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Castelo pede ao Congresso reforma decinco
irnportantes di��re��;�.!ivos d��da��nstituição
(ND fica no R io ��:�:����:��;:�c�: =:��àtb�'�':nt,�';t:� �:;:!:!=�::�!==: �!��t:'t���:��, t;it:.-- Chegou a "dia 'dos Capitais

gresso solicitando reformá prazo' de �20 a 90 dias an- mente convocará o Congres- três. - Ir'�edutibiliàade de -

de cinco importantes dís- teriores ao termino do màn- so ,Nacional pará dentro de vencimentos que, todavia fi- Es,tr,angel" [,O,Spositivos da constítuíção, dato e,m curso, mediante su- 15 dias sob a presidência da carão sujeitos impostos ge- ,

Uma emendá propõe a frágio universal e direto e mesa do Seriado eleger o rais como de renda e pro-, SÃO PAU L O � 24 ',(OE)
maioria ,ab!l0luta para a por maioria absoluta, cal- presidente da República", ventos de '�qualquer nature- Para f I
eleição de- presidente e vi- culada nesta soma os votôs Paragrafo 2" estabelece que za". Outra' emenda estabe-

,a ar na Câmara Americana de Co-

ce presidente da República válidos apurados. Se ne- na eleição indireta somente lece a suspensão de ísen- mércío, está em 'Sãó Paulo, o Ministro do
estabelecendo a seguinte re- nhum candidato houver ob- poderão concorrer+'candída- ção .do imposto de renda P_I,anejamento. O sr. Roberto Campos', afir-
dação para o artigo 81: "O tido maioria absoluta, o. tos novos e o candidato para os jornalistas, profes-

__________�____ mais, votado na eleição di- sôres e direitos autoraís. mou que o problema da inflação é grave,

,C',as'tele encIerra 'VI·SI-ta a'o ,Ceara'
reta. Srá eleito o-vice Pre- Foi lambem pedida a refor- porque, todos querem exterminá-la, mas nin-
'sídente da República o can- ma do artigo 45 que estabe-

dídato. companheiro de cha- lece o processo criminal guém quer suportar os sacrifícios da luta.
'pa do candidato eleito' para para o parlamentaf quando Acrescentou ter chegado a hora de' discutir

o Presidente Castelo Bran- "a presidência. Outra emen- autor de crime comum. dO caso os capitais estrangeiros.
co marca hoje último dia " ,-----':...__..;--�-� ''-- �__

de visitas ao Ceará, 'Com � S 'l'
."

'Mo'vel,reunião de governadores a aIIonordestinos, convocada pé- ,,'
"

lo próprio presidente. ReU

nem-se com o chefe do Exe-

BRASÍLIA, 24, (OE) - A

transferêncIa 'do Conselho

Nacional de Despertos' para
Brasília, foi sustada por,

determinação presidenoíal,
em consequência de não

existirem ínstalações e mo-

radias para alojar, sua sede
e funcíonáríos. A informa

ção foi prestada' a ' impren
sa pelo Gal. Elói Menezes,
presidente da entidade; -que
esteve em Brasília, tratan

do de assuntos administra-
tivos.

,
FO:RTALEZA, 24 (OE) - hoje sua visita ao Ceará,

"o Presidente Castelo Bran- presidindo uma reunião de

co encerrou na manhã de .,governadores do nordeste.

Secretariada Paulista Demitiu-se
SÃO PAULO, 24 (OE) -

Todo o secretariado, Rei

tor da Universidade, dire

tores e presidentes de au

tarquias do Govêrno' pau
lista, e mais ás líderes das

Remessa de
lucros
BRASÍLIA, 24

Foi encaminhada
(OE)
ao Con-

gresso Nacional, mensagem
do' Presidente' da República,
propondo alterações na

atual lei que disciplina a

remessa de lucros para o

exterior.

I

FPOLIS - O Govêrno do

Estado, através Lei n" 3.44&,
de 8 do corrente, declarou'
de utilidade pública o Clube

'

Atlético Juventus, 'com séde
na cidade de Canoinhas.

,

RIO - O CeI. Gustavo

.Borges, regressou hoje dos
Estados Unidos. Reassu�i
rá na próxima segund'l feio
ra a Secretaria de Segu
rança do Estado da Gua

nabara.

WASHINGTON - O Pre
sidente 'Lyndon Johnson �
tá /reunido esta tarde comi

primeiro minist.ro grego s}

George Papandreax, nun,

'esfôrço par'l evitar um ,con

flito entre a Grécia e a

Turquia, em consequência)
da crise de Chipre. Círcu
los diplomáticos encaram

com otimismo as gestões
que vêm sendo l'evadas a

efeito pelo governante nor

te americano.

NITERÓI - A P Audito
ria Militar do 1" Exé-l'cito
pediu a prisão preventin
dos ex-deputados 'estaduais
Afonso' CelSQ e José Antô
nio da Silva. Ambos tive
ram seus nlundatos cas

sados, pela Assembléia Lo:
gislativa do Estado do Rio.

BRASíLIA - Líderes dos

,

pequenos partidos no Con-
, gresso,

'

i1qjC. "

i'�

r

'em
.

Cuba prepara
defesa
J.\1IAMI, 24 (OE) - Cuba-

,

nos! exilados em Miami, in

�Odllàiál1l que' o governo
ôt1t�.hg'fininou a� águas' de
quase toda Ia costa norte

de Pifiar del ' Rio., O objeti
vo, é resistir a possrveis

ataques por mar, de parte
dos grupos de exilados an

ti-qastristas.

o lmpedimeníe.
de ADHEMAR
SÃO PAULO, 24 (OE)

O deputado Ilárto Tornoni, I

falando a imprensa nos

Campos Elíseos,' declarou

que o impeachement aven

tado pelo deputado Paulo
de Castro Prado, é medida

antipática, e que não terá
a menor ressonância na As-

sembléi!:l. Legislativa.
.

.' <. /

I GOSiA DE CIHÉ�

, ENTÃO PECA LAFÉ ZITr

Na oportunidade, 'o chefe

da Nação anunciou que no

meará o sr. João Gonçalves
de. Souza para o c�rgo de

Superintendente da SUDE

NE. Trata-se de um mem

bro do Departamento de,

,Cooperação Técnica da Or

gánização dos Estados Ame-

ricanos. Durante a reunião,
foram abordados" diversos

problemas do nordeste, ten

do o Presidente da Repú
blica, reafirmado o' ínte
resse tio Govêrno Federal

em solucioná-los. O chefe
da Nação já está em Bra

sília, devendo sancionar

dentro de mais' alguns ins

tantos, os projetos sôbre o

aumento do funcionalismo
civil da Uni.ão e prorroga

ção da atual l�i do' inquili-
nato. 'I '

"

PÔRTO ALEGRE, 24 (V.A.)
- O avião caça-submarino
P-16,i de, prefixo 70Ül, do

Grupo de Aviação Embar
cada da Base Aérea de 'San-

.ta Cruz, no' Rio de Janeiro, !

.c.íu, hoje, na região da La

goa dos Patos, no município
de Osório, próximo a esta

cidade. O aparelho era tri

pulado pelos
'

oficiais-avia
dores, Capitão Pessoa Ra

mos, Tenente-Aviador 'João
Marques,Pereira 'Lima e pe

los sargentos Wilson de Je

sus Santos e Arlindo Silva.

As chuva.s torrenciais que

vêm caindo na área do aci

dente provocaram!:l. sus

pensão das buscas aéreas,
,determinadas pelo

,

coman

do da 5.' Zona Aérea. Uma

equipe de socorro terrestre
levando médicos, enfermei-

ros e uma ambulância,

guiu para o local.

No Rio de Janeiro até às
últimas horas da noite, no

Gabinete do Ministro· da
Aeronáutica, não se conhe
ciam outros detalhes sôbre
o acidente.

.

O Serviço de

Radiocomunicações da 'FAB
tentou fazer vários contatos
com Pôrtb Alegre, mas não
conseguiu. As más condi

ções do tempo não permiti
r!:l.m Saber-se da' existência
ou não de sobreviventes.

EUA aceitam desaf.io comunista
no VIETNAN

SAIGON _ 24 (OE) - A nomeação
do JGal. Maxvell Taylor com<;> 'embaixado:;,'
dos ,EE.l�U. no Vietnam do Sul teve impac
to de uma bomba, e é festejada em Saigon,
como uma nova. prova de vontade norte
americana. de terminar com o desafio lança�
do pelps guerrilheiros vIetcongs. Por sua

vez, o Govêrno da República ,Democrática
do Vietnarn, lançpu um apelo 'a. todos os pai":'
ses signatários do acôrdo, de Genebra sôbre
o Láos, para pedir-lhes que tomem todas as

medidas necessár:ias afim de deter o qüe de
de agressão .norte-"americana& contra

�,

cutivo Nacional, os gover
nadares Virgílio Távora,
Petrônio Portela, Pedro Gon-

,

din, Paulo Guerra, Aluisio

Alves e Luis Cavalcanti. ES

tão sendo tratados assun

tos' administrativos, acredi

tando-se que pr�blemas po

Iíticos também sejam tra

tados. Nessa reunião, deve
rá sair o nome do novo Su

perintendente da SUDENE.

O ,regresso do Presidente

Castelo Branco à Brasília,
'está ma rcado para 'as pri
meiras horas da tarde de

hoje.

BRASILIA - 24 (OE) -. A Comissão,
de <Constituição e Justiça da Câmara Fede

ral, aprovou projeto de lei 'que instit�e o sa-,

lário móvel para o trabalhador. Pela 'pr6po
sição, sempre que ocorrer flutuações nos ni

veis de salário mínimo, haverá reajustamen
to.

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

•

,·Mais asiledos vão deixar o Brasil
BRASILIA '_- 24 (OE) - 8,asilados

políticos, que se encontravam na embaixada
'da Iugoslávia em Brasília, viajaram na ma

nhã de hoje para o Rio, de onde seguirão es

tanoite para Belgrado. São êles o deputado
SStvador' ':}jonumo Mo��tõ-, Fernanda c_f:.i1:
lena, Almino Afonso, Lício Áuer, as sras.
Lamartine Távora, Maria da Graça e Bea

triz Riff; e ainda o funcionário da Câmara

Federal' Adeodato Riveira,
1#.

CGI invesfi.gações,
'

prossequem

CHIPRE ConHnua sendo problema
VvASHINGTON - 24 (OE) -- O Pre

sidente Lyndon Johnson conferencia hc je
com. o:'prirrieiró' ministro grego -George Pa

pandú, na segunda etapa de sua interven

ção diplomática para evita:r;'�J.l:nHl\,guerra ell

tre a Grécia e a Turquia, sôbre o problema
de Chipre. Nos últimos dois dias, o chefe do

Govêrno norte americano, conferenciou eorn

o primeiro ministro. turco, sôbre J mesmo

problema.

: 1

RIO, 24 (OE') � A, Comis
são Geral de Investigações,
vai dar a público a relação
dos nomes de todas as pes
soas comprometidas em cor-

I rupção, O órgão, está fazen

do seleção afim de relacio

fiar' os .nomes dos grandes
corruptos. A' informação, é

do Marechal Taurino de Re

sende, presidente da Comis

são Geral de Investigações.

,

vem 01
Peírobras Bate Novo Record

RIO; 24 (OE) - A refi

naría de petróleo de' Duque
de Caxias, da PETROBRAS,
bateu novo record de, ven

das no mês de abril. A re

finaria, faturou nêsse perío-

do, 14 bilhões de cruzeiros,
tendo produzido 523.441 me

tros cúbicos 'de petróleo,
superando a prortncão pre-.
vis'.a em ILiÍS de 23 mil me-
tros cúbicos.

lei do Inquilinato Prorrogada
BRASILIA _' 24' (OE).- Em regime

de urgência urgentíssima' o Senado aprovou

ontem a noitea prorrogação da atual lei do

inquilinato, até 30 de setembro. A .matéria,
sobe agora a sanção do Presidente da Repú-

_ blica.

24 sembléia Legislativa, pro-

(OE) - Está causando des- pondo aumento de venci

mentos. O benefício, so

mente vigorará a 'partir de

agôsto, visto que no próxi
mo mês de julho o Legis
lativo, estará em recesso.

BELO HORIZONTE,

contentamento entre o fun

cionalismo do Estado (de
Minas Gerais. o tato de o

Govêrno estar retardando o

envio ',de mensagem à As-

Ch�pre: ONU continua em ação.
NICOSIA - 24 (OE) - Vários :.:om

bates 'foram registrados esta manhã ao nor

te de Nicósia entre cipriotas turcos e gregos.
'Mais uma vez os capacetes "azuis" da Fôr

ça de E�ergência das Nações Unidas, �ri�
traram em ação, para separar os zontendo-

res.

anúncíos de realizações que não aparece-
�----------------------------------------------------------

Novo Petroleiro DE TROCA-TINTAS
A ANDARILHO;RIO - 24 (OE) _" Será lancado >. ao

Mar no próximo dia vinte 'e cinco,'; primei
ro petroleiro construido I no Brasil. Trata-se
do navio Tanque "Jacuipe". A madrinha do
referido petroleiro será a senhora 'e�baixa
triz Juracy Magalhães.

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

No ,intermitido órgão oposíctonísta, partissem.
com o tamanho e as honras de quase a E quem sabe isso, sabe também que

-primeira página inteira, o sr. Adolfo :li. isso dá II_lais do que confôrto: dá patrimô
g'uelli -,ex·Zagalinho do Palácio - pre· nio moral.

tendeu cometer meu retrato.

o seu bico·de-pena, todavia, nem como

caric;ttura e menos ainda como literatura
lograria lug'ar em exposição de jardim.de�

.

infância.
Com efeito. Tire·se·lhe,

,

debaixo, a ne·

cessária informllção de que a obra.prima
a mim me visava', - e ninguem nela iden·

tificará ninguem.
É que o artista, ao bosquejá-la. à au·

sência do "modêio escolhido, distorceu-a

sôbl'e� terceiros, - anfíbios ou aéreos, das

suas ,inti!llidades e convivências politico
partidárias.

Nesse expediente, o retratado perdeu a

sua autenticidade e o retratista, o S�lI de
coro' profissional.

Na tela do metalúrgico miguelàngelo
do Aririu, pois, não estou EU, com todos
os meus defeitos e pecados, com tôdas as

minhas limitações e burrices, de�tro das

qúais sou sempre e apenas EU.
Nunca pe�miti qlle êsse EU fôsse OU·

TRO! Qu qQe OUT,RO fôsse EU!
A Martin Fierro colhi que "quem

aprende a ignprar, de, nenhum sabeT se

assombra".
..

