilitário TOYOTA liàndeira'nte apresenta
{Jomo importante elemento para o aumento da produtividade agi'icola, com muito mais economia!
Vá COnhecer ainda hoje a famosa linha de veiculos a 6Je� J:-lesel no Revendedor Àutotizado

,

Rtla Fulvio Aduci. 597"
Rua Felipe Schmidt, 33
Telefones - 2576 e 6393

Florianópolis _: '.', E!f vrto
,

�.t.JI

,

S. A.

r,o [1 T I C' A Nft
ORBE .,RESS .....: RIO

O Primeiro Miu'istro Britâ
nico, falando numa' reunião
do Partido Conservador, �n'1
Bury, no noroeste da Ingla
terra, referia-se aos recen

tes acontecimentos na Afii�
. �-----'---

mas erguido pelos europeus.
Vê-se agora que isso não é
verdade. �\lanto ,à ,Grã·Bre
tanha, ' demos liberdade às
nossas colônias. Queremos
que elas se conservem e que

que elas se, conservem e que
sintam que fizemos bem em

ír com rapidez e decísâc

eficazmente, para evita

"3 elas não fôssem destru
,-�as por aquêles que proc
.rn, através da criação d,

n,OS, exercer novo domínio
'j novo poder.

CP disse esperar por- uma

de nonstração de ameaça à
Iil; erdade e à Independência.

'

Ccntinuando,
'

asseverou: "E'
o comunísmo que subverte.
o nacionalismo e 'o racismo
era uma espécie de fantas-

VISITAN'TES
Procedentes do município de Irineópolis, estiveram on

tem em visita a nossa Redação o sr. Maximiano Chapiewes
ki e sua exma. sra., elementos altamente relacionados'nos
meios socíaís daquele futuroso município e afluente políti
co nas hostes do P. S. D. catarinense, onde goza de sól�das
e merecidas amizades.

Ao fazermos o registro, O ESTADO deseja-lhes aos' ilus
tres visitantes feliz estada em nossa capital.

\

Avenida Rio Brallcc, 72,atp.
p:W8 Fabrica de mesas formica, c de iras es-,

tofadas em plastico, conjunto8 par� bares.
Rua 14 de julho n. J 60 - Coqueiros

próximo ao'Estaleiro Naval).
.

Oferta especial: Mesa Frrrn;r>::- 4. cadei-
ras estofadas plastica por Cr$ L!,� 0')0.00.

Linhas ,Modernas - perfeito acaba
mento.-

Faca economia comprándo diretamen
te de Fábrica.

U[�VERSIDAnE CE ,!;���TA (.ATA�i"A
Divisã@ ,�:?

f :�Ierlal
EDITAL N.39/64

CONCORRÊNCIA PÚ:;LICA N. 38/64

O Diretor da 'Divi":lO de Material da
Universidade -de Santa C'tarina, devidamen
te' autorizado pelo Magn'iico_ Reitor, faz cien
te aos interessados ,que se acha 'aberta Concor _

rência Pública, aprazad? �ara às 14�00 ho
ras do dia 30 de' junho do corrente a:t;lo, para
aql1isição de ferramentas, móveis de escri
tório materiáis de conSUMO, perm�nente e de
expediente, para uso da Retoda desta Univer

sida.de.
.

Demais especific;:!r:;:;n� poderão' ser ob
tjrl"'� TI::! Divisão d� MatF"'lal da, Reitoria da
U,S.C .• nos dias úteis, _rl'" horário das 13,00
às 17 00 horas.

Divisão de Materj�� "m 12 de junho de
1964.

'PR o r:. r·, A"." 1\ 1"\0
_ 'V i t t,� �'!'i .... '" l \,

PROGRAlVIA DO MÊ'; ,DE JUNHO
Dia 17 - Chá da Fé. �uldade d,; Direi,
Dia 20 - Reuni-,) Dancante

, �

Dia 21 - Rel'�E' o D;;mçante
Dia 23 - Cinem:;
Dia 24 - Chá r mç mk da. F'acalda'�

de Direito
1

Dia 27

" Qé Fortkam
Diretor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'�Quo Val..lij)' foi um. do!;

"

(lHE RONDA

"QUO VADIS

Na época .de sua
-

O' JANTAR de Confraterni- Celso Pamplona, Carlos Salum
Muller e pelo Colunista, nur...la I

promoção do Clube das Soropti
mistas, Lions Clube" Rotary Clu 1
be do Estreito, Rotary Clube da �"ILHACAP" e Câmara Junior, �
em colaboração com a CAMBE,'
que está promovendo a Campa-
nha ·."Ouro para o Brasil", de

Ur,n �etalhe que dev� meneio-r Fpolis.
nar e que os Diplomas foram en- . .'

zação das Ind. Pioneiiras de San
ta Catarina, Que aconteceu sába
do no Qúerência Palace Hotel, re
percutiu bastante nos dois maio

res parques industriais catari

nenses: Blumenau. e Joinville.

tregues aos industriais pioneiros
numa muldura com as respecti
vas Medalhas-Honra ao Mérito
oferecidas -pela Federação das
Industrias de Santa Catarina e

os Diplomas uma' colaboração
da Secretaria da Fazenda .. ,

outros <ab�:so8... Mas Uma cuisu

, �
f,l� não te,ve pHeiê!lcia de ag'ucn

AS INDUSTRIAS Pionei- - OSMAR SchlindVlein, Se-' rar ; "ouvir; Os péssimos poe"la,

ra.s qu,e não
-

re,0ebe.�am .

os SAeus , ..c,retárici deste Maturtino, sábado. (
de Nero ... '0 filme é assim um

D 1 d f
é bloco de superfícualidade; onde

IP ornas. ,,{?or .moüvo e 'orça comemorou aniversário, promo-jí só se destacam -a s cenas do i n ,

maior, re�eber�o por intermed�o vendo "drinks aos funcionarios � céndio 'de R?ma,' i�ai� tar<!e n

do Rotarv ou Lions Clube da CI:" . deste Jornal.
. monstro .de Hol.y\\,ood ma devo

dade
' .rá-To com filme3 do mesmo tipo

'QUe' pertencerem. Estoú' J
"'11'0 "Os Dez M d t

_

\, ,an am en 00; e

providenciando entendimentos J Ben H�r'.

respeitos '.
_'. P.ELO CORva.ir. ,TAC-CRU 4

ZEIRO d S 1
1 "INTRIGA IN'I'EHNAC:O�AL'"

f .

.

O. u, viajaram para �
. São. Paulo, o' sr'. Nevili (Lia) � A,sislimos a . ep rise de 'Intri-

--,o NO programa "PRETO N.?· Cúnninglan, que rt�nr·�E�ntai·'=n�.�
BRANCO", da Rádio Nerêu R.1 a pioneira Olinkraft Celulose Pa �.

mos de Blúmenau, próxima sex- pel de Lages. 1
ta-feira será, entrevistada «v�- I.

,
o ell.pectodnr assí s te a pelk<:i!l

readora Dulce Cunha Braga, d cem �ast:nte i nte ê"se; de" df

São Paulo,'lider' do movimen,.0 .

MISS ,SANTA "CATAR! "" dinamismo 'fíln1ico; 9u2.:{Jr�.
_ Fami.lia co� Deus pela Lib.,:r NA 1964 Salet.e Chi8radia, (G·" .. 1 t"'kio', 11m', Ój';ma ·con.t.ruçiil

t R d L d T )
, drmnátlcil.

dade. üónvite formula.do pejo Cl' TO a. a. ar-. pIra e La�es , se- ( Não SOI;10� daquela CI"s'e de

nhe�':�adialista Lazinho, ���fl�B�?,aJj�.iI�a.��s�a.de
J
cronistas; aCostumada a elogiar

Vale do Itajaí. .

de Confratermzaçao áa Soclea-ad"f "xa!;·erad;mente.,· q,."lqut', .filme .•
,

de S.C ..quando desfilarã'o as G;-'
de HitckcoCk. Ali'ás; faze11l0'
3érias l'estrições ao referi'do di_.

roté<s Radar, nan! rnajs um f'nco1"" ,retor. POr isso analisainos sua"

tro de béleza� 'Saletp.. não concor � ohra ne-êtes Ú��10" 'deialFradá-
, , 1

.

. . r1' 1 vel';. "in tel'e,'Ea n ie'" etc., .

rera �o tItu O de �lSS RR" ar dp·� Lifipmente poderiam'013;. fa.-

S.C. 64. (11 de Ju;ho no Doze). � ,e!' um e.:.udo p�'ofl�pdo sôbre
,

. toda a obra 'hitck·o:k·ana'. Mas

( '!e'xal'cmos i',to p�ra n1:di tard'e
EC'

� � QI,a1'luei pessoa notará a· f,dsa
- "TAO cornentando os di.')··. � 'nálise pscológica doõ fatoS e

curses dos srs. dr. Rub�ris de Ar : dos ti� Os em seus filmes; além

rllda Ramos; Deputado Ce.ls �
""u,;le con�í.nllu e irritante fim

,_..ol11e:·cI"l qll� tanto agrada a"

Ivan Costa e dr. Guilherme Fc? ,. ptll,lico ..

naux,
.

que :!lroferiram rio banquet-. Os personagens do ('hamado

�.!J I d D � "mestre dO) 3.uspense" ( adjetivO.
"e aas n ustrias .L ioneiras no-;' l" d'

•. .

.
. .'

-

1 � ,e Ia a Dia Cal por terra I)
Querênci::.t Palae� Hotel. �. são insignificantemente sllíwrdi

�
. J:�d03 aoS con,ceitos elTíldo3

.

d'o

� d;retor; que OS analisa; mais
,

.'

a eRO I (;JiJ1\O 'l1láqlli�a�' do que C'O 111 o
. NISTA Zurv Ma- � hUI:1ens.

-.-. Será programa.do no Tea h 'd .

d
.

'

�
c a o, organlzan.o uma recer,. l (além disso o diretor os sacr1fi

�ro '''Al�aro 'de, .C.�..arvalho)', aind.. ção n.o Q.uerênc.ia Palace,�) 'pró:X:J' l
ca hUmilhantemente em ,Ua ro

este mes nos<: 1 t d d
4 bia de fozer õuspenSe) COm 'P.s-

. .

_

�n;e men e no .la mo la vmte e cmco, às debutan-r tas re,,;)lu,;ões estatísticas e hu

vmte e seIS,' um eS'Petáculo de:l(_, tes do Clube Doze de" }.l.bO'ôsLü, ma11as: no ''I nemll' de hoj�; 'u, fil
, 1 '''rURB

�
.

