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RUBENS DE ARRunl RAMOS

G:EREN'l'C

DOMINGOS FERNANDmB DE, AQUINO
ANO, se o MAIS ANTIG'O DIARIO

_ � TEM P O (Meteorológico)
(Smtese do Boletim Geometeorológico, de

A. SEIXAS NE'M'O válida até às 23,18 hs. do
dia 19 de junho de 19M

Frente Fria: Negativo; Pressão Atmosférica l\1í'cUa:
1032.0 milibares; ,Temperatura Média: 16.9" Centigra
dos; Umidade Relativa,Média: 90.4fY;J; Pluviosidade:;'
25 n:ms; Negativo - 12,5 mms: Negativo - Cumulus

,

- Círrus - Nevoa -r+ Tempo Médio: Estável '

,
.

I

UDN mostrou-se

Como foi amplamente divulgado pela
imprensa da, capital a VASP, inaugurando
sua linha em Florianópolis, proporcionou a

diversos representantes de jornais paulistas,
bem como a 'pessoas da sociedade do Rio e

São Paulo, a oportunidadé de conhecer nos-

.' ..

'6ovt'ruad!Jr Celso Ramos ladeado pelo Capitão Aviador Paulo de Tarso Soares

Leite e 11l"lo' Sr., fe'Qdo)"O Diccker, rep'rcsent.ante da agência da VASP em Florianó·

'pcJli�, 1>01' ocasião �ia YÍsita' flue a: c'�l1litiva daquela ,emprêsa 'áérea , 'f�z f).o 'Chefe
,

tio Executiva catartnense, Aparece.w, ajuda na ht9,senboJ:�;.(a'�'adç 'eaTÍ!J.ca(
, _ e ó Sr;' PaUil6'"lCângeT, ft aç'üC,5��à da VASI', no Rio .! _' -;

'

Dr: F.:ilvio Vieira usando da palavra no almôço oferecido aos visitantes pelo G.R.P.

No flagrante vê-se também o Sr. Paálo Soares Leite (de costas) e os jorn�listas
Randolfo Lobato, 110 Estado de 'São Paulo '(à esquerda do Dr. Vlelru}, Marcel6

,

Barbosa Cotrím, da Fôlha de São Paulo', George Alberto Peixoto, da Rádio Santa

Catarina c Raul Caldas Filho, do Serviço de Imprensa dó Govêrno

Castelo fala a Imprensa Fran
cesa sôbre a Revolucão

,

" 1
BRASíLIA, 18 (OE)

Jânio e Brizzola 'esfavam unidos
RIO, 18 COE) - o servi� �tim'1 coop�ração entre o ex

ço Secreto do Exército 'con- deputado Leonél, Brizola e

firmou hO,ie que realmente, o primeiro ministro' Fidel
se estava tram'lndo a im- Castro, para a éft;'tivação de

plantação de umn' ditadura um levante_ comUnista no

comunista no país, após o país. Outros documentos

g'Jlpe de estado que seria provam ainda que o ex-pre
desféchado a l° de MaIO. sidente Jânio Quadros ti
Ao divulgar diversos docu· nha participação no plano,
mentos, o Serviço Secreto e mantinh'=l secretas, confe
revelou que existia uma {no rências com' d Sr. Brizola.

Ao conceder entrevista a

mais um representante 'da

itnprensa estr'=lngeira, aPre:'
sidente Castelo Branco, rea

firmou que os propósitos
da revolução, são o desen

volvimento do país e a Jus

tiça social, l.ue serão rea

lizados' mesmo com idéias
,

revolucionárias, mas, den·

tro ,da le�alidade. Expôs o

Presidente ao representante
do 'jorn'11 "Le FigárÓ" de

Paris, as origens e a doutri·
na da reVOlução, às quais,
serão explicadas ao povo
francês, através de uma

série de artigos.

Suspensa a:intervenção em
Faculdade M'�neira

BELO HORIZONTE, 18

(OE) - Foi suspensa a in

terVfmçã.o na Fac1_lldade de
Filosofia da Universidade

\

de Mim,s Gerais. O inter-
ventor afastõu Ginco mo

ças e nez rapazes" acusados
,

d::t di,c,irihl!i<;i'io de manifes

tos sll_bvt�rsivos, Ent.re as

suspensas, figura a filha do'

ex-diretor da FatuIdade.

EDER aceita desafio
rasus do cluhe Olimpico �

pugilismo, Eder, aceitou a

grat�ificaGão de quarenta mil

dola;res para por em jogo a

�lX!, corna contra o '1gres,
sivo pugilist.a mexicano que

nitJra no primeiro lugar da
Ranking da Associàção
lf1Ui,�Jal C\e) ))ugillbmo,

���k�ji?lét\:1.\1i;�!J,L :::'11 ,

'"

LOS-ANGELES, 18 (OE)
- O campefio mundi(tl dos ':
G�tloS, Eder Jofre, do- Bra

sil, ,defenderâ seu titulo

contra Sf'll -princip81, -desa'
fi.ante, o mexicano Jesus

Piment.el, n'Jma;\ipeleja fi-::a,

",':da para' agosto,> O anuncio
,r�: '

'-

1

contrária as reformas
�

,

F'lori'l.nópolis nos .outros P;s

tados. Foi. opinião geral ser
o turismo uma grande íon

,te de propaganda e lucros

para a nossa terra, desde

que fôsse bem explorado.
Ao final do almôço o Sr.

Paulo de Tarso, Soares Leite

usou dit, palavra, agradeceu
(ln H gentil acolhida, em
Florianópolis e especial
mente ao Dr. Fúlvio Vieira

que lhes ofereceu' aquela
deliciosa camaroada. O Che

fe do G.R.P., falando em

seguida, afirmou que S'=In

ta Catarina e especialmente
Florianópolis é que devem

'agradecer 'a'São' Paulo e a

VASP, por essa iniciativa,

que abre novas perspectivas
para o progresso de nosso

Estado.
�,-,." .."" ",' o,., '\%'"0,&0.,\" ,

Terrorismo em

Bogofá.
BOGOTÁ, 18 (OE) -

Uma, bomba de alto teqr ex-

"plosivo, foi rançada cop.tra
a residência do ex·presiden
te colombiano Xavier Go

mez. A explosão não causou'
v í t imas, mas d'1nificou

grandemente as residencias

vizinhas. A Polícia interdi·

tau o local, e busca locali

zar os autores do 3-tenta

do.

liberados, aos propósitos do presidente, da

.República. Embora a nota oficial que abaixo
transcrevemos reitere o apoio da bancada
aos anunciados projetos de reforma. sabe-se

.que apenas três deputados se manifestaram
. favoràvelmen+e

,

Govêrno". De um modo ge

ral, queixam-se os udenís

tas de que a administração
do marechal Castelo Branco

do Interior, a ser criado, e

para '�qual vinha sendo
apontado o nome do gene
ral Cordeiro de Farias.

Depois da reunião de on

tem, a UDN distribuiu a

seguinte nota: "O Diretório
Nacional da UDN, em reu

. nião de hoje. (ontem), pre-'
sentes as bancadas do Se-
nado
veu:

e da Câmara,
a) - designar

resol

uma

só-crime indicado contra
os dilapidadores da econo-

comissão composta pelo
presidente Bilao Pinto, líde
res Pedro Aleixo, Daniel
Krieger e Ernani Sátiro e o

secretário-geral' Rui Santos,
para formular o ponto de
vista administrativo e' polí
tico do partido em face da

'vitória da revolução de
àbril, ratificando, maís uma

vez, o pensamento da UDN
quanto às reformas estrutu
rais, desejando-as com ur

gência e objetividade; b) -

louvar o deputada Herbert

Levy por sua acão como

relator da CPI do Café, es

perando que seja instaura:
do, quanto antes, o preces-

NIEGATA
, (Japão),

(OE) - Os incêndios
depósitos de, petróleo, co·

-'

meçaram a ser dominados
hoje nesta importante cida
de portuária, enquanto mi-

ral .T11r,'8z Távora levantou No que se refere a,o!' milita- lhares de Iarnílías já come

um' 11111T0 de- coronéis pràti- res, todo aquele que fór caram a retornar à seus la
camente in+,nlDsnnnfvel pa- candidato, ficará ímedtsta- res, dos quais haviam fugi
ra ns nf')F·i�...,,,' -"""11mente mente "gregado, e se eleito, do após o devastador ter-
os udéntsta= rri"'-:nrli��ram p[lc:;�arfÍ para i-l reserva, ou remoto nue S�Cl cJ' N'

I
' vC .... r

'

"" i '�. 1'. .. lll 1 lega-
para o partido J) r,,[i�istérjo será reformado, ta na ,terça feira passada.

___� ,'-"i;,�-�;�,!-......,,'.<#-'__-.,..__ ,_O� ,1:JOn:béirps ,}s�êf�Fli" .ex-

Taurino

no de Resende, Presidente
da Comissão:Geral de Inves

tigações, relativamente a

revisão dos atos .que C'1S

sarão : os direitos políticos
de cidadãos, por efeito do

Ato Instítucional. A maní-
, festação, surgiu em face dos

.•

rú�otes de que a tais pu
nidos, seria concedida a'nis
tia parcial: Rumores devi-

,dos aos círcuros- militares

da linha "dur'1",. segundo se

informa., O Marechal Tauri

n� de Resende, disse ainda

que "existe muita gente do

lado de fóra das punições,
principalmente, corruptos".

Violentas tenipésta.des
- ,,'a'fingem a'llTALIA

ROMA. - 18 (OE)
tempestades que vem', assolando várias par
t2S da Itália, provocaram a morte de 12 pes
'soas, nas regiõés central e meridional. As

plantações, instalações telegráficas e elétrt-"
cas: foram totalmente destr'uidas.

As violentag

-

General foi posto em liberdade
R,ECIFE, lfl (OE) -:- Foi

posto em liberdade o CeL

Humberto Freire de Anclra"
j' .

de, secTetário' de ,Segurança,
do ex-governador Miguel
Arrais. Nad.á. ficou,

,
.

�.
'

na comissão de :inll.uérito;

mia nacional."

Parlamentares do PTB
reunidos, por sua vez, in
formaram ter sielo designa-

, da comissão especial in
cumbida de elaborar o ma

nifesto à Nação, definindo
a posição do partido dian
te da atual conjuntura da
vida brasileira, A bancada
tomou, ainda, entre outras '

deliberações a de "reatír-.
mar sua posícão de luta pe.
la completa restauração das
-Iiberdades individuais, das

franquias democráticas e

pelo respeito aos disposítí
vos constitucionais ainda

,

''Ivigentes' bem como" repe-
lir com energia tôda e qual
quer tentativa' de adiamen-
to das' eleições de l�G.5". Foi
.anrovada, igualmente, uma

moção de solidariedade ao

ex-presidente João Goulart.

18
nos

contra'

sofrido qualquer impacto
por estar cansado das emo

ções. O novo governador do
Amazonas estava em Gene
bra participando da confe-

SABOROSO�
SÓ CAFE ZITO

Eleição em ·65 poderá exigir
maioria absoluta

,

. .lncêndlcs ,G.omeçaram a' -ser,

âomfricafos:no tafj�lo' � ,

�',

tínguír esta noite ou ama
nhã, O inferno de chamas
que foi desencadeado pelo
tremor de terra, na zona

próxima ao cáis. O número
confirmado de vitimas do
abalo císrníco é de 25 1l10r

tos, 11 desaoarecídos 8 mais
de 300 feririas,

.

"

e

revisão das punições
RIO, 18 (OE) - "Era pre-

'

' ,

-:-- _

!�:�:�� ���n�e�;;�'��Ç:�ta�ã; Novo Governado r do A·mazo-opmmo do Marechal 'I'aurí- ,

' '"
j •

• •

nas' vem d·e Genebra

que ,iústificA.sse a prisão da,

quele milit,:u-, que 8st3va

"o dia' Iv, de

BRASíLIA, 18 (OE)

Desermamento
MOSCOU, 18 (OE) - A

Será enviada nos próximos
dias ao, Congresso, mensa

gem presidencial propondo ,

, e���9a, ,€lfl COq�b��a� '" ,

ra eleição do Presídente da
República, por maioria ab
soluta, A mensagem'

,

presi
dencial, propõe ainda o vo

to do analfabeto nas eleí-

ções municipais, sendo po
. rérn, fac1!ltHt.ivfls de direito.

RIO, 18 (OE) Proce-
dente de Genebra chegou
ontem a esta capital Àrtur
Reis que no aeroporto rece-

\

beu comunicação da eleição
do governador do Amazo

nas em substituição a Pli

nio Coelho. Disse não ter

Uniâo '

Soviética declarou
hoje estar propensa a ado
tar uma' posição mais fle
xível com respeito às' pro
postas norte americanas
para destruição dos bom

bardeiros, a jato,

rêncía internacional do co

mércio, Declarou somente
organizará o secretariado
.após conferências com Caso
tela Branco,

Depoirnenfo de Assis Brasil
é de Estarrecer

BRASíLIA, i8 (OE) � O
COffi'1ndante da Primeira

Região Militar revelou ser

de estarrecer o depoimento

"Che" vai perder a ordem
do cruzeiro do sul

BRASíLIA, 18 (OE) - A.
comissão de relações exte-

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

riares da Câma'ra Federal,
aprovou parecer' ao proje
to de lei; do ex-deputado
Othon Máder, da UDN para
naense, anulando '1 conde·

coração nacional a "Che
Guevara", O líder comunis

ta cubano havia sido agra
ciado çom a Gran Cruz do

do general Assis Brasil. Fri
zou o general Sousa Aguiar
que os informes do ex·chefe
da Casa Militar comprovam
a corrupção no governo de

Jango. 'Acrescentou porem
que, não divulgará detalhes
do 'inquérito e que é d'l.

competencia do marechal
Taurino de Resende.

Cuba co'ritinua na Berlinda "

RIO - 18 (OE) - O Brasil, aprovará
incondicionalmente a convocação, dos países
ameljicanos,' para julgar Cuba por agressão
contra a Venezuela:.. A informação é de foIi
te c8tegoÍ'i�ada db Itamc;rraty, qúe acrescen�'

tou aue o Brasil; resistirá po1'6rn, à arrova
ção de aplicação de sanções contra o Govêr..:.
no de Fidel Ca,1.)Ü'o�

�.__

ex-Cruzeiro

Presidente

A

do Sul, pelo
Jânio Quadros,
irá ainda, a vota!

da Câmara

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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APE(A III

Noticias
Escreveu: sado o Sr. Helio Moreira Ce-

Nelson Brascher sar, abastado fazendeiro. e

Após. brilhante concurso' do alto Comércio de nossa

realizado em Florianópolis. cidade, pessôa muito ben-
foi nomeado Juiz de Direi
to de Xapecó, o nosso parti
cular amigo 8 leitor Dr. Ar·

lindo Bernart. Daqui desta,
coluna desejamos ao novo

magistrado muitas felícida
des em sua nova missão.

quísta em nossos meios co

mercíaís e socíaís, Naquela
data o aniversariante foi

muito cumprim-nrnc,o pelas
suas vastas n':::;'.,ués clp 'arni-
7:n:l,�

'\ /\.s'�'":'-c::J.ndo�noG ...-t;::, ho

c. �('ilar.-em, q '1<;; lhe foram

pl'f'''hdas daqui apresenta-
Aniversariou dia 15 p. pas- ,1' ,; nosos rarab.ens com

EDIFICIO JAQUELINE - Muito pou

co está faltando para marcar o dia de SUd

inauguração apresentando uma galeria de

mais de 100 metros de comprimento, que co

meca na rua Felippe Schmidt e vai termi

nar� na rua Conselheiro Mafra.