Vai dáí, também, outra desfiguração do'
'meu conspicuo pintor, qúando quer esbo

çar·me à sombra de pedras filosofais. De-

,
las não "capisco niente". E nunca as )jus'
quei. nem tnl"smo entrl" as muitas Que os

go\'(>rn08 ullellistu!i' enterradas

por Xt, festív�lIlen,e como
;",<-*:.

Busca àos falsário,s prossegue 'na GB
RIO, 24 (V.A.)

\
- As �in- Gerais e Espírito Sànto.

-

dicân.cias em tôrno dos fal- Os trabalhos' estão" divi
sificadores áe selas, moe- didos, c,!:l.bendo parte das in
das e carteiras, ainda pros- ves-tigações à Delegacia de
seguem de maneira sigilo- Defraudações e parte à De

sa, para d,esarticular com- legacia de Crimes Contra a

pletamente a quadrilh!:l. que Fazenda, já tendo sido deti
vinha ag'indo simultânea- dos 'alguns elementos, nos

, mente nos Estados da Gua- quat�os Estados, qua,se to,

nabara, São Paulo, Minas dos ligados aO' f!:l.lsificador

'Aviêo cJa FAB
Porto, Alegre

I internacional Tadeu Roman,

Graves Acusações Confia Frondilli
BUENOS AIRES 24 (OE) - Gra

Ves acusações foram levantadas contra o ex

presiden;te Ida Argentina Arturo Fronldizzi
,

,

, pelo ex-secretário de combustíveis e energia,
Gregório M�ira,. durante o depoiine�·lto que
prestou perante a comissão investigador:!
das circunstâncias em que se firmaram em

1958/�959, os contratos de exploração pe-
trolífera entre a cÓlIl);?,�rihias

" tran e' >

'

ramo /

Mas se delas nada sei, de mim e no que

a mim se retere,' s�i que nunca deixei de
puíverizar calúnias, de repelir injurias,' de
dar Ll'ÔCO a insultos, de silenciar infâmias,
Ú� desfazer intrigas, partissem de onde

Qesse bem, na minha pobreza, cOl1side
To-me rico e realizado.

'

Agora, ao riscado.
No aludido perfil, depois de esgotada a

literatice' suburbana, estã a gra;e acusa·

ção de que sou dono de alquimia
"QUE TRANSFORMA FURTOS

E ROUBOS EM HONRADO TRA·
BALHO EM BENEFíCIO DO ES·
TADO"

Dcsaf�o o libelista à prova. ,

Compreenda-me êle: À PROVA! Nada
oe mistificaç�es, de evasivas, ,de metáfo·

'

ras, de ,entre.linh�s, de constas.
Qucro'os,fatos Cl'US � 1111S: os furtos e

0<; roubos, eSllcdficamellte apontados;
seus autOl'CS, com tódas as' letras dos no

mes; os QUANDOS e os ONDES, para
ciência de tempo e espaço; c� depois dessa
comprovação dos elementos transformá
veis, a de que eu, com a responsabilidade
da minha assinatura e da minha pena,'aI.
quimiasse no caso, para transformá·lo em

honrado serviço em beneficio do Est�do.
Se, aô toque das minhas frechas, o pe.

culato vira virtude e o ladrão virtuoso, se.

gundo o articulado - quero o peculatário
e o larápio e o comprovante. de havê.los
tirado da cadeia para pô·los no altar.

, É êsse, por enquanto, o desafió.
Depois, mais uma vez, acusar·me-ão 'de

�louimi('o. por haver trl\.,sformail�
troca-tintas petulante em um

'.

'teiras ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Debutantes em pauta hoje no Que�ênda' Palace
1 - Logo mais as 19 horas no Querêt�cià
Palace, acontecerá movimentado coquítei
das "Debutantes". de 1964.

9 - "Noite de São Pedro",. a movimenta
da fe-sta do prõxímo sábado nos s-alões do
Clube Doze de Agôsto � A dança da.iqua
drflha marcada pelo Diretor Social, sr. Pe

dro G. Pereira de Mello, será uma das atra

ções da 'noitada;

2 - No próximo dia 18 na cidade de Tu
•

barão realizar-se-à a cerrmónía do 'casa

menta de Maria Vanderli Scussel, com o

sr. Luiz Felipe d'E'ça Neves.
.
,

-10 - No "Cristal Lanche", um grupo do
Teatro 'Catarinense de Estudante com uma

peixada festejavam um acontecimento.

)...

3 _: Num jantar no Querência Palece, foi
notada a elegância divulgada das senhoras:
Celeste Pereira Malburg e Irene Lopes Ra
mos, do society itajaiense.

11 - O casamento de Maryse Hosterno e I
Jacy de Oliveira: realizar-se-à no próxímo
dia' 4, as 10,30 horas, na Igreja São Fran

4 - Viajando pelo jato da "Varig" encon- cisco _ Após a cerimõnia os noivos e clíg-trá-se em Lima, Perú,.a sra. Ina Tavares.
nas famílias recebem os cumprimentos na

Moellmann, e srta. Zilda Goulart, onde par- Igreja.'ticiparão da ·9.0 Convenção Internacional.
Soroptimista.

12 - Encontra-se em nossa cidade. a .srta,
Moema Boabaid, que está em preparativos5 - "Turbilhão de Sucesso", o "show" 'que para seu casamento em setembro próximo.acontecerá amanhã no" Teatro Alvaro de

Carvalho.

13 - BRASILIA: - .Foi convidada para o

cupar o cargo de o/ice-Prefeito do Dístrtto
,6 � A bonita e elegante Dumara Pinto, en- Federal, o sr. Dr. Colombo Sanes,
contra-se no Rio, onde vai partícípar do a-

preciado curso "Socila"

- 14 � Na Igreja MRtriz São Paulo Apostolo
na cid'lde de Blumenau, realizar-se-á hoje'7 - Com um novo cont.rl'"to volta a Rádio as 10,30' horas, a benção nupcial dá Srta.
Cleia Maria Bento com o sr. Vinalto Graf..

Diário da Manhã, o dIscutido e aprecfado
locutor Walter Souza. \ /

(J'- Marisa Ramos, Dor'l Rosa. Elisiana Ha
verroth, Yar'a Pedrosa e Carmem Rosa Cal-.
das, serão as manequins �o" quadro, "Mo

"
das em Desjile", amaJthã np' Te'ltrc Altra
ro de Carva1hó

15 - A cronista Soei,tI Lili, da cidade de
Brusque; V'li -apreséntar domingo próximo
nos salões qp Bandeirante, "Noivas em IDes-
f'l '" ,I.. , ,

1 e .'

-

, :
,

�. - I

Estudo Sôbre 'Conlrôle da
Natalidade

VATICANO, 24
_ O 'Papa Pau

.

um nõvo eõtudo sõbre o prob le-

10 VI a nunc'iou a realização de ma 'dO contrôle do llatalidade
------�----�----�------------.-----------

.

I
Avenida Rio Brancc, 72

M'inisfério da Educação ,8 Cultura
Universidade de' Santa Catarina

.
.

FACULDADE DE DIREITO
EDITAL N. 8

,

Por ordem do Exmo. Sr. Professor Hen
rique Stodieck, Diretor da Faculdade de
Direito da Universidade' de Santa Catarina,
comunico aos interessados aue os Editais de
ns. 21, 22 � 2'4, publicados-nos Diários Ofi
ciais da União, Seção I, Parte lI, nos dias 16,
17 e 2:0 de janeiro do corrente ano, referen
tes aos concursos de provimento para as cá
tedras de Direito Penal e Comercial, tiveram,
por determinacão unânime da Congregação,
o prazo para inscrição dos candidatos pror

rogado por seis meses, devendo, assim os c�n-
. didatos inscrever-se até o dia 16 de janeiro
de 1965.

Florianópolis, 16 de imi.ho de 1964.

Visto:
Bel. Hermínio Daux Boabaid

Secretário,

Rrof. HéÍlrique Stodieck
n k \ .Di�t6t-' ,I, .. 1'" .,

28.6.64.

Bulhões Definirá a .Poiítica de Crédito
RIO - 24 (OE) O Ministro da Fa-

zenda, Professor Otávio G01.�vêa de, Bulhões
vai definir a nolítica de crédito e financi�
mento do Go�êrno;' na pióxrma reunião da
Associação dos Comerciantes de' Aparelh�s

Domésticos Elétricos - ACADE.
O Ministro confirmou sua presença na

reunião do dia '9 de iulho e afirmou ao pre':'.
-

sidente da entidade, Sr. Cláudio Ramos, que
está interessado em debater, com os comer

ciantes' de aparelhos eletrodomésticos as

principais medidas do Govêrno no setor eco
. nômico-financeiro.

---- •.

_-----------------..;_�-

FALECIMENTO
,

SR. JOÃO FREDERICO SCHAEFER I

DEFINIÇÃO
Com avançada idade de, 94 ano:.;,

faleceu em São Paulo, onde residia, o sr. João
Frederico Schaefer,' natural dêste Estado,
viúvo de D. Emma Schlemper Schaefer. \....

extinto era pai de nosso. contérrâneo, sr.
Evaldo Schaefer e dos 81'S. João, Waldema!".

Bertoldo, Elvira, Olga Schaefer Sheaffer e

ainda de. Le'opoldo, Teófilo e Otília' Schaefer
D. Ávila, já falecidos.

'Em sua descendência contam-SE ainda
3-0 netos e 50 bisnetos.

À família enluüida nossas, condolêl:l-
ciàs.

j.·'j{(yrt:f4 .Ç(JIlS

OLHOS
\JS? ócü�s

bem adoptados

atendemo; com exatidõo
suo receito de 'óculos

ÓTiCA ESPECIALIZA0 ....

MODERNO' lABORATÓRIO

Rejeitado
Protesto

SovieH�o
. \ WAsm)JGTON, 24 (VA) , ..

VÔO NORMAL

A União 'Soviética e ". Alema
nha Oriental haviam qualificada
de

.

iJegai3 Os vôO diretos de

Nova York a Berlim, afil"manc1o

que violavam o espaçi) , ..éreo da

Alemanha Comunista:

Disseram qUe nào garantiri·
an} ,a Segurança dos aviôes a ja

to do serviÇio inaugurado li 81

de ·maio·, e111 sua -passagem sô

l�re territõriO alemãu odental.
,

Nã.o obstante,' no fizeram,
nenhUma tentativa' de c3tjl""�·
I) vôo de ontem, U primeiro dL'�

de qUe ameaçaram eXercei' pre.s

J to, Sua: Santidade afastou -�Li':;1
q11e1' modificação imediata na;

atuais disPOsiçôes da �grcj".
Em um d'íscurso pronuucíad o

-------- ----------------------.---------por ··ocasião· dó lo. universár io

REX-MARCAS 'E PATENTE'Sde sua ccroacão, o Santo .Pnrlj'c
se p-ronunciou c

í

rcu los catôl!�OS
sôbre O 1I30 dos novos métOd-ts I Agenfe Oficial da Propriedadeo Papa d.isse que o problema
pura o contl'ôle. da natalidade. Indusfria Iao eDntrô le/ da mrtalic1pde c��ú

em estudo com toda ',. aml\ji,�,ío Registro de marcas, patentes de ínvençãêe prof'unctídade pOsSível e à lu?'

nomes comerciais,' títulos de estabeleõimentai\to doS dcscnvolv imcn tos te{,!'i

ccs, quanto p,rátiCos, AS3ina]ou< to, Insígnias frases de propaganda e m'arca�
que o eSÜ;C!;) ,:_stá S01H!0 re"li"aôo de exportaçãocom a coiabOra/;;1o dos , p{'rit.,.,

Rua Tenente Silveira. 29 -_ 1o andarmais llU3tl'eS e ('�tá conf'ia n Ic r_!te

que, dentro c,/,' breve, poder" Sflhl 8 -- Altos dª Casa Nair � Florianô-
polis - L81Xr1 Postal. 97 - Fone 3912

'{,'n virtude ele novos progressos
neste campo. Observad'o res aCl'C

d1tam qUe ('''ia observação do

SUmo oPnlíficc sé. refere a pi1u
las anti-concepcionais. Enbret.an

dar pub l ícida d e às . conclll�õ�s

Prosseguiu Paulo VI: "intl'�
tanto, tenros de afirmar, frnn
cum en tc, qUe nâo contnn1os COlll

razões suficienteS para considerar

supera (!-:J 3, C' fOl'tanto, para :.lJ1U

, la r SI a obrigntoriednde, as nor

ma, ditádas pelo Papa 'Pio XII

normas são con si derada , válid,,:�

pela J11 cn os enquanto nâo nos

icntir111.Js oln-iuad..s em COf'l5t2i
ê

nc'ia a lnociiflcá-las'''.' O ra�)!-l
Pio XII reafirmou, em 19;'1, "

op;o"iç:o ca,ió]"!<�n ::10;.3 p'rod1J+-I'Is
anti.concepr:iOnai3,. Em 101)''':':, f'a

,

Ianrl'o sô hrc as pllulas antic.o11Crp
mulHer poderia u"ú-lu� pura v .

.

. ClOnais. Pio. XII diss� que l�"la
rifi;3aÍ" enfermidades em

'0q:tanismo desde que '0 fize�:;e sem

i�ten('ií.() d eimpr,dil" a feC'lInd�
cá o ,

um dn que isto fosse apenas

tCf1lpor:1l'i�. No :"$ec, disCurso :le

ontemí, Paulo VI advel'tiu aí�1d"\

aos prelado3 católicos qUe nüO

,]'isentam pllblicalllente o uso rias

l sou. ..AtS PEMEITA 00 BRASil

Iinenclamentós lndustrie's
Elaboração de [Irojetos ecorsômícos e

preenchimento de qtrestionários :para im
plantação' ou ai:rrpti�Q��(j d-� il1dús'U�ias de ti

côrdo com as exigências, dos estabelecimen •

tos .financiadores,
EDV;"ARD NAVARRO

Econcmista
C.·R. E. P. - 683

Res Hercílio Luz s/n _ Ed. Esther
Apto. 1 O� - Fone 3728 i

,

Contratacâo ge professôres
.

___.---------- --------------------�-------

Vai Construir ou Reforma?

Consu lt., Nossos Preços

Ind. e Comércio Metalúrgica' ATLAS S. \.

Rua: 'Deodoro'N. 2�

Fil;Al Florianópolis

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

:�:(ifiE12 c,AGDSflr ,

�:5;;L....., iii" ; 7-
,
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PROGf.rt�,��A DO MES'
JUNHO

Dia 27 - GRANDE FESTA .DE SÃO
PEDRO - Com dança da' Quadrilha e Ca
samento. - Início' ils 21,30 horas.

Dia 28 - F,ESl'A INli'ANTIL DE SÃO
PEDRO - Com danca -da Qua·drilha.
Inicio às 15,30 horas.