.

J .,

m,lDaOO ILHAa DE S"L· . que serão anresentad3s à socie
mes, dn valol'izado cineasta; Iler

CESSaS" , ..

- dlim ainda v"lot. O ho'mem toma'
'. , C!_u.e sera apresenta:'l' dade flcrj;:mópo1itrin:=! no próxi Cons"enci" d., . m,,'ldo em que

peles cronistas: Zuri r,·'l3chado, mo dia quinze de Agôstc. � "ive e rio qual 11110 pocIeria lihe!"

� tar-'e. E de,�tro daS limitaçÕes
� tC'l)1 rurai.:; e eSsentiais; el.e l�ta
, para rI nseguil' seu melhol m:ei'v

.;+! •.•�., *,'�'" .. , ..... _,�...-.- .

.' 2 de vida;. intimamente lig.�d.o com
.. ,.. . '

. .,. _ ...... -';;._ •.••...:-�._.,.�_.. ,:::..it:!;•.,_.n.,.,,!.w.�*��i.i.i.i.'l..".... � .seus senrelhantes M,,; nos filmeS
. , �___ de Hitt:·bco(I.�; 'êles estão

.

d�"l,

:rH ! nl::_'fn<1":unai"'; rea lizad a j)'J,1'

Alfr-d Hi:ChCock; o diretor de

..:lntrna mais COnhecido do g--'\'"
de púb lico.

_ ASSUMIU o· Comando do
Destacamento de Base Aérea d:;
Fpolis., o Ma�or Aviador JOS{l
de Carvalho

- A GAROTA Rarlac da GUl
nabara - Ana Maria Si1�a, aC(',l
teceu no Ban�uete das Indw�tri;;.'
Pioneiras, muito elegante de fi'J

dêlo branco. Em Julho, irá _a,)

Rio, em férias.

..,
. .-,

«�

.';>idos de qualquer conte}\to �o
ipj. O pel sonag'eni .prrnlpa� é

tudo. Os outros age'm atrarés
dele; num desenvolvimento temá
[:en bastante individUaIi�ta.
Melhor dizend"); 'e' i; atores

eStãO IItor icamenle de,ligado3 ::h'

"intel'.!suhjetividade <;las con::;ci
hh:;a::;"�. -Em todo' �aso "Intri-i�', '. »
Il:" Iriternnr;:onal' \é, ainda

dos melhore,

B1'tch�ock;
obras de Alfred

pela .mimaçãO
N , J . e pelo 3eu oport.Uno

e püito histórieo (algurys nr)·.

rnt.·rr

IAN : H f \ hOmicídiO).

gre)
I

t' lVI iaUO,_,,)Ji.iIl

QUARTA PÁGINA
._--------

REALIZE' O SONHO DE: SUA VIDA.t.

;;

,

inteiramente de graca J
. ' .

�ANIVERSARIO de
� .

i f

r

Esta belissrmc casa, localizada no aprazível jardim Atlântico, podere ser sua.' Basta
.

comprei em quo Iq uei dcs LOJaS de A MODELAR 01.. na boroteiro GRUTINHA. Cada

compro de 6 mil cruzeiros. o viste ou pelo crediorio. dá direito o um cupão numerado

pcro c monumental sorteio I Quonto rncis vocé comprar tanto rnqis cupões ganhare: I

Não perco esta chance que a fvl0DELAB lhe oferece de' 'ser um Ie iiz proprietário desta'

belo residência todo. de ai veneno. contendo seio J quartos, cosinho. banheiro. entrodcr poro

cutomove l, dependências d� empraqndo. ediíiccdc num bonito terreno de IS x 22 metros,

�- .�.

, .I

"�l�':., !'�!lNHEA SUA CASA PRÓPRIA
qUe -lllfÚS rendell' f;nanceiranl�n
te; lançando com isto ; Hollyw..

ood cm nOvos CQtnlinhos .

A .Eu�opa agma ; era objetivo',
Através dela; i n icia ram l!\tla �tt

cnns áve l e sór-dida. exp'[oracão
bíblica; qUe até hvje ·continua
de scuradamenj-e ..
Na época a produção de Sam

Zimbali�t já �ra plenamente 7:i'i
t 'ivcl.' Agora;· não aguenta
nem um pouco o peso do, anos.

Em apenas quatro tópicos ele :.1

fjca r "9uo Vadie?": cansatIVO
�

desinteressante; monótono e vu ]
gar. Sim. POlIca3 vêzes "v expec

tador particjipa dos acontecimen-.
tos; Só se· impressionando 'pela
gigantesca incapacidade de Mer-

.,

vyn. Le 'ROy; o diretor;
.

que' eln
. I,.

._. NA "ILHACAP",. a

srta'j'
época já estava superado .. A. úuí
cá coisa d'e in+eressantc que I)

Orfélia Coraa.dine, demonstra-] filme traz é a carta de testa-

dora de beleza da Richard 'Run- menta dO Patrimônio;' auxiblr

dut, será na Farm�cia Central,
d h-e to de Nero. Diz êle qUe

em ::>ll,n vida ag'u�ntal a' tud")
atendendo solicitacões.no.seu.gê- :1 '�)ITlIpçào do rer.-itne; a nlCtl:o

nero. .Cridhde dos dirigente;; o '",fri-

lI:ento do povu; enfim toZios o�

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

DE QUE FOGEM ELES
\

Muitas vêzes nos ,pergun
tamos porque quase quatro
milhões de alemães fugiram

.

da zona comunista de Ber-

lim e do territórIo da Ale-
�'.' ...h" -soviétkli., p'Ha Ber
lim·Oeste

.

(;! para à 4lema
nha Ocidental. E' estranho,
na verdade, que UMA PES
SOA EM· CADA CINCO te-
nha abandonado
seus bens, túdo

sua terra,
enfim, e

mris tarde 'foi absorvido. pe
bs co'rnunistas (a fllSí'íO p,fs
,sou <:l ser denominada Pitr
tido Social COiTIunista Unifi
cado da Alemanha).
Seu primeiro conIlito de

monta com o Partido se deu
on'l.ndo uma Assembléia de

professores, por êle presidi
da, qualificou o filho de um

médico - excepcionalmente
inteligent.e e estudioso - CQ

mo "especialmente indicado"
pa.ra prosseguir os estudos,
cClutrfl o voto de uma Comis
são Política de Admissão.
Os atritos com o Partido

aumentaram quando, pela
morte do antigo diretor, foi
norneado p!ua o r�ferido car

go. Ao escolher como auxi
·liares imediatos, elementos
não ligados ao Partido, foi
acusado de "Constituir um

grupo host.il ao bem-estar
social". Depois de algumas

G
.

intrigas viu-se destituido de uerrl·rhel·ros se aDOS�:��Ç�a!O �:!Si;e;u�:�S��:
'-

deia, numa situação de "li- '

d H
·

� I
·

�
.

berdade incondicional". Sua Salf!lm e j re etrlcaesposa, também professora, g I
.

foi ameaçada de te!' sua per ELIZABETHVJLLE
missão de' ensino anulad�.

16 \VA)
- Proeu,rando ab!:.rir nôvo �focoDurante a viagem para a ci- d I t C. e u a em atanga guerrilhei-

D
. ( tada. O casal conseguiu fu-, .

. ,

epols de esquival'-fje o . ros esquerdIstas oC,,:-aram, ontem

mais possl've'l a tal'of'ao .ta-o
,glr para a Alemanha Ociden- .

'

'- �
a hidrelé:rica de Bendera, 112-

desagradáveis, exigem Que
tal.

kní a;) Norte de AlbertvilJe,
abandonem a Juveptude

.

E, 6 F' par.lisand.u pl'aticamente ;, fOl:_
vallge'll'c

. ',mpregada dA Lufthan,
a; ao aegar'se, vê-se

Sfl.. ?!' ano;>; recebeu o encar-
necirn'ente de enel'gi" elétrica a

arneaçad� de perda imedia
fI" rlq �visar imediatamente

eSsa "id<lde
e atraindo aS <itc.n-·

ta do emprêgo. Em tal si-·
a Polícia quando determina, ções das tropas l'egulares qlle

tuação decidiu abandonar a dos pass'I.geiros (CU.l·OS no,- Os pel'Se!!,ui� III no longo da 1'0-

zona soviética. (mes lhe fnram dados pela
dovia Bukavu.:1}vira

Polícia PoTítk:a da Lufthan- Segundo o vic€-�ôns�ll b ... lga
sa) adquirissem. passagens.

em Alberthville, RObert Quil
nomo a refugiada nunca de- lot, as mr.heres e CIl'ianças de

nunciava, por r'tzões de ascendênc,a eu'l'opéia ,resident"5

mentes são deliciosos; como a. 5. Diretor de' um gma�ilo,
�'nas do leilão e "litros momen- 36 anos, casado, três filhos;
toõ. os' 'trnveÍl1ngs" são fasclnan combateu durante a guerra
tes COIUO na fllga de Gary Grant n'l frente oriental, ficando

prisioneiro em uma. campo
soviético. A,o sar posto' em

IEMAN]JEL MEDFtROS (co:'.r.e. liberdade, quis se fazer pro-'

ponrtente de C.R. em P. !Ale- fessor, não a necessária per-
missão por ser sudeto; en

tretanto. algum tempo, de-,
pois, após frequentf.\r um

curs9 especial' de. IOrllJação,
obteve um posto de profes,
SOl' cie russo: finalmente,
conseguiu a cátedra que de

..
se,iava .. _Neste meio tempo,

'.

C::;, es,�,re4eu- '. 0. P�rbdo Socia�
, '.

Jm��r.. qY.f.<

viesse procurar 'lsilo levan-
.

do apenas urna pequena ma

leta - e, frequentemente, a

penas a roupa que ves.tia.

Procure a resposta - a

SUA RESpdSTA., cidadão
brasileiro, num dêstes 44 ca

sos, selecionados entre mi-
lhiies.

'

4: T�quimencanógrafa em

uma VEB (Emprêsa de Pro
priedade Popular 16 anos

solteira; chefiava 1!lm grup�
de adolescentes da Juventu
de Evangélica em sua cida
de. O. serviço de Seguranca
do Estado det.ermina Ol1e

preste como' agent.e de in

formqcões. e. especialmente,
(me t.aauigrnfe os sermões
dlirante os ofícios religiosos.

de

?
•

consciência. os passageiros
"'jos nomes recebiá, foi se·

venunente repreendida pela
"falta do espIrito de classe",
e ameaçadà de que seriam

re"ist,os os seus arquivos.
Deddiu �bandonar então a

Zona Soviética.
Prosseguiremos na publi

cação desta séria amanhã.