A elegante e bem montada "Sapataria
Sabota" está ocupando uma das grandes �
confortaveis salas destinadas ao comércio.

Dentre em breve todas as lojas do edi-
.

fício bem: como os apartamentos e salas esta

rão recebendo seus inquilinos.
A ILUMINAÇÃO DA PONTE HERCÍ

LIO LUZ - Está praticamente pronta a be

líssima iluminação a mercurio em toda d

grande extensão daquela ponte (um quilo
metro)

O efeito promete ser verdadeiramente

deslumbrante.
E Vai ser marcada para muito breve a

inauguração.
PAVIMENTAÇÃO A ASFALTO NA

ILHA - Os trechos que estão recebendo pa

vimentação e asfalto :la ilha vão bem adian

tados, podendo ser ina.ugurado até. o fim dês-

te mês ou princípio <;1e jul�o. " oif))��4: \\'.i<'
AVENIDA NORTE - ,�QJl�m>;,�,y;�m

acompanhando c'orno: f#�!5N éfrl nbs�as� vi ..

sitas aos trabalhes que continuam em anda

mento na Avenida Norte é que pode afirmar
sem exagero, que o ser�içCl ali corrio em -ou

tros' trechos de nossas estradas vão em riti

mo acelerado.
Trabalha-se com verdadeiro entusias-

mo.

o FRIO EM FLORIANÓPOLIS - Nês
te ,momento, oito horas dà mànhã' do dia 18

qu�n'do rabisco- esta_s linhas, o termometro
.

está marcando 12, graus ...
Com os dedos duros, vou castigando-as

no teclado' da minha máquina.
E' para se dizer: ui que frio.
Para consolo, Sã� JoaqÍlim esta a oito

gr,aus· àbaixo de zero.
,Hora do serrano estar queimando os

beiços no fuminho bom, aquecendo-se do frio
á lJ�ira.do fogo.

vlitos de muitos anos de ví-'

da.

Encontra-se em festa des

de a semana passada o lar

do casal Dr. Arlindo Bernat

(Olga Inês), com o nasci

mento ocorrido na'Materni
dade de mais uma garoti
nha, que na Pia Batismal, re-

.
rebeu .0 nome de Maria Apa
recida. Dr. Arlindo, que mi,

litou por muitos. anos no

fôro local como Advogado
agora transferiu sua residên
cia para Chapecó.: conforme
notícia que demos acima. E'
mais' um nétinho do Prof.
Roberto Gevaerd Ferreira
Da. Zulnf<t Silva Feira, atual
mente residerites na capital
do Estado.

Nossos parabens aos feli
zes pais e avós, e .muita saú
de q Maria Aparecida.

Dentro de poucos dias rea

lizar-se·ão as eleições para
nova Diretoria do' Clube 1.0
de .Julho, a mais antiga so

ciedade de Lages, Fundado
em 1.0 de Julho de 1896. Flm
dado por uma pleiC!de do la

geanos Hustres tais cómo: -
CéI Vidal Ramos, Cél Beli
iJTáli.o Ramos, Cél Manoel

Tiago de Castro, Major Ota
.cilio Costa, LoureI}ço Dias
Batista (o autor da música

�o :{Iino do Clube); Cél Cae
tano Costa (o autor da Ietr!1
do Hino do Clube); Louren
ço Ribeiro dos Santos, José
Zeferino Neves; Rodolfo
Schmidt; Cél. Otávio Iná
cio da Silveira; João José
Godinho; Sebastião .da Sil
va Furtado; Victo Alves de
Brito; Eustachio Evilasio
Neves (único -vivo);' Manoel
José Nicolli; Hermelino Ri·
beiro da Silva; Virgílio Vile·
la Ramos; Manoel de Olivei
ra Ramos; Honorato da
Silva .Furtado, Luiz José O
liveira Ramos; Filéto Bor

ges; João Luiz Vieira Júnior;
Manoel do Nascimento Fur

tado;; Saturnino Gonçalves
Pereira da Siiva; Moisés da

Silva Furtado e muitos ou-'

tros. Pelo que sOlibemos pa
ra as próximas eleições, foi
convidado' pela Diretoria

para novo Presidente o Sr.
Dr. José Pedro Mendes de

Almeida, Juiz de Direito da
2.0 Vara de nossa Cornarea.

de que você piêt;sa!
��.f:l qualidade de revendedores .outo

r;?c:dos, podemos resolver seu pro
blema sem demoro. Em nossoestoque
tocê. encontrmá - com certezo - a

. peça ou o ccessório que procuro. a.

preçc de rob s!o, ge;1l;ínos, testados
em laboratório, g'arantidos pela mar

co IH. E, no coso de qualquer con

sulto sbbre o seu Internatíonal; tere-
� mos o máximo prazer. em ctendê-Ic.

o •

.fteJlres�ntant.e 1ft nesta cidade

1 _. Eliane Pites, um dos
brotes inscritos na lista das "D2-
butantes" de' baile oficial, Mste
jou idade ontem.

2 - Procedente de Nova

York, o Presidente da UCE, sr.

Carlos Boabaid.

'�" ,{

Sociais

10 -. Debutantes: No pró
ximo dia 25 às 19 horas, a Dire
ção do Querência Palace, recep
cionará as Debutantes de 1964,·
em seus salões, para um elegan
te e movimentado coquitel.

3 - Realizar-se-à no

ximo dia 27 nos salões do

11 -. Com· um' jantar no

pró- restaurante da sede do Tiro Ale
Pai-

neiras, o movimentado jantar dos
Lojistas. Está com a responsabt
lidade do mesmo a Direção do
Baiuca.

mão, foi festejado o "niver" da

elegante sra. dr. Sergio Albertc

Nobrega (Tereza -.-' Entre os

convidados, anotamos os casais:

Fúlvio Luiz Vieira, (Maria Leo

nida, Nilton Cherem : (Eliana �

Paulo Bauer FIlho (Miryam e : 1
srta. Iara Pedrosa.

O Governó CelsC? Ramos

dentr i do' programa do

PLAMEG, está construindo

no Bairro do Coral, um gran
de Grupo Escolar. Lá estive

mos semana passada e os tra ------------....,...------'--�

balhos vão em, ritmo acele

rado.· A'inda dentro do ·PLA·

t.IEG, fomos informados por
11:11 nosso leitor de São Joa

quim, que a Pcnte sôbre ô
RiQ Lavatudo (·Concreto ar

mado ) na estrada Lages
São joaquim, os trabalhos
estão bem adiantados, pre
vendo-se a inauguração pa

'llt o fim do ano. São duas

o�i-as muíto importantes que
muito virão beneficiar a zo-

.

na da serra.

G. -SOCAS
(1(' anenas J O/r

R�·RESEI\r;rACÜES
. FULV.TO ADUCCI, 721

ESTRETTO

Um tr-rco a vista e o resto
em 12. pr{·�tll(:Õf'S .illr,,�

Lages
EncontTll-se em nossa ci

dade o Si. Antônio Compa
rato, residente em São Pau,
lo (capital) .que há 14 anos,
nesta época vem vísítar seus

\.migos na "Princesa da Ser

ra". Motivo: caçadas. Só fa

lhou o ano. passado, por t-er .

viajado para a Europa. Em

Lages e .princípalmente no

Clube de Caça e Tiro "Luiz

Rfl'1loS Borges", mantém

grr ndes amizudes.

Desei".mos' ao sj·. Cornpa
rat'1.' feliz estadia em nossa

terra.

II 4, '_O Tubarão: Arquimedes
Faria e Lúcia Francalacci, está 1

t de casamento marcado para o

�i próximo dia 27. Na bonita resi-
dência des Francalacci, aconte

cerá a rer::e:-�2o aos convidado.
de Arquimedes e Lúcia.

I

5 - Esta sendo apontad.i
como um dos melhores partidos
em nossa cidade, o jovem Si'

Mauricio'Amorim.

•

12 - O chá das

6 - No, último doming.
em cerimônia na 'catedral M�,·

.

tropolitana, realizou-se o batis

lTI,C? de Luciano, filha do casal sr
e sra. Luiz Daux (Tereza).

7 - Circulando muito bem

foompan�a4<?�' o nã,n Jtn:�n2��13�
cutido académico ae Direito N��-
reu Buffren

8 -- Amanhã no' Lira Ter.:s
- Clube, acontecerá a movimenta
da festa de São João.

9 - Procedente do Rio de

.
Janeiro onde participou das ho

menagens ao Embaixador Jura
cy Magalhães, 'o Dr. VolneyCo
laço de Oliveira; Procurador Ge
ral da República.

Azaléia-

quando estarão em Ióco as D�·

butantes de 1964, neste ano te

rão como Patronesses, as srtas

Silvia Hoepcke da Silva, Terezi
nh a Amím..Rita de Cassia Vié

aas Heloisa Hoeschl, Tânia Fisb' ....

lho: Yara Bittencourt Kastins.

V=rinha Cardoso, Yara Medei

r0S Gualberto Carmen Rosa Cal

das, Denise Maria Nascimentf'

Maria da Graça Neves, Mari=

Perpétua Silvéstr� e Lúcia D'

Aquino D'Avíla,

13 -' Pela linha aéres

"VASP", viaja ·amanhã para o

Rio'de Janeir"o o Dr. Teodoro Le-�
lis de Oliveira Leite.

14 - O credêm:iado advo

gado da cidade de Lages, Jorge
Barroso, ontem, num grupo de.

amigos, jantava no
. restaurante

do Querência Pala.ce.

15 - 'São Paulo: Viajoi
ontem para Alemanha, o Indús
trial Walter Fontana, que deve
rá ficar dois mêses pela Europa

v"_: e%tíSS$%\%%%SSSS%SS%SS%%SS%%54%SiSiI $SS%SSS",i'%% ""S%%SSSSS%:%%';S

CASAS A VENDA

. FARÃ:O ANOS 'AMANHÃ:
jsvem OL�INO ALCINO ,:

1\ dot� de ám� assinalare '�sÇU\I'::l
so de mais um aniversário natalício do jo
vem Olindino Alcirio Costa,: nosso ex -colega
de trabalho.

Ao Olindino e seus familiares O ESTA
DO envia-lhe se�s siricê.�às e efusivos CUn1-

.... , ..

primentos.
Sr. Cadô�' Bonetti

Transcorre amanhã'mais um aniversá
rio natalício do nosso ilustre amigo sr. Carlos

Bonétti, Diretor da Rádio Guarujá e pessoa
de destaque em os nossos meios sociais e cul
turais;

Dentre às tantas manifestações 'que lhe
serão tributadas, O ESTADO associa-se CQm

votos de perenes felicidad'23 extensivos aos

. ':seus' familiares.
I

-' sr. Adoacir Schmidt
- sr. J'oão B. Dutra

t" .

/

.

- sr. Renato Gutierri
-,.- Tte Acácio de, Brito Linhares
- sr. Osni Roff
- sr. Airton Dias
-'- sr. Mirandino Dias
- sr. Ari Salles Brasil
- ·sr. Ivaldo Brasil
- sr. Franklin De1ano Ferreira

.

- ·sra. Atnéia Lautti
,____:, sra. Leatrice Rô:vero
- sra. Libana de Oliveira Goulart
- sra. Urbina C. Simões
_' srta..Maria da GlóriaFerreira
- srta. Iolanda Cabral
-" srta. lbe 8iridakis
- sr.ta. EU Silva
- srta. Olindina Fauli \

-,- menino Luiz Francisco' :Evangelista
- nemino JQ'ão Fedrigo Neto

- Oportunidacte para renda ou edificar! Na rua JoãO Pinto, sobrado com 2
frentes.

. �

- Moderna residência com 185 m2. Amplo living - Sala de jantar - 3 dor
mitórios, clClIUlis dependências, possuindo armários embutidos, construção finali
zando, na rua São Jcsé, esquina da rua Garcia - Estreito.

- Residência com vista panoramica p.ara o mar na rua Professora Maria Jú
lia Fr<>.nco - a quartos, demais dependencias e garagem�

_. Na ru<t Tenente Sil:veira - sobrado vazio própria para morar ou para
renda.

.
. .

. -

\ .

-- No Bom Abrigo boa c.,_<! J� madeirll por preço, digo, por bom �reço,
junto a 'praia na rua TheoiL) c:' _,�t.:cida.

- Ampla 1'6lOidência de 2 ;;'ávimêntos com 4 quartos e demais dependências
muito amplas na ma Tenente Gil-, �'_l'a 88.

- Para q'L:fm gosta de uma boa chácara, boa casa isolada com terreno so

brando parq édific:ar outras casas, nos fundos do futuro Hospital das Clínicas na

rua Santa Luzia na TTindade.
- CU!ia de madeira 'pintada a óleo, nova, vazia, banheiro de lllvenaria nos

Barreiros, construída sobre 2 lotes.

--:- Propriedad0 de 4 hectares com 'casa nova, vazill e com todo conforto na

Ponte de Baixo em São José.
,

_. Uma f:lz8nda no sel'tão de Santa Luzià,
---. T-ote !lO Estreito com frente para o mar.

-- :� lotes a ::;00 metros da.Escola de Aprendizes de Marinheir?
�

- VáriOS lotes em ca�,�:��e .�rreiros, vendas ? .!?rest.aç,�o:
f,_ "

• : '�.���t'::·:;�·�LfJtJ/. "

e �� .

., (

TERRENO A VENDA

Bodas Ide' Prata
,CONVITE

Mara Regina Uba e Marilena Beck COIl:
vidam parentes e amigos de seus pais Wal

hurga e Alberto Beck, para a missa'que man
dam rezar em ação de graças pela passagem
de duas Bodas ue"Prata, à realizar-se na Cd'

pela do Divino Espirito Santo dia 21 (do-
m.h)go) às TIove horas.

\;
<;-_"- :.,.=
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·0' ESTADO" .; mats autigo Diário de Santa ç�tal1na
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TARDE DANÇANTE E�TUDANTll NO PAINEIRASr ao� domingos il _Pãf,tir das·16 horas
l'

Nã� peço caridade, quero apenas ser como você,
�

Desejo, estudar, trabalhar, 'ser ·'títit
Com a ajuda que me, deram, já sei dar alguns passos, aprendi a ler e, escrever, Mas 'aind�,
posso melhorar muito, eu .e milhares de outras crianças defelmosas que queremos, ,ape�
nas uma oportunidade de reabilitação, Colabore com a

� gente, alude a. nossa Campanha.i
Campanha Pró-Criança Defeituosa- Associação Brasi:kira
da Criança Defei tuosa - A;H.G.D. COMISSÃO EXUCUTIV.A. NACIONAL

• 4r'���'.� "

•

'

"

.