Dl<:1 20 -- Cinema
CRIANÇAS QUE DESEJAM DANÇAH

A QUADRILHA DEVERÃO ,DIRIGIR.;SÉ l\
SECRETARIA DO CLUBE. DOZE PARAI •

_

FAZER INSCRIÇAO.

TAr
ZEI

I
O Departamento de E.stado rt'·

jeito" ontem O protesto :;oviético

Contra ri) funcionamento do nô.
Em nome' 'dos comerciantes, falará o vo serviço da Pon AmeriCana

S Ch 1 Ed M't 'd t
. d Alr"'"Ys

/"

entre Nova Yol'k et. ar es gar Orl Z, presl en e a
Berlim Ocidental.Confederação Nacional do Comércio, que Richard Phillip�, secretário

pedirá a definição do Govêrno para os pro- de ImprenSa d'o Departamento,

b· 1 declarou· em entrev sta que osblemas de e,xportação, importação -e' cam la .
-

vôos prosseguem normalmente.
O discurso do Sr. Moritz já enviado para Acrescentou que o Govêrno

São Paulo onde será estudado pelas associo .. _norte-ameridaf.l� respomab1Hza
-'. .-

a União SoviétIca pela seguran-ções de classe daquele Estado. Em nome dos
ça de todos os aviões estaduni-

industriais do ramo falará o Sr. Afonso Hefi- denscs qUe voarem nos corre

nel, presidente da Associação dos Fabrican- �:�;�n.aéréOs qUe dúo aceSso a

tes de Anarelhos Elétricos, AFRATE. Para'
a reuniã� da ACADE, foram convidados o,

Sr. Genival de Almeida Santos, superinten- Berlim, 24 (VA) ,_ Um avi
dente do Banco Nacional de Destmvolvimen- lio da Pan-Amerlcan Airwayr3,
to E

..conômico, e os Srs. Nestor Jost, Artur ,em 'vôo direto pro,cedente de
.

Nova YOTk aterroU ontem em

Santos e Dênio Nogueira, respectivamente, Berlim Ocidental, atites da ho-

diretor da Carteira de Crédito Agrícola e In- ra previst;J" depois de haver
.

d C 'd' G sObrevoado' terr'itõrio alemã"du.strial, diretor da .Carteil;a e re ItO. e-
oriental, a. d:cspeito tlas -alnea-

ral do Banco do Brasil e diretor-executivo
ça, comunistas.

da Superientendêcia da Moeda e dó Crédito. o apa:elho da Pan-Amer1can
nao encontrou! aviões C01l1unistns
no c'orri'dor aéreo di) 175 qui
lêmetros.

PAGAMENTOS
A Assessoria do Ministro da Fazenda

informou que hoje serão efetuados os se

guintes pagamentos:, Ministério da Agricul
tura, Ministério da 'Justiça, Ministério do
Trabalho, Ministério da Indústria. e do Co_!
mércio, Ministério da Viação e Obras Pú
blicas Ministério da Educação, Ministério da

. ,
'., .

Sa.úde e Ministério da:s Minas e Energia.
Internamente, serão pagas as fôlhas

4001' e 4002, .dos aposentados 'do Ministério
das·' -e ações Ext�rior�s, e 4 20� a 4215, dos

-.
..

-"(,
-

_'-'..
"

-"

.

"",.,'6-0/'fI �rva.

p:.._--...
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TARDE DANÇANTE ESTUDANTIL MO PAI'NEIRASr ao� domingos a partir das 16 horas Entrada franca

Hitler
Judeu!t

Estava Disposto
Dinhe.ito.por e

FRANCOFORTE, 24 - And rens tra 'Ottó 'Hurrsche '
e' Germann

piss, e,qritor je,de'� de 60 anos Krumey,. ajudan'te3 dJ€. Ad�lf 'Ei
afirmou que Hitler' estava dispas �mann, 'Siss, memhr�' ímPoi',tan
to a trodr 'por dinheiro e arti-' te, da. conülln.idad�· is-ra'ellta <te' Dti,

gas as vidas dos judeus da Hun dapeste � ,residente agora. em ou. mlnhoes' dos : aliados. Ao men�io'
f;·ria. ,DepOlldo no processo C'on- tra :cid!ade-. ·a.Cresce�tGw .que ni�' nnr Joel Brand, joI'hali3ta ju-
_-----''-----'------......;---'._....';._............,;,.'...' _..:- deu que os nazistas enviaram

à Tur.quia para negOcç.,.r 60m oS

guém na. capiml húngara acre

ditou qUe seria' rearmen+e cum

prida fi oferta de troca de ummi

[hãe de jn,deus por dez mil C'a:"

"As Praias da História'"
Curitiba, j-unho de 1964

.Emanuel Pôrto Machado

As praias da 'historia

juncadas de de�trDços da, naves'"
de 'govê"no5 quo' velejarar:.. vit?

inceSsantemente na sUa O'Ons-

trução, _
sem jamais' imig.inar

.que aquela prôa afiadíss1ma, se

ria: o c�telo qUe Q,s d:e·gelariÍl,
sem nunca pensar qt:,e e3tavam

,solapando suis proprias bases,
- que estavam�isto sim, cons

truindo
�

o cadafalso, p_or onde

em breveo dias rolariam -

suas

prop,rilis ,cabeças.

Referindo-se as revoulç,ões,'
assim se expressou A:. IÚvarol :,.'

.

ali�dós a. sua ofert�, B'iss decia

rou: "Tí�hamo .. a, esper!m�a ele

\

a Trocar
Artigos.

TENTOU
POTRITAS

SALVAR OS COM-

Prosseguiu Biss: "Foi neste

momento qUe en.frei em ação,
juntamente com Ru:dolf Kas'f'"
ner para: tentar salvar ' 'me�s"

.
.

��

,compatriotaS. Eta,' 'importante
persuauír os nazist-as. a que e�'-

\, ','
wiassem apena� :umasl poucas 'e�
cénaa de. jud!,-ull à. SlIciç,a, a fiW'
de demonstrar. ,ua . supoeta- dl,�\o'
siço dEi trocá-Los por mel'cadbri;
as.' Biss .respónsábili.zOu exdU.
sivamen te Eiêhmann pelo exter .

nünio' dos judeu"; húrtgíll'OS, adian" .. : .
,

tando que quando: Ó ex,-carra,sóo

'. ;:€CONOMIA 8: FiNANÇA$ <. F

-�-'--. '-..-'-,---
--�-

FINANÇAS PUBLICAS E O da com a formaçção ,das' in�·
'ESTADO tituições e idéias que repre·

sentam.
.

'- '

REVIDE" - .l{inguém ,', .j.á�ai8'
f!;girá d:éIa.··

" .'.'. - '.-. � '.

.- POderia �itar"�numeros f��tÓ6
já ocorridos,'_' en"trétantos, 'sÔ'

A'c�d'êmico Roberto Ferrei·
: Jlaf-Fiiho

.'

II de uma série
.e! ta-rei \l_mo

CASA.S .. ,� VENDA

- O',\)Itunidade par.a renda ou edificar! Na· rua ,Toão Pinto, sobrJ3.do cQm 2
f.rentes. -

.
,

� l\;'rÇlerua rE'siciência. com 185 m2. AmplO llving - Sala de jantar _ 3'dor.
mitórins, (li�m�lis õenendências; possuindo' a�ios embutidos, construção finali.
zando. �1a "118 Slão, Jcsé., esauina. ·da rua Garma - Estreito.

-. RéSi(�f\ncia com vista. panoramica p'lra o mar na rua Professora Maria ,Jú,
lia 'Fr".nco "_' 3 quartos, demais dependenciàs e garageM. .

- Na r,U'l Tenente Silveira - sobrado vazio próprio para morar ou para
renda '/

.
.

.

- No Bom AonQ'o boa casa de madeir!l' por preço, digo, por bom ;preço;
Junto a pmi!:! na rua Theofilo d& Almeida.

..

.

- Ampl!} reSidência de 2 pavimentos -�óm 4 quartOs e demais' dependências
mUlto,amnlas na rua Tenente Silveira 88.

.

- PgTa CJ'Uem gosta de uina boa chácara, boa oosa isolada com terreno soo
brando nar'l edificar outras casas, nos

/

fUndos do futuro lIospital das Clinicas na

rUa Santa T,uzia na Trindade.
.

- Cí,sa de ml'ldeira pintada a óleo, nova, vazia, b�ro de !llvenaria nos

Barreiros, construida sobre 2 l(>tes. ".
• .\

.;_ Propí'ledadf' de 4 hectares com casa Tiova, V'azill., e com fodo conforto na
Ponte de Baixo em São José.

.
.

.

Diversas teorias 'tentah1

A IMPF::SSORA 1.400;:'..0 possu,i todos 0$ rec�rS.os
e (1 nec?$llório e;r;pe'iénc;11 para OCf'Jniir S;<íi'1pr�'·'.o .

m�limc; em qualquer' !erviço do rolTlÓ.
Ti�(')h�lh;.) idôneo e perreito, em ,�f V pode cooti;'r:

'

(

','

:.,) ,"

'i'

....

<I. .�'1j!,
". �} .� (1

.. ;.� �I�

'.\' 'I'

.; I.

"::

, ,/ .
'

'I .

.:.' .

dl!sell�ol
. ,dicliis

folhefos - cotótQgO$
. ctn :ozes.e corimbO$
impressos em géfol

..
,.

(.>ol)elorio

"Não há d'lÍvidàs são sempre que Brand teria suficiente sell_

ex,ecuta.ta3 �or,' de.umà�bS" . ,tido d1e. honrá para regressar da

COmo é oportuno. ettar . aqUi, Tul'quia. �as, pelo c'ontrário,

/'
o Gtande, e Dívlno- Fl1��Clfo' da. foi à Síria

e
deu a Eichmann um

"A revolução, para diz.llm!O�'· Ga}iMi&. que "en!" e'n.iltand� 6S "p;�.texto para enviar os jydeus
.

a ver�d)eÁ' ��ah" sempl're 1)Ql'" ,Seus disclipú,lQS a.f�à,'Vé�;.� tem- ;;'
a :Âu��!hWitz."'., Artteriormente

devorr se\1,S' prÓPFio3 filhos..
.

.po E\ �o. :e.pa�o, d{ze'n.clo.: J'Q',a. �t'. .. n.o -l1fbc'esso, �ta·l).d havta afir_

cJ:a(!e,., na vezdade, .. ','liGS :�go:'; mude que' fop
-

d.etjd!O, .pelos alia

n�o f�çais ., aqs.� '��.tI:O'9'?:�ll'l,;,lo'<" dpil;:' de.pGi3 dd, ítaca�so de. sua' nazís+a partici'pava. d'e o uma �eu
..

s-
.

�iãO, nin�ém _··sc'�at�r.�v;ia,'· a�ial�!-r ..que nao querels :Ue 'qvÔ,Il: façam'�� mlS ao.
' .. '

.o' ,Se a htim':'tniÇlade ,:'os . f;o\<êr..nós . -,

comp-re�!ld·�"-8e,., .�'. eieéuf�5seni' .;._ .....;.�.c."'.-...'-.;...._-----......---------
tão· sublr�l'é ensino �.'�lÜndd 'ú',- ': ,e .' -.

" �';, r .,

riosamel te, com suas velas eJj'.' se teria,;'vri'ii�f�,�mad'ó nU;\:" :Pà,\,
fU.nadtiS pê�os yent:os' ccasion.ri, l'a_l,7.:��.. .

.: �.\ ', ,',:';,':/ ': ,.::.�;,.'
vencbdo ,():3 obst.ácul�s.i ,C'o11Ü1nS NQ entautO .. f.eCham/ OS"'Q'Í,lvf_ .. ,' ,

até col;d 'rem espetacuÍarm.ente' dos. a ,t'ão" spbio'S
.

; �nsi,ri6�l '.n"9�
n'Os rocb,edQs submersos' d'os seus relações ,'h�ma��s e' t&>c�,):n '.',.3','
desvairos. dos "el:3 'd·e.·súlandos ',e bênç'ão rtêle..

' eonti-dil ';_ ,p'ela:: ' "o .
.
.,' • ,

. --'
,

. ",
.

,OR'I�Nt�ÇÃO OÁ FACULDADE DE CfE�KlAS ECOM.oMICASdas suas i�just;�as, transfol'Júan m<l.l(l·içã? qÚjç. trás imp.icitac., OS. • .
.

. , ., .
, ;�: DA UNIVER.SIDAI,lE QE SANTA 'CATAR!NA

, ,,'"do-se em fIler·::>!; 't'esto;;_ náufra ';nsillo� .. s'agr�Qo� que di'1Óeln':' :.,. ,
.

'

gos, que levados pelO mar) do�. QueR\ a 'ç�tlveiro ÍeVa a:eati:::, . (tsT� Ó�IENTAÇ�O �.o ,;"PlICA EM IENDOSSQ DE eONC,EITO' :" O';íNiois ';I\Ó�AIIÁSI.
acontecimentos e soprad'os pelos' v.eiro irá, /f�' . Q:U!!11('C(lln ·:f.efrd�
e3p'a'��,n eatc ras praias d'a hig fel'e',' com' ferro. ,será ferido:-'-
ventós da desih' são forarÍl' bater

,'. E'sta. '�' ,;ma .,lei ·.imutav..el ��e, .

Ve:eiros CO''''-0 as re"o]uções
tória.