PROGRAMA ·SOCIAL DO Cl.UBE
,

"5 DE NOVEMBRO"
Dia 17 Quarta-feira - Bingo Dan-

çante
Dia 20 Sábado - Baile Jullino
Dia 21 Domingo - Festa Da.I}çant,r
Dia 24 - Quarta-feira - Festa Dan-

çante
Dia,27.--_ Sábado Baile Junino

ra.d·a açãO qUe· empl:eenderam,
e co.rral'am Ll fornecimento de

energia elétr'�'l a AlbertvilÍe e

ás cidades aon'olte de. Catanga,
de;xand<l ailucla Cidade· cOm ele
t"icidade fQrn€�da a titulu pre

<!áI"iu pela ind.ústria tê.xtil Fil
tissa(

" SOCpRRO

em Bendera refUgiaram-se em

ullla embarcaçã.o, partindo pou

.('D depo�s p·ara BUjumbura, em

Burundi.
As 1I0ií";as ,ôhre o avanço ro

helde não indicam btdXu5 refsis �

tl'lId�, dr,rante a oCupação da

h idre:létrica.

Efetivos da Polícia c,,"il e jo_
vens partidários do p:'esidente

.

da prOvínCia J>lson Sendwe;, fo
ram Illof.,i)izados para Bende-ra
em· socorrI) á 'IOJtlpanhia do

exército eXpulSa da IOcalidadé
pelo,; guerrilheiros.

O !!Iorone! Luis Bobozo, co-

an .. mte d,,'s fôrças co�gol�.as
em Cntanga, assumiu 'peS,oal-'

.

mente o Cotl'ôle da defeSa de

AlbcrtvHle, que' voltO", a ser.

ameaçada.
Resjllcn tes ilITed')res de

CIue as C!O_OCUI'A(A')
I llillRS l'ebC'lrles Illlll'charam ern

O,S rebelde:; �;,ng'olesel:-i torné)- .dir�Ç(-1t): ao sul, proceden,tcs

• �,��.�NY����[� ���,',� ;:} :;�f�ik��t�;l�irl!�J'�:���d�lili:]:�\�����}i�%1bjiit�:Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I ';l1""icianwntu de- partidos
contava e eOI;tülU,a.�Oí�tan�o' r.0 de' sócios

contriiJUlnLt::.,I'Professor Dr. Hermann com recursos proprir-s. Náo 1'7.0UO - H.eceita de soc.c.,

é () partido do maior eleito, contrtbumtes em marcos 1,lJ
rado, mas do maior número miíhóes, .

O artigo 2l da lei básica de socíos "ínscrítos. E' um Leberal-Democráta (FDP)

da RepuiJilca Federal da A- partido tradicional, já tendo Receita estnnatíva '196;J em

,I:)lllUllll.'l trata dos partidos. festejado o seu . centenário. marcos 7/i milhões - Ntí
A Guru 1 contém duas frases As Famílias dos operários mero de sócios contribuintes

1 de máxima ímportãncía pa- da Alemanha, em grande 'iO.UOO - Receita de sócios

Ia o nnuncíamenjo da vida parte, se tornaram membros contribuintes em marcos

partidária. A". primeira frase inscritos dêste partido de 1,4 milhões..

diz que os' partidos colabo- geração em geração, Assim, Ressalta a posição portís-:
rarn mi formação da venta- o partido dispôs em toda a. sima do 'Partido Socialista.

de politíca do povo. A últi- sua história de após- guerra Calculam-se 0S gastos da
.

ma trase do 'artigo 21 exige dJ meios próprios para a campanha eleitoral dos três

dos partidos prestação pü- manutenção da organisação partidos ern 1961 em 60 mi

blica de suas contas. partidária e de uma propa- .lhões de 'marcos, dos quais

.

Ein todas as dérnocracías ganda eficiente. 35 milhões por conta da

o problema do' financiamen- Os pequenos partidos mais CDU/CSU, 15,5 milhões de

to dos partidos se apresen- se assemelham em sua si- marcos por conta da SPD,

ta de uma maneira difícil, tuação financeira ao partí-' e 10 milhões de marcos por

perigosa e até insolúvel.
.

A do majoritário, tendo desa- conta do Partido Liberal.
Constituinte de 1949 previa, parecido

r successívarnente ,Foi finalmente encontra-

'a prestação pública dós di- com exeção de um, que ho- do um meio para regulamen
nheiros dos partidos para e- je continua no parlamento tar o artigo 21 da Carta

vítar, o que se chama na federal como o terceiro par- Magna e proporcionar rínan

Amérlca Latina a influência tido: o líberal-dernocráta. ciamento legal para a vida

f do "poder econômico", -e o Em 1958 o Supremo Tribu- partidária. Está em preparo

, financÍljmento ilícito dA pla- nal Fp.deral declarou .

por uma lei, que permitirá o fi

nos e projetos políticos. ilegal o desconto feito a tí- nanciamento .dos partidos
Até hoje não foi regula- tulo de contribuição parti- por meio de descontos fis

mentado êste artigo 21 da dária ia folha de pagamen- cais, e ao mesmo' tempo a

Carta Magna com, referência to de Impostos. Com, esta prestação pública das con

à abertura dos livros de data a' situação se tornou tas partidárias. . Continuam

contabilidade partidária. Po- precária para o partido ma- recebendo os partidos cer

is, o partido majoritário, a [orítário, em primeiro lugar. tas somas diretamente. pro

coliga.ção da União Cristã- Conquistou nova vitória e- veníentes do orçamento Ie

Democráta e da União Crís- Ieitoral em 1961, contínuan- deral. Sôbre êste sistema in-

. UI.,social é um partido ex- do partido majoritário. No formarei em outro artigo.

f
tremamente pO,bre ..Vivia de entanto, registra ainda hoje Os' donativos previstos na

contribuições dos seus mem- dívidas pesaras, oriundas nova lei, ainda a ser votada,

bros inscritos e dos donati- daquêle ano das' eleições. podem ser feitos da seguin
I vos da indústria e comércio, O cálculo revela os seguin te maneira: quem entrega a

(
especialmente em época de tes dados a despeito das re um partido . um donativo,

/ eleições. J
A lei fiscal até ceitas partídãrjes: por exemplo 1.000. marcos,

10G8 foi interpretada 'de tal Partido receberá uma espócie de tí-

modo, que contribuições pa- Socialista (SPD) Receita tulo ela dívida pública no

ra os partidos eram descon- estimativa 1963 29,9 milhões valor de 30%, isto é de 300

. táveis do ímpôsto de renda - Número de sócios contrí- marcos, Este título será a

a ser pago à Federação. Por buintes, 650.000 -.Receita ceita pelo fisco como' dínheí

isso mesmo o partido majo-' de socícs contribuintes em ro, no ano da emissão e no

rítarío até 1958 pouco inte- marcos 14,0 milhões. ano seguinte. Falta ainda

rêsse teve na regulamenta- União Cristã-DemoCráta um acôrdo entre os três par

ção do artigo 21, pois indús- (CDU) - Receita estimativa tidos quanto' ao anonimato

tria e comércio favorecidos 1963 em marcos 24,0 milhões dos contribuintes, problema

pela lei fiscal não negaram - Número de sócios con- muito sério, que provável

,'1 sua colaboração na , vida tribuintes 27Q,000 - ;Receita mente resultará ainda em lu

partidária, quando necessá- de sócios contribuintes em ta partidária nos bastidores

ria.
.

marcoa-S.â. milhões '\, .

e n.o próprio Parlamento.

U O Partido Sbciàlista;,'o'se-' ; UhfãOJi.lt;�t�OC:��·:�Uj�", ...� iN '" ';';'« '; .. ,:,.", '

•

"'-.,,.
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CRONlctrtTERNA ...
do jornal "O Estado'; A pulsação dos mot��es esban.

A:RÃO TITO' DE SOUZA
jou nos ares cttad'ínos 'variedade,

,

• estridentes. Os aviões; voando.
.

A leitora. Luci ·M. Rosa; de3_

ta capital; t,eve a gentileza. de

vlstol'lar O nosso' arquivo de es- à baix'ã. alterra; pareciam pássa

eritos jornalísticos.' Na se�ã'" O:; três aviões surgiram sôbre ros disCipliCi€utes. Ato continuo

de crÔnieas já ptblicadas; ela os edifício. majeStosoS; onde se elevaram; ganhavam. alturas

deparou c,bm a "Crônica Eterna' uma i)l�en.idade ele hastes me+á até emborcarem no �:;paçO'

a qual rem�l11ora aquêle acíden- Uca. apontavam para o infinito E lá das alturas; despencavam

te aviatório em que perdeu a vida Depois; subirarn'-" mais alto; e se como fôlhas'mortas. CO�lO fô

um grande "az " da FAB �ecu,tara�l �:;tuptend,.s .parábn- -lhas sêllas fazendo viravoltas

Téndo. sido te:;temunha ocular las na quietude do céu. executando c ircun lô quios ímposví

.do . trágico acontecimento; a Nr.m momento;' a imagem :lo ' veis... Próximo .da terra; o pul
. leitora "9' ler o nosso eSCll'ito; quo avião refletiu-se sôbj'e os mu- sar dos motores aumentava brus

não foi publ icado nesta capital rais da qidade. O rurrrcr aumen- carnente . E a máquina do avião

sentiu-.e profundamenj;e ';emoc!o to,u de íntensldude na passarelâ pa rec.ía ter a fôrça de tlIm mOnB •

nada e 50 liCito"\-J?�S· a sua' repro aaS rUa' estreitas e
r�3soantes. tr'o mitológico ....

dução. Ei-Ia aqui; portanto; E o aviãO' brilhoU entre a luz Era chegado o momento cul

num;! deferência tôda e.speClial celeste e a argamassa terrena. minante das acrobaclias na cla

ridade contagiante do ar. Sob

li: x x,

o céu grandios!l ha introdução
.

,-/

da tarde. Onde 'l
.. pulsar d03 mo'

tore, criava �uriosidades no es

paç'O esple!"den·te. COmo .
um pas

Saro mecânico brincando; eSque

'ido das horas do mundo ..