D1reto.fo,�...cutllro, •• ,. e ••••• � ••• "•••• _ • ',' • • • .Jayme Torres
Secrerâeio ••• e.� ..... � "ue •••Luiz PJIi1ipe Rezende Cintra

Teso,urdros •• � ••• "
••A:lberto Figuetddo e �amillo A�sar�:11Presidente da A.�.C.D.•. ,.•. e ••Renato da Costa Bomfim

Coordenador .•.••.... '

.•.•••...•.Ulysses Martins-Ferreira
�"

','

Pre$idente de Honra, .••••••••..••••••••Amador, Aguiar
Presidente da Campanha Laudo Natel .

EN�JJE SUA CONTRisUIÇAO, PARA A, CAM,PABHA PR,Ó-CRJ1NÇA DEfEITUOSA., À"ErtiiOA�DE f�LlAbA DE SUA ·CIDADE:,
Associação de Assistência à Criança Defeituosa - A.A�c.D. -Av.'Pior.
Asct.:ndino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Paulô.

"

•
»

,Associação Casa da Esperança- Rua Imperàtriz I:<cGpoldina.�,,_San'!lS.
Associação Nossa Senhora de Lourdes. anexa à S� Casa de 'Miseri-
c6rdia - Av. CHi.ldio Ru'is Costa, 50: - SantO$. ',.

\ssocíação ,Mineira de Reabi-litasão - A.M.R. - Avenida· Mémsoi
Pena, 26% - Belo Horh.unte. .I

'

,.

'

,
'

'c;:ão Paranaense �eRcaDilltação-A.P.R..-LI�$l1--cunbPa. .

Associaçio 'Pe1'f!lUD�uçana' (te Ass?stênda l' Criança n:feifuosa -
" Rua do E�pi�iró. 730 - ·Recife.. •

'

..

Associação Sanatório Infantil Cruz Verd�-Av.Jandira.lOO2-,São Paulo
Associação sazica Catarinã deReàbüitásão- Rúa'Gal. BittcnCoÍlr� 102-
Florian6pólis. .'

'

,

'

,

I'"�
"

Instituto Bãiano de Fisiotcnpia e B:etn:Da.tOlogia - Av. Getúlio.Vargas"
544'" Salvador. "

'

, .

Sociedad� Cámpineirá dettctapetaSio da�Patalfàta-lluiLusi_
369';"';' CampiW.

,

'

, _
,

'

, ,

fSCRIlORI,O" Df
.

ADVO(ACIl·
DR; NILTON PEREIRA

Advogado
ABELARDO H. BLUMENBERG e PERSI A. HAHN ,

,
Solicitadores

ÀÇÕES: CÍVEIS, .,TRABALHISTAS, COMERCIAIS,
..

PREVIDÊNCIA SOCIAL,. ETC.
Rua Conselheiro Mafra, 48 - Sala 2.

NO,' Ai,t,
O 'Grupo' de Bolão "GATINHOS",

ane�:o a sociedade dos atiràdores de Floria
nópolis, levará a'efeito em' sua séde," social".
sábado dia 20; uma' festinha junina .em co
memoração a passagem de sua fundação: -Fã
ra maior brilhantismo da mesma, e�pera mo

componentes do grupo contar com o com�

parecimento de todos os associaoos" (. e;xma.
familias.

-

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

Comunicação'
DL Júlio Doin Vieira

,",

Comunica a seus amigos e clientes
mudança de seu consultório para a rua Feli,

pe' Schmidt n. 5� sala 50 - Edifício Jaqw='
lirie ,(ao lado do Hotel Cacique).

PROFESSOR HERC!UO ZIM'MERMANN
Missa de 1° dia

(OH'VliE
ERNA KEGEL ZIlVIMERMANN, AN

TONIO CORDEIRO VIEIRA, espôsa e \fi
lhos (ausentes), convidam para p:1issa de 70
,dia que mandam celebrar em meinoria do

tntfada franca

Salvi ln r'e Ouasfu':odo
Biegrafia

� ��-t' \ •

Mais os días se afastam díspcrsos
e mais, zetemam ao coração dos Woetas.
Lá os camuoãdaPoiõcía, a (.",ní.cie de Kutno
cem-as colinas 'de 'c!.ld�veres erue ardem
em névoas' de na,tta, lá os arames farpados,
pela quarentena de Israel,

.

o sangue entre o lixo, o' esântrma t6rri'do, \ •

as correntes' dos pobres já mortos há muIto tempo
e rutmínados, sôbre as fossas bertas pelas suas .mãos,

Grupo de Trabalho- a Buchenwald, a meiga selva de fáiãs,
Sob J1 orientação

�

do pro. os seus fornos málàitQs; lá C ,.llingtádo"
ressor Fioravante Ferro, ca- e Minsk sôbre osvpantanaís e a neve apodrecida.
tedrátíco de Língua e Lite- Os poetas oQP esquecem, Oh a '--:as;s�,'dos' y:is,

'

natura Italiana, da Faculda- dos vencidos, do_s:perôoados �31a p1isér'icórdi�! '

de de Filosofi8, Cíêncías .

e
'

T\.r10 �e arrasa, más os ffi')," " hãC;;::'S? "vénd�m.
Letras, da UniversiÕ8,de de

.
O meu país ,é"a Itá�ia-" Ó in"�r' :3, \fiUjs ;.estiangeiro,

Santa C'lta,'-jn" Q g-rupo de-' e ,,; ...; çç:nt.o .:0: seu,-pova, e i:�: �1!1 ájef.o; �
,

.

estudnntes, B9",naClette Ma- . ;"uf'j'cl1do pela' onda; cio' seu' ti: .,:; "

.. :,' \ ',� 1;

ria Piazza, Ce.re§' G8,TtÍSO � '"
. o limpfdó :h.i�o (ts:s ';l1,ã'e,,;; C\, :1: stk\ ::v'i��, "

, •

Mac Donald,
I

Olauco .RI: Cor- ':�_,
.

T { v . J
5

'o.
�_,-

•

�.
-s,

rêa e Jairo N,'mes di S�)Jlza,
• .;.' � :, 1",

Iill.:'G'l-se ns tlnofj't d_e _.tra.
duzir ,<l.]lmml1S dás "pj)e'sias
de Q'las-ímodo,

. ,�;,
"

Cri''T',os (l"F' ll."" fi"VI"p;:<:q
mos �al ao fálar' em "t,ra,ctu, ';'.:'
zir. FSsse esta 11",S';3,' u�iéa -:�,� ,

t,3!'e�f' seria sír+oles demaís.
O estoroo

. J:l'3ra manter a

harrrr-ní- e (l ri.l;rno, bem co
lO''), Y1?ra ;intf'1·nret.ar o sen

timento c,onqnistado' pelo
poeta no oril�inlll. fez com

que J:>ouvesse a neC!essidade
de 11'°18. leve ml1dRnr:a de

Nasceu em Siracusa em
1901. <Iriíciou seus estudos,
mas por motívos eCElnôrrU,:.
cos foi bbrígado a �terrQtn
pê-los: Transferhl-se para
ROID-'1, conseguindo um em-

" prêgo, o qual o forçou a fa
zer muitas viagens .. Atual.'
mente- é professor de lítera
tura italiana I1Q Conservató
rio de, Música "Gíuseppa
Verdi", de Milão.

'

Em Ul59, por merecimen- .

tos poéticos foi contempla
do com o. "Prêmio Nobel"
da literatura.

'

v"'cál-"llos na trl:>,duç§,o das ,i

poesjps.
Trn êste nosso trabalho,

como seu objetivo, colocar
o púl:'jco, num contat0 mais

e0JTr;i '/1 r:0''Yl as letras it<tlia
.r 'S nOder!1RS.

N5, jrete'ldernos parar

aqui. PkplY10S hc,ie, com es

tdS rublic:=tçÕ9S, como opp
• :"11 ,--:ntratc: pós e o públi
':), P. nós cC'mpetirá: selecio,
"cor ': t-rf'rlll.'7,ir 8.S poesias,
" "Ç';,blico ler e apreciar.

RIO - Os reservistas do,
I" E.rército, serão convoca

dos pára, integ�'ar O nOvo

cont ngente· do BatalhãO
Suez. -

\
.

,AGRADECI�1ENTO ,

, , '

Martinho de Raro, sra. e filhos, Anto
'nio Palma' e sra., 'Hugo BJrtoluzzi, sra. e fi
'lhos, Moisés de Almeida sra. e filhos, Dirceu
de Oliveira, sra. e filho, Raulino Antunes SF3.

e 'fílhos, Rubens de Raro, sra. e ,filhos e Ani
ta de Raro" ·agradecem penhorados a todos
que, durante o dolqroso transe· por que passa
ram, trouxeram solidariedade e conf6rto,
enviando flôres, telegramas e acompanhando.
até o última . morada a inesquecível filha,
,irmã, neta" sobrinha e prima idolatrada
ISOLDA,

A todo� agradecem.

seu inesquecivel espôso, sogro, pai e avô
HERCILIO ZIMMERMAMM

7,30,
lebrada dia 20, sabado as

São Francisco.

qu� sera ce

na Igreja de

19-6J

fORM�iPLAS
Fabrica' de mesas formica, 'cadeiras es- �j' TOVOTA DO �RAS'IL ,S.A� INO. �E 'COM.

tofadas em plastico, conjuntos para bares.' >'''00.'' ,

, .Rua,14 de j.ulho n. 160 - Coqueiros Produção e Econômia
prOXlmo ao EstaleIro Naval). lj.spe�ialm.ente 'projetado e construido pàra trabalhar com poSsante motor_ Diesel ('Merccdf', B�ns!' de 78 HP. o Utili-

Oferta especial: Mesa Formica 4 cadei-' tário TOYOTA BANDEIRANTE é o veículo id�al para a atualidade brasileira! De fato sup"-reforcado, oferecendo

ras estofadas plastica por Cr$ 49�00() 00. \ excelente· desempenho' e utilizando combustível de b�ixo' �usto. (> �obusto Ut�tário :r"(l'<''W< �'l."deirante apresenta
,

.

'

• '. C0m" io;lportante �l�lilento pam o a�mento da produtIvida de. a,P"rfcOla, com mUlto maIS ("A'Jn< mm!
L nhas Modernas - perfeIto aCàba-· Vá co�hccer ainda hoje a famosa lÍclllt- d� veículos fi Mel) J:i.iesel 110 Revendpdo<, Autori:l:a""

menta, " ."'�';j!�, p')� "';;hJi() Adlld S97
..

diretarrien- s. A.comprando Rua l70Jjue "\r.h"Y'idt· 33

TAl�j 'l1es - 2576 e 1)393

Florianópolis Estn:ito

E LOGO ANOIr�"E CAI

Sôbre, o coração da terra cada .im está só
vasado de um raio de sol:
e logo a noite cai.

O,MEU PAIS E' Pr. iTALIA '

>. �

l" •

,.. '
....

.'E �,i���A"�
: ,t,:" ;,'f'

_,.,.-

P�U i' gíorní s'aÚOI;€ana�o díspersí
e prll retõrnano 1121 cuor -deí pcetí.
Là i campi di Polonia, Ia piaria di Kutno
con le colline di cadaverí che brucíarro
in n11vole di n'lfta, lã i reticolati
per' la quarentena d'Israele.

,

il- sangl'� tra i rifiuti, 1'esaJ;l.te:na torrido,
le .catene di poveri gia' morti da gran tempo
e fulmin,aÜ sulle fosse aperte dalla loro mani,
.là Buchenw�ld, l� mite selv'l, c1i faggi,

'

i suoi formi maledetti; là StalingJlado,
e Min�k sugli acquintrini e la neve putrefatta.
I Doeti non dimenticano, Oh ;2 folia dei viU,
c�8i vinti, de1 percj.onati 'da�l.a 7' -Ísericordia!

Tútto si travolge, ma 'i mo:Ji. l"�n si vendono.
I� mio p'lese à I'Italia, o neml ê' piu straniero,
e ia canic il suo popolo, e �r ; e' iI pianto
coperto daI rtlmore deI 81"0 �re,

, \
·til limpido lutto delle mudn, l-o.l".to la sua VI a,

EINDA É ITE

"" �'.. ,'4;:
i PiAda' � á;.A1�ite 'e 'j;ã",fJ. ltif:[" ' .,

) J;. .l
� • � .)1'� r ...: • "''{fr:��.' �"!'..!l...,. ',� -::I� ... ,..

__ .... ...._.l'y l' "+";'�'��'-�êSs'fuz.:sé )�nta n9' sereno,
.,

,

'
.

se· apagl1 nos ,é'ariais.
'

É assim v4vo s�tembro 'nest?, '""ra

de planícies, os padros são ve':·j_es

como é nos vaIés do sul a pJ:imavera.
Deixei os -comp&nheiros
escondi o coração dentro dOq 7elhos muros,

par� estar só. a recordar-te.

Como e,,,tás mais dis�ante des::a lua

pois que já sol;le o dia '

e sôbre áS pedras batem os ::- ás dos cavalosI

• NINGU:BM

Eu' sou talvez' um menino

que tem mêdo dos mortos,
lhas que a morte reclama,

,

porque o desligUe de tôdas 83 criatura:

os' meninos, árvores, insetos;
de c�(la' coisa que tem coraç:ío de tristeza.

Porque não tém mais presen�es
e as estradas são negras,
e mais não há hinguém
que saIba fazê-lo chorar

vi2inho a ti, Senhor.

FINITA 'E LA NOTTE '

.�

Finitl1 e la nott e ,la l�na
Si scioglie lentá nel sereIt0
tramonta nei 'canali.

'E cosí vivo settembr.e in fl"r-�ta terra

di pianura, i prati sono verdi

c()me nene valli del sud a primàvera.
Ho la sciato i camp!1gni,
h:J nas':)osto iI cuore' dentro 13 vecchie mura,

per restare solo a ricordgr','.

Come sei piu lontana della kn�
ora che sale iI giorno
e sulle pietre batte i1 piede dei cavalli!

·NESSUNO

Ia sono forse u� fanciullo

che ha paura dei morti,
ma che la morte chiama, ,-

percM 10 sciolg;a da tutte le creature;
i bambini, l'àlbero, gli insetti;
da ogni cosa cbe ha cuore di tristezza.

PercM non na piu doni

e le strade san buie,
e piu non c'e nessuno

che sJ1PP,ia fatIo pià:ngere
viéino a te, Signore.

PROGRAMA SOC;AL DO CLUBE

"5 DE NOV'��4BRO"
Di3 20 _' S,�bad�
Dia- 21 _' Dom'
Dia 24 - QUal.