,de Finta e t.rinta e dois, 10v9
ram nO seu bojo a amarg'a desnu:
são. dOS vencidos' e sUas injus
tiças' !evolucionár}.(13) assün �o
m:0 as esperançás e os ideai's doe

tantos }p��b·I�ic. ilifstrefõ que'
'i '.,

no dizer de Carlylé, foram em

seguida' d�vorados pela' n1ãe RE':'

VOLUÇÃO, -- porém, COntinua
ra em .3U� v�ag'ern, qnai's lindas
c P�l).lPo�as galeras, 'até se e$:
h�arehl nos rochécl'os ods, Sens

rropri'os d�stinos qUe inaC\ve1'

tid'amen te ou·'advertidamente'
traçaram, e3tando hoje os seus

destroços a boiar nas ressacas

das praia� da historias.
.....Nos 'd'�as

..
�:1tun.ais, v�mo3 a his\'""

toda s�
.

re'rlcl'tir; _ POrque,
rcalmetlte a historia Se l'epete';
mudam ·Os personagens, mais o

palco é o meSmo.
Aí temas 'C) novo veleiro go

iVernalnental, corn.- se.l1 cOlnando"
'3ua trlpdação, qual 'Cisne hran-'
CO a navegar vigoro'samente
sôbre êgte ar imenso de brãsi

lei/os, d;';truindo•.Com Sua prôa
incisiva, a· cabeça dos seus P'l;o-
.prios filh03, _ daqueles que, na

calad'a da noite, trabalharam

explicar a .origêm e a. forma·

ção do Estado: tedrÍ'l fa�n�·
iíar, teoria cohtratuàl, '.teo·
ria violenta, teoria históri·

grand'c ex�E"tildistà, ,- o' sr., Ja- O .:Estado, como produto. ca, teoria jusnatúraI'ista,, ......." ','

nio "a' Si.lvo .
Q'llld:fosã. :. dg. civilização, só apareceu etc ... " Seja qual fôr a: "pi-

Quantas 'pes.õ,as .,. foq,m �âr; I re!l-lmente com a sedentari· pó tese verdadeira, perrnl3.nen
rida, ',cJ;a vici� pliblica,"dos .��u/ zàÇão, das sociedades, qu'an· ce inalte�ado o sentido, d()s
.emprêgos, sof.rÍl.l)do com at1tu'.. do;' (l& p_rimitív�s nuc1eos so- fatos e atividades, de cara

.des. os, SeUs fal�l!Íiarés,;o.Q� et�r--, éia!i;, coinp�stos já de nume· ter financeiro verificados

nOs i�.ocentos. :ros.<lS famílias,' conduzidos e durante a sua existência

'Ql,em diria' náquéles d'i�'-' de", adnliniStI'ados', por uma auto rural.

suas célçb�es, vássouradas, qUf ridade próp�ia, se, fixaram
Um '(ria êle receberia 'uU);' 'T\ll-d; '-..nu� território determin'3.do A' distinção entre os três

man08 céle�re?, ," ".

pelo exercício' do seu domí- Estados' Feudal, li1?er'll e

,

. Ve.Jeiró gavernaln�tal' que,
nio, passaram a constituir

. contemporâneo segue· o cri·

fostes cons�rÚido' por. ':.n'';iW. d"
um 'verliladeiro Estado, na a· 'téI'io em que se consic;ieram

o� cepção eien:tffica' do têrmo. c.Qmo elementos 'de caraete-
·.teuS. f'lho". cujas,. C'nbllçiis 'rOlaih .

Este. naSce, pois, co� o �sta- rizaçãQ a atJvidad.e.eco:qôrm·....
hoj,,, �ó chã;� <)os ·d�,s.�n.canJ�� ô,elê_êím�nto de rela�oes per- ca.e os meios de produção
�e '��bla iU3ti'ça' �nilite�al, u��: manentes e organi.cas entre . predominantes no decurso
Justlça'vesga, - pç�mita 09� ceU" 'QS' três elementos: . popula-""'-- dos últimos vinte �éculo,s
qne Se pO�,p'e, a cabeçja·o cip ,teu, <.ião, território e autoridade aproximadamente. 'São três, WASHINGTON,. '24 -'.,'_' A je,. quando se esgota o pra.'
comandànte, ;�o ',teu ,pilôto e .do ou. poder poJitico' exercido períodos em que a Hl.;lmanJ- Venezuela' solicitou' - qlle

.

se zo, par<3. pedir que seja reá.
toda à tu� ·tri,p1.1Iação 'e as>l1n\,:

. sol;lefanamente 'com o as- dade passou .pelas màis pro-, 1 rennll. se� mais (,lem:ora o .1izada a reunião. Desta ma.

po.ss�,\s naveg.a,r' ,ôhre êste mal" sentimento expresso ou. táci- fundas transformaçqes, quer �Consélho, da o· E Xi para. neira, o Conselho .pode .ser
d'e ,patr�cios'" 1mpu13ipnado. ,pda.s to dó.S governadores.·A vida' no. setor econômico, social, convocar· uma,

- reunião. convocado a qualquer trio
bênçãos e', a1egrià do, teu" p@vt� S'edéntária determina a ex· cultural ou politicá. O Esta� de ChanceÍéres .'sôbre Cu- mento.O Presidente do Con
f,.,·Ja bJ'isa. fresca. afástadG' para' proraçáo ;�stemática da ter· do feUdal abrange tôda a bar' O lj::�b�ixadói··, ve ..

-

'selho, Juan B. de Lavalle, Pe
sempre ,d.esta ,Terr".Áe Sant'& ra, () apàreceeimento de a· Idade Média e parte dá Ida- nezuelano Enriqu,e Tejera tu, conferenciou ontem com

érnz,
..

- jámaj-s SC' formando tivi�es econômicas mais de Modernl:t, até a Revolu·. Paris acrescentou que, de os embaixadores ElÍsworth
para que nã� te jog'U� �ontr� 99' ,c61mplexils, O ,surgimento das- ção Inglesa de 1680 ou, se· outro modo, seu país' se to'r� Bunker. dos EpA; Alfredo
eventuais

-
-

rochedo," formad,03 primeira,s cid'ldes. A vic;ia gundo outros auto"res, até a
narta .cúmplice de tátic'ls di· Vasquez Carricosa,· da Co·

pensam�ntos do teu aÚ-'il(�ma�'" Urllá,n�, �ota, Hauri0n em. revolução FranceM de 1789. lafõrias, O Conselho ,concor· lômbia; Guillérmo Sevilla
da qu� são os artífices' d�i�w 'seu:;Direito Constitucional, Segue-lhe o Éstado Liberal� dou, a 16 do corrente, em a: Sacasa, da Nicarágua e Vi·

plfoprio destino'. ,.' maréa. O início da. História e dominante até a Primeira diar por mais 'oito (lias a cente Ganchez Gavito, do

Rraza o�' Céu;s, .<iue 'rlavegue.. da. Cjvilizacão, têrmo cuja Grande Guerra Mundial d� sua reunião. Tejet!j. acrf,ls- México.
ra:iz eu'mológI·ca. é "civitas" 1914-1918, durante o desen·

centou q,ue e�perará a··te' ho.em
.
calma e/'õabedo,;a� 'valeil,do- .'. '"

'ciCfu.de ....:.
• Por isso' também volvil1lento e o apogeu do

se das liçõef pos veÍéll"os p,a��'a-- ... .

dos e das g'ra��s ,;:ei<per1'ênç:iaB "poUticá", ..e.c,a:rtê. de gover·' capit�:iliSrhO. A progressiva"
. '

.

nar.; Os Estadó�, tem a sua socialização do .Estado e dos
qUe" of,'e.ré.rem.. i do' d.est-ro<;os Í!.:o,a d t

..

_ ,.. .. .
. origem ,: em "polis". Ainda meios de 'produção . e erml·

governes que." Jasem na, :ress�_ça •
.

F'l 1
.

. .. terceiro período: o

e na areia daS' PRAIAS .DA ,uma: vez a. � o o�a. concor nou o

,

'

A'.
.,' ."

' da c.oro a SOCIologla, e a. for- arú.al.
'HISTóRI '

.
" '.

. ;.,;:;
. • ''''",.,,''

' ,

;' .rrtaça;o das palaN]:",'lS CE>ncor-

" ....�� '";,;, �, �.;_ .. (
-�--:---,-------�----,_:;,,,,,,:::,,,;,;;,;,-:,,,;,,,,_;_;,_--,.�...:.::,,--�
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Joinvilfe

Concomitantemente ao cor

reI' dos tempos" a evolução
dos meios e ,processos pro
dutivos produziu, .sensíveis
reflexos na éoncepçã,o prá·
tica, e mesmo teóx:ica, das
finalidades e funções do Es·-

,

\

t�(1(1 . de tal for-:na que pro·.
fundas :modificações se fi·.
zeram sentir na sua atua·

ção relativamente ao corpo

social. Assim é que podem
ser se:;:mradàs fazer bem dis

_ti1'ltss da vida do Estado

perfeitmente caracterizadas
e individualizadas na se

quência histórica dos fatos.

O Estado' conquistodos e

belicista não se confunde

com o Estado medieval de

revalidades politicas famíli-

ais.
, Identicamente, e passivo
Estado liberal, "gendarme"
fifil cl0S interesses da burgue
sia, deve ser distinguido do

atuante Estado intervencio

nista, defensor im:phcável
dos interesses sociais, fôr

ça 'de equilíbrio e de conten'

ção dos exageros egoísticos
do homem contra o próprio
homem.

,

'A observação e const<lta

ção destes fatos é de funda

mental importâ1lcia no desen

volvimento das nossas con

siderações, pois facultam
.

a

com?reensão das vltriações'
da natureza e d.o significado
dos múltiplos fenômenos fi·

nanceiros verüicados em cs· ,

da etaDa do desenvelvimen· -""'''''''''''''''''''''''''''''''""",""",''''

to do Êstadó .

�, '-�
•

0�· --'1
y�

-

!

I

1
':"_..:.1

'

em

1.

Atendendo a operários e suas famílias.
o Departa�ento Regional do 'Serviç� Soci�i'
da Industria (SESI) de SanUi ' Catarina,
"mantém em Joinville um núcleo Regional,
prestando diferentes modalidades de assis

tência, que se estende também às' localidades
de Pirabeiraba, Araquari e São FraIl:cisco do

Sul. '

,\ Durant� os primeiros 4 meses de 1964
. (De Janeiro 'a Abril), aque'es serviços apre-,

. sentrram o ;seguinte movir:::2nto de atendi-'
mentos à classe operária:

. .

I _

1-

JOINVILLE:
Servjço médico, adultos

mentos'
1.228 atendi-

C A S A
Vend.e.;.se �a .sita ,.il, rua Crispim

31 �;casa 20.
Tratar ruá Felip�� Schmidt, 21.

Mira ,

Serviço médico, 814· atendi-

andar; : .'�

infantil
.

tmen.,os

'Serviço dentário 4.211 atendimentos

Serviço jurídico 214' a"'�mdimentos

Ser�iço de enfermagem. 2;010 atendi-
mentos

Corte de Cabelo infantil 2432 atendi-
mentos

Biblotéca 1.889 atenc1�Y'1entos
R.ee:rnh.olR:)v�l (l� p'"vl'�ameritos

máci�) 16.959 atendimenhs
Servico Social 84 at01"'rlimentos

Parq�e 'iÍlf�ntil 2.300 atendimet;tos

(Far-

PIRABERABA:
Reemb. mediêani.�ntbs

atendimentos
504

28,.6.64

Se'viço de
mentos

ARAQUARI:

enfermagem 229. atendi-

Importante firma de n.áqninas agríco
las necessita de mecânico cr,m rr?nde _expe-_, '

riência e conhecimentos de tratores e irri:.

plementos agrícolas. Sa1árin co:nf0rine apti-:
dÔes. Interessados queiram ap:r:_�sentar-se à
Tua Sete de Setembro n. 11 Fl('-rian�'polis,
munidos de documentos e referÊncias.

ED!TAl DE FOR�,'EfIMFNTO
D

. - \ d' I·
-

p ';.
� �dmlssao o· rw�() l'f"V°l"!fW em

exp,nl'''io Desb. José Rocha Fel"1"f'l1"!' "R�C+ns.

prp'tTl.I10 aos interessados qu� atp n r1h �7 fIe

jupl-(l (,0rr'ent�. às ,12 bor?s. l'pnp'h°r:.J !:> lr

m�'r'.-1"rlo do Sénhor' Jesus rlo� pQP<;:()f! e Hos
nitl:i' (lp Cáridade, na sua SocrP+�,.-i9 l'll"nnng

ta� PTY' .�artas fechadas. nar!:! n 'f()'rno:"'i'11"pnto
I • '

de +()(l(1l� os·artigos necess�1"ln� pn, <;:1"'11 f'fll1S1.1-

mo r111r�nte o �emestre de JuJho a DeZé1Y�
bro dp Hl64.

FlorlanÓpoJi�. '0 1"10 _.1"11'\hn r1", of nR4.
José Tolpnf!-il(, ,.1" -�T17a

O,:
'

,

Reemb. Medicamentos (fài'rriácia) 373

Serviço- de' enfermagem '327 àtendi
mentos

SÃO, FRANCISCO 'DO'SÚL:
de medicamerttós 1.517

TERR"�NO VENDl\

Uma fazenda. no settão de Sànta. Lui-.ia.
;nbt"no 'FI>trf'ito éóm freIitê para � mat.,

.

h:�tes a. 300 metros qa Escola 00 ÀprendfzeiS: dê Mári.nhe1to:
.," .;

,es êz;n. Cà�ier:.'> 8' l1làrt�fGS, �êrl;d.às a pteSfuç�o.
. ,�',;� !!, '-i'''-':�,>�·

, ��' ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CinemaScó�ias
EMAl\UEL MEDEIROS VIEI RA J'ecid'os C>}ncio, de suas respon

.abllid�d�. nos dias atuais é uma

"
\

.!

",
' '

AMANHÃ, no Teatro "AI Janeiro, o Sr. e Sra. Dr. Roldão

Ivaro de Carvalho", às vinte ho- TSônia), Consoni, de onde S�gUl-,
ras "'r�rbilhão de Sucessos", rãopara Europa, direto à Lisoôa

promovido pelo Lions Clube Ro- iniciando uma excursão ,_por di

Clube de :B polis, "Clube das So- versos paises.
"Ouro nara o Brasil",

O DR" INGO Arlindo Re O CÍRCULO �'Borp. Sama-
1, I \

nagem
'
ao Almirante lVIurillo 'ritano", convidando o Colunista,

Vasco do Valle' Silva no jantar para a Reunião .Dançante, que

que será ofer.ecido pela sociedad. será realizada na Sociedade E

I brusquense, �róximo sábado, Bandeirante, próximo dia vinte

r.uma promoção do Jornal "L) e oito, às vinte horas. A atração
Município" de Brusque, que va será' um "Desfile de Noivas".
comemorar mais um aniversári».

.Seu Diretor, Jornalista Juirru

Mendes, 'em atividade ...
HELENA Martins, foi' con

tratada 9ara cantar na Cidade
de Brusque, na festa do .Jorna

I -

"O Município."
\

DIA ONZE de j ulno, n

Clube Doze de Agôsto, f:legan'e
Soirée com o desfile das Garota
Radar de 1964. As mesas' estarão
a venda à partir de segunda-fei
�a às nove horas. \'

CIRCULANDO nas bancas de!

e revista da Cidade, a Revista

Sul, do Dr. Ozias Guimarães, que
encontra-se nesta Ca'�ital'
hospede do Luz Hotel.

7

•
.