Esqr,ecido daS horas que esta-

vam ardendo; qUe' se transforma

vam. em cinzas.. .. Horas que

produziram desastre:;; 9irigia5 de

extrema urgênCia; e que deixa

valU; atrás de si; rasto de san

gue e cheiro de éter sufocante

Comrinic� a seus amigos e clientes íl Era sing�larmcnte belo; ma.S

mudança 'de seu consuitó�io para a rua Feli.., estremamente audacioso; aqUêle

"
"

•

< mOmento das acrobatas aéreo,!

< pe Schmidt h. 51 sala 50 - Edifício Jaque-' Do prédios; das "asas; dos ja,r-

line (ao lado do Hotel Cacíque).·· di:s e daS fuas r�ssoante3 de
- \ Florianópolis; olhos distantes

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

y'ENDf-SE .

Vende-se um acordeão marca Veronese
.

.' \

com 80 baixos, em perfeito estado, Tratar
a Rua Conselheiro Mafra No. 188

Comunicação,
< Dr. Júlio Doin Vieira

l·
II '

r·

fixa'mm os aviões

claridade vibranteVui Construir ou Reforma?
a' fl tell tos;

evollindo na

d'O ar.

Enquanto a3 horas do

Consulte Nossos Preços

Ind. e Comércio Metalúrgica ATLÀS S. 1.

al'diam em tôrllO a.aquela revc'all.,;

Enquanto u momento universal

criava efervescências na vida

urbana. Enquanto o verão impe

l'ava e
ca::5tlg::lva a ct�a(�t:.

Repéo tinamen te; porém;

ginOU-se no j!éll citadino'

Rua: Deodoro N. 23 , ,

ori-
I

Filial Florianópolis algo

de im·pre.sj-onante. COmo um des

vari'o na visão dos espectadores:
no espaço; comO um 4ólide; o

avião de ,governado se. projetou·.
Caindo na çldade em pânico.

Na cidade qUe parecia ·um desc.O

DR. Sebastião Moura
CIRURGIAO-DENTISTA
Clínica Diurna e N"turnli

ExDentista ciD Seminário Camiliano Pio XII

de S. Paulo
Tratamento Indolor pela Altu Rotaçã<l

mulla I peixe. l!larinho vibranu"

estarrecfd'o. Ond'e milhareS

corações comovidos.

de

X' xx

Foi quando a almí1 doS homens

11;:We das ele joelhos;pl'u:-:trandO-!'e
l'OU H pUZ ete I'na. paz

QUINTA PAGINA

>.
\_ ......

1;.,'
'''ti' ,_ . \

A I�
•

A 'SU,R'PR'ÊSA tÉ!'O WO��((i)f1I}flfJrr DA ·M�' -'AG:ORA TAMBÉM EM
FL_ORIANÓPOLIS. ROTEIRO: SÃO ;.Â� ��>"".·C:URITIBA - FLORIANÓ
POLIS PÔRTÓ ALEGRE. TRÊS" V � "POR· S:EMANA. IN'CLUIN
DO ESTA CIDAD.E PROGRES'SI A ROTA DO WO�@@}(IJ]Ill1f A

VASP PRETENDE VENCER ��AL·�, '., ETAPÁ IMPORTANTE. EM
SEU ESFÔRCO DE INTEGRAÇÃO ;', ,�tl0·.NAL -, PARA VOCÊS, UM

., , . . .
.. .... ,.<.�. ..

A\/I.Ã\O DE CATEG_ORIA: CAPACI[)�iD;tf�:' R.ARA 56' PASSAGEIROS'

VELOCIDAQE DE 600 QUILÔMET�$., HQRÁRIOS; POLTRONAS
CONFORTAVEIS E JANELAS PAN'-"'-'-;AMICAS; CIl,BINA PRESSU

RIZADA; MÚSICA A BORDO;· JM·'·,c, _i::LIDCY. POR QUATRO PODE
ROSAS TURBINAS ROLLS ROYC�t§·ART, SERVICO DE CATEGO
F\'li\ I f\jTER NAC tO NAL" ·PR'.f; F�:�;� --·.·:0;:-·;,P'O,R, P ERSQ NALI DAD E-S
MUNDIAIS. E O CAMINHO, :�;·.··t:IV1.·E.�COLHE E O RADAR'j

VIIJ'E BEM VIIJEVASP.@• •

RUA CONS.ELHEIRO MAFRA, 90 - TEL.: 2402,

CafeiCUltores
HAMBURGO .

- ORBE alf.�nQegários, de um ):nar
PRESS _:. Firmas importa� co por quilo; serão reduzi

dora1;j 'de café alemãs decla- dos para todos "terceiros".
raram recentemente, serem

.
em aproximadamente DM

infundadas a& preocupações 0,30 por' quilo, ou seja uma

dos países latino-americanos diminuição de 9,6% do va

produtores de café, de que lar atual.
a sua 'alta participação na ror ó1itro lado, tactos os

importação al\)mã do ,produ- tipos de café isentos de ta
to - que é de cêrca de 85%

Latinos
xa alfandegária estarão, não --' _:_
obstante, sujeitos aos de·:
111&ls impostos incidentes' sô_'
bte o café na Alemanha: im
pôsto sôbre o cafe, de DM
'3,60 por quilo e impôsto sô'
bre' a

.
venda de DM 0,32 por

'quilo.

,-,' .

. ·Curso Prepar'afótio,'Continente
CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

ARTIGO 91. (GINÀSiO EM UM ANO
PREFERENCIAL ADMISSÃO- seja prejudicad,a com a

entrada em 'ligor do Trata
do de .Associação

.

entre a·

Comunidade Econômica' Eu
ropéiá e "os Estados" africa
nos e com Madagascar; ês
te acôrdo permitirá.que .os
tipos de café

'.

provenientes
da Africa 'entre na CEE isen
tos de taxa alfl:tndeg�ria.

EOIIAi DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente Edital ,ficam notificados todos os servi

dores d'l Legião BrasÍleira de Assistênc-ia,. que se, encon

tram licenciados ou à disposição de outras entidades a se

apreséntarem no' pni:Zô máidrpÓ e' improrrop-áveÍ
.

de 10
(·dez) dias cpntagos a· part,ir desta publicação. .

-

A ap.res-enta,ção será feita na Comiss-ão Cél.,.r-al dos que
se encont!em no .Distrito Fede:y;!ll ou <no ,Estado da Guana
bara e nas. Comissões Estaduais respectiva's dos Estados
'em qiJ,e estfverém: os dei11als.

.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 19G4.

sos

.'
.

DpRANTE O ANO
.

- Baseado nos' mais modernos proces-
pedagógicos.

.

.

Dirigido pelo:
PROF. VICTOR FERREIRA ',. L.�

SILVA

HORARIOS DIURNOS E NOTURNQS'
Faça sU.a inscM�ão a Rua Dr. Fulvio

Aducci, antiga 24 (l�.1Vlai,i� 748 - 1 o an(b�
'. •. .,. ,.

""I'? ", / .. i>i' 'ii1as novas.,
.

� 1.;l��úi��;2�il�L�d::i��:;�'

Safientam as meSnlE\S flr
mas que esta vantagem nfw
será tão grande Quanto pare-',' .J. �, ;

,;, "".

en� 'vigêl1;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



49 ANOS DE LABUTA

CONSTANTE EM PROL
•

DE SANTA CATARlN4

NO SETOR DOS ESPORTES"
)

, II
.. �--

--_._---�------�-,-- - ...

Com êsse intuito seguiram pa- taram 'S1:"'. vistas- para ceronel
ra a Guanabara dois desportistas :ue estava empres�ad'; 'a� :r:'áu- --""""_""----'-V-,--F-'O-"-""':Ede Jotnvilte , ti co de Recife; log�aÍlcIo então

Contu�';; ,,,,1'S dese ios nãO pu êxito nits neP-oriaçiieé,
.

�

.

.

l1li1111l1li

. ,

"0PB"F pPF,�� - lHO - () rr';'1afnne
(ln fl�.j.'��n ("r�:".p, n"fJp vpr ::l,\ l"Qç'�n!l í"M (l1J4'm
esrã,fa1à .... ...lo'l 'sp;tl Q1"-rPS!F'nt�d() n�l� �:ti1Y1éil'a
"(TP'�;ao público, londrino dentro d� poucqs

�d� r
U')'Yl� ,firl'Yl� brit.anl('::I p�f� �nT""nfpf!lnrlO

FU!lS ,pynprl�'Y'I�l�,Ç' ;OTYl 11m' ��ofryu� "'''''''0, ele
tl"!'nç'miSF;n (lp tF.'10V1c:'::ío. JYlo�l:::.ntp fi�� tp.le-

.- f

fA,.,i('ns. O, /�ic;:tprn::l f. ::!npl"f"lf>nqrlr � rl"'n_o-
.,.....,in�,1n Ynn,1111",,:,;:ln rl", i ...... ...,nh:� nol" ��iQ'()".

- , 1 '

pt:'l"'I""'lte ;:) tr::->"!18'1""'ic:'�;n rl� hYl!'p'f'yY'I h;:l" ti=\o

T'pY'fpit? ('omn ;:) nR te1p'ui,,,ão, c{)m�l"J31 .mas
tnrinc: ns =Iementos para ser; nitidamente

,-

�

idéntHi�prl::J ..

Universidade de SantaCijtarina
Divisão de,Ma\ferial
E D I TAL N. 35/64

Concorrência" Pública n 34/64' I

O Diretor da' Divisão de Material da
Universidade de Santa'Catarina. devidamen
te autorizado pelo Magnífico Reitor, faz
ciente aos interessados que se acha aberta
Concorrência Pública, anrazada para às
15,00 horas do dia, 2'5 d� junho de 1.964. pa
ra, aquisição 'de aparêlhos, veículos, mate

riais de expediente. cor-a e cozinha e de cons

trução, aparelhos científicos e produtos quí-
'micos. para a.Faculdade' de "Fá-rmácia ' desta
Universidade.

Esnecifi�Rcão ; noderão ser, obtild�s na
I" ! � "

.

Dívísão de Material .da JReitori� ,rlá U.RC ..

n� dias' úteis; no horário das 13,OO'.às 17;00
héras.

DiVisão de Material, em to de [unho de
- 1964.