çành>
Dia 27 - Sábado

B�ile Junino
- Festa Dançant

'. ra -- Festa D'

Baile ,Junino
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ESTEVE ontem, nesta Ca- O CLUBE DOZE de Agôs-
pital, o General Mather, repre- to, marcou para amanhã, Reu�
sentante americano da Comissão' 'ilião Dançante., No próximo ijia
Mista Militar, Brasil-Estados. vinte 'e nove, 'oferecerá aos. asso
Veio apresentar suas despedidas cíados Festa de "São 'João".
ao Almirante Murillo Vasco do CARMEM ROSA Caldas,
Valle Silva, por motivo de sua Rainha do Clube Doze de Agôs
via.gem para os "States". Foi re- to, hoje; recebera felicitações de
cepcionado com um almoço no um grupo de colegas, pelo seu

I C
-

"NI'u,,ER,' '.Querência, Palace pe o omte a.) "I'

5. D. Naval e oficialidade.
"

,ESTA' programado, do dia
OS DEPUTADOS Federais 'três de julho à trinta de dezem

vão ganhar um milhão. é trezen- bro, nesta Capital, o. Ciclo. dr
tos mil cruzeiros por mês.' Este -Promoções Técnico Culturais d.
aumento foi aprovado pela Câ U.S.C. Cerca de vinte professo
mara, na manhã de ouarta-fes- res de renome internacional, es '

ra em se�são extraordinária.
'

tarão em .Fpolis. para ministra,

"os cursos.' Uma promoção do
TALrv10 d'Angelo Dru· Magnífic� Reitor Davi Ferreirr

mond,' é Campeão'Mundial J i I'.ama.
Radioamadores. De Belo Hor�-
zonte, se comunicou durante

quarenta e alto horas, com sete

centos e vinte e dois' radioama
dores de noventa, e oito países. ,

NA próxima semana sera
realizada a primeira' reunião das

�Dama� Patronesses da III Fes�at
de Confraternizacão da Socieda-]

, d� 'Cata�inense ...; Desfile
'

das �
Garotas Radar, de,1964.A ,VEREADOEA Dulce

Cunha Braga. de' São Paulo, ho
-je, será entr�yistad'a, no Proara

" d Rádima "Preto no Branco", a a 10

,Nereu Ramos "de' Blumerrau.. I
_,

.

YEDA SILVA, Rainha do '

Atlântico'�de Santa Catari�a, deI1964 sera coroada no Baile das
"

,

Garotas Radar.

POSSO adiantar Que, a GUH

ESTA' muito acolhedor .)
, Bar e' Rest�hral1tedo Luz Hotel,
com motivo chinês. Nota-se um

belíssimo prato de- bronze na pa
rede do Bar 'e etc ...

� � O D'" T'!'T O 17 (,n1�\., -, O serretari"do TI"''' l;sl�I.,.A. J, J. (', ; '" lo..l, ,L.,

r;;-:o rcr:" rqfnr'�"llb�o "f, i1�f"'nTH1CBO con�ta de 'nota ofisiaI:
di�irilJU�,da pelo Palácio do Govêrno.

. '

" i

lir�,

'.
,)« "

() ,�

j' fi '

'

f

�·lI.ARrA

11..:::

Cartazes, do Dia

Cine São José
,às 3 e 8 horas

(Ses�õc. Patrocinada; pe!u
POSTAL TELEGRA}<'ICü F, C

nO anode seu jubileu de pl'�II:lr',

A sensação. do ln';)mento ! (-
O REI. PELE· ,1 '

�
?, "

I
•

Com

,PELE (O Rei)
�

Ccnhecera}1l ,Ua vida, 'desde 'U�
infánda o vejam 'a, competiç<)p.S
qu,e torna�'am mUl;dialmeute {.,-,'
lÍ.lOso!

lerr . II!'" até 5 anos,

une Ritz
à� 5 � 8 hora,

Rcn;'to RasceI:
Anita 1:..kbel'g.

EM

ANO:tiIMAS COCOTES
Ccn suru �ié 5 anos

\ine Roxy

QUARTA PÁGINA
----_;__----------�----,._--_

, REALIZE O sonso PE SUA ,VIDA l

'GANHEA SUA CASA?PRÔPRIA
I inteiramente, de, graça!

. ,,','.
,

"'A,U',IIelRlr!ltilJlllI _,
". I.'" ,.';��:,dI1IUU' ue"

.;.. ,}
--

.,"'"

."
A

,

;.�

.:

E�ta be lissim cr casa, localizada no aprazível lcrdim Atlântico, podere ser sua. Basta
cornprcn Pro qualquer dc s LOjas de ,A MODELAR ou no barateira GRUTINHA. Cada

compro de ti mil cruzetros, a ViSTG ou pele" credicn io. dó direito a um cupão numerado
.I

,
,

para c moriumental sorteio I Quanto rncns voce comprar ,tante: rrots cúpóes ganhara I

Não perco esta chance 'que a fV10DELA h lhe, oferece de ser um le'j IZ proprietário desta
bela residência Iodo d(; aIV'3IlGIIÚ, contendo dolo �j quartos, cosinho. banheiro, entrada parcr

'.:
automoveJ', dependências dr: empreyapa, edthcodo fl11lT) bonito 'terreno, de' 15 x 22 metros,

;;.

'_-;.

nabara terá uma representante A LEI DO MAIS FORTE

do Baile das' Garotas Ra,clBr, que
Ce n filá até 14 ;:nO'

acontecerá no Clube Doze �(: IMPERIO
Agôsto, próximo dia onze de ju

_

'

O CLUBE "29 de Junho'; ,

ás 8 horas
,

de Tubarão.sem preparativos pa..-
lho.

,

f ANTINFLAS
1 R HYR'OI, POR ACASO, ra o Baile de Aniversário, que, A CASA da 'Amizade ao ç"

Ce n s urn até 14 anos

1 acontecerá nO;,.pt�imo dia vi:nJ�b_M�Gh��bf!:d.e Join.ville, vai r(�;, l- '"
'

:
"

/'

e oito, com ��àíiie§entàção da'�c"êp�o1iâr"'fàS'f,rliõ<:'as .'�n� desf,il�- ,\, 'ChitffâJá : '.'

debutantes de 1964. rão com suas fantasias 110 nroxi- .'

'mo dia-dezoito na S. "Harmonr-

Muni�ip�;,���O���,;,,�rn;�i:� ���::r;o;E �'��T:����;;i��::,; l V"to< M::L.:],::'"'· ",.I,-.1,:O",.'E ,O,U, ,.E"_', ' FO·'·'GE ,M,
.

.' ELE5 ?Mendes, vaipromoyer uma gran � 'H3r!:3f de S:m+8 Catarina de 64, ! P:est:',n Fostér ..: EM
•

,

_de festa para comemorar mais
será convidados �"'ra

lV'lr"i�i:"�'·IJ.
o DELATOR

Entre 1945 e 1961 um emum aniversário do maior Sema-
naquela festa, de,sfil3nd� :fl�l�:,,' .�, ATENÇÃO!

.cada cinco habitantes dosnário Catarinense. O aconteci- 1 _] d: , territórios da, Alemanha,mente n"'r'" aque a socIe:Ja,..
,

'

, , , C' n
) sob administração soviétiramenta está marcado nara o pró- 'Q'uem s-erá?

'

,

'

t.;· Preços par" " seXibições, de
OU filo-' soviét,ka fu�iu p�l'aximo dia vinte sete. Na ocasião

!f
" R.u:I ,PFr,F" "'as zonas' americ<ma, france-

c::e,ra-o 1,' orne'na, "Ç1,_eados com U�'1 ,l_iELENA, M.artíns, ,que tem. ;1' Cr$ 300,00. •

sa ou inglesa e; mais tarde,� -

�,à3 ,3 huras
., para Berlim - Oeste e pa-grande �antar ° Sr. e SU:j. A l:rvt1, uma ótima carreIra a�hshca fOlf� ('reanç�s qe 5 a 14 anOS:
l'a a Alemanha Ocidental.rante Murillo do Valle Silva � convidada ::afa cantar na festa�j G"$ 150,�0 Qual o moti,vo p'ara êste êxo.,

, . " d
' SUSPENS,"" TODAS AS F.K- do? Quem se interessa emf'l] "A' lI/!"" N' ri. O .TornaI "O Mur.iclPlO e
,

sua, L la na iVl.8rJa. o TY1p"r-"ln
- '

TRADAS DE FAVOR E PER- descobri-lo, que escolh'1 umdia está programqdo 11m "en()" Rrm:c'ue. Seu sucesso nê, noi+c j MANENTES!
caso qualquer entre os que

na l'esi(l8nc1<l n, (l Sr. e Sr8, lndú.',- das i�dústrias 1))onéiras ainda > � ------ est,amos publieando, selecio-,

�",

i nados ao acaso entre váriostrial Carlos Cid Renaux. assunto .. ,

,

'

milhões, Ponha-se você mes-

,

mo no lugar dêstes refugia-O LHtA T.e., amanhã: prn- NEIDE Maria, encontra'-�,:;t I' dos,'e decida PARQUE FO-
.

J
'

GEM ELES.moverá Fest2. Junina, com, inícío no Rio de aneu'o: _:18ra UfiP.

'� P1élrcado :"ara às vinte e duas h()� ,temporé.tda. Cumprirá um con'

� raso ' trato. ',' ,

v"%.:_�%%%�����.�.���.���'?:;;i�CS.�'f..C,�,�

a, �l e ii;' h cra ,

Vittorio Gà3sa)1If11111,.
Eru es], BOignlÍlc

, EM

LEGENDA HEROICA
Ccn surn até 10 anos

'Cn�. Glória

(t�tre;to)
às H ho ras

)al11es Cagl\ey I
HUin_p�r.y, I!0ipt't

, H�,elllllly "La n s

EM

gflancia. Em isss foi PHnçe.
lada sUTl'lflriampnte' sua li-

10), Comerciante, 54 anos,
casado, 'denunciado em 1950

foi Cf'ndem!do a seis meses
de prisão por "difamação
contra o Estado, e incitação
ao biccote'''.
Depois de t<mtas experi.

encias desagradáveis evita
tô.da e qualquer reunião po.
,lítica, recusando·se a parti.
cipar na "Organização de
Frente Nacionalista", Por \

êste motivo, nã,Q consegue'
perm;ssão do govêrno par'l
alugar uma moradia, Con.
siderado em tõda parte cO,
mo inimigo do Partido, não
.lhe :resta outro re�urso se
não abandonar com sua mu
lher a zona soviética.

como agente da, Ingl'lterra.
Condenado então por um tri
bunal militar russo a 25 a-

12. Engenheiro, 29 'lnos,
Clsado, filiado ao Partido
Social·Comunista Unificado.nos de trabalhos forçados. Recebe o encargo do Par-A0 cabo de 4 anos de urisão, tido de "convencer" entre osfoi põsto em liber�ade, me· homens da sua seção i�dúsdiante compromis�,o de a·' trial, que 4 jovens ingressemtuar, como informante da no Exército Popular Nacio.Polícia.

,na1, 20 na Polícia Secret'l da
Emprêsa ati na Milícia poim
lar e :) outros na Saciedade
Esportivu do Partido:' Nega.
se a cumprir a missao pais
a considera incompatível
r:om seus deveres técnicos
je engenheiro; adem'ótis Sen
te que não poderá obter êxi
to, sem exercei' "uma pres
são imoral" sobre seus su
bordinados, Poucos dias de
pois é instalado a, assinar
uma declaração de apôio à
proprosta soviética de paz
e de que Berlim·Oeste' sej<:l
tranformf1da em uma cida·
de·livre. Decide-se então a

fugir, pois conssidera "Ber.
lim·Oeste" como' a úrÜca e�
perança para os alemães".

13. -' Lavrador, 51 anos,
c'Olsado. 3 filhos, não perten.
ce a nenhum pa;:tido' políti
C'l, Juntamente com 47 ou

,tros lavradores 'de sua al
deia, foi obrigado em 1960 a

io'l::1Te"',�ar IlUi11a Cooperativa
ele Produção Agrícola tipn I;
cGnc1uida a colheitq de 1900,
os iavI'é].dores não fpeeberam
o dinheiro. cO�Tespondente
ao. trabalho �cieseli1penhàdo•

'" ,;'<--, <:i,-, -, '''':''_'

Po.uco depois de liber'ldo,
recebeu a primeira missão;
como não desejava atuar
neste papel,1 fugiu imediata-
mente da zona s(,viGtica.

11. Representante de uma

fábrica de alimentos enlata-
dos; profissã,o <:Interior'; pa
deiro; 40 anos, casíJ.do; ao

ser libertado d,e um campo
de prisio.neiros de guerra,
'obteve um emprego como

p::!rleiro: alugou em 1952 um

p'equeno est.abelpcime·nto pa·
ra a venda de bebidas; pI'e
,So. em 17 de junho de Hl53;
pouco tempo depois, foi li·
bertado. mas sentia-se sub
metido <:I uma constante vi·

V'ENDE-JE
F i ü r 1 ti tJ (J .' ''; j j •

VENDE-SE CASÀ"A RUA HERMANN
BLUlVIENAU No; ,47,- FUNDOS.
TRATAR À RUA JERONIMO COELHO

Nada á�
REBITES

�xlja em seu carro

L(,lla dE' frehJ:; \)UL",ül\1:l

-;"' 60% mais n(, �proveit,�
." n L das ' Lona.,

I
,

P,U8 Santo.<. "araiV8 .s·

Ii:RTRF.JT"

" " ,: '�'l �
, !,.,

.

dtiaJo,.r,,:.'

, ',.
,

,

I'

, ...

..

te atropelara uma pessoa
com sua motocicléta. ,Em
um quartel da Milícia, onde

,

o encarceraram, foi subme
tido a, insultos e maus tra·

'

tos físicos; classificado, en·

tão, como "agente do impe·
rhlismo acidental". Trans
portado em um caminhão
junto com Seu -filho (que ha·
via recebido idêntico maus

1959

durante o ano, Resulta disso.
a queda dq moral, na Coope
ratíva; as plantações são a-

,bandbnadas e, finalmente,,

em junho de 1961, resolve so

licitar demissão da .coQpera·
tiva; outros 28 iavradores
'seguem o seu exemplo.

o Pa:rtido Social·Comunis·
ta Unific;ado; a: partir dest<:l
ocasião, v_igia cerr!idamente
o. refugiádo, pois, suspeitava
que havia sido o inspirador'
da deserção em' massa d<:l

Cooperativa. Algum ' tempo
depois é detido pelo Serviço,
à,e Segurança do Estado, sob
pretexto que havia dadà

fugI'), ao. seu filho quando ês�'

'tratos) até a linha da fron,
teU'a e' álí expulso da zona

soviética' sob a mira d'ls
armas dos policiais, sendo a

cena filmada e fotografada
pela imprensa comunista.
Leia amanhã {> prossegui

mento desta série.,

UNIVE'RSIDADE ,DE SANTA CATARINA

Divisão, de Material
EDITAL N. 39/64

/

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 38/64

o. Diretor da Divisão' de Material da
Univ�rsidade de Santa Catarina, devidamen
te autorizado pelo Magniiico Reitor, faz cien-
te aos interessados que se acha aberta Concor
rência' Públ�ca, aprazada para às 14,00 ho

, ras do dia 30 de junho do corrente ano, para'
àquisição de ferramentas, móveis de escri-
tório materiais de consumo, permanente e de
expediente, para uso da'Retoria desta Univer,
sIdade.