� r/

ENTRE as acadêmicas rl

,
medicina _ Mariangela Cavalaz

zi, muito preo�upada com os e:,·

tudos na Faculdade, de Medicina

o ASSUNTO do momento qu�

vem dispertando a crônIca inter

nacional:- é n maiô de uma s!J

peça (bikini). Razões moraes p

estéticas, provocam argumento ,

prós e contra. Na 'minha opiniãl
o assunto node ser,muito discu

tido, mas a moda 011e 0uerAP
- \

lançar, ,!lor ferir a m0f,,1 nP1'I

deve ser aprovada per "1 �n h,.,..".,

sociedade.
'

(

NA 'lista das debut,mtes di
Clube Doze de Agôsto, que será

apresentadas à sociedáde floria

nopolitana, no dia Quinze d(-'

agôsto: Tânia Moura, Gleusa ck

Costa; Tânia Regina Luduviet"

Valvet Silva. D'Aquino, Elia!' �

N. Pires, Regina Lúcia Macha�l)
Car�eiro, LÚc1a' "Bastos Abr� HOJE, pp -()l1�,.�."r';" P",l�_

ham"Maria Helena Lima de Mp" ('e, as, Debutantps nn C'lll--P n",- \

deiros, Etoire_ Erig, Igata' Edit'l ze. ,serão rec�ncionad;::ls cnl"'1 llYY1'

Garcia Necetti, Maria Helen·_'. ,élegante-e6i1_l'lite1. orP.'anizado pe

Meira, Ligia da Luz, Miriam Li 10 cronista Zur(lXfá'cn'âdo-� ,. ,

sete Cherem, Maria Helena N)
.

cetti Bitencourt, Heloisa Vieirr: COM um elegante jantar, na
Nunes Vânia Ritzmann Madel-- 'noite de terca-feira, recepciona,

_, .

-

ra Neves"Beatriz Alves Rodr,'-·'ramo Sr. e Sra. De!)utado Fer-

gues, Maria da Gta�a Socas, Le- �ando (Bernàdete) Viégas, enT

da R. Assiis. lVI.aria de LoureJE;; sua residência, os Srs.: Almitan:"

Machado, Vera ftegina Guerra tê: l\'Iuri1lo Vasco do Valle' Silva,
de Araú�o, Maria Alice Damiaci Senador Irirteu Bornhausen,
de Oliveira, 'Marcia Kunzer. Nnt"- Com1e Antonio Avila de Mala

ma S. Thiago, Sônia de Mello t8ia e Sra.. Cor�!""el Florima:r

Lishôa, Felíçia Búrigo Bez. Jea- C:3m1"'e10 t:I Sra., Ma�or Aviador

nete 1\1ar1a Platt. Noema Roc;h:=l. Jo�é Carvalho'.e Sra., FernandO'
Marilda Rosa, Maria da Grac.1. Fô.ria e Sra., Comfe Paulo Anto�

Pinto, Maria de Lourde� Monte-' niolh e Sra., Srta. Nice -FÇ\ria.

negro d'Cam::rra. --A',rn';1ia ]\1(-1- Ministro Vl()ldir Busch e Sra.,
ria Abda1a, Elia1"'p H�'\'E'r"""':-' Dr. Osvaldo Bulcão Viana e Sra.

Norma Cherero 'B�rhB+r V"le Ministro Paulo Fontps e'�rà. e dr.

Faria Marp'areth F,1i8S e Tân:'3 Volney Colaço de. Oliveira.
, '-

Haberbeck' de Oliveira.
FOI homena�eada com Uln

",l.c:>C'.-.nte ('há. n..,tem. 8 �enhor3'
Dr. Colombn (D2'vse) ·S"'ll]es. por
PT'l gru:!"ln rl� senhnr�s da 'socie-

',.:1::>..:fe flnri::lnono1itQ\1::l. D()nq

VTAJ 1\ P /I i l"10if,o. 1"'",1.-. '1'/'\'('_ nrlV�e. está de muda para Br2sí

Cr1l7oiro (lo S111. n::>r? () Rio de ]ia.

ESTF.VE 1"'f'<;:+;:l C?''''i+::>l ,1

Dr. Ot+o 'M8l'; ...,.H-i
c ,Y'onresent8'�"üP

da União na SIDESC.

'»
(

r fi • r r, P f

\

I i'dJ'U..t.

l' I v I .. I. (l J..i ''; I I •. I

, Yojiml;" é 'um herói errante
que qll€� Llzel: just

í

ça por sua
'

pI ú],ria COnt.-t, Jjofulu ern cb;"-::
que dois J;-l'Uj,c,s de uandidu, q! e

ucrninam '''')13, vila rIO interior

jnpo nê s • Cem is�o, a na L::;ando

silnb;'litilnirntf', Ku: osawa rldi

'�:U�!1.ri7.a tlUê:1 s forças atuais, lnU8

trando "ue se amba, Se baterem

haH- ã " ilestruiçüo do hOm",,,

11 talvez o prÓprio diretor quel
,

ra' ,ignifi,car, tem confianç<t ,nu'
ma terceira PosiçãO (Yjim bo)

lIr ,. sen) a sOlução para os Cnn

flitos atuais. En{ suma, uma ex
celcnte película, que agradará
a 'tou":-,, náG sú pelo ::Jeu dinam11'

. ,'mo, tomo tHl11bf�n)1 ['elo g'rnnde 11105.

Vfl �or cinematogl'áfi: o.
,

6 _ Ate começos d'e julho, Co

� _ Cine Clube An('hie:a, há ,ne".lrá a 3er publiCa0 a nOssa Irc

mais de dl'as seman,as, não rea- "i· ão dO Cinema BI"asilell"/ q"e

liza reuniões, Em verdade lião eOnterá 10' capítulos. AG CAR

será inútil confessar ser lllUI- DEM.

to d;fíCi.\ a em Cine Clube de' 6 7' 'Pedimos eXCUsas p·elos

COié�:io l1lé:ln tel:-se sem l'eCUrSos elTOS de ll\rprenSH cOllte' jdo:.: n:i.

Inan,,'iros, 'sem iC'OI�bol'1açãl) e p'ubi�Câ'Ção.: destes' a'�tigos. E.m

ainda com ,abotagem da' própr,a reCtnte,c con:e:;pondência, ;,,'.) fa

àiréçãó do Colégio, qUe d.everia
'

zermos'; uma eq'tiena allálh;e rle

dar O primeiro exem pIo de in um filn1e, a l'edaçüo l'5 ll'lH!r eu

.1Çenii�0 e colabol'ilção. Ma, l' "e de citar :slIu nOme. Agora ;:). fa

lhO Anch1eta é ainda um ColéJdu , ,htmOfl '�.si.ne, da �raiça\)�, 'iil'i

1e.hado nUIll citClÜto cu)tu�al gido por Gerg� Seaton. I

que involliu, devido a inexi.t;'n
cia de um ipdispensáveI relac;o
11:1 rne n to' :socia1. �Se escreV'cHllJ5

i3S0, não 'U fazenlos COln jn(·�n

çao ele à�sJ.noralizar o CO�églio
mas "im com o d'eséjo de aj ..ljá

Ir.) :<1\<1 ii �ua atualização Cu tn
l'al e ;ocial, E não há nenhll

l;la diretoria de Cine C�ubeJ:lu<!J
tenha ',aguen'tado tarta incolllpr.l
"1,sã;J por pa:tc da direçào dO

l,;titHbeleCin�ento, A fOl'nl.lf;fl.O
(!os jovens culturalncnt� aIl1adl!

FloxianójJoli" 25/6/64

co
Defeitos que podem apare
cer no busto, durante a Ma·

ternidade

DR. PIRES

Entre' os problemas esté-

1-' Por esquecimento d'eíxamca
de sa lie n tar um granúa 'iiln�,.!

c,X;bid'0 nO comêço de maio em

.a o s sa capital: "Yojimbo; o GUar

d.. Costas'", de Aktro Kurosawn
i.n.a das figuras maís discutIdas

rIo @inema atual, e qUe sabe nar

rar como poucos um a história de

ação, No elenco Toshito Mi":u

m e r.um mómento de, grande eu

fo�:la' 'jnt,'pr�tando' ,o papel t.itu

lo Com gr<tnde felicidade. Ta,tsu
vu NOkildai vaâoriza ainda mnis

o elenco, ater que murcou puri

gentenlente ii flg"Ui."'H Ue Kaji, )U�

iucsquec
í

v-l ti ilogia "GuerD e

Impôslo de
renda� ,

Nova fOrfTla de
cobranca das
aroas "AO
Portador"
Rio, 24 - Atendendo a determi

naçãO do ministro Otávio GOll

.

vei" de Bulh�cs, da Fezenda. o

diretor rIa _,Divisão do Impô,to
de Renda, n. O'rland" Travan

('as, expediu instruções à, Dele
g:arias Reigonais. Selecionais e

Inspetori,\S, comUniCando-lhes
H':) n'Ovas formulas para cobr�-lnça
dO impôsto de. renda a p1'op-rie
tários anôninllls de títl:los ao por

I tarl0r. RecomendOU-lhes, ainda

qUe, CoUl relação, aos rec�"-dhi1nen
tos ell1 cia\1�a . .sda prtJviden��a_
da ,I inH·pii1ta revis::'io das �lli�F

,

,

t'xi;:!'indo-'e das fonte. pago'lo
l'as () re:nlhiJnento. no prazo rh:

�O dias. e senl ql1a]quel' mu!ta
das diferen�lfIs qUe fOrem apura
daS.

S�undo. aS nova' determ'n,,

çõ.s, Os j)rnl�rietários de título.
811 portador -li r e tenham optado
pe' a não identifi;:a�âo, 1uan ter
do II anonimato, estão 3L:jeit,;s
à CObrnnçn, na fonte, da forma

seg'Uinte:
1 - Impôsto de renda de 45%

m"is o adicional de impôstO de

5{:�, nOs exercícios financei'l'o�
de 1963 e 1%4, perfazendQ, por

ta n t,J, Uma ta;;'ção de 50c;lr;

I'
I

,:;% incriente
!:: - adiCional

a�elHis sôbrc ()

restituível d;
impô.to d€ renda de 45'70, exclu
Ído O adicional de 5';";

::I emprés·tjmo compllhórib

E BE
ticos que talvez se manifes

tem nos seios durante a, ma'

ternídade, dois deles mere

cem uma atenção toda espe
çial\ e que são: ptose ou que
da dos seios e estrías ou sul

cos eícatrícías.

Passaremos em reviste,
em seguida, êsses dois ae

suntos:

1.0) Ptose, ou queda dos

seios: realmente muitas se

nhoras se admiram e se las

timam' de apresentar u�
,seio murcho e caído após a

maternidade.
'

Normalmente a pele se dis

tende e' acompanha o aumen

to do. seio que .muítas veze \

chega a dobrar de volume,

Esse mecanismo de desenvol

vimento vai se observando

desde o começo da gravjdez
Após o parto ou melhor

exigênçiá. qUe se impôe sob peua

de Sermos condenados' pelo ine

vitâfel processo histórico. Já' ,terminado o desmame, a

p,.SsUu o tempo só se preocupa- glândula e o envolucro cu

rem com "barril,lIUinha. de m;S- tãneo vão retornando ao

.ões"', 'rock and roIl', flImezi- seu valume primitiva.
nho s americanos e outras mult,,�

t,e;;teiras ...

::1- A própr.3 crônl2a �iJlenH�

ttlgráf� i cu f'ra ne esa recnnht',· ..

u

.

a Ilijustiça -de se r dada a P:tllll"
de 0'1'0,' ao filme 'Os' GlIiI;u,as
Chi1v'u,:-; de- Cht's'hlll"P'o'" det�ar.:do

fi" 1(1,10 lluas obras-,primas hru ai

leiras 'Vidas Sêca;', e"Dc'" e

o i)inbo "nu Terra do 8;)'1'" �ã.)

's"o manifestações nac;o,:wll,ta'

com� 32ha c��to c)'onl,ta soeial

cO}lhecido pela Sua' gigan te"ca

ignorância, ma, u111 direito que

se (xige.
< 4 _ Não chegandO a ser Uma
t.

•

obra-;prima 'Ou Um filme exc"p

clonaI "Lola, a Flor Proib:ela', é
.

Ulh fi,lme, qUe se deve llssis:1r

por sua issessístivedl beJú.a !J"é

tica. Na' dh-eção fln"ion:; Jae

l]ues Dem�r da "nouvelle vagUe"

l'remiãdo i1este ano, com ''0,

Guardas Chuva, de Chesburgo
Nos.u cOJegá' Luiz Artur Nlln�S

cl'itiCl.ll'á para; "qin_c Ronda', ;ino

íando a. prime;!'as opiniõe,: ele

que como' já disSemoS" disenràu.

Há' em todo êsse movimen

to de vai e vem uma coesão

dRS mais perfeitas. Mas

nem sempre, entretanto, as

co-isas se passam com essa
. regularidade e podem surgir"
várias 1'8.US!1S dificultam e

mesmo desorientam êsse

trabalho. D<lÍ se observa que

a glândula dimínue de vo'u

me mas a pele cont_inua dis

tendida, frouxa e bem maior

para seu novo conteúdo, for
mando-se então a ptose
(seio caído).
2.0) Estrias� em relação

ás estrtas ou pequenos sul

cos cicatriciais, vejamos. co
ITl(J os' fAtos 'Se passam.

Quando a glândula mama·

tip, vãi aumentando de volu

me durante o período da
"rd�r'ií'" fl n�lf' se distende

e fica depois sem elllsticida

dade, rachando nêste ou na

quele ponto, justamen'te, on
de S1lrgem as estrias.

�

.
) .

Fossas nequenas Imperfei-
ções também podem ser vis-

'

tf\S noutros lo(�ais que so

freram o 'mesmo processo

de distensão, como o ventre,
coxa e também na face in

ternll dos braço�._
,Nota: - Os nossos leito
res poderão solicitar qual-
,quer conselho sôbre o tra

tameryto, da peJe e ,cabelos
ao médico especialista Dr.

Pires, à rua México, 31 -

Rio de Janeiro; bastando en

vitar o preseIjlte artigo .dês
te jornal e o endereço com

pleto par� a .resposta.

'Rui J. Scomszzon v�ajou para
·ti Europa

".Com o. objetivo de assistir feiras indus

triais que se realizam nesta, época .do ano. na

Europa, embarcou pelo. navio "Frederico. C"

com destino. a Lisbo.a., o. sr. Ruy Jo�e Seu",

mazzo.il', Diretor Gerente de rrramo.ntina
S. A. de Carlos Barbo.sa e de Metalúrgica·
�o.rjasul Ltda. de Canôas. Um do.s po.�to.s

'

alto.s de sua viagem serão. vÍsitas a Indústrias

de cutela e Ferramentas a.grícolas, observar
na o.�asIao. méto.do.s de h�abalho e maquina
ria empregada. Selecionará inclusiv� equi
pamento.s mo.'dernos que em futuró bem pró
ximo' serão. impo.rtados po.r estas tradicio.nais
indústrias gaúchas. Em seu rot�iro está in�
cluida estadia relativamente lo.nga, em So.
linghem, famoso centro' de cutelaria -alemã.
Visitará tamhém diverso.s países entre ós
quais Inglaterra, Fran�a, Itália, Suésia., Ale
manha. Assistirá as Feiras de Haimover; a

!Dais impo.rtantes feira industrial na atuoli·.
dade, de Milão, de- Basiléia. '. '

J .'