,'," I

A,OllP11,.1",11'> ,1P ln1!:!O'P1'Yl, r';'(>I'>l-irp :rn�

lh('\r� (>()'M ::l ,1'n11n�"f>;0 ri" t�"':'��'+: ri!:! tÇl_
-

'

'I
, Jp rpf>"''''�t'\l''� n!'l'"n 11ma dímensão.. inferior à

,
" ,.' l' ,

, 'P('I...;-n�1 f1� tpll'>vj��o. '

,

'

PROFESSO:D H;E,Dr:n 'n .. "'UI"iE�MIN'N
"_

,':, Missa' de -7° 'dia.' �,.,� ,

CO'N,VIlE
F,Rl\TA, 'J{Fn�L. 7T1\fl\IfERMA 'N'N. AN

TONIO, CORDEIRO VIEmA. esj ôsa e fi
'lhos (ausentes), convidam para, níi�sà de 7(1,
dia que mandam celebrar em memoria do
seu 'i�p�t'flJe('.j�TPl 'psnÔ�o. :

SO!tro, 'nai e, avô
. - t, .

.-

_' HER€TLIO' ZIMIVrERl\IAl\q-M qnk sera ce-

lebrada .día 20; sabado as 7,30 na Igrejade
São Francisco. '

. ç,:.'::}�:i..:,.}

" JOSOE', . F()RTKAMP
. Diretor

��------------------------"-------�

Cí�
.
,

REDATOR
Pedro Paulo Machado

, COLABORADORES ESPECIAIS'

MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS
GILBERTO' PAIVA

COLABORADORES
RUI LOBO - MILTON F. A'VILA - ORILOO 'LISBOA

\ MARIO INACIO COELHO � DÉCIO BORTOLUZZI
ABELARDO ABRAHAM

,

A bem, da" verdade se diga que o êrro

capital da CB� foi mais' na parte adminis

trativa;' quando consentiu que a partida Bra
sil x�A�gentina, fosse 'realizada em São Pau

lo, no 'Pa��embú, mais por imposição de
Mendonça Falcão do que propriamente por
vontade de' nossos dirigentes.

,

'

O' Pacaembú, está provado, nao serve

para disputas internacionais.
,

Perdemos ali o jogo, perdeu a CBD di
nheiro, e muito, naquela partida; e moral
mente' perdemos muito de nosso' prestigio, já
que as mesmas cênas do jôgo Santos x Pe

nharal se' repitiram.. garrafas dentro do

campo.
"

Estive assistindo Portugal x Brasil sen
tado ao lado de Minella; este notável tec�
co argentino, famoso craque do passado, que
me disse que esta seleção argentina, 'éra no

'vá, 'jogava ha pouco tempo, mas que foram
escolhidos "a dedo", e reafirmou que não,

éra tanto de admirarvencer o Brasil; que em

bora,' bi-campeão, atravessa fáse má, não ti
nha articulação nas suas linhas, e ele. técni
co tinha também o direito, dentro de suas

..

observações; de' saber como marcar o
.. qua

dro brasileiro.
;Os argentinos, possuem a cabeça fria

dentro do campo', mormente numa decisão;
fdram batidos dêntro da cancha pelos ingle
ses que técnicamente jogaram muito supe
rior. mas venceram no final por luxo, com

uma, calma impressionante.
Contudo, se ° Brasil conseguiu duas me

moráveis: 'vitórias o seu prestígio não ficou
lá muito abalado por razão de uma, derrota

.

. (
.

- .

frente aos argentinos.
Precisamos ter mais 'humildade' para

aceitar de cabeça baixa os revéses, precisa
mos ter modéstia para reconhecer' que ou

tros .nossam ser melhores que nós. ou jogar
melhor. e precisam os responsáveis pela
CBD deixar de lado outros Interêsses

os da nossa selecão.,',.
. ',\>� ,':

;J_,_ ."
", � ;'", .'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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demaior cornprccíor
vinho ,Francês é a

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

Alemanha

Os juizes; Festeiros, e a Comissão d� ,� .A

-.

--. �p...

Construção da nova Igreja de São .João Ba- . �l\, p! R EV!OE N C I,A
.

S 'O,C I �L �._II_'�\_'., .tista, de Capoeiras,. têm a satisfação de- con-
.

. ,:�vidar os fiéis e o povo em' geral pára partici- _, a, e::a.&s. &vttc-_:..L.-.,j
par dos festejos e� honra do-Santo Padroei- ATEN�ÃO COKTRIBUINTES 1. 1 _ .05 segurados :bl'angidns
ro do Bairro de Capoeiras, transladacão da DO. LA.P.T.E.C.: ResOltlf,'ão pelo dIsposto acima serão d is pen

'

imagem de Cristo Cricificado, primeira �is- de Serviço 'no. 456 de 6" de maic sados d,e eXaúIOS de revi3f;0: méd í

"

"

.

'

•
'. de 1-�64. ca lançando-se em se"lS proCJes -

._. ,

sa a ser resada na nova igreja e' CRISMA .

sos c I,�has de pagamento ás

:1"
.: h" ,

.

.

': .' ..

t
iii ' '5

1963GERAL\ com o seguinte programa: �H�RE����I�TR��IV�ONs:� Ue;id:sOasno:e:��r::: de 'andal11�l�-tG ..
'

re'm 1,0. IJ;lB I' (\ 'r-�\� �1.·X . f�, ��, S'� � e, �p 6I.,.� .. j ....
.

'

INSTITGTÇl IDE' AP:J.SiENTADO- relativos à matéria �eião devol I I U J III V i &t. y � (ii... • w.iJ;' 1_ � � }I

RIA E PEKSÕES DOS K\fPRE vidos às aut::>ridades recorridas
CADOS_ EM TRANSPORTE:3 E 3 .. Revógnm-as as disposiç<ie3' O'" to g' 0'0 n'laent�s-tft O'1IAI:,tfaA ·coCARGAS no Uso das

. atribuições para que r�onsiderem suáj deci U r �.,
� � s ;. a' 1-:' � � II �� � � r' � i �.: "i L ;:�.'Pia 20/6 _ sábado _ ás 19.00 horas qRue 1lhe_ foram condferidacs Plehla sões ; I)°t�·_t��l�O�deSta Rs. "

t, :. . \J 'I f,� !LU' � I' � (j
.. ;,

eso uçao no. 417' 9 orise o em con rart«. .

'.

novena preparatória. Administrativo ; . proferida na pRBE PRESS - RIO - Investigações, descobriu que,
.

.

_

Dia 21/6 -.- domingo - ás 8,30 horas 384a. ses3ão, reaílzada:e1ll' ..... Héli'6 Lins WalcaC,er O cientista Britânico, Dr. injetando-se álcalis e glucose

Sa.nta Missa. _' ás 19 horas novena'. .
12.7.1D63. PRESI'DENTE' . Geoffrey Dawes, Diretor do em macacos privados de o-

Considerando l·�:lteracl.as d"cj - P. N:r.r - 75!lf44.189fG3 Instituto Nuffíeld de Invés- xigemo, no momento do

Dia 22/6 _ segunda-feira - ás 19,00 sões do COnselho SlIt·eri<Jr da
'. .•

tígações Médicas dá Univer- nascimento, os animais lo-
h I A P C A t I drni . sidade de Oxford, em suas gravam viver. A falta de oxí-horas novena. ne"idênc,ia Social e d-spa.ühos ....: a ua a 'iU�nlS-,

•

r do Excc.cn tissi mo Senhor Minis- tração do Instituto' dos Comerni gênio é geralmente a causa-

Dia 23/6 -. terça-feira - as 8,30 ho- tIO elo 'Trabalho
.

de f'revidência u-ios: que tem no: c1omando" .

o
---------- das lesões cerebrais no'

ras concentracão dos fiéis da naróonia do Es- Sócial; CWóTnHRAl\'DO aeór- sr , Silvio Vioúi Vasconcenos�
Nada',' 'de

momento do nascimento,
.

.

nos sêres humanos.
t it

-

M t
.

. N S-· h r d dãcs do Supremo Triblinal Fede- oeterminoJl- .e3tudos no sentido"
, relO e novena, na a fIZ ossa en �ora e .' , . '..

'

�
. Sôbre esta teoria, o Dr .

.

, ,

.

..' ral; essencrars; especialmenre. vlsan(1f)
Dawes chegou já a notáveisFátima. _ As "19. °O' horas' Procissão d a CONSIDERANDO 03' ,

têrmos de dinamiza-r . vários 'serviços
. '. .

REBITES resultados; abrindo assim o

imagem de Cristo Crucificado 'da Igreja Ma,- 3.187; do Conselho. Administra à cdn�,"sã� rápida .d� benefíéio�.
.

.

. caminno p!tra e:�n.eriências.. " j
. ., ,

I
-.'

d 'C'
. da Resolução 11'0.' 1.274/63 d.o 'Entre os vári30 técnicos (Jue10... ,'. ,IJ"" 'f' '.. • 1.: b�t-;"rlU 11;1tnz ate o greJa' e. apoelras.

.

' ... '.' ;i ,
..

":.,, , "." �.-" ,.i ., ... ;r" - ".'. - ;" ""-i.. -,-,\��.'ó'�
',. CUUlcas mau, prOfUl_lçl�' em..._.__ - .-' - �

•

'

". '. _ tlvo; publIcada nos DDS 76/64; ramo convidados. I>da ""t,',:'l.,:.--? -

�-l!lxija ·enr-set.c carro erhnçâs "iecéin- nascitÚts que

, _
I?la 2�!6 ,-:-:_q"'::l.�!:t.a._::f�ira.nlA.D�SAO GOKSlDERANDO;' énfiínf

--�

o-�o 'Centi;I'do L-\.l'i: J;nra re' Lona de ll'e.iu:o ""' __ ...pU:; tenham ficado asfixiadas du-.
- -jOAO"'13ATISTA. .

qUe <!!onsta no processo no. 759 organizar' Os' Wl·\·;_Ç'.,;· Cncontl'a-
-. '60% mais:. no'; aproveitá dante o parto.

.

ÁS 19.00 hrs. Santp Mis_sa, na �-ri.!1ta da Prof' 44.189.f63 . se D Dr. Fc'l':"",;". Ca,\1:,1'l';o D'- ment� 'das Lona!>. ---....--

nova Igreja (em construção) ás .23,00. hrs. RESOLVE, ;.�:) (�;�,,�'(:.�q�;�, :�lI�;o �:ta�,: P::'
CAr DO' Cartazes

do Dia
Q

..

d f'
. "

Co te,."po e5ceVe IlI' 'Eio; rcOrg'a-, JA' OS fREI.'uelma e ogos. '. .'
.

.
.

t.

a.
..