Demais �specificações poderão �er '00-'
tidas ll3 Divisão de Material da Reitoria da'
O.S.C., nos dias� út�i�, n� ho�ário das 13,00
às i 7�()O horas.,

'

Divisão de Material, em 12 de junho ,de
1964. '

Josoé Fortkamp
Diretor

.', , ..

;�� ,_'" _

,0 �,�(:§.;��,\:.:�,.{l�<.:,;�:..���s�ffi�f,;�;��g;{�" �',.'
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p rjeto .sébre dec'arácã-:
b .;T�;' 'lícitos e carimba r,'

'". ';, "
-,. .

��:; : .

", .

::" •. " r

confisco dos b�hs havidos sorna da renda líquida da
pessoa física não o exceder,
deverá ser .comprovado, indi
cando as fontes de que pro
vém,
Parágrafo 2.0 - As pes

soas físicas sujeitas ao ím
põsto ge renda deverão ra
zér a d,iscriminação anual
dos bens. na respectiva decía
Í'�ç�o de, rendimentos e as

.

que não estiverem . -obríga- ..
das à entrega da declaração
por' resídêncía no exterior

�)U percepção de juros, devi
dendo ou bonificação de tí
tulos ao portador, desde que
essa renda exceda ao míni
mo de isenção para a entre-

ga: da declaração de que se

trata; preencherão formulá
rio especial a ser aprovado
pela Divisão do Impôsto de
Renda para, o efeito de ca

dastro,
.

Art. 2.0 - Considerar-se
ão riquezas ilícitas os bens
acrescidos, anualmente, que
n_o todo ou em parte, não re

.

'sultem 'das fontes de rendi
mentos declarados ou por
estas compr.ovados, na for
ma do artigo anterior e seus

parágrafos,
Parágrafo único - As ri

quezas ilícitas a que se refe
re. êste artigo serão 'objeto
de confisco, mediante nor

mas que o Poder Executivo
adotar para o cumprimento
desta lei, e constituirão,

'

quando vendidas em hasta
pública, renda extraordínã
rta destinada' à cobertura de
deficit orçamentário da U-

( Florianópoas - 19/6/1964
____

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

Hr;,u.;ília -, O . Deputado
O::)i.i�It" f-'rieto, falando em no

me f!;;; �.\)da a bancada
..
tra

lJ;.1lhista na Câmara, apresen

tou. um projeto determinan

elo :1 eal'imbagem de. tôdas

as nota;:; de GOO, 1.000 e 5.000

cruzeiros no prazo ele 120

dias, apóS o qual as notas

vão perdendo sucessívamen-

, te o seu valor até 240 dias,

quando então nada mais va-
.

lerão.
Determina, ainda, o proje-

to que as declarações de

bens. deverão ser feitas de

lI::;JI'a em diante, incluíndo

todos os valôres mobiliários,

dep,5�itos em
'

astabeleclmen-
.

tos de crédito, inclusive títu

los nominativos ou ao

portador, sem exceção,

�e.ía qual fôr a, sua es

pécie, vigencia ou procedên
cia, bem como determina o

ilicitamente. r"

,O P.rojeto·.

A íntegra do. projeto é a

seguinte: .

"Art, 'Lo � A' declaração
de bens a que 'se refere' o ar-;

tigo 51 da Lei 4.0�9, de n de

junho de 1962, compreenderá
obrtgatõríamente; e� cada
exercício fiscal; todos os va

lôres mobílíérios; exceto os.
de uso pessoal, ,impbiliários,
depósitos em estabelecímen
tos de crédito ínelusí
ve títulos nomínatívos ou.

ao portador, sem exceção,
seja qual fôr a sua espécie;
vigência ou procedência:

.

parágra.fo 1.0 .....:.. O acréscí
mo dos valôres a que se re
fere êste artíge quando a

liraheis Llube-Ctimuoiçaçãu
Comunicamos aos senhores' 'asseeíados

que, atendendo �. dispositivos dos Estatuto�
do Lira Tenis Clube, passaremos

': a eXlgF'
nas festas, à entrada da Sede Social; além da
carteira de sócio, o talão' de mensalidade;' ou
c�mprovante do pagamento da anuidade e

•

Cientes da colaboração de todos ás se

nhores sócios, .antecipadamente-· agradece-
mos.

/

,A DIRETORIA
.

21/6,
nião.

unu .(\rt. 3.0 - Nenhum ato de
cessão

.

ou de transmissão

De acôrdo com os artigos 17,e 18 dos dos bens previstos no arti-
. go 1.0 nesta lei, será admís-

Estatutos da Sociedade'Catarinense de En- , siveí sem que se prove, "a

genheiros Agrônomos, convoco todos os só- priori", que os bens. cedidos
.

A
.

bl ,. G
- I' E 't'':'' di

ou transrerídos estejam in,
CIOS para uma ssem ela

.

era '. < � raer 1':, sertos na declaração de

nária a ser realizada as 19,30 'horas dQ'� dia " bens, salvo os representados

3 de iulho do corrente 'ano na sed-e: sóCiai' a .' por' papel-moeda Pi! depósi-
c '., '" ,." ',.� bancãríe .

). o '��"t···'�'_;J --�:i,.\�·,i:i:t?', ':,;.'...t-'�'.�
,
.. .,:l' • � ) .. 4

rua Felipe Schmidt QO 2 1 An���.�-\��arágraf(l único - Os ór-

seguinte ordem do dia: "INDICAÇAO DOS gãos do Impôsto de Renda

DELF�GADOS E SUPLENTES DA "SeEA fornecerão �brigatoriamen-
.

.

.' �.
. . '. te,' por ocaslao' da entrega

JUNTO AO CONSELHO., DIRE3_10R 'DA da declaração de bens, ares

SOCIEDADE BRASILEIRA DE 'AGRONO- 'pectiva certidão positiva,
.

com validade improrrogável
até' 30' de junho do ano se-

guinte ao exercício a que se

.
- referir.

Florianópolis, 18 de' junho' de' 1964. Art. 4.0 - O ministro da
Fazenda, através da SUMOC,
determinará, no prazo de 90

dias, da dublicação desta lei,
o inicio da carimbagem me

cânica, com autenticação es

pecífica, das notas de papel
moeda 'de 500 de 1.000 e. de
5.00U cruzeiros, através dos

, estabelecimentos de crádito
oficial ou não.

Paragrafo 1.0, - A carim

bagem determinada neste ar

tigo propiciará o contrôle sô

bre onde e como se encon

tra a moeda em circulação,
mediante registro próprio
a ser instituido .

. 'Parágtafo 2.() - Não se

rão objeto de' indagação fis
calos novos depósitos ban
cários realizados até 120 dias

,

do início da carimbagem, em
conta corrente especial, des

de que êsses depósitos se

mantenham, assim, em têr- '

mos de normalidade bancá

ria e os respectivos cheques
emitidos indiquem nominal

mente os 'beneficiados.

Art. 5.0 -'- ícarn fixados os

seguintes prjzos para o e- .

feito, de aferição do valor

das
.

notas de papel-moeda
sujeitas à carimbagem: até'
120 dias do início da carím

�agem - 100% do valor: de

121'a 10 dias - 60%; de 189

dias - 60%; de 181 a 240

.' MIA". .', '

Assinado Luiz Carlos Gallotti' Bayer .

Presidente em exerc'":
" 21-6J

:': ;,',

Curso Preperetérle Co'ntinêI1Je'
CUUSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

'.

DE DATILOGRAFIA.
.

ARTIGO 91 (GINÁSIO EM UM -ANO
PREFERENCIAL ADMISSAO:

'DURANTE O ANO,
Baseado ncs mais modernos', preces-

sos pedagógicos. .

,"

.

_. Dirigido pelo:
_ PROF. VICTOR FERREIRA r.,.�

SILVA
.-

HORARIOS rlIURNOS E NOTURNOS
Faça· sua inscrição a Rua Dr, Fulvio

Aducci, antiga 24.de:,M�io; 748 .. -:-' 10 andar
Equipado com máquinas. no:vas. ,

Vai Construir ou Reforma�

C�nsulte Nossos Preços .

Ind. e Comércio Metalú'rgica ATLAS 'S. :\.

Rua: Deodoro N. 23
\ .

Filj.al Florianópolis

DR. Sebastião Moura'
CIRURGIAO-DENYrJSTA ...• ;

"O ESTADU- o mats llJlHgo DIário (te Santa Cata:rtna QUI'N':lA PAGIN�

de bens" confisco
,
,', i '

.

' .

do'papel-moéda
-� (

,_

)-,'

.. r'
,

" ..�
�,"AG::C)RA,:.TA�M B ÉM ,�'E M
-. CLJRIT·IBA - FLORIANÓ

,�PÓ:R:";S·E,MA·N,A. INCLUIN
}A RQTA .. '.D,C) PII0$@@)OJJlIllf, A

,

TAPA IM'PORT'ANTE EM
AL .. PAR,A::VOCÊS UM
"RA ,,56' PASSA'GEIROS'
;�)��,ÁRIOS'; P,OLTRONAS
".t';A·8::;" CABI:NA" PRESSU
'�O-R,. QUATRO PODE
,'SERVIÇO

.

D'E CATEGO
')t :,,'�:;R P_ER;; Q,:NA 'LI DADE S
;j,:E'SCOL:f.l,E �,E ·0 RADAR;I
:;/i,i: ;;;'�', '".

.'.. '\ ·
'

dos fiSCais do C0l1sn!�1C

n�írq.

\
� ....����.f"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COLABORADORES
RUI LOBO - MILTON F. A:'viLA _. ORILDO LISBOA
MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI

_

ABE�DO ABRAHAM

.._- -_ ..•_--........:::-----�-------------------_-:.._-----_.__._-....:.._----------:"--------------�---------------

I ta o' efubes para (ons'eguirem' os último

------------------���----

49 Ar,TOS DE LABUTA
----�._..""'"'

CONSTANTE EM. PROL

I NO SETOR DOS ESPORTES

DE
. SANTA CATARINA

.. -- - ._---�----_

Clubes de todo o Estado estão se movi-
ment 1 'J

•

d 1 •

ano no senu o ce conseguirem OS últi-
mos reforços, cera vistas à classífieação para
o segundo e decisivo período do. campeona: c
barriza-vardeb ...., ..... \".._.

o prazo E'é'ra
.

as inscri-õe.: I terr,�_Ll1.a:rú
n ".'

r l,·n..:J' 2
.

o prOXllTIO S'::L".. J.O as. 1 ,00 horas, quando
a Fe c1er":,�o C;::)·<:",.jr..ense de F '..l.�>'2�:cr' dr;:;'
por encerredo o seu expediente r..ormal,

Den1I''3' cc;; clnbes que seno tentando
ainda r:;�n::':'C3 c -:-stO_Cé.mcs o Ava: de Floria-

r 1·
-

1 '

rClJO.1S. ::J..::'� )jO:l-"a e,1a:i':él.r OS' Ioeurrent-.s
l..:Jo ato: "''1:-'[.:: I>::'::lO-do, vind de Rio Gran
c:e do Sul.

O EercíHc Luz, atual líder .d� zona um.

tarnbém procura um ponta de lança, tendo
enviado er '�sá:<i(' 80S pampas.

Tam1.::�m o Ferroviário tenta a contra

tacão de mais um atacante e um médio vc

lante.
o Marci'Io Dias já deu por encerr-ada r;

ciclo de contratações enquanto aU0 os mais
.,... ., �

- \ .

'"

c.uoes disputantes desta primeiro zona, df'-
verão concorrer no returno do certame cor' 1

OS mesmos jogadcrespois .qt,é O momento não
tivemos informes de novas. contn�.tações por
êstas aere".T iacÕ€s..

.

� �.

Na ZO'1a dois, América. At1�·'i�n. Gl'Jo
rHny e Tu"'v estão interess2dos ep �.1?,1.ms r:
f0r�('s. O Ç:Hm-nj ....o,. pnviou. emi�r�:rjn �. S

_
.

Pp.u1o PD inh_ü1'o de ('(}ntr"�()1" n "Y""'.,....I��-,� r.�

nbo+(' B.;:.i·s ela equipe do São Paulo F. C.
O At1é+ico conse�uiu três v''' ,w.,.·ç; n� '1'1J

py. a tltp 10 de emprés�imo ::lté'o fnal da tem

porada. O Guaranv de B1umen .....u ·m�ndou
bH()C�r o a'-::>p!:>'1te 'SarcionelIL �o inferior de
São Paulo. O Tupy contratou o rrérlio Coro
nel eX:-V��(,�lno que se encontrava no Náu:...
tico de Recife.

- '

América, Caxias, estão. na p:1.rada, a en

ta de, reforços.

SAi'ATA DEIXOU O PALMEI

RAS
t�do SeU Ingresso na .. eqt·i.pe do

Mareílio 'Dias; d.a clda:de de

Itnj'aí; devendo viajar "o. nla;s

tardar hoje; vara a cidade �ata

rinense; onde rr�ará cOmpr<l

m:sso Com o cl1.. be de J03é Cul
lares.

• J

DEBA .RETORNOU AOS TREI

NOS

O jogador Sapata; que vinha

tevedefendendo o Palmeiras;
SeU contrato eXpirado cOm o

clube. Por falta de acêrto fi

nanceiro; o jogador foi liberado

pelo clube-alvi-verde blt:menau

ellSe.

O aiacan'te Deba após �er-ío
do de inatividade d'e'\'ido a uma

'forte contusão reapareceu no

último coletivo, o Cluhe aIvi,.

verde itajaiense; locomovend':>-se
(;om r�lativo agrado.

MAIS DOIS NO TUPY
Mais dois jogadores' acabam

de chegar a Joinvile; no in�ito
de serem testad03 pelo pr;para
dor Waldemar Turi; da equip�

MARCILIOVILELA PARA

DIAS Os jogadores são' Ca:dinh'Os e
..

Locádio; ambos oriundos do tuN�t!cia a in1prensa gaúcha
que o jogadOr Viiela havia acer tebO� paranaen ;e.

Hercílio Luz contim:·a ,firme

n.a punta da tabela d'u campeO

nato estadUal ba,riga-vel'�e; zo

na um; com. apena� 6 PO"ltos,

perdidos. O Olímpico; qontando
cOm 3 pont03 no passivo; cOman

'." � $\11 o pelotã';) de elubeti na s�n

da :<lona.

O Internaclona.l é o lider da

zona três com 3 J"Intos perdi
çlos enquanto que a zona quatro
vem sendo lide:ada pelo Ca�adO
renSe com 5 pOntos no passivo.