�----------�--------------------------------------------�--------�------------.--/----�-----

:',EALIZE O SONHO DE SUA VIDA !

'OANHEA SUA CASA PRÓPRIA
inteiramente de graça T

I

-'

•

..

.

t:sto belisslma casa, localizada no aprozív�1 Jardim AtlântIco, podeTol ser sUà, Basta
, •

I,

comprO! em qualquer da;: LOJOS de A MODELAR Ou na· .barateiro, GRUTINHA, Cada

COlllpro de 6 mÍ) �ruzelTos. o visto ou pejo cred!orio. dá direlt(1 a um cupão numerado
..)

"

para c monumental sorteJO I Quanto mais 'você .comprar tanto lT'ois cupões ganhOIo J

Não per<::o esta chance que a MODELA Fi lhE: oferece oe se; um leilz �roprietário desta

bela Ip.sid,ência toda dE:: ?IVellanr..l. conter.do" sala J quartos, coslnho, banheiro, entrada POIü

automovel', dependências d� empregada. edificada num bonito terreno de IS x 22 metroS';'
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i Florianóp0]_is, 25/6/64
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(

EDI'TAL
Fí�am ,. convidados ·os senhores 'contri

buintes abaixo relacionados a comparecerem
a esta Prefeitura, para pagamento de divida
referente ao impôsto Predial e Territorial, e

evitar a cobrança-judicial:
Aliatar Antônio de M�lo - Projetada
Alice A. da,Silva - Crispim Mira
Alice Cameu dos 'Santos --- Caeira
'AliGe Machado - General Vieira da

Rosa
Alina Corrêa Ramos _ Carlos Corrêa
Alnor JoséRuthes -_ José Boiteux 27A.

Alipia Lyra Seara - Bocaiuva

Alipia Santana ::o- Carvoeira'

Alípio Garcia _ Servidão Franzoni
Ali pio Silva _.' Aldo Alves
Ali�io dos Santos _'1Cruz e Souza, Fun-

aiS
,

Almerinda de Assunção . Rupp\-' Av.
Rio Branco

Almerinda Cidade

Santos
Almir 'José' Rosa Vieira
Almiro Martins - João M. Espezim
Aloysio Callado - Cristovão' Pires

,
.-. f

.Aloysio Pedro Ventura - Crispim Mir3'

Aloysio Soares Oliveira -,-.' Presidente
Coutinho '

,

Altair Costa - Clemente Rovere

Altair de Melo Formígheri _ General
?.

Bittencourt '

Altair Odail Rodrigues Carvoeira
Altair Rodriguys' - Romualdo de Bar-

ros

Altamiro Barbi _ Frer Evaristo'
Altamiro di Bernardi - General Oso-

no

Altamiro Pereira de Lima _ Clemente

Rovere
Altamiro VaIverde -' Silva Jardim
Altevir Antônio Gonçalves' _ Xapecó
Altina Borges Alves -,'Formiga
Floriahópolis, 20 de Junho de 1964.

João Silva
Diretor

\
.4
1

rou que "1 presença de Gri
vas na ilha prova que os ci

priotas gregos têm o propô
stto de eliminar a minoria

--------------�------

DRA. TELMA C. PEREIRA

Clínica Odontológica de Cri·

anças e Adultos -,'
Consultório: Rua Tene::1te

Silveira' 28 - 1.0 Andar -

Fone 3798

Atende diàriamente das .15
às 18 horas

Exclusivamente com hora
.

J
•

marcada.

·0 ESTAJ)(r o mats :m�go Dtário (te Sania Catartna
----'�--'

-----------�---" "

QUINTA PAGINA

CAMINHÃO INT�RNÁTIONAl
I ,

tõ'o brasileiro
.

quente Brasília!

APEeA
�.

.,

de que você precisa I
l .�
,r�o qualidade de revendedores auto-

rizados,' podemos resolver seu pro- i

blema sem demora. Em nosso estoque
'lOcê encontrará - com certeza - a

peço. ou o ccessórlo que procura, a
,

preço de tobelo, genlJínos, testados
em -loborotórlo, garantidos pela mar-
ca IH. E, no caso de qualquer con-

"sulto sôbre o seu International, tere

'mos o máximo prazer em atendê-Ic.

o •

Representante 101 nesta cidade
•

G. SOCAS

REPRESENTAÇOES

fULVIO AnUCCI, 721
ESTREITO

Um terço li vista e o resto
em 12 prestações juros

de apenas 1%

DE QUE· FOGEM ELES 1
Ninguém fugiria da zona

soviética da Alemanha, se a

potência ocupante' e mais

tarde, os sicarios alemães
do regime bolchevista não

desprezassem 'os mais co-

, mezinhas direitos inerentes

à dígnídade humana.

tantos milhões, Um destes

poderia ser O SEU CASO, se
os comunistas conseguissem
emnolgar. o poder em nosso

país.
zo. Cabelereiro de, sucesso,

49 anos, casado. sua mulhed
também cabelereira. Antes

da fuga tinha 6 empregados
e era Presidente da Câmara

dos 'Artesãos e da Câmara
Comercial dá- cidade.
Os líderes do Partido íns-

\ sístem junto ao refugiado

i��I�,;��ªI�III;b��i!111em que êste incorpore o seu �
"

f),_�'1 [7
salão

.

em uma Cooperativa -: :. <..\: I'"
'.

-"-_
-

) �
.

d .

' ,11'1'''' � _ .;'[ {

Art:1saná,1, e que use, �U"1, ín-, ' "
,

' \

fluêhcia junto.",:,�0.s ��.m.ais".'-
'A"-T'''OS'�-DO'J.D"E-''f.'r.1?'A'D''o D'O' IAnC:comerciantes para que estes "

IL�\.J 'r
cedam à identicas sugestões .

A sua recusa implicaria na Em reunião da JJR do dia 22-6-1964, jo-
anulação de sua lincença de ram despachados pelo delegado do IAPC, sr:
trabalho, Como o refugiado
não pretendia ceder sob Gualter .Pereira Baixo, o� seguintes proces--
pressão, recolveu' abandonar SOS.
a zona'soviética

Desde 1945, quase quatro
milhões de criaturas (o que,

representa 20% da popula
ção existente) fugiram da

'zona soviética. Porque? Pro

cure você mesmo a resposta
.nesta série de 44 exemplos,
escolhidos' ao acaso entre'

,

Os 'EUA e a URSS Vão Estudar Meio
,

de Tornar Potável a Água do Mar
WASHINGTON, 24 ., Os Es

t'adus Unidos e a União Sovléti

-ca chegaJ':ft\1 a l1m-acô'tGo '11o'l'8 ' . , - ,

estudar con!untall:ente um pro

.

CI'NEMAS
cesso de tornnr 'potável a, água -

do mar, po�,ive'Jmente com O
PROGRAMA DO DIA

empl'cgo de, energia atô'mlca Cine SÃO JOSE'
anuncrou ontem o Presidente Fone: 3636

. Lynuon Juh nso n . Corno passo in! - ás 3 e 8 horas
cial II este s.tor da cooperação John Drew Barrymore
Científica, represenj.antée de arn

I' ,

,

bos oS/ países se re�nirão ne s ta

cap,ital a 14
e

15 de julho, O
'

'pro�ósito da reunião Jreliminin
será: l'ê» Discutir o Pf�blema
geral da dessa lgnção ; 20,) pas

,sal' em revista 33 .atividades e

os planos d?s dois 'p�'íSt;' neste
ddmín-io, e 30,) examinar- as pos

s íveís ZOna; de coop·erai;:ão,
_ Espe�o que esta reunião _

Makarios con irma a presença
,de Cieorge Cirivas em thípre
NIcoSIA, Chipre, 24 ";'" O Exército Revolucionário da de que ela não tivesse sido

.

'General C_:;e�rg: GJ.'iv�s, che- EOKA desejar evitar qual- anunciada deu lugar a con

íe da res�stencIa cíprtota na quer manifestação de entu- jeturas de que teria ocorri

luta pela independência- do síasmo popular. O General do à revelia de Makarios.

país, encontra-�e em Chipre Grivas deverá falar hoje,
.

a- O Vice-Presidente cipriota
urna sem!':ina, anrrnou o pre- través da Rádio Nacional, turco, Fazil Kuchuk, decla

SlUcnLe cípríota, Arcebispo para todo o pais às 13h 30m

Makários. O Chefe ,d-o Govêr local (lOh 3'Om GMT). A con

no 'de Chipre acrescentou Iirmaoâo da chegada de Gri

que a chegada de Grlvas não vas à ilha pôs fim à confu

foi anunciada oportunamen- são' cria� pelos' rumores de ascedência turca com o

te pelo ,fato de o ex-líder do' sôbre sua chegada. O fato apoio dos gregos, Acrescen-
tou que aceitava com calma
a chegada de Grivas, mas,

que êste fato pode ter um

efeito crítico sôbre os acon

tecimentos em Chipre, Cir
culas ligados à fôrça da paz
da ONU mostram-se apressí
vos com a presença do' ex
líder da EOKA em Chipre.
Um porta-voz do Govêrno
cipriota disse I que vGrivas '

conferenciou, com Makários.
Ocorreram ontem dois tiro
teios na zona de Mansoura,
uma das regiões de maior,
tensão na ilha, e entre a _.al
deia turca de Kokkína e a

.aldeía grega de Pakhyam
mos, Não -houve baixas,
Galo Plaza, representante

especial da ONU, declarou,
por intermédio de um porta-

,

voz que não cOI(siderava a

presença de Grívas em Chi- ,

pre como um motivo para
alarma. Acrescentou, entre

tanto, que esperava uma

contírmação especial das tro

pas da ONU na ilha. Adian
tou que: depois de obtida es

ta confirmação, será estuda
do o caso de que a chegada
do ex-líder revolucionário
constitui uma violação da

resolução de 4 de março, pe
la qual ."1 ONU pede' a tôdas
as partes interessadas na

disputa de Chipre que evi
tem ações que possam agra
var a situação.
Informa-se de Atenas que

o Primeiro Ministro grego,
George Papandreou, partiu

=-Angelo La para Washington a fim de

. confere�ciar com' o Presi-·i

Porta dente Johnson sôbre a crise
•

Almerinda Pinheiro Morro- c�o Mo- de Chipre. Antes de sua par-

. v' .' , _"� � , .; I tida, Papandreou disse ,aos
, cotó

""

�jornaHstas- es-t;;'ar "certo -de .

Almerindo I. dos Santos -'_' Tomâz Jôãc)
,

que haverá um acôrdo de

.pontos de vista, uma vez

que amuos os Chefes de Go

vêrno estão inspirados pelos
mesmos ideiais': de paz e de
mocracia. Enquanto isso, em
Washington, o Primeiro-Mi,
nistro turco, Ismet Inonu,
conferenciou na manhã de
ontem cçrn o Secretário de
Estado norte - americano,
Dean Rusk, sôbre a questão
cipriota.

d�c�lar:ou.. , J'ohns�n -, Conduza a

uma eficaz cooperação cientifj'

.ca en tre os Estados Unldos e a

União Soviética, e �o q�e pode
ria "4nstituir:",numa r\tlvidade

muito importante, por sua signi
fic"ção eOonômlca, para muitaS

regiõe, 'd'u 'mundo,

Após a reu.nião, Os representan
• >'

tes russos e norte,americanos
encan1inharão relatórios a seuS

resp,e.Cti.vos paÍ,es, \ O assessor,
!.,

científico do Pre�idente Joh!json
. Donald' :,F, HOl'l1in,;, chefiará a

delegaÇ{iio estadunidense da q."al
pal'ti�;parão ainda representante.
,da Ç0missão de E'llergia Atômica
e do Departaúlento do IllteIior,

------------------------�----

-·em -

NOITES DE RASPUTIN
Censura: até 18 anos

Eastmancolor ' ...

Cine RITZ
Fone: 3435

- ás 5 e 8 horas
Carl Boehm
Moira Shea,rer

-'em-

A TORTURA DO MEDO

Censura: até 18 anos

Cine ROXY
Fone: 3435

- ás 4, €' fi horas

(Ultimas exibições)
.'

O REI PELÉ
com

PELÉ (O Rei)
Censura: 'até 5 anojs

Cine GLÓRIA
(Estreito)

Fone: 6252

- ás 8 horas
Zé Trindade
Nilza Leone '

..l em
BOM 'MESMO

CARNAVAL
Censura até: 14 anos

E'

Cine IMPÉRIO
(Estreito)

Fone: 6295
às 8 horas ..

Zé Trindade
Anilza Leone

-:- em -

BOM' MESMO
CARNAVAL

Censura até: 14 anos

E'

dona sua' fazenda, acampa
hado pela mulher e os dois

fil_hos, e se apresenta na, A-

. lemanha Ocidental.

Prosseguiremos publícan
do novos casos amanhã.

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

Nery
. Florêncio Koch

Ramildo Augusto da Silva

Marghetti & Cia.
Aécio Flávio Bonsfield

.• .,.1
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I
CONSTANTE EM PROL

DE SANTA CATARINA

NO SETOR DOS ESPORTES·

--- ._-- -_ ..

. .

\ \

No "Adolfo Konder"
'.

.

Df m�nuo 4vai I :Urossang �; 4- feira: I igueirense -,

·0 duelo entre os tradicionais adversá-

A'"
.:' .. z:

b -I'-h-
--.----- - li' -------------------

�:ed�e;��::'-tu:'7'.,;:::���t:·,:.yal: • ri, ou em lmb itub3,' lançando -�tw�' 1:;1 d d d
....

---/J
encontro de maior importância da 'segu�g� R .

·

I'"'
\ __;;i) .

I rala/! ,o e (O erra 000 Irodada do returno do certame da "la 'zon<"t ..
\,

,

.' "Q." . e (� In a o n q'ue ap rOVO·U,'· t;5 j��l$dog;J;Ado Estadual de Futebol. Ambos estão .hem q;J\fe':�'o' d�f�l�ado do zagueiro ze� n úmero na ponta esquerda. _-______ _
t

classificados no certame, oeupando o 'quadr� ·.G�rcib� .

qi.{e >-Cõntimia contund( o a.viceleste levava a melhor f�ashs da rodada nue nassou
,..__ --J

hercilisra a I'derrmea e o time rubronegru a ,�õ; e Vf":ri�;:' qll� se aeha adoen p'or Um tento a zero tendo os
U U .

EiQr Junho _ (Cortesia da Cruzeiro
a - -. .' .