'. 1. - São declaradas definitiva nizando a Junta de Julgalllen O
Dia 25/6 '-.- 5

_

feira - ás 19,00 horas vaÚdez de data de início até SO o: Revisii; da D�legaci� Reg10lHl

Novena.'
.

mente as apOs�ntadorias por in- da GU;:na""l'a,

. Dia 26/6' 6a feira,_ ás 19,00. horas
de setembro de 1955; inCltl3jye.

Novena
Dia 27/6 -. Sábado. _. ás 19,00 horas

Novena.
.

Dia 28/6 - Domingo _' áS,8 30 'horas
Recenção ao E-XPlO Sr.. Revmo. Arcehj�lJ()
COéldilltor D. Fp1icio Cps:ar d� r,lln'ha Vas�

PARIS ---'- ORBE - PR�SS
_ No período de 1.0 de se

tembro de 1962 a 31 de agôs
to de 1963, a França expor
tou para à República Fede

ral da Alemanha nada me

nOS de 1,08 milhões de hec

tolitros 'de vinho.

Isto representa 80% dos

fornecimentos franceses de
vinho para a Comunidade
Econômica Européia e qua
se metade do total de ex

portação. A Alemanha Oci
dental é, portanto, o. maíor
consumidor do vinho para
o consumo francês.

Igreja de São João Batista.

CAPÇ>EIRAS _ FLORIANÓPDLIS

iii',
FESTA DE SÃO JOÃO, BATISTA

_. CONVITE ,-.

- ,
"

·t.

P R O ca A MA

conceJJo.s e aos Srs. Jui7es e Festeiros em

frente a nmT� 12:rei� rle C::I1"IAPir::l's.
Ás 9 00 horas S�nta Missa festiva cele

brada ne]o Exl11.o. Sr. Revmo. Al'('phi�nn ro::}-
-

, dil1tor e cant;::lrb np10 côro iI� Im-ej& Matriz

-.da Paróquia de N. Sr::l.. de FMhná.
Ás 14 horas CRISMA GERAL.
Ás 1 7 00 horas Procissão em 'honra de

São João B�tista.
Âs 19. O O horas Novena.
Ás 23,00 horas Encerramento e queima

de fógos.
Anós élS atos rE'lie-iosos- funcionnrá rliá

rj�.rnente BarraquinJ,as, Serviço de Bar,
Churrascos, quente etc.

"

'TODA A RENDA DA FESTA SERA
"

APLICADA NA C,ONSTRUÇÃO DA NOVA
IGREJA

.

Capoeiras, junho de 1964
A COMISSÃO

JUIZES: Exmo. Sr. Celso Ramos, DD.
.

Govern�dor do Estado e Exma. Sra.
Exmo Sr. Deputado Ivo Silveira DD. Presi
dente da Assembléia _Legislativa e Exma. Sra.

-� Exmo. Sra. Miguel Peres e Exma. Sra.
- Exmo. Sr. Haroldo Simas e Exma. Sra.'
- Exmo. Sr. Machado da Silva e Exma. Sra.

.

FESTEIROS: Exmo. Sr. Dr. Aderbal
Ramos da Silva e Exma. Sra. - Exmo. Sr.
Placido Silv� e Exma. Sra.

PRESIDENTE DA COMISSÃO CONS
T�UTORA: João Navegante Pires.

V T0: Padre Quinto Daviàe ' Baldes
sar, Vigário. da Paróquia de No�§a Sra. de'

.

'Uma.. S,·'

.í !'

� 1_:'

--:: :'-,�,"

I (j F'
, ri

.·I� t2�;< i!r_

i�

Mêln Paulista
Bufei de 1,80
Mesa Elastica - 1,.80
6 cadeiras Estofadas Plástico

10 pagamentos de cs 36.000,00
A' vista Cr$ 260.000,Oll

Modêlo Carioca

Concurso ·:lmpoHância Socia'l da
Marinha" Foi'ransferi1do
o CONCpRSO IMPO�TÂNCIA SO-'

CIAL DA MARINHA DO BRASIL, institui
do para alunos das universidades brasileiras
pelo Serviço de Relações Públicas da Mari
nha, foi transferido sine die. Nesse sentido
o professor João David Ferreira Lima, Mag
nífico Reitor 'da Universidade de Santa Ca
tarina. recebeu do Secretário Executivo da �
COSUPI ofício em que o prof. Antônio Cou
lceiro agradece a colaboração do Reitor Fer
reira Lima e manifesta o grande intér.êsse da
Marinha em realizá-lo em época 'mais opor-

." -

.

Bufei de 2,00
Mesa Elasticá � 1,80

.
- '.

6 cadeiras Esfofada's PlásHco
'10 pagamentos de Cr$' 38.000900

. At vista .:' Cr$ Z80�OÔO,OO

:I\f··.(/'-\Jlf:; is -,··C' i r'lT1"-:N. ,I, >fI 'I' ". r. �
�r . ,

tuna. "

i

, .

'. R.JerÔnimo Coelho', 5'
. Ieleíone 3478 -.Fior1a�r� polis

J "'liO1 'E]. 1 gp {,.s
"

OLHO�3
US? óculos

bem cdoptcdcs

\.

atendemos com e:(OT,r'-i'J

suo receito de ócu!.:-s

P,ua 8antoo Saraiva 4;;,

ffi'fREITO

ÓTICA. ESPEClALlZ,6
MODERNO lASüRATCn ..

às. g �. 8 hora:;

r'aviei Janssen

Joyce. TaJl'ler
Al\EL DJi. FOGO

Metroc,o lor

•

I
•

.

Cine Ritz N O I A,�
• O Grupo de Bolão "GATINHOS",

anexo a sociedade dos atiradores de Floria-.
néroJis, levará a efeito em sua séde soçial
sábado.' dia 20, uma fe�t.inha junina em �o-

memo;:-a.:;§.o a passagem de �ua fundação� Pa-
.

ra maicr brilhantismo da mesma, espera os '!,
componentes do grupo contar com o com-

,

.

t d t d s associaoos e exma.pare.cnnen -o e o os o

fa.miUas .

.. e?-::-.€;P hofns

James ·Stewart.
}]:t"recn O'Hara

li'�hian

�·';.S i?FEJAS- l.-;r ?,'...F . ..\ T

)
/
\
./
;

r' Ri;me .oxy .\

às 4·
(:'
o' hora.:5.

CANTI�:FI":\S
----------------�--------------------�

HEROI POR ACASO

financiamen�os �ndustriais
Elaboração de projetos econômicos e

preenchimento de qUE'stionário:s para im

plantação 'ou amplicação je indústrias de a- .

côrdu cnm as exigências dos estabelecimen
tos fjJ}anciadores.

EDV>t·ARD NAVARRO
ECOli0miEta

C. R. E. P. - 683
Reg Rercílio Luz S/L Ed Esther

Apto. 102 - Fone 3728
Contratação de professôres'

às 8 horas

Vittorio Gas3mann_-

"

EM

LEGENDA HEROICA
Censl1ra até 10 anoS •

L_. .

.

itMPERIO
às 8 horas

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Oficial' da Propriedade

Industrial
Registro de marcas, patentes de invenção
nomes comerciais; títulos de estabelecimen
to insi::.mias· frases de propaganda e marcai
., D, ,

de exportaçãc
Rua Tenente Silveira, 29 -- '10 ·andar -
Sala 8'� Altos da Casa Nair '�- Florianó- .

,

P91is +;-,Çab;a f"9sJal �7 - ��&he 3912
�:
__ ,). ',�.'_;\\(_' ,L i�. ,',

I

::!��:_\ ir.·�' ""'-f/{' ,

����������

-�
'.

Gleun CorJi,ilt.
PatríCia Brelin
A TRAMA DIABOLICA

Censura até 18 anO�

Cine Rajá

(�- J �,..Jao ose,
!�

.

às 8 heras --_.;

Gabrielle Ferzetti.

Jean ,;�eber� . � em.".
Ço.NGO EM FURIA
... ,'(-' .... '._ ... :

I'

SUL
'1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Lin"coln ,Gordon a r dece ao Gov. (eis
---��--------------------------------------._---,�-���----------------------------�----------�--------------------�--�----

Convocados pela CIBPU

(Comissão Interestadual da
Bacia Paraná-Uruguai) reu-

'

nírarn-se em São Paulo, nos /

. dias 11 e 12 últimos, técni
cos dos vários .bancos e

entidades de desenvolvírnen-
- to compreendidos na área

de [urisdícâo da CIBPU, pa
ra a discussão de proble
mas específicos da pequena
e média einprêsa.
Assim é que comparece

ram especialistas do Banco
Regional do Extremo-Sul, Cientes do importante pa-

o
Florianópolis, (Q,uarta-Fe�ra),' 17 de ;hmlu> de 1964

JCSEUTO TEM', fÃ -CLUBE

Em 25-12·63 após' assistir o filme ��Esçuta a minha

-cançao", mil jovem pauusta 'Ch';'HidUv f'�b�H,dV ,lVluHü", Da-'

tista fundou o Fã Club Joselito, que têm por finalidades

divulgar os filmes e as músicas .do pequeno artista-cantor.
Assim sendo o Fã Clube estendemos a todos os ínteres-
,sados o convite pam sócio.

FC Joselito - Secção de
tal 646. Florianópolis,
--------------�------------��----------------

Santa Catar!na. Caixa Pos-

':PTB (ONnNUA 'EM OiPOSIÇÁO•

',!-.,,' ,r-

mas ,11 ser encaminhado ao
.

l.!. IJ l.r�tf1mj,�,); �s:eg::lli�a o:. d.epu�
'tado J)outel de Andradé,', a
pósição ."dú':iiartÍdo,' é

'

de
cel'rada".cipos'içã!�,.do Gbvêr-
n�

,

BRASíLIA, 16 (OE) - A
bancada petebista na' Câina·
rã Federal, deverá 'estar,
reuni�a amanhã, para exa

minar o programa de refor-

NOT'lfIAS ,DA SE(RET!R-IA�-DA'
, S�EGURANÇA '

.

O Secretário da' Seguran- Bastos de Araújo, Diretor
ça Pública, Cél.

.

Dànilo da Diretord. do Serviço' de
Khtes recebeu em audiência Fiscalização de' Armas e

as seguintes pessoas:. sr, Munições;: Dr. Fernando
Zeno. Germano Etgs -- �re- Emilio Wendhausen, Dire.
feito de São Lourenço D�Oes- tor, ,do Instituto:': de Identi-'
te; Ten. Belfort DelI. Valle Y ficação'e'Médicd: Legal; sr.