I I I I

o zagueiro cenral Carazinl.o que há

é:�guns meses vína defende=do él.. -epresen

t�c;ão -do Figueirense Futbol Clube, :l�sta ca

pital, acába de deixar o clube.
Os' .motivos que levaram à dir rtoria dr

Fi;1ueirense a Iiberar é correto
.

areta n5.0

f-r TQdido arcar cem o compromiss. asrumi
'd� cor:. 0 excelente atleta.

O jogador, segundo conseguir: os apu
rir iunto a elementos ligados ao F' gueiren
S". já retornou 3.0 futebol dos pam- 3S. '1n...:1e
",' d'r .. ",.. cu r..J:Iê acer f_ ar o feu ir�r '""_S8o r J.rD � . �.s

principais agremiações' gauchas.
----------------------- ----

':

A diretoria do Caxias vai to

mar providência3 jUnto à di�e

çãO té'cn:�a e aos jogadores pois'
não está satisfeita com a pro-.

du�ã'0' do quadro que vem Caindo
aSSuStadoramente de jôgo para

jôgo.

x x x

A dIreto-ia do GUllrany, desta

capital; está aguardando re�pos

ta por r·arte d03 mentores do

UpilãO; de Timbó: Com a f'innll

da-le de se exibir na;uela '.ocali

da"e lnterio�ana.

X x x

Com um qUadro formad,) à

ba::p de jovens atletas; a 'direto

ria do PaUla Ramos pensa se

riam.ente na conqr-Ísta dO títu:o

dó certame regional desta ten'

pO'
.. "da. qUe está por Se iniciaL.

X x x

A d1l'etoria dCil
....

NacLonal;
C� pivllrf� está estudando 8 P'U'_
sil;i!:.dade de realizar Uma sé�ie

de 'amistosos ac��tando ass1I)1
Suos linhas para as cibputas do

regicnal promovld- pela Liga
TubarOnense de :!'\ tebol.

x _. X

o Iogador Moura, (iue atuou
por algum tempO 'la endp-e do

Usaty de Sã'.) joão Batista, vem

de se trznsferír . prra O fUtebol
b "'ull'.enaUense� in��essnndo no

União; de Timbó; ".i"oe _está ar-
.

mand'o uma forte r'quadra,

X x x

Se'!;\1:1do notir; ',5 chegada�
do fUt!ebo] itajaiene� o' ataca.n·
te Juare,·, v.indt) d· :fUt�bol gau
Cho; onde atr-ava noc>Cruzeiro

acaba de ser coni ratado

Marcílio Dias.

X x x

,

A diretoria do Jniranga Fute

boI ('Jube; de. Sacc Limões que

estará

.de anilv·ersário nO próx'l1'lo mês j,á or

gan1z'Ou o' se� ca1e ldário de fes

ta3 que O. ESTADt apre-entará

•

Tem nova: di��:oria. o Impren .,10. Secretáj'io _ Odilon Dema.Ia
sa oficial Futebol Cube', que . zo , �ecretário. - Demerv�l p;o
aia 10 ú!bimo ; completou ·3CJ drgues

.

Jubi:eu de Preta. A3 eleições lo. TesO�,reiro _ Sébasí ião

proc,deram-:;e 3a. feira; tendn r- 20. Testmreiro _ S�dlley
vencido a chapa encabeçada ,Té<;nico - JOsé Orlando
pelO veterano pl"yr An tõ ni» Orador - Milton'Faria
Botelho Abreu; Um dcs mais in ·;)i. et.or Esportivo - JOsé
·-·aT.·�6.veis bé.:uar�es de. clu.ie .iha F:;ho.

'

b. onegro ,

\
Eis como está constltuida. a

nova diretoria do Imprensa on
'ma.

. I

C,onséI·ho· F'iscaf - Hélio Seara;
.

cia] . : e Lemo SiI

na íntegr:a em SU:cs p·róximas
edições.

fnrturuesa X fia rllmi! no
. "

A di,ntoria da portuguêsa Ca

doca ;y;erÚ de acertar um encO:1.- nO' estádio da Gávea; servindo

tro a�istoso 1'ara a tarde .

d'o de preliminar o c?'.ejo entre as

Presidente de Honra - Jorna:

lista Honesto Tomeliu
'va.; 0uplentes - HermeS Costa

próxim-o domingo; c<untra uma

equipe mista do F:amengo.

O 'prélio 3erá desen'\'olvido

.

me maS equipes p'�lo
de ·juvenis.

certame

João Gonçalves e Ún<u CUnha

NossOS eumprtmentoa e vot03
.

de feliz. $e�tão

Ma;r.í in inan�umu refie! àr t,S
vef;cenjo

.

o Cqriti�3, �Ill 1xO
Na noite de. quarta-feira t"n, tarde _viria a ser o da vitória.

efetuado em Itajaí; o co'tejo '..tue

protagon.lzou as equipes do,Mar

ci.io Dias; representando O fute
.

mas ap·resentandO sempre lances
boI catarinense e·o C<lritiba Fn intermediários de alguma vibra

Na 3egunda etapa; as equipes
cairam um pOUCo de produç1ll>

tebol paranaense. O prélio amis

toso interestadual; foi realizado
para a Inac.guraçãO da rede de

iluminagão do e·stádio marcais
ta; que CU3to�, ao�j cofres

"clUbe portuária alguns milhões
de cruzeirOs.

Q jogo. na primeira parte f"i

.dominado durante 25 minnt",

pelo Coritiba qUe neste períodO
desenvolve", Um jôgo mal� ohje

tivo e coordenado; enquanto o:;

marceistas j,egavam a base de·

pasSe3 longos e .quasé sempre

erravam nos lançamentos; dai

o p:'edomlnio do clube parana:
ense.

Dai em. diante,' o Marcilio

ção que por iss'O mesmo chegou
a agradar a granle multidãO

qUe este·ve presen te ao coteja
inter-estacÍual; deil:ando nas bi

lhe·t-crias do e3tádio ,8 soma s�

�el'ior a um mi1hãO de cruzeir0s

Assim o Marcí110 . pias venceu

ala Coritiba por'1 X O; na inau
,

gl1raçãO dos re;fle:ores do está
dio marcilista; !em Rrélio que fi

curá na história âo clube portu
ári'o.
O M<1rcíliO Dia3 fol"mou Com

Jorge; R.enê; Ivo; Joel II; Som

bra e Djalma; R·;t1nho, Duflo:8
(Salatiel); AqUiles e Dão (Ne"l
na).

Coritibat Raul; Cebo; Oberda"!l.
Beqcinha e Alvacil; Hé.io e FiIl

za; Tião (Alfredo), Moreir.1.1
Alexand.re e Ron lld (BrenO)'
Arbitragem de Kalil Ka.c�n

Fi�ho; da Federaçü'u Paranaense
de Futebol.

An,ol'maHdadfs;: não .. hO�e.

Antônio Bote-Presidente -

lh'0 Abreu

Vice _ Presidente - Btase Knoll

ril rr.rr.cdm,al QterAQuil; S iII" S
�.ô Lmo (il �lC é Jie�fiLit Vtl

Esteve na cidade de ItaiaÍ o senhor
Gervásio Sodré" devidam'ênté. -credenciado
pela diretoria do Internacional de Porto Ale

gre.

pelo

Aquele,
.

desp6:r�ista' .
avistou-se com os

mentores do Marcílio Dias; mI tentativa de
contratar o jogador 'Aqüires�:'

.

Depois de uma rá:,i:dá reunião a direto
ria do Marcílio Dias resôl�eu considerar o

jogador inegociável. ,

O emissário co10rado já. retornou aos

Pampas.

Dias adotou o sistema de jOgar
a bases deI p·aSse3 curtos; sU!J1u

do de produçãO para Se igualar
. a'u .eU adversário.

Coube então a Aquiles' neste

período de ascensão da eqllipe
abrir a. cnntag&m ;. 'l�e mais.

flu em Cnv. V31ô�ttrts Dumi UO
O Fkminense depois de rã-

9-,',.1", ",,� ...

I"' TH�10 PRraguai onde

reg.3tr-ou dois empates nas suas

al'l-selUaçôes na terra GUarany

estará, se, exibind.o a'Omipgo pró.
Ximo em' Governa.d·olt Valadare,
<lm ':Minas G�l1ais; contr� o De

mocrata; IQcal_

_ ... )

11,
;;;ry .;

..

REDATOR
Pedro Paulo Machado

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

--�-----. o

_ .. •

........

Si1vll'
Silva

Rio - Junho - (Cortesia da Cruz
ro do Sul) - Antes do prélio Brasil x P
pel=s eliminatórias' de' Tóquio no mome
r1 II' N'

'

no . uno aCIOnaI do Peru, e mesmo dep
('IUf"TI;l? um minuto de- silêncio foi dado" p
las vitimas da catástrofe de Lirria as feiç
dos atletas peruanos estavam co�vulsioan
das. E um atleta chorou.

Chorou peja lembranca b. ma:ca Ta

�UE'1a. tarde em Lima . oua�do mais de tr
zerr'os torcedores, entre . iovens e

sucumbiram,' pela atitud� de um

que. pulando o" alambrado,
.

mexeu com

nervos da massa e transformou a praça
esportes em local de tragédia.

Chorou mais êste atJeta, que se cha
ma chama Labaton, e é extrema direita, por
que .involuntàriamente, foi êle o causado
da traeédia.

Sim. foi êle o causador de teda a tragé,
dia. pois tivesse parado a bola no momente
do .anito do juiz, quando apitou foul sobre o

arqueIro argentino, ao invés de prosseguir
com a' tielota e marcar um tento 'ileQ'ítil., J

n�d::. teria sucedido. pnraue aC!\lele .

ime
público não teria a falsa idéia de que sua se

Ieção teve um tento anulado, ju;taménte o

tento do empate.
E' verdade. Ê1e aJ.oga Que não escutou �

apitf) do' árHtro. e por isso prosspq:uiu o lan·
ce. �A:as o fato não mprece crédito maior,
ror("ue o atleta nã� pode ser .surdo, çomo a

árbitro não deve ser cego como dizem os pró
prios atletas.

Camí

Lobarton. causador involuntário da tra"

gédi1. bom iO(1;:ldor por si�al, teve pesadas
v.qias do nú.bli�o brasi10iro, mas a verdade é
('fl1P. nor êste BrasiJ afora. exi�tem muitos
Lobqtmis. que com atitudes idênticas, têm
c;-:)us�do situat:ões criticas aos árbitros e aos

prórrl� torrenores.
E' muitb comum o atleta continuar a

j0��rla deí"lnis do ::mj+o rlo arhitro e isto já SI)

torrH')u c,ostnroe. O árbi+ro deve punir rigoro
��m0nte tal prática. mórmente quando nos

J�n('es de impedimento. o a.tleta ,prm:segue o
.

)::>111"P' e m�rca tento: fR7endo' a torcida vibr:ji
e rlP"",QÍs se ex�sperar com o árbitro. que não
am.1Tou coisa nenhuma, porque ja havia api-
tado antes.,

.

O atleta discinHn��o é conhecedor das
J�is �abe nue anós o �mito do árbitro a bóIa
devE' Sf'r deixarlo onde está, e que a infracão
a e�+;a lei � indisciplina que pode ser punida
com E'yn111s�.0. ..

D?i o dever do a.t1pta coouerar decisiva-
1J'1P'"f'te ('om o a:rhjt:ro. acatanoo com resneito
a� 0ecif;ôes tomaClas' ,-",P10 mediador da p8r
tina. e este cumnrindo fielrnent'e as leis do

j0Q'O. InpreCerR o respeito de atletas e tor�e

d(W0�. �:::lhTO. é· d:=!J'o. dos constumazes indis

cipljnarlos e fanáticos.

Tupy: . jnDo i"ieresta�ual
A representaçã dé1 Associa�ão Atlética

Tupv da cidade. de Joinvile, vai debútar no

próximo domingo à noite, em jogos interes

taduais, enfr�ntando ;na. oportunidade ao e

le,.,�() do Fio Branco, da cidade parélnaense
de Paranaguá.

Vamos vêr' como se sairá o

ense neste amistoso contra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



pentes (de' dentes '3epa'l'ados) 'te, ' ludo.-
para; em s�Uida; fazer-se o Os l"enté!;! pG(\ein Ser fabr�ca- É imp'VI'ta'-\1;e limpar bem a'

mesmo com .a parte mats :ina- .dos com diversos ma,terias (a]«, escova o 'que' Se' oonsegue- fa.eil
(de dentes jUntOs) mfrrio ; tartnrugn; Q3S0; �lástico "mente dissolvendo-se uma Co-

Entretarrtu é aconselhável; o
'

et,c) mas os de melhor qualidade [lier das de chá �e borax em

uso; apenas; do lad.;:> de dentes

separados c fi razãá' está em

que Os cabelos; desta maneira

não sofrerão grande traumatis
mo que, de certo; se observaria
Co111 a passagem dia parte Com

a passagem da parte com 'os dcn

te, m�itOa unidos. Inúmerjys

meio litro de agua morna.

Após a limpeza escrupulosa
da!' cerdas sa;code-1Ie a .água
'e deixa-s� em um lugar veDtíla (
dO para melho'j' se proccsssr CU

SeCage111. I
, '

Muitos eczemas; pruridos e

Irritações do cOUro cubelu.do :são

provenientes de um choque aler

gíce produzido pelos pentes e t!2

covas de matéri1l- plástica. Ca$O

isso, se observ- é de toda na-

O u30 da escova cessidade j1al':n' imedia'tamenttl
com o ernprêgo do pente e esco

As placas das eSCbvas onde se va fabricados c::>m uqUe:e mate
fixam os fios são fabricados em ríal

c
substi tui-jos pelos que

madeira; metal, ossO ou mâterla aconselhamos acima.

plá atica , Os fios p'0dem ser de Nota: Os nOsSoS leitor�S POdf

-Pente e esCOVll para pentear o.

cabelos.
I
'!

Dr. Pire�
O penteado é uma necesaída

de nãO sÓ social Como; também

de higiene pois um cabelo. bem

te,do nã'o deixa; na realida
pen '

1 d ter' sido também lmpo ,

{r, e

o U30 do pente

É colllUm e" UI11 ato que se

t' I'ca instintivamente pentear
pra .

Os cabelos passando-se, em pri-

meiro J�lgar o lado grosso d'Js

o

sãço OS de ,oSso €' que «levem

tel' dMites li�os_ e ,sem Tug'osida
des 'p0i,; em caso contrário; no
de'riam ferir o c'�uro cabeh_ldO
abrindo; assim ; �"ma- porta de

entrada "para uma i-nfecção.
,

O pente deVe ser +ndívtdual'
conservado bem limp\l II lavado

cabelos seriam; portanto; �rran , tOdo"S os dias C0111 água e sabfio}
cados conl a passagem do: pen

.

poins senão, viria sujar 'o c'ouro
cabcluo ,

,

Igreja 4e São João Balista'
CAPOEIRAS - FLORIANÓPOLIS

FESTA DE SÃO JOÃO BATI3TA

,- CONVITE -'

pelos de animais (cerClas) "arame
- ou; também de susb tância pIá,sti
ca (nylon).