'. ,

.-

(i.d'o, tnah.:.:,Ija·ll1ilto� e Morelli loca ia obtido o empn] � aos 3S'.· A rOdada qUe passou pela cam q'nlnt� colocação. e mais próximo
4 colocae'io com emco pontos

....
a: s��-IC?,s.. ��;. vai fli.ertir ..? joelha em Cu- minutos da fase complementar peonato cat�rinense de futebol dos Club�s.que. lideram o certa- do Sul) - Em recente entrevista de Arman-

No turno, venceu o lider pelo eseor� -dé 2xO, . �ltiba, :,0' A:�.âí::.sald·o1,1, na tarde Assinalou o gol avaía 1.0 O meia �p:esentOu algumas. novidade'; e me do Merques, na Guanabara, árbitro de fute-'
O d ...

'.

f" •

t e '. !te;, 'dol1,inio; .:mais um compN eJque:da gaúcho Regi:na:ld'o, qUI! qr.e, iremos desfiJar a seguir. X x '·x
r d

.

d Brasil tsegun o Jogo em lmpo:ç ,Fne:m ,�r� fiJ��o' 'rró C'a!npeonato da .la. zo .contratado sábado, teve sec. l.m: 'c
.
Avaí, que havia' empatado no

bol con reei O em to o o
.
raSI , e comen. a-

lugar nesta Capi-l-aL na 4a feira �a próxim,! Jf;\ j'!�ail:d� eh/ Imbituba contra çamen to imediato já que nos .
t�rno contra o Imbituba, na e� A jgr�nd�

.

3tirprêsa: da rodada. rista de regras numa emissôra de televisão,
semana. reuninda Figueirense-e B#r"roso, êste de;���u'lie q�e:s�m o nome da ;:id::t testes. revelou p,)s;uir qttalidades

.

:ádio dr. "Adol'fo K�nder, após foi sem dúviqá a derrota do tri ouvi quando disse o "espalhafatoso árbitro"
. '. ,.., A'

.' técni�lS, córno SOUbE demons- estar vencendo po r 3 x 1, vol c'ampe�o, catarinense; o E�POr ,

vice-lider, Dom'ngo, aqm, jogarao vare 0 'carn-j)eão-"ê!a' Capital cum- tl'ar;'o cn eonj-ro de e�tréin. tou a Se igualar ao Imb ituba te Clube Metropol, d'iante O'" que apitava futebol por recreação, ja que era

Urussanga, êste vencedor do Comerciário. �riu bo� at�a�ã�f.m-e3tn'0 tendo FOflJ10U O Avai cCm Edson; . d'esta feita pe.a contagem de 1 X modesto Guatá, 'pela contagem formado em ciências economicas.

Metropnl e Marcilio DiF's, que domingo per- doi� jogll.dores contunçidos Ó,,_ Ronaldo (Renê), Ne:r:!, Mirinho 1. P"rtaJ\to entre Imbttubensea de 1 <.' O, em cotejo desdobrado
[un-te O encontro: Ronaldo qlle ,� Binha; RogéL1o e Cfleon (Va e avaianos nãO hOUve uma eQui na cidad.e de Lau.ro Muller.

der=m respectivamente para o Guatá e ;��r.. log.o aos. 2. min�to. aCusou, c:"r dlnho) : Ma�seli, Cavr llazzi, p'e pe superior.

cílio Luz jogarâo em seus domínios, enfren- te profundo no supercílio. direi' g inaldo e Vadillho (Gilson).
, �

I tf-tub eo- e' Gilson'.' que aeabou indo ia
.

tando 4) t:d�ampeão catarinense o. �ul a,
e o campeão de Itajaí o Guatá . com o' qual:
emn�to.u no tu.rno por 2 x 2, o roer·mo esco-.

re de Metropol x Imbitt�ba,.
(.'

O Cemerciário dará combate ao Atleti�
CO Operário, em Crisciúma e o Postal irá at.é·
Santana para defrontar o Minerásil, a que.tn·
ven�eu no' turno por 3 x O.

Co!ocaçõés �no'Campeonato
" .

'Estadual ae Futebol
ZONA UM:

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

..

.. .t. h.

.

Pela passagem de mais um ani

versário d'o tradicional clube do

bairr;:> do Sa,co d:Js Limões, ei�
como es:á elabOrada a p·,ogra·

mação d'os fes�ejos:

DIA 28 _ 6

As 1:,30 e 15,30 hons: Pro��e

gulmento do Torneio E.port,v'

DIA 4 à 12-7

As 19,00 horas:

na Vila Operária.

I

Barraquin:lO"

DIA 5-7

As 13,aO lõ,30 hOras:

men�o do Torneio Esportivo.

DIA 7 à 17-7
As 19,30 hOras: Campeonato de

Dominó para sócios, em home

nagem � quatro associad03 da

agremiação.

DI4 l1\e 25 - 7

As 15.30 horas: Corrida de hi(!i

.

eletas de passeio, constante de �o

voltas a Vila Operária, em 'ro

mCnagem .a qn grupo de 'ÓChlS

da agremiação.'

DIA 12 _ 7

As 13,30 e 15,39 horas - PrO'
seguiento do Torneid Esportivo

,DIA 18
_

7

As 15,00 horas - Prova pedeS
tre de resistência no traj eto ela

.GUarita da Base Aérea à Vila

_. '"

l,' I,
OperáTia, '1rrl' liom4tÍ!&fJ8tn .. · ...m .

gl'u'po' Gte sÓeiÕ%..
,

"

:

DIA 26 "�. T
,-'r -!

A� 9,3'0 1101'a,· _ Partida de ".

só:ios vet�r",'nps, �m ,homenilge1n' " ZONA DOIS:
ao 31"'. Denir. Siiva.." '.\ ,,:';

.i, fi} Jugat.-·- Olímpico, com 3' p.p.
�1 1-

2;0 .Iugar- América, com' 6 p�p�

S�rugár - Caxias, com 8 p'.p.

40"lugar __:_·Guarany, com 9 p.p.
. !)-o Jugar- Tupy, com 10 p.p. 1

60 lugár -.. Renaux e Paysandú, com 14

.7P lugar_:_ Atlético,. com 15 p.p.
, 8��tugar -',Palmeiras, com 16 p.p.

,:,' 90' lu.gar - psaty, com 18 p.p.
'100 Baependi, com 20 p.p�
110' lugar - Estrêla, com 21 p.p.
12° lugar _. Ipiranga com 23 p.p.

�. .'_.�

DIA 26":. �>,
'"",',

F'll8mengo E. C�,: em.. 'h{)meu'a
gem ao Veread�r 'BaIdí;c!!ro Filo
men� e D�pUtaJo; :1V-o·. Íi'eis M�n
ren'egro• respeJ:t�anre�te..

, ....•
, '.

.

�,
".

DIA 30-71 ' "
"

"
�

. �. .

As 19,00 horas: Missa: em memó
�ia dos a'ss�ciacfeS' fale�icÍo,. na;
Capela da' Boa.' Via$em

DIA 31-7
.,
.,

A3 6,00 haras: Sah a de 21 tiro.,

As 20,00 ho�as: SeSsão SOlene'
de posse da nova diretoria, Com

.

a entrega dos prêmios' COnq"i.
tados pc:os participantes,. du
rante 0-; festejos de alliversâ!'i!1.·,

ZONA �S

DIA lo. 8

Noticiário da ACESC

ESPANHA: No jÔl!'O' realiz9dO,
ebtre os selecionados da ESpanha
,da UrJão S'Oviétira registrou-se
e um empate de lXl Mesmo com

O empate os eS1Janhóis ficaram

d� posse da Taça da EurOpa.

.. I'I'ALIA _ Pela Taça Cidade de
Firenze, dois jogOs foram reali
zados. O- Benflcja de Portugal
've�c,eu aO Fiorentina da

J
Itália

por 4 X 1, enquanto '0 Sao Pau

lo d'o Brasil dobrava aO Zenith

de-!teningrado por 1 x O., íícan
do de p03se do títu;o do Tornei}

a efetua�ãO de: ma.h dois jogo.'
cuias re8lll'ta�' :Il,oram êst:es:'

Hllrts 2- x Lanerro-s:;i 1 e Bh14k
Bon 3 x Esporte Clube Bahia' 1.

..,

NOV9 contato será mantido nOS bôl�O de Iregulamento envl·ado

�róxlmOs dias pelo cole.ga Jol' ,pelo sr. GI\berto Nahas, ideailza

Ife Cherem,' presidente da ACE- dor do certame.

SC'., qom o 3r. Omy Melo, diri
!

X X Xgente qa, F'edeT,açãO Catarinense

.

de Futebol, visando aO actlrto
de pol'Jnanores con.cer�entes ao

eOJlCUlllO de- reportagelll' "A EVO

:t.:Uçi.O .DO ES·PORTE. .BRASI
mM A:TM'?!JS DÓS, TEMPOS

.

00iI0 aotieiamo8•.0. mentor

aeea4'leano·' pretende' fazer o

Jn�menfG' Gtieial' db referidO

eontlb-1'I0 no dia 24 de julho, aO

.. eomemo.t-ar' II anitVer91lrio de

A tesouraria dOI Associação
�3 fCroni6Í!a3 Esp0rti 1">1� está

proce·dendo, até fim· de junhO
à eobranç&. do' primeirO 'sernes
tre da anuidade de r96�.

O� associad'oS .erão atendi4Qf1
p·elo Colega Luiz GPnzaga L�

mcgo, segundo .tesOureiro da en

tidade c re,�pondj:ndo- peTa... tesoU
.

raria, faCe cSr\ 'ic...."..,h ,e,""+"" �I)

ti�Ular, sr. t�i1tori }'iloll1e:� ;tvl
ola·,

..

1"a_; emegozo ,'u�:

ESPANHA - O 'lIlt>féu. Nararrta
ficou de pOste !lo· Jt!:amengO; q8e
ta vit<h-la diante do' Valên.éi..
conq.Uietov .. .a.d. DIIl8 bol'lf

time '1lJIl Q.ti.. atua O bradleÍl'�
Valcilo, por 3 It h

RIO.� Jocario �iljto.aoSente
no est{dio de, I.ttalo Del Clin4,
as equipes d'o Ca,m.pó Gttnde •

do o.Iaria. emp,atar:sm Pela o;oli

tífgem 2·� x. '�. ."

j
x x x

:x; x li

Outro re,suItado qUe
por sUa vez, o Figueirense, de XOll de constituir surprêsa foi

po� de Ser bat,do TIO tcrno aqui . a derrota in';-sperada do C0!112r

no estádio da F.C.F. pelo re- ôário �iante do Urussanga, pS
gUIar' AfIético Operário, voltou la cOntagem' de 2 X O

a Perde.r mais d'Ois pOntos p·ara

o me::ln·o adversário, lá. em Cri

ciuma, por 2 x 1

x' x x

não .jei_

o -onnipico pasõou mais um

adversário, desta feita o lhe_

:pendi, pel'a contagem I cf;,mncla
.de' 4 X 1 O jogo eSteve empata

Juizo de Difei10 da ta. Vara Cível da
Comarca' de Honanópohs

o ,Doutor EUCLYDES DE·

CERQUEIRA CINTRA, Ju�

de Diréito da l.a Vara cível
de . Florian6polis,
fo.rma da' lei,

S. C., na

.

I

10'1
.

H'I 'L" Perdendo para o Atlético Opc
.•. .' ugar -. erCI iú llZ 'com 6 r .p'.1:' rário� a 'repre3entação do Figuei d:o a UI11 tento depqis do Clube

.2D.lugar - Almirante Barroso' co:n 8pp. rense,. defxou escapar a gtande b:umerJaUen3e ter aberto a conta

3� lugar -.Marcílio Dias com 9- p.p.
·chance de meJhorar de situ.ção gemo Finalmente, o ch ..be líder

'4'
6<

1
. . na tilbua,'_ de pontos rcrdiclOs., da zona d'ois acabou poOr venc-erv

ugar - Ferroviário cOm. II p.p.
,.

POis: esta. horas est:r1a na cõmodàment�.
'

.

..

5° lugar' Metropol e Comerciário; -�-----------,------

com 12' p.p�,
.• 60. lugar, - FigueiTens� com 14 p.p.

, '
70.. ltig?lt -. Avaí e Guatá com 15 p.p.

As .9;00 .,CÍ1<ol'U• .;; PlTóvu inhn
c

,. s'O .lugar -

..

-
.. Atlético Operário c.)m 16

tis, nO �s�.�:'iCl.cipi:ang�ict�rP�rn·. . 9()Jugar'- Urussanga cóm 17 p.p. .-Edital com o prazo de
f lhos de 8'i!'todird'ofl em .' h.u'.ue

.'

100 I
.

I b' b 18' trint� (3'Ó) dias, para citação
nrgem à DiJ;et",'r.1& ;do à �b�:', . ,

. .'. uga:r' - m !tu a eO'm. p.:J.
de EVANDRO MOURA, que

, .
'.: í�().lúgar. -.- PO'staI TelegráficO' c;)m 1;; se enc0ntra,em lugar incerto
:c\ 12{)1J�gar:' Minerasil com 22 p.p.

.

e não sábil'lo.

,

Petição de fls. 2: Exmo Sr.

O' Dr. Juiz de Direito da Vara
1 lugar - Internacional, com 3 p.p. Cível da Comarca. HUM.

20. lugar - Olinkraft e Santa Cruz com BE:,:?TO KLUPEL PEPER
NEIRAS, brasileiro, casado,5 p..p. '/ médico, residente e domici.

3D rugar- - Botafogo e PeTy'com 9 p.p. Hado em Florianópolis por

4().lugar - Guarany, cO'm 10 pp. seus advogados
.
que esta

subscreve, vem requerer. a

.5° lugar - Operário, com. II p.p. cobrança da quantia de Cr$

.Ao 22,o0 Il.oras� S';:>ireé de uni 60' lugar - Juventus, com 16 p.p. 63.000,000, representada, por
versãe'io nos Se rõe8' do ClUbe Re. duas notas promissórias nos

creativo· Lim'O,énlle·,. gimtilmcntc __--------------...::...--------
.

válores respectivos de· Cr$

cedido por Sua d.il:etoria. 21.000,00 e Cr$ 42.000,00 ven·

cidas em 30 de novembro

de 1962, devidas por EVAN·

DRO MOURA, brasileiro, ca·

SAZ SABER aos que o .pre
sente edital virem ou dêle

conhecimento tiverem que,
pelo presente, cita . EVAlN·

DRO MOURA. que se encon

tra em lugar- incerto e não

sabido, com ó prazo de 30

diáS; 'p1lra responder aos ter
mos da Ação Executiva que·
se processa nêste Juízo, mo
vida: por HUMBERTO KLU·

PEL PEDERNEIRAS, con

forme petições e despacho a

seguir transcritos:

dor! para· que,' sendo ês-te ci
tado a pagar a aludida .quan
Ua. e não· o fazendo dentro

àe 24 horas,' se . proceda na

conformidade dos arts.21J8 e

seguintes do Código ci,tado
13. penhora .nas referida� con

-lições, protestando por . to·

dos os meios de 'prova em

direitos permitidos, se' ne
cessário, e ficando o execu·

tad(ll desde logo intimado pa-
r ra contestar no prazo do

art. 310 do CPC., Dá-se à pre
sente o valor de Cr.$
63.000,00 N. Têrmos P. Defe·

rimento. Florianópolis, 9 de

setembro de 1963. (ass) Rei-)
naldo M, Lacerda - Carlos

A. Fedrigo -. ,Advogados.
Petição de, fls.' 14: Exmo

Sr. Dr. Juiz de Direito d13. la.