Araújo, da P.M.; Cél. 'Te- Ézio Miguel da Luz e Cél.
seu Domingos Muniz, da Florimar Cam:pello, Chefe
RR. da P.M.; cr. Alcides da.16" C.R.,

'

�ecretaria da
Agr'icuUura
'No expediente dos dias
11 e 12 do corrente mês Çl
senhor Secretário 'da Agri
cultura, 'dr. Luiz Gabriél,
atendeu em' seu Gabinete

as seguintes pessôas:
Deputado Walter ,Gomes

de São João Batista, tra

tou de interêsse na distri

buição, de sementes de hor

taliças; Dep. AbePÃvila dós

Santos, tratou ,de matéria

especial na assistência do

pro.dutor do Vale do Ita,iaí;
Dep. Pimlo Preis cÍe Cric!ú
ma, interêsse de sementes
de hortaliças; Dep. Nelson"'

Pedrini de Joaçaba. encami:
nhou reivindieações de pro
dutores rurais e especial
mente do ihte,Ê�sse dos trj
tlcultores catarinenses; Sr.

Ivan Mattos funcionário da

Secreta,ria d'l. Fazenda. tra

'tau de assuntos especiais;
, S· ,ri' '.Sr. alustra!1p ",(1S ,a

de Pôrto 'trl}j1')1)�' 011e em�a

minhou interiê'�8es especi[,).is,
" -,,,,-._,

t�nt.�
r-�" ' .. � (I,j"io Cjste,

C:�ndl'r Silvestre Pra·

Poffo (1

menta;
.

- critérios' de avaliação;
,formas de financia

mento.

,O BDE; f,azenclo-se pie
'sente na pessoa dos senho
res Dr. Jacob Moojen Nacul
e Prof. "Fernando Marcon-

cíarnento, ; com, ênfase nos

'bens de produção e bens

intermediários; ,que apro
veitem matéríà prima re

gional
,

e ocupem mão de
obra 10ca1. Deve-se atender
da mesma maneira para a

destinação dêsse bens. Nes-,

te sentido dar-se-á priorida
de aos projetos que contri
buam para a solução da'
crise' de abastecimento do

país, . para o aumento

As discussões que se pro
longaram por dois dias, fo
ram por todos os motivos

proveitosos.

Chegaram-se a muitas
conclusões. Ficou decidido
também que a CIBPU deve
rá 'efetuar um estudo de

grandes proporções sôbre a.

pequena e média emprêsa,
I

bem \ como preparar mate
rial sugerido pelos técni
cos para uma segunda reu

nião, idêntica a que se efe
tuou nesses dias.

das

Góvêrno executa
obras em Joinville

() 'Presidente Cast"elo

Bnmeo assinoll I) decreto

do Ministéfio da Viação e

Obras públicas;, inserindo
vari'1s alterações no Plano

Preferencial de Obras Rodo-'

viárias. Do documento cons-

,(onferênda do.
Trabalho -

RIO/ 16 (OE) - Seguiu
ontem a noit� .para, Genebra
o . Ministro Arnaldo Sus-'

sekifld, que chefial'á a dele

gação brasilein\.
•
à realiza

ção d'!, Conferência Interna

cional do Trabalho. Respon
" .1
derá

,

interinamente pela
Pasta, o sr. Moa,cir Cardoso

de Oliveira.

o Governador Celso Ramos

dispensa a Joinville à bôa
vontade de, seu dedicado

auxiliar, o engenheiro An-'

nes Gualberto. até o final

do próximo '1.00 estarão
terminados o 'Ginásio e Es

cola Normal e a pavimen
tação' asfáltica JoinvÚle·São
Francisco.

o Embaixador Líncoln
Gordon, dos EE.pU., enviou
ao Governador Celso Ra

mos
.

a seguinte mensagem,
com' respeito à sua recente
estada em nosso Estado:
"Senhor Gevemader:
Desejo,' nesta oportuni

dade, expressar a Vossa Ex

celência, em' nome da Se

nhora Gordon, de minha
comítíva e em meu próprio
nome, nossa' sincera grati
dão por UJ;l1a visita tão

agradável e auspiciosa ao

Estado de, Santa Catarina.

Agradeço, particularmen
te, a Vossa Excelência, o

cuidadoso programa organi-,
zado para a minha' visita ao

Estado ,e pela .consíderação

eví-.

Ra
tato com a Uníversídj,
com grupos' ttabalhis
Anima-me a conviCGão
que tais contatos prelí
rés formarão a base
uma operação ainda

estreita entre o Govê
que represento e o Govê
do Estado de Santa ,Cat
na.

Com os votos que for
lo pela 'felicidade pess
de Vossa Excelênc'ia e 'p
crescente prosperidade
povo catarmense, subscre
mé, mui
Cordialmente,

•

Lincoln Gordori
Emb8ixador dos Estado

Unidos da América

.1-.'

qu� me dislflensou, .

acompa
nhando-me às cidades de

ItlfLjaí e Blumenau.
Regressei de Santa Cata

rína conservando favorável

impressão de sua indústria
e a operosa iniciativa de
seu povo, amplamente
dencíada pelas visitas
realizamos aos vários
belecimentos fabris .:l

rnunidade comercial.
Apreciei; "deveras, a opor

tunidade quê tive de con

versar pessoalmente com

Vossa Excelência e seus au-

,xiliares acêrca do '-'progra
ma de desenvolvimento que
determinou para o seu Es

tado e, igualmente, o ensejo
que tive' de, estabelecer con-

que
esta-

a co-

Orde'm
sendo
afirma

Juridica
restebelecids
Min. da Justica..

RIO, 16 COE) -- "Está se

processando normalmente o

restabelecímento da ordem

jurídica no páís, continuan
do vigentes. e operantes os

dispositivos da Constituição
e das leis". Isto foi o que
declarou hoje o Ministro

da Justiça, sr. Milton Cam

pos. Abordando outros as

suntos, disse o Ministro da

Justiça, qU<3 a nova lei do
inquilinato ainda em fase
de .

estudos, será encamí
nhada nos próximos dias

ao Corigreseo Nacional, em

'Cóncurso' sôbre a
�

Social da 'Marinha foi

combate no 4° assalto:

Transportado urgentemente
,ao .Hospital, foi submetid(')
a Unlrl ()rerrv�ií,o çirürgica
n0 c(rcbro, mas B5,o pO\lcJ.e

o' conl\(�ciméWto.

nha, obrigado a transferir
sine die a realização do re-

forma de mensagem. Ace!,: �

tuou que p�osseguem c- nA O'UTRA VOZ"estudos em torno da nOIl� ,

'

lei eleitoral, com a, contn

buição valiosa de diversos·
. setores da·' vida nacional.

, Segundo".o Ministro da Jus
tíça, o problema está Sen

do encarado COll1 'o máxi

mo interesse pelo- Govêrno,
e que a' aparente demora

na elaboração dêsses estu

dos, tem por objetivo: dar

uma fórmula definitiva às

soluções que serão propos
tas. '

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

Por motivo de Fôrça
Maior o Serviço de 'Rela

ções Públicas da Marinha
transferiu zslne die ° con
curso "IMPORTÂNCIA SO

CIAL DA MARINHA DO

BRASIL", que havia sido
instituido para os universi
tários de todo à país.
Nesse sentido o Professor

João David Ferreira Lima,
Magnífico Reitor," recebeu

éorr8spondência do S�cre
tário Executivo da COSUP�.
O ofício' do Secretário

Exec)1tivo da COSUPI está

redigido da seguinte for

ma:
. I;

. �';-
! i,;�

,
"j\/[ar;nUico Reitor,
Tenho o prazer de màis

uma vez dirigir-me à VÇlssa
Magnificência, .'1 resP,eito
do coor'urso 'para. ahÍ.nos
das Universidades brasilei

ras sôbre o tema "Impor
tância Social da MarJnha
,do Brasil".'
'Por motivo de fôrça
maior viu-se o, Serviço de

Relações Públicas da Mari-

plano, que estabelece:, alénl
das dotações,_ajuda do Fun

do Nacional Rodoviário.
O Plano compreende vin·

te-c-sete trecI:lC)s ,de. rodo-
,

.

.
.

.

vias 'federais, dent.re os

quais destacam-se
. todo o

percurso da BR-36' e 4.' eta

pas dà BR-59, assim especi
ficados:

BR,·36 - Florianópolis-São
Miguel d'Oeste - Implanta
ção.
BR·59 - a) trecho Curiti

. ba.JoinvUle -, melhoramen

tos e pavimentàção;
b) trecho Joinvi.11e-Floria

nópoU:s - Conclus�o da- pa- '

vimentação;
,

c) 'trechó' Florianópolis
Tôrres - conclusã,o da, im,

plantação e pavimentação;'
.

[1.) trecho Tôrres-Pôrto

Alegre _:_ melhoramentOs e

paviment'l.ção.
.. -----'''_

Ação conlunta para o desen
volví.nento da pequena e

média' En1prêsa
Banco de Desenvolvimento pel desempenhado no sís- des de Mattos, apresentou exportações e para a. subs
de Santa Catarina, Compa- terna econômico pelas em- várias proposições no sen- tituição de importações.
nhia de Desenvolvimento prêsas de pequeno e médio tido de que sejam fixadós � Finalmente consíderar-se-ão
do Paraná, ,COPEPAR, porte, os técnicos presen- critérios de financiamento os pedidos que apresentem'
Conselho de Desenvolvi- tes a esta reunião, com vis- flexível e adotadas formas maior valor adicionado .

menta do Extremo·Sul tas a fixação de uma polí- que tornem o crédito mais

CODESUL, Banco do Esta- tica qe financiamento a es- fácil e rápido. Propugnou
do de São Paulo, Banco do tàs emprêsas, debateram também pelo estabelecímen
Estado de � Minas Gerais, / especialmente o. seguinte te-

,

,to de uma linha, de fina)). i

CELUSA, 'Bahco Nacional mário:
,

de Desenvolvimento Econô- - Definição ,
de pequena

mico e Banco do. Brasil, e média emprêsa;
além dos próprios técnicos J-- estabelecimento de um