São pl'eferíveis as escovas que
não sejam de' matéria ]: lástica

',1

'-._.�-�"��'��"''''''�''.�'--'-�---

rão solicitar qralquer conselho
sobTe o trn t2mento da pele e

cabelos ao médico cspecinlisfa
Dr. Pire s ; à rua México; 31 -

Rio de JaneirO; bastando envia],'
o presente artigo deSte jornal

PROGRAMA

Dia 20/6 -, sábado - ás 19.00 horas
, ..

novena preparatória.
Dia 21/6 -' domingo - ás 8,30 horas

,...
Santa Missa. - ás 19 horas novena. O �" ",.t 1\ 1"\0 l" &:" -PR G (���-.hl�.:.4 \.' 1)j�t,,;. �Dia' 22/6 - segunda-feira -, ás 19,00
horas novena. PROGRAMA DO MÊS DE JUNHO

Dia 23/6 - terça-feira ':____ás 8,30'ho- Dia 20 - Reunião, Dançante
ras concentração dos fiéis da paróauia do Es- Dia 21 - Reunião Dançante
treito e novena, na Matriz Nossa Senhora de Dia 23 - Cinema
Fátima. - Ás 19,00 horas Procissão da Dia 24 - Chá Dançante-da Faculdad-
imagem de Cristo Crucificado' da Igreja Ma-

' de Direito
triz até o Igreja de Capoeiras. Dia 27 - Festa Junina do CJ']J��(\

. ! Dia 24/() -, quarta-feira DIA DE 'SÃO Dia 30 '_. Cinema'
-J',ÓRO BATISTÁ.· -'�' :. ."

:-','
� ,�"'" - �,,-- .. ---

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

Ás 19,00hrs. Santa Missa, na cripta da
nova Igreja (em cOllstrução) ás 23,00 hr8.
Queima de fógos.

Dia 25/6 _ 5a 'feira - ás 19,00 horas
Novena.

'

Dia 26/6 ,6a feira - á's
Novena

Dia 27/6 '- Sábado -,,ás 19,00 horas

19,00' horas

Novena.

Dia 28/6,-' DomIngo - ás 8,30 horas
Recepção ao Exmo Sr. Revmo; Arcebispu

,

Coa,djutor ,D. Felicio Cesar da Cunha Vas'"
concellos e aos Srs. Juizes e FeSteiros em

frente a nova Igreja de Caneeiras,. \

Ás 9,00 horas Santa Missa festiva cele
brada pelo Exmo. Sr. Revmo. Arcebispo Coa
djutor. e cantada pejo côro da IgrejQ Matrjz
JCla Paróquia de N. Sra. de Fátima.

'

Ás 14 horas CRISMA GERAL.
Ás 17.00 horas ProCissão em honra (12

São João Batista.
Ás J 9.00 horas Novena.
Ás 23,00 horas Encerramento e queima

de fógos.
Após as atos religiosos funcionorá diá

riamente Banaquinhas, Serviço de Bar,
Churrascos, quente etc.

A APOLICE
AMÉRICA CIA.'
ROS DF 'VIDA.

N° 9,19339 DA SUl
NACIONAL DE SEGU�

Mara,i hGsos e�'oov(JS toojlln
('Grlr8ufet - Mésa Elástica e
Cadeiras Esf'Ofadas com'Re-

vestimento em Plástico .

,

f
,

•

I

•

Conjunto com ,

BufeI de 1 �80 :1

Coniento com

Bt�fet de 1 �90

'e que possuam cerdas separadas

Os .

juizes, Festeiros e a Comissão' de fleXíveis e não muito duras afim e' o enderço completo para a reli
, , . de não irritarem o courO cabe posta.

Construção da .nova Igreja de 'São João Ba-
.

t
' d C

.

tê
,-

ti f -

dtis a, e apoeiras, em a sa � açao
:

e con-s.,.\,.•.,.%-,..".��.Jl,.!".v...�..,....�"'_':,!,�!.$..�.:;'.""':�.'f,:"" ,ividar os fiéis e o povo em geraI para partici-" DIA 20/6 -SABADO - TRADICIONAL '

.vpar dos festejos em honra do Santo Padroei- BAILE DE SÃO JOÃO - 'QUADRILH.t\, r;::

ro do Bairro 'de Capoeiras, transladação da padurat : pé-de-moleque, laranja, pinhão
imagem de Cristo Cricificado, primeira. rnis- -quentão, etc. Início às, 22 horas, venda de {
sa a ser resada na nova igreja e CRISMA.� mesas na Relojoaria'Muller. Tr�ip (;�inl"'� ,

GERAL, com o seguinte programa: $:';;;S%S%S%%S8,..,%�:.;c:.'i. ...,.Uh',�,���·'"'.�...!'

loniuntoccm
B�fet de 1.10-

.
,

D-ifnrenres {onjuntos
à SUB EstoUra, em
Fórm1ca nas Côres TErA
iOU Jacarandá com DrZCD
rrJrão p,m FórmAr� Rr�r.,f.'='

ORVJ A

(r$160�OOO:OO " ••
10 pagamenfc'S de Cr$ 34.00Q,e�

Cr$ 280.000JXl ou
10 pagamentos de, Cr$ 36.000,00

cs 32�.OOOfOO'OU
10 pagamentos de Cr$ 40.000,00 '

------

A'l";;l�ÇÃO SEGTTRADOS DO
I. A. P. C.: -'- Pelo presiden·,
te da Junta de Julgamento
e Revisão do I. A. P. C., dele
gado Gualter Pereira Baixo,
foram

. 'despachados os se

guintes processos, cujos in
teressados são as, seguintes
pessoas e firmas .dêste Es;
tadtl.'

Jôacr Freire do AmuaI

Carlos Hoepocke S. A
Com. e .Ind.
Pedra Sche.fauser
Severiano Murara,
Rafael Oracz
Victor Emídio
Tecla Uhlendoerf
Cuilherme Siegfried Bvrk

hart

. :,.:

Jacob Bernardes
.Jrà,) Carbonera
João Magueroske
Bach Dannenhauer
José Eichinger
Friedrich & Franzmann

Ernesto Fernandes Filho
:l.VellnO 'Teodoro Alves
Arlindo Schadeok
Marcelino Machado Junior

.�' :'V ".

-

:'
__ ,

José VieIra Thives
Frederico N.ogara,
Arthur Krause

Leopoldo Krueger
'Laurentino de Souza
José Antônio Gomes
João Dias Moreü'a

Walter Fleck
Roseno PB.es ele Farias

Wilf,redo In-::hurn
Vitor Carvalho
C::nn. de Automóveis !ta-

jai çL A.

Egídio Enio Barros
João Antunes Faria
André Wendhausen Perei-

ra

Comercial Tecido
Ltda.

Orige '

I

\

I
1
I
,
,

I

,TODA ,A RENDA DA FESTA SERA t
APLICADA NA CONSTRUÇÃO DA NOVA '/

'

IGREJA' i éC�,
Capoeiras, iunho de 1964 \ i�2'\.t,;'·t.,

JUIZES: E'- S AC' CIOMIRSSÃO D 1\ \.;{'_J:,;�,',,�,>r,':"_"�;xmo. r., e so.. amos, D. ""W:.�.""";.'
Governador do Estado e Exma. Sra. - À--��}�?i:-,

. 1\ •

'ri" '\Exmo Sr. Deputado Ivo Silvei:::-a DD. Presi- / \ y ,

dente da Assembléi� Legi�lativa e Exma. Sra. ;1 {\\;/II{I\�í i-E Exmo. Sra. MIguel �eres e Exma. Sra. ...-,1,\ __) I.---...I! \- Exmo. Sr. Haroldo Sunas e Exma. Sra 1(7,.;- J
1 I

- Exmo. Sr. Machado da Silva e Exma. Sra. ( f i i-:

'L1'l:J . ,,

\ ( -

� ,FESTEIROS: Exmo. Sr. Dr. Aderbal,�.._._,,,,,,,,,,G;i���'''''_!'4�_m;�,"'''':;;=''''�1!!'��-�'\'''''''''':�����Wi4f;�k!",.· __JIII1��.�oIIM._.. .:'......��;J,��.fl!:�Ramos da Silva e Exma. Sra. r-' Exrno. Sr. '

, Placido Silva e Exma. Sra.
PRESIDENTE DA COMISSÃO CONS

TRUTa, A: João Navegante Pires'.
VISTO: Padre Quinto Davide Baldes

'sar', Vigário da Paróquia de Nossa Sra� de
P

tima,
.

.. s. C. Pereira
Osw'lldo P. de Souza

eia.

Anfe'nis Ay1< < I�, ...:" rto,>

t _]{ t !(t{d"nl-'('r� .\ Fl
, lho Ltda.

. Troteis Pp"" 1 l.tda.
Adol.fo L('�l,

Arfredo O-r';mdi
:Abdel Rah-I!",<;'l Ahm8.c1

mánn

Hercíli.o Scoz
Leonida K'-lrtb
Matilde F61.i<;1)ina Furtado

Roque JOfq Basco

Adeli1 'Ir Adão
Luiz Domh'''}s Alberton
'M?ria de )''[elo Cordeiro
Eelena Er?:inger
B"'f,'1f'� .T_f'fin:José de BOl:b.a "

Ê_;'(;ncliniÍ. Geherosà: de Bor -,

ba'
Zelrm> G0n0Rlves
Vitória de Faveri Borges

Clínica Odontoló!Ócà de Cri·
ancas e Adultas

,Consultório: Rua Te:ne:1te
,

Silveira 28 - 1.0 Andar -
,

Fone 31798
Atende diàriflmente das 1.5

às IR horas
EXplll !':ivamente
marcada.

com 'hora

-__"�--'-'--'-,'l""I " �,

J--''110 1"'E:JA SPus

OLHOS
- I

US.? OCUIOS

bem odoptudos

atendemos com exatidõo
sua receita de óculos

ÓTICA ESF'EClAlIZAD"J.'..

MODERNO 'lABORATÓRtO

------�-------------

•

&

I_M 10. �"'Y.: \-;:1 ��d
j,J! � •.-: �,�;;

"

-"11. '_ �"
'

..MtJl"...-�

Programação do Mês de Junho
Dia 20 _' Sábado -' Tradicional Baile

,if' S;::o João - início às 22 horas.

finariciam'entos Industriais
,

,

'�"', Elaboração' dé F,rojetos' "ecónômico�} e

preenchimento de questionário", parà im

plnntação ou amplicação ele indústrias de .1-

côrdu com as exigências d�s estahelecimen-
tos fj)J_andaoores.

<

'ED\\·ARD NAVARRO
Ecoliomista

C. R. E. P. - 683
Ed. &itherRes Hercílio Luz s/n

Apto. 102 - Fone 3728
Contratação de profesRôres

MISSA 7. DIA
FRANCISCA MONT'FTRO ZOMER

'(CIDQUINHA) ,

João Ignácio Zomer e Família conster·
nados com a irrenarável perda de sua esposa,

,

:m'ãe, sogra e ,avó, Fr,ancisca Monteiro Zomer,
convidam os parentes e pessoas de suas rela
ções para'assistirem na próxima terça feira
(Há 23 às 8 (oito) horas no altar mór da Igre
ja de São Sebastião a missa q_ue mandam ce,-,

lebrar em intensão a" Sua alma.
-',o ...

21..6j,-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



G e n e r a I Americano
_dB$Be�e-se do Governador

o General Mathews. membro' da Coiaíssão Militar Mista Brasil EE.UU., que re

tornará ao seu País para comandar uma unidade mílítar no Texas, veio 'a Floria-

11(!1I0ÜS apresentar suas despedidas ao Gover.jlador Celso Ramos. No tlagrante o

Ge�eral Mathcws palestrando com o Governador, vendo-se ainda o Major Edmun
do Bastos; Chefe da Casa. Militar do Govêruo, o Coronel Monte Lima, Comandante
do 14" e, o Contra-Almirante lVInrilo Vasco do' Valle e Silva, Comandante do 5°,

Distrito Naval

Ciclo- TécRico Cultural . vem
,

ai
Na tarde de ontem, sob

a presidência, do Dr. Murilo

Gonzaga Martms da Silva,
esteve reunida . no Palácio

da Reitoria' a Comissão que
tr�tll. do 1" CICLO DE PRO

MOÇÕES . TÉCNICO CUL

l'U.k,AIS DA UNIVERSIDA

DE DE' SANTA CATARINA.

Na oportunidade,
debatidos problemas

foram
rela-

cionados com as ínscrícões
ao referido Ciclo que será
realizado de 3 de julho a 30

de Dezembro do corrente

ano com a pertíctpaoão de

professõres de renome in,

ternacional.

Esteve ontem em nessa Redação o Sr.
•

t ','

,Domingos Alvares, Secretário do Trabalho
'e Previdência Social da l�Confedera.çãÓ N (1-

'. j,:. � -�

cional dos Trabalhadores da Indústria, q11P

em FJor�anópolis trata oe interesses da CNTI.
Falando a "O ESTADO" que em Flo

rianópolis procura· evitar a concretiz::l�ÊÍo etc!
intervenção na Federação dos Trabalhado
res da Construcão Civil, já que o mC'-'l'\.TO n�._

ra tal, já não mais existe..

veio para assegurá-tas e am

plia-Ias cornba.endo o co,

rnunismo Internccíonal que
f'f11eria 'se apossar

'

do Bra

sil.

Na tarde de ontem o di

rilrente da CNTI manteve

contatos com o Delegado
hegional do Trabalho, Se

cretário da. Segurança Pú·

blic'l, além de outras autu

ridades.
O Sr. Alvares,

.

que viaja
hoje para o Rio,' manteve

debates com líderes sindi- tuou veio para proporcio
cais e trabalhadores tra-' nar melhore,s condições de

zendo subsidio:>; para os es- vid'1 aos trabalhadores.

clarecimentos sôbre a' revo-

lução e os seus objetivos.
Segundo o dirigente d'l

CNTI a revolução não veio

para acabar com as con

quistas sociais dos ,trabalha�

"Premier" Turco va!
conferênciar sôbre Chipre

STAMBUL - 18 (OE) - O presiden-
I

te dos Estadqs Unidos enviou a esta. capital
num aVIa0 norte americano 0 qual levará u

Washington o '. primeiro ministto turco Is
meto Este, viajará ,domingo .com o objetivo
de conferenciar sôbre o problema de Chipre,
segundo anuDlCiaram fontes fid(�dignas. Os
informantes ·disseram que o avião especial
Norte Americano levará Indaú. Clement a

capital dos Estados Unidos.

Por 'informes seguros, tivemos conhecimento de que
ainda se acham presas no quartel da Policia Militar. à oro

dem de autQridades superiores, l:{ pessoas, das quais 8 de

Blumenau. '2 de Concórdia, 2 de Lages e 1 de Pernambu'.1o.

Adianta 'a fonte informativa Que não há pr�ão preven·
Uva decretada contra nenhuma delas.