Vara da Comarca de Floria·

nópolis, HUMBERTO KLU

PEL PEDERNEIRAS, nos

autos do que é exequente, e

executado EVANDRO MOU·

RA, ve_m com o. devido aca

tamento requerer a V.

Excia. a citação por edital

áo 'executado, em face d�

informação do Oficial de

Justiça ter declaradó que o

executado "estava viajando,
razão porque deixou

.

de e

fetuar a citação. N/TêrmoR I

P/Deferimento. (a) Carlos

Anp'elo Fedrigo - Advog�do .

Despacho de fls. 14: Nos

autos, expeçam-se os editais.

Florianópolis, 12 de Junho

de 1964. (a) Euclydes de Cer

",,,"ira Cintra - Juiz de Di·

reito. •

sado, residente e domicilia- Em virtude do Ique, e pa·
do no sub-distrito do Estrei· ra que chegue ao conheci

to, nest� Capital, à Rua Os- mento do referido EVAN

valdo Cruz, 416. Isto posto, DRO MOURA; e não possa
quer fazer ci.tar o 'Cleved0r êle de futuro alegar ignonm
'Para na forma do art. 299, cia é expedido o pre.sente
do C.P.C., pa�ar dentro de edi.tal, que será publicado e

24 horas, seu débito, sob pe· 13.f�xado na forma da lei. Da"

na de lhe serem penhorados do e pa�sa:do nesta cidade

tantos bens quantos bastem de FlorianópoliS, Capital do

pára liCiuidação do débito Estádo ,de Sat:lta Catarina,
reclsJmado, cOtn aCl'éscimó aos quinze dias do mês de

de' .furos de mora, custas, junho do ano de ri'lU nove·

honorários advecatfclos na cjlntos e sessenta e quatro.
base de 20% e deslJeSM, com

. ÉU, (OI.1'los Saldanha), Es·

o "re-6aro da inicial. Assim, ' criv3b. o .subscrevo.
requer a V�'Exc1a., que se EUCT....'yI)ES DE CER-

. digne mandar passar o com- QUEIRA CINTRA, Juiz de

;pete�te mandadO' de' penho· da l.a Vara: Cível.
ra ';exe

< --
••28;

REDATOR
Pedro Paulo MaChado

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES,
RUI LOBO - MILTON F. A'VILA _. ORILDO LISBOA

MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI

ABELARDO ABRAHAM

c.

Barroso

Eu, que o conheço bem) posso ê-�5segurar
que Armando não disse' a verdade, pois in
clusive trocou a Federação Carioca pela Pau

lista,-onde foi ganhar 60\0 mil ,cruzeiros men
sais, para ?pitar jogos de futebol, e de onde
só sai para outros Estados pela taxa de 100
mil cruzeiros.

Êle não está errado em assim proceder
pois todos têm na vida uma vocação de ficar
ricas ou pelo menos viver melhor. A verdade

. cóniudo que possue Armando Marques, 3
'

sua maneira em não ser mumilde e amigo dos
seus ex-cO'mpanheiros, 'fêz com que' Ílcasse
só aqu'í �o. RiO', pois, ind!-lsive, veio e nã.)

apitou a partida final do certame carioca, (
.

sob pena de uma greve geral·dos outros ár··
bitr0s.

.

Armando critica duramente o Santos
F. C., porque não' o convida para referir jo
gos. Mas o. campeão bandeirante, embora te-,
nha sus defeitos com referência a arbitra

gens em alguns jogos, com Armando tem ra

zão, que quis humilhar em público Pelé c

foi por êste agredido e xingado, porque nin

guém. desconhece a -maneira deselegante de
advertir de Armando M0.rqu�s, de dedo em

riste no na'riz do atleta.
Ê para mim, um bom árbitro de fute:

boI. Bom 'preparo físico e rigoroso, na disci

plina, com graves defeitos na parte de adver

tir atletas, e mais graves defeitos de se en

volver demais cO'm dirigentes e Presidente,:;

de Federações O'nde angaria 80 por cento do

cartaz que possue.
Dá entrevistas criticandO'

quando possue idênticos ou piore$
árbitros;
defeitos

que os mesmos.

Assim, cO'rrio diz Armando que' apita por
esy.orte, dizem muitos atletas que jogam por
esporte, quando, na verdade, a aspiração de
todo é serem profissionais' e bem remunera-··
dos. Co mos atletas estou de acôrdo, pois no

momento o profissinaHsmo impera de tal
fo�ma, com sa.lários e "'bicho;" tãO' ele�a
dos que, os que pagam' pouco ou' nada, não
sente111 o prazer de uma vitória de há muito.

Um atleta bem remunerado, com tôdas
�

as facilidades à mão, bem tratado por seu

clube, tem pO'r obrigação oferecer o máximo
e cum�')rir a risca as" suas obrigações profis
sio"'ais. E êJe o fará pO'r'certo, pO'rque a pro-'
fissfío de jogador, que de'ntro em, 'breve será
regulament;:ld� em tarlo p81S, não é tão ruim,
nem se trabalha tanto como um operário,
:pois inclusive se alia o útil ao agradável,
ooroUP., na verdadet se o atleta ganha bem;
pO'r outro lado jaga pO'rque gosta' do futebO'l.

O mesmo não aconteee com um árbitro
de futebol, que tem outras ocupações na vi

da. E embora dispenda esforçO' e-energia du
ran.te as partidas como qll.�lquer atleta, é um
homem' disvinculado de clubes, e seu preço
é 0 "WP�O que as ta.�as . de. a h·t.:ragem ·lhe

conferem, ficando o resto,·cPo·' :'ta 4��
cad

. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o,P d Visitas
Ã margem dos trabalhos

do IV Congresso Brasileiro

de Organização ,Científica,

que o Instituto d� Organiza

ção Racion8;1 do Trabalho

. (IDORT) vai realizar em

meados de Julho, a comís-

são tl'ncarrega-da ®s p!'épa
rativos. 00 eert6me Qelibe
rou promover 'uma série de
visitas que $�jam provei
tosas para o perreíto t:t>hhe
círríento dos múltiplos M

pectos apresentados pelos

DR. VliNICIO OUNGER
Comunica o, novo endereço de seu Con

sultorio dentário: Rua Marechal Guilherme,
43 (antiga. Chaeara Linhares).

'\

DR. Sebastião Moura
CIRURG1ÃO---DENT1STA
Clínica Diurna e Noturno

ExDentlsta do Seminário Camiliano Pio xn
de S. Paulo

tratamento Indolor pela Alta Rotaçãc
:Prótese' .

/

,

HofiARIO: Das 8.30 às 11,30 e. 'd�s
.

14 às 20,30
,

.
.

Rua: Nnnf'S Machado. 7 ESQ. João Pinf()
�--�----�--�--------��_.�----��---

A�artameüto ... Veftdt�te
Com 3, dormitórios, sala. visita, sal� jan

tar, cozinha, banheiro completo e de rU,�üs de
pendencias. Negócio urgente" preço 3 mi

.

lhões. Ver e tratar a l'úa Felipe &hmidt, n')
�64-Nesta

VENDE-SE MAQUINA
De escrever Semi-portatil (REMINa..

rTQN), otimo estado de conserv�ção. Tratar \

pelo telefone 22-19 - das 18 ás 19 h01'lits'.
.

26··6J

Uma casa de' material: 2 pavimentm;,
.

sito à rua Alves de Brito n. 50. Tratar com
·0 Sr. JOSE' AMARAL FILHO peÍo Telefo-'

ne 3425, Palácio das Secretarias.

Com�nicação
,

�Dr. Julio' 'Doin Vi'eijra
Comunica -a seus amigos e clientes ::

mudança de seu consuJtório para a ruá Feli

pe Schmidt n. 51 sala 50 - Edifício Jaqup-
lin� (ao lado do Hotel Cacique).

'

probleIfi:aS a serem tratados
nas reuniões,·Por .outro la-'

sejo a que os hõspedes le

vem de São Paulo a melhor
do, a comíssão incumbida das, impressões no tocante

dá. rec�Ji)çi'O é à'COm:P'Ilti'lh:a- às s'llâS atividades sociais,
rfietlto dos e'Ofigté'SSistélS de artísti'éa:s ciê'tltfficas e cul

oottó'S Esta®'S e suas fam:i- turaÍ$ de modo gerá!.
lias está promovendo ou- Numa da.s últimas reis

tras de éài"ãtê'r Síl'fiplê-S·
j lÜôeS rtmli:�das'�l-a Co

mente social, mas que ao
:mtS'Sâo d'ê !tetaçõê'S PUblí�

mesmb tempo óter��'àm én· b'�s, 'sob a p��s�6iit do
"

DE ONDE VIEMOS E PA
RA ONDE VAMOS -_ Hein
rich ,Faust _ Série Hoje e,
Amanhã _ Edições melho
ramentos _ SP _ "Que é
o mundo?; "Qual é o tama

nho do mundo?"; QueJ. é a

idade do mundo?" "como

"surgíu o mundo" "Como sur- brasileira" até "Após Guer

gia nO$S!Ol terra?"; "Há vida ra",

no universos?" �'Virá. um COMENTA'RIO _:_ Publi-

quinto período gracíárie?";
"Que é a vida?";. "Como sur

-gíu a vida?"; <tE' possível a

comunicação com sêres ex"

tratetren�s?" "Que no'S tra

rá o futuro?" são os cap'ítu
lo de que se compõe êste li

vro, de tema tão interessan

te. Escrito com clareza e ob

jetividade, focalíz<indo' o por
vir da humanidade, a obra

pode· ser dividida em duas

partes. ,Na primeira, o A.

mostra· o que é o mundo,
sua idàde, seu tamanho, co

mo surgiu; b que é !Ol vida;
como apareceu e se desen- di; "Uma voz árabé" de J.

volvelÍ na terra; na segunda Guinsburg; "A arte inopor
pa:t;'te, o àutor inici� pela tuna" de Augusto BOJ:ll; "E-

lep.da dos homens de marte, ducação através da arte" de

passando logo a dese'nvolvet Tamas Szmrcsányi; "Para

novas considerações sôbre que ainda duvidam que Co

.a vida no universo. Tradu- lombo era judeu" ê Ríi.faeI

ção de Guttoqn Hansen, a Píneda Yl3inez. Com o mesmo

obra contem ainda inúme- critériO, o me�nlol equilibrio .

ros desenhos ilustrativos. na selecão dós trabalhos,
VELHOS ,REGIMENTOS "comentáriO", que é djrivid.a

_ General Heitor Borges por Joseph l!:skeríBzi e José

Fortes - Biblioteca: dO Exer
. Steinberg, prer.ta um bom

cito Editora' - ,Rio - Co- serviço no ·sentido de apro-

, leção General Benicio - vo- xí'tnação brasileiro judi.aco e

lume' 26 - pUblicação 231 no esclarecimento e divulga

,EnsaiQ sõbt.:e a evolução da
__Ção,l!_e in�e�os._l'lro.ble�:.��!.

artilharia de �mpanha bra
sileira de 1831 ,a, 1959, êste

. vol'úme, prêmio general TllS
,

so Fragoso· de 1962 é, como
bem acentua o próprio au

tOr, "um subsídio para a

instrução. da tropa", Mais

do que isto porém, a obra.

,é um levantamento atua,

ção da artilharia em' campa
nhas externas e internas, es

crita com objetividade por
quem muito pesquisou. '0 as

sunto, dando urna visão pa
norâmica desde "O decano

da artilharia de campanha

cação do Instituto Brasilei
ro Judaico de Dívuígação e

Cultura _ RiQ' de ,la.neiro L
volume 5 _ número 17 _

primeiro trimestre de 1964"

Eis algumas das principais
colaborações deste número
desta revista, a qual sempre
mantem o mesmo nível de '

interesse e qualidade: "Vi

são geral da psicologia" de
E, Mira y Lopes; "Panora
ma da propaganda brasilei
ra" de Eliezer Burlá; "Is

rael na Arquitetura contem·

po'r�nea" de Vitória Corinal-

'10\1 II" ri
..

...

SALAS • �DE FORMICA
Maravilhosos e novos conjuntos com Bufet

-. Mesa' Elástica e Cadeiras Estofadas COr.l

'Revestimentos em Plástico

Conjunto com IBufet de t80
.

Cr$ 280.000,00 ouConjunto com IBuf'et de 1,90 10 pagamentos de Cr$ 36.000,00

Conjunto com

Bufei de 2,10

Diferentes Conjuntos
à sua Escolha,
em Fórmica nas Côres

.

TECA ou Jacarandá
com Decoração em
Fórm:ica Branca

Cr$' 320.000,'00 ou
/

10 pagamentos de Cr$ 40.000,00

MOVEIS
" -

CIMO

, .

......,"'_"'""'_;�:....u,. ...._._.,_,_-""' .. �.�
.

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

no
:iJr. t1birajara Martins, fói

d�Iiberado designar os ·'Srs.
Oswaldo Silva e D. M'3.Y N1:l
MS de Sousa para os' corita
tos e- visitas com entidades
e ;autoridades pÚbli<:as, bem
cerno os Srs. Nel801l MM-.

:. Nada de
RE,BITES

lix.lJa êIl!l $eu .r-rb
Lona de tré'ros ...x)LAD�{;
-- 8(l� rtlais t'in 'P'reveit'l
nem' das Lolllh

.

CASA 00\ !·Pf·��
P:ua SaJl�o.<. �arajva

1i',S·fREfi'tl

Segurança Púb'ica
p cst. Dnnilo Klaes, sé:.reta

rIo da Segurança Púb liC!a re"�• .L, .

b�U em aUdiêJ'lc1a, as segt:inte'
pessoas: Dep, HenriqUe de Ar

l'�d" Ramos, sr , Sadl ·Mar;nht>,
de Xa nxer ê

; dr. José Guisz Ge

novez, Del. Regional