'da CIBPU. projeto padrão de financia-

O representante [oínvíl
lense a Assembléia Legisla
tiva elo Estado, deputado
Jot.a Gonçalves, informou

que o Governador Celso Ra

mos acaba de autorizar o

renucio, em regime de vur·
gência, de várias obras na

"manches ter. catarinense",
destacando-se o Ginásio e

Escola Normal "Celso Ra-
I

mos", cuja obra, avaliada

em 2'30 milhões de cruzei

ros, foi .agora entregue à'
grande firma, construtora
de Sâo Paulo, que venceu a

concorrência pública, a fir

ma "Albuquerque' e Takao

ka Ltda.", realizando outras'

obras de vulto no Estadd

de Santa Catarina, Os . tra

h:l.1l1(lS da construção, já
reiniciados, prosseguirão a·

celeradaménte. sob rigorosa

Íiscaliz'lção, pois' ,o contra
to estipula o término em

se�embí-o de 1965, - Tam

bém 'para ,) :,c:f�·H.amento

do trecho, .;Jo�nvme-São Fran

�isco; o Governador Celso

Ramos solicitou urgência
tendo o dr. Ane's GualbertC/,
Secretári.o do Plameg, acer
tado caril a EMTUCO. fir

ma construtora do referido

trech�; o seu término pára
oll�uhro de 64. Os trabalhos

tiveram reinício" constando
da primeira eta,pa a lilSação
asfáltica Joinville:Araquari.
6 sr. Jota Gonçalves, que

muit'o se interessou pelo

prosseguimento dess'ls duas

grandes ohras, informou

que, graças ao carinho' que
-------

�Plano de Obras
Rodoviá,rias

FA:M'OSO PUGitlSTA FAlECEU ONTEM
MANILA' (Filipinas), ·16

(OE) - Faleceu o peso·leve
filipino Rei ,1\·'[oreno, 3 dias

Leo-
após o trágicn 1'0(,::111 lo qlH.'
s·:Jf?cu en1 rnfl.�)s

.

c.1u

cnmnatriota

lmportància
transferido':'

ferido concurso, tendo, en

.. tretanto, "salientado I
seu

/grande ínterêsse em realizá-

Sob os aplausos da' po

pulação,' a Celesc, iniciou
há poucos dias a constru-.

ção da estação abaixadora

de energia elétrica, na
'

Ci
dade de Herval do Oeste.

'Çomo se recorda, o, Go

vernador Celso Ramos, tem

dentro das 'grandes 'metas

de sem govêrno, levar ener

gia elétrica, sufiCiente à ri

«a. região, $io oest�..
'

.

:: i:Es.frd: i �nw.,g�;�11'��flli i ptQdu
zÚla

.

'Jeld 'YSbiteújgV: dit l.e�4k-
de de Tubarão e a extensa

rêde de transmissão de
mandará o oeste, através.
do planalto central de' La

ges.
,

Os frab::tlhos tle' constru
ção da sub eSb\ç5,0 abai
xadora de eletricidade em

construção na éidade .de
Herval D'Oeste, foram 81;11-,

preitados corn a Sede, cam-

:' n�nhia "Sul Ameri.ç8,n� de

�,�tt:içiÇiade, é[,;§�1j;,0 'qual-
quer imprevisto, dentro de
um' ano estarão concluidas.

rriEslouróurr (as,sino na

. ,Guanabara
, poncia

RIO, 16 (OE) - A Polícia.

carioca "estourou" na ma

drugada de hoje, um cas

sino clandestino que fun
cionava na rua Barata Ri
beiro 80., apto 1.10.4, prenden
do '30. jogadores. Foi ainda

apreendido além de' farto
material de jôgo, 7 milhões
de crüzeiros em cheques e

um milbão de cruzeiros em

dinheiro.

Punicões no
•

Paraná
CURITIBA, 16 (OE) - O

governador Ney Braga apro
vou parecer da comissão
de investigação, para su

mária aplicação do Ato Ins

titucional no Éstljtdo, punin
'do diversos servidorés 'pú
blicos por improbidade' ad-.
ministrativa.

{âm'ara 'Examin'1 Plano Nacional de
Habilaç,ão

BRASíLIA, 16 (OE,) - A
.

Câmâra e Senado para (lis

cussão, votação do proje-
---

to de aumento de venci-

do funcionalismo

Câmara Federal iniciará ho-

je 'a discussão do plano 1)a-'
ç-iomÚ de habitação que
conta com pareceres favo
raveis das comissões espe

cia� e de Justiça. O líder do

govêrno sr. Pedro Aleixo

disse -hoje que amanhã, ha

yerá sessão conjunta da

mentos
civil' da União. Espera-se
que ,a materia seja sàneio
nada pelo Presidente da Re

pública quirita feira pró
xima.

AGUA NA ILHA D:E TRI'NOAD'E:
PROBLIE!MA

RIO, 16 COE.) - O profes·
sor / Rudolf Barts, biologis'
ta .do. lnstituto Osvaldo
Cruz e instituto de Pesqui·
zas da Marinha informou

que o probiema de escassês'

de água potável na ilha �de
Trind'lcle já está 'cáminhan:t;
do para a solução com i}

plant.io cte novas a!;r'vores, r" 'I j; ;:
-,/:.. ,!

n , fli n !

lo numa época mais opor-

\ -

Geny Borges apresentar'
no mês de Julho o

Amador na ,Péça de Odilon
de Souza Ribeiro.

tuna. <'A OUTRA VOZ"

Nestas condições, agrade- nora do espetáculo será Ge:;

cendo a cooperação dê VOS-' "ny Borges que ,v!Sm· há um

sa Magníffcêncía na dtV'111-"'� "mês ensaíando 'os ínterpre
gação do concurso, e pelo tes do drama. O elenco de

prestígio que emprestou ao "A outra voz apresenta
mesmo com o apolo dessa Geny- Borges '- Marco Au

Reitoria, solíclto vseja comu- rélio' Carvalho Gerson

nicado aos candidatos, com Neves terá uma' participa
ás excusas da Marinha do ção especial:
Brasil, a transfe:rência da Os cenários são de'( Ru·

sua realização. bens Cunha.
r r

Certo de, poder contar

npv'3l1aent';k) ':c.�rq' a ,S4a:,PJO
v�djW b'ba Vdntacte, :i apr�
Vl?ito

:
o �n�ej�',p�r�' rend

"<lr à vbssa ' JVtaghiflcência
me�s protestos de estiIna e

suhido aprêço.
AntôniQ Coúceiro" •

-

, ,
,

A "Outra Voz'" mlClar

SU'il ,carreira no Teatro AI·

;:;viítd;í d�' êar\'�ihó;;:�in.; Espe.'
,itaé'�Ü�; "<iúe;' êbn'tÚ,á ';çom a

�, chti?,à' ,t?a:tr�l: e ,Çl;�$�cadaS
figuras do nosso, mundo Soo

cial e Político.

Ultimas
"

'

Noticias
MANAUS, 16 (OE)

Legislativo Amazonense de
cidiu ap�ovar ata adicional
que' estabelece eleição de·

governador do Estádo até

conclusão do quatrienio ter
minando a 31 de janeiro de
67 .•A eleição d@ governador
deverá ser, por'maioria ab

soluta
.

dos membros do Lê
gislativo. Espera-se que o

diário oficial' publique ho

je edital. de convocação dos

deputado.s para eleição den·
tro de dois dias do sucessor

do sr. ,PUnia. Coelho cujo
mandato foi cassado pelo
governo federal.

MANAUS, 16 (OE)

REPRESENTAÇÂO:
O J,y.Iajor Alinor ,José Ru"

thes, à dispo&ição do Gabi
nete do Secretário dã Segu
rançá Pública representou·
o Cél. I?anilo Klaes, nas

sQ!epidades, de" posse do
nôyo Comandante da Base ta o traçado de nr,W1S nor

Aérea lOcal; Dr. Mário L'1u- mas para a execução
-

do

rindo, Assist�nte' Jurídico, -�--

compareceu em nome do ti
tular, da SSP ao' coquetel

, oferecido pela VASP, no

'Queréncia Hotel e o dr. Yol
.dorí Alves, Oficial·· de. Ga
binete ' repre�entou o Cél.

Danilo. Klaes' ;na homená
gem préstada ao Governa
dor Celso Ramos' n't sede
da F.LE.S.C 'e na posse do'
rlÔVO diret'or:

.

do l)CT, sr.

Aloisio' Hermelino Ribeiro.

, AgRADECIMENTO:
' Ao

CeL DanHo Klaes foi endere

çado .

o 'Seguinte telegrama
nrocedente de Ascurra:

"V"lreadores Ascurra agra·
,decem VossênCÍJa audiência

cnncedids:' ontem. Aprovei
tam ensejo apresentar pro·
'testo elevada est.ima f1 dis·

tal local. Esclareoeu que es-

sas providências, ultim'a- notícia da
, cassação' do

t··
'

m'mdato do Governadormen e mtensIficadas, estã.o'

,começando a' 'l.pr0sentar os plínio' Coelha; da Amazo

primeiros resultados. nas, chegou ao Palácio, du-
rante a 'madrugada de do

'mingo para segunda feira.
O chefe do Ex.ecutivo ama-

7:0npose,
,". ?�F,C'()U o Palácio

00 G()"�,�O de trorns da

Milídl-L 'tSt.'ld1\fiL

Apoiado pelos- altos esca

lões militares ,foi lançada, a
candidatura do civil Artur
Cesar Ferreira Reis ao go
vêrno do Ani'ázonas· pela·
Assembléia do Estado. ,A

eleição' deverá ser dentro
de quarenta e oito horas .

MANAUS, 16,(OE)

O deu obstruir o aeroporto
local.

,
O Gal. Bizzaria Ma·

mede, Coml'lndante Militar'
da Amazônia, seguiu . para
Manaus; onde' as tropas fe·

derais, agiram com, caute

Ia-, evitando incidentes.

MANAUS, 16 (OE) o

ex-governador amazonense,

Plínio {joelho, que teve seU

maJ1dato cas.sado" transmi·
tiu o cargo ao PrElsidente da
Assembléia Legislativa Es·

tadual: deputado M'mfredo
Monteiro. Em segu1da, o ex

governador retírou-se para

Sl:l� fazenda no interior do

Estado:

A

BRASíLIA, 16 (OE)
Paulo Coelho, na sessão de

ontem, da Câmara discar·
reu aspectos da cass'l.ção
do mandato do governador
Plinio Ooelho. Afirmou que
.0 át_o, colhe os amazofiense�
de surpresa pois nhigueIll
acreditava que Castelo 'Bran

co desse'ouvido a frustra

d0S, Dizendo que a verdade
'vi:rá .':l tona, o orador decla

rou que o crime de Plipio,
foi o de

'

não· apoiar .Jango
em sua política sindicalista,

Finalmente' Paulo ,Coelha,

dis(�orreu elogiada:r:nen�e a

respeito da r�vOltlÇão, a�ir'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