E.ssa circunstância, ao que l1arece, contraria ordens

baixadas pela Comissão Geral de, Investigações.
'

Dada a te!"minaç�.o do prazo Tlltra. llS medil}as ele maior

�!'�or, d,0 .!� fi ·r_.,..- ....�-�':-, ... �--:\��l� .. c�
.. tr:';�!f�-:1n�' que e:;:-;r- rro,'.''''"'�

·)1.ênc!3. en', Trr1C:Q!), iniir�.. TH:"tn mpt�0.s. '3 neccssÍd:Hlc ele

umfl ,nota ()fi:;i::;J a :-esj)(,·�h, qm� esr:.l:1re;::l 'H! tra:1q_u\lize os

fammares dos detidos, justamente apreensi:yos. �; .•
'

. É.' o 1108;50 le111brete.
" '

V "1 d
• .

'eICUOS evem 'O�'E-STrlD'�"" ,
....

.comparecer a DVTP
�

'f IS'�i ",' ,.
o .MAJS ,\1fI'GO ulUlO DI: SAnTA tAlARINI.'- •

" ..

Segue hoje para a Guabanara o Go
vernador Celso Ramos. O chefe do Executi
vo catarinense, que viajará no Viscount da
VASP, tratará de assuntos de interêsses ad
ministrativos, naquêle Estado, seguindo de

pois para. Brasília' onde se avistará com o

Presidente da República.,
-------------------=---

RIO, 1S, (OE) - Mais 9

, Mais asilados deixam o pais
brasileiros asilados na

baixada do México, viaja
ram hoje para a capital me
xicana. A representação me

xícana em nosso país! não
revelou seus nomes.. Na
mesma sede está asilado

em-

desde segunda feira o sr.

Eugênio Caillard, ex-secre

tário particular do ex-pre
sidente da República, cujos
direitos políticos foram re

centemente suspensos pelo
Presidente Castelo Branco.

Lopes V.ieira fala sõbre Cêmare
Junior no Rotary

finalidades e o

Julgamento do Ex Ditador Venezue
lano poderá ser adiado

CARACAS - 18 (OE) - O julga
mento do ex-ditador venezuelano Marcos
Perez Jimenez, poderá ser adiado novamen
ff', uma vez que na, última segunda .Ieira, 3
dos 15 magistrados do Supremo 'I'ribunal, se

declararam imp-dídos. Êsses juizes foram

perseguidos e punidos' no govêrno Jin;12nez,
f' por isso se' tornaram inimigos do ex -dita
dor,

'------�-- ------

O·
· .

d C-'\IJ�' FI
II , l'

monte) ss � l:�11 drnl1 nHS
dores,' mas ao contrário

A Reunião compareram
além do Diretor do Depar
tamento de Edll�ação e Cul
tura, os [ornalístas Amaral
e Silva, Diretor da DIvisão
de Divll1t;açã.o e Q Diretor
da D'vi."í'í,.., de Expr.mtão Cul-
"tural Péricles Prade.

A última reunião do Ro

't'lry Clube ' ,de Florialiópo-

Cuba Patrocinava a Subversão
na 'Espanha

.

, \MADRID - 18 (OE) - O .Üovêrn'J
espanhól desbaratou por compl�to uma

agência comunista que atuava. juntamente
com suas filiais em 7 cídades .do p.aís� Mais
de 150' pessoas foram presas inclusive vários.

estrangeiros, e ainqa 3 elementos ligados di
retamente ao gOvêrno do gen�ralíssimo
Franco. lVIais de duas mil armas dé diversos
calibres, foram apreendidas' em várias resi
dências. Essas' armas tinham o tímbre do
Govêrno cubano.

Secretaria· da Agrkul'tura
No exped i,ente dos dias'

16 e 1'7 de junho do corren
te ano, o Senhor Luiz Ga-

, ....

briel, Secretário da Agri-
cultura, recebeu em seu G'l
binete às seguintçs pessôas: ,

Deputado Estadual Nel
son Pedrini de Joaçaba, e

Deputado João Custódio. da
, Luz de Rio do Sul, trataram
de assistência trítico!a ao_s "

municípios de Joaç'lba e

�erval d'Oeste, de acôrdo'
com o, programa do Govêr
no do Estado, executado

pela Secretaria da Agricul
tura; Sr. Helmuth Fal-lgat
ter Prefeito' de Joinvill�
ql!C t.rntoLl de :::-��.;U;:to3 de

11 rorl 'lrn n, �_'P!rf)r��n 8.rj::.l
�('\:J n�lPltcfl?,i0.;

Automõ,/eis João Buatim

menta das Câmaras Juníors,

ao

Placas: Caminhão - 23-07-48 Em solenidade com o -re-

23-10-81 presentante do senhor Mí-

23-01,12 nístro da Agricultura, e

Camionete - 25-75 também a presença de mui- gar, e que equivaleu ca

23-09-86 tos diretores elo mesmo Mi- um, receber dois milhões
.22-87 nístérto, convidados espe- cruzeiros.

Automovel - 21l-fl1 cíaís e altos funcionários
18-66 do Moinho Fluminense, Io- O professor Raul Edga
15-70 �am -entregues os. dois prê- Karchmann. é um técniCQ

4-58-27 mias de dois milhões de de anerfeíçoados e expe
.
12-43 cruzeiros aos· engenheiros- montados conhecimentos d
12-99 agrônomos Raul Edgar tritícultura brasileira; ta
22-62 Kalckmann e Fernando Sil-' bém é um dos bons coop
27-01 veira da Mota, ambos do radares, do govêrno de Sa

.

40, Mínístérío da Agricultura. ta Catarlria, através do
20-02 A conquista ,das prêmios acôrdos de cooperação
22-13 se, deu, pela apresentação nica Ipeas-Secretaria
8-48 de trabalhos sôbre o tema: Agricultura. Em maio

17-19 '''Reg_iões Próprias para Cul-' 1963, participou
18"66 tura do Trigo no Brasil", lhos do Encontro de Plan
22-R7 Concorreram aos prê-

-

jamento para' Desenvoíví
12-43 mies 7 trabalhos, . e a Co- menta da Produção Rura

....:__ ".,.------- missão Julgadora decidiu, na comissão de Solos e CU
que os dois participantes mas, e foi um dos técnico
premiados estavam em homenageados pelo dr. Lu'
igualdade de condições. Gabriel, Secretá.rio da' Agri
Então, o Moinho Flumí- ,cultura.

"0, Diretor, de Trãnsito
solicita o comparecimento
urgente àquela Repartição
dos proprietários dos veicu
las abaixo relacionados, a

fim de tratarem 'de assunto
de' seu interesse.

México disposto a

nã,o participar
,CIDADE' DO MÉXICO, 18
(OE) - Anunciou-se na ca
pital mexicana, que o Go
vêrno do México, está dis
posto a não participar da
reunião 'de chanceleres la

tino-americanos, que tem co
mo objetivo condenar Cuba.
O regime de Fidel Castro, é
acusado pela Venezuela de
agressão.

Foram presos
SAO PAULO, 18 (OE) :-

6 funcionários do Departa
menta dos G-:rrreios e Telé

grafos foram presos em São
Paulo, como responsãveís
pela violação de correspon
dência e desvio de valores.'

Castelã quer apôio para as reformas
BRASILIA - 18 (OE)' - o Presi

dente Castelo Branco convocou o sr. Amaral
Peixoto e os principais líderes do PSD, para
uma conferência no Palácio ,do Plana.lto.
Pretende o chde do Govêrno. ao que se in
forma extra-oficialmente, pe-1ir o apôlO
pessedista, para as reformas que serão en

caminhadas ao Congresso.

Vereadora em "Preto no Branco"
Participará hoje do

grama "Preto no Branco",
da Rádio Nereu Ramos, a

'Vereadora Dúlr;e Cunha
Braga, da UDN de São Pau
lo e que pretendia se can

. did:}tar :as' eleições munÚ::i-
.

pais da cidade, transferi
das recentemente.

O produtor do programa,
Evilazio Vieira, inq'Llirirá a

vereadora paulista a respei
to dos últimos aconteci-

pro- mentos políticos, em São

Paulo, bem como de deta
lhes de sua paTticipação no

movimento que culminou
com' a deposição do Sr.
João Goulart.
-O progtRma "Preto no

Branco", apresentado se

manalmente por aquela
emissôra de Blumena:l, tem
contado com, a presença
das mais destacadas figur'as
do mundo político, social e

econômico do País.

O dirigente da CNTI
.
fez lis" compareceram COlÍ10

severas criticas aos patrões, coir.rídados especiais os

que se .'lproveitando da si- Drs, "-,;iv,ílllo c: rillo, presi
f,u;J:qao nadonal buscam na

' denLe da Camara Júnior

revolução justWcativa para'
' desta Capital e Deouoro Lo

pe!":;egui,r operários, dispen- pes Vieira, ,presidente' da

�;,;"','L.'0S na fase crítica que Comissão Nacional de Ex-

vivemos. A revoluçü.o acen- pansão da Câmara Júnior
do Br'3.sil. Na oportunidade,
o Dr. Deodoro Lopes. Vieira
fêz aos Rotarianos prolon
gada exposição sôbre as

�--------------------.-------------------------

Deputado visita colégio eleitoJal
No fim da semana passada, o diligen

te deputado Abel Avila dos Santos, repre
sentante do Vale do Itajaí, na Assembléia,
visitou seu col�gio, eleitoral, onde teve opor
tunidade de manter vários contactos políti
cos. Em conversa' com a, repqrtagem,· reve

lou que a região do Vale do Itajaí, está gran
demente satjsfeita com o Governador Celso
Ramos, peJas grandes obras de investimento
que O' Chefe do Executivo tem realizado na

quela rica região de nosso Estado.,

14 BC - NOTA

S.A.", recuperação dos tra
tores da. Escola Agrícola
Caetano Casita Ide Lajes; Sr.

Virgilio França e Senhor
Altir Weber de Mello e Sr.
Osner Corrêia, tratar'am dR
interêsse do �unicípio de
Lebon Régis; Deputado Le-

��:�n���Wi�:k�r:;:!��á d: \
O Comandante da GuarniçãO' Militar

doutros municípios do sul de Florianópolis e do 14 .Batalhão dé Caçi-t
do Est�ado; Comissão: Depu- dores, solicita 0 compa�ecimento com a má-
tíldo João Bértoli, João Ro-· "., 1 Omário Morelni, de ,Taraguá

Xlma urg�ncla aque __a rganização Militar,
do Sul, Waldemil'O Fi.nardi, do cidadão URI COUTINHO DE AZEVE
de'Hio do Sul, e Alfredo Mo- 'DO, para depor como indiciad'o em Inqugri- .rateli de Taió, �dolfo B.uy
J"wl,: de Talcí. r:ln ió POhci'l1-JV(jljl-;lr (IPM)_, de �l�C �p acha
('r-Ípl1l:1n1dH 10 r1 C'C M

.,.

R
"

D('nc;�rrE'g;J o o apl 'ao aunClO cne ,o

.Fe�ran�e, sob pena de ser proces.sado à re-

';{;;'��;1j\tL,�y;����.,,*��,;'��1t:',,,il"i_� ,;�, <!f.�:"i�:;t,,�·Ú;,;:.j ,e ,'S ;>",�j;;: ,,1>'

Florianópolis, (Sexta-Feira), 19 de Junho de 1964

Prêmio Mo!nho Santista
saiu para' o sul

nense decidiu, dar a ca

dos referidos concorrent
o prêmio de primeiro I

Presíacêo de Contas do Estado
.' ,�

o titular da Fazenda aca- pleno conhecimento de cau

ba de receber do 'I'rtbunal sa. já. que lhes foram pro.
de Contas do Estado, o piciados todos os elernen
processo OH prestação de tal' neoessaríos para um

contas do Poder Fxecutivo, completo e minucioso estu
relativas ao exercício de do da matéria.

1963,' com parecer devida- Para esta Presidência o

mente aprovado pelo Trí- fato se reveste de capital
bunal Pleno. ela Côrte de importãncta, já que o ex",'
Contas. me e julgamento dl'l�

,

-

Ao restituir o nrocesso Contas - puderam ser ere·
ao Dr. Eugênio Doin Vieira, tívados as olaras é sem

o Míntstro ,Presidente do subterfúgios, numa dernons
Tríbual de Contas Sr. Leo- tração que a fiscalização da

poldo Erig, usou em seu execução orçamentária; por
ofício expressões -sobrema- parte dês te Trihurial� p
neíra sígnttícatívas das ser

_ feit.a em estreita cola

quais extraímos os seguin- ração com a Admínístra
tes tópicos: cão. dentro das normas qm!'
"É-me grato, nesta opor- tracei ao'assumir 'a Presí

tunidade, realçar qUf a de- dência desta Casa.
talhada exposição da Con- Congratulo-me, pois, com

tadoria Ger81. "llifldrr aD Vossa Excelência pelo acon-

brilhante estudo econõmtco tecímento, ao mesmo tem-
financeiro de VOS8H F.:-u"e- po que me sela permitid
lência. presente à Mensa- realçar '1. oríentação qu

gem, foram Iatnres prepon- Vossa Excelê�ia vem de

_
derantes no jl1lga.mento fa- imprirnir na ,dinamizaçf,o
vorável das contas de 1963, dos serviços cdntábeis afe

pois pela ")rimeira vez, pu- tos à ,ç;G,�:, que culmina

deram os Senhores Mini.s, ram :.'0'hrilhante trabalho

tros, apreci<tr o feit,\)·" Wtp�·\,�,f:l,pxeseritafo'"
.

URSS pr�põe ,em Genebra a Desnu- ,

clearizacão das duasAlemanhas•

'GENEBRA - 18-. (O ESTADO) -"
A. União Soviética, distribuiu na con

ferência �e' desarmamento de 17r nações, que
se realizá em G_enebra, uma proposta' feita
pela A:lemanha Oriental, proibindo' armas
nucleares mls duas al.emanhas .

GENEBRA � 18 _' (O ESTADO) -
A 190a sessão da conferência do desar

mamento, foi iniciada esta manhã no Palá
cio 'das Nações em Genebra, sob a presidên
cia do Gal. Banlis, do Canadá. A ordem do
dia,' compreende o estudo das medidas co-la·'
terai� do desarmamento,' des:tin�qas á pro
mover a diminuição da tensao internacional.

..

,

Divulga o Jornal do Brasil, de ontem. que a casa
do ilustre Marechal Castelo Branco, à l?,ua Nascimen·
to Silva, 394, em Ipanema,_ no Rio, com dois andares.
três quartos, móveis estilo antigo, var-'lnda\e escritório,
sem os quadros de guerra, está para alugar, com uma

empregada à disposição dos interessados, para 'mos'
trá-la.

R

Preço do alugUel mensal: Cr$ 500.000,00.
xx xx xx

Não sou, nem posso ser, pretandente. Em\. todo o

caso; ll"l'3.is do que o salgado do aluguel, gostariil de sa

ber o limite máximo do prazo.
Et pour cause ...

�_.,
.
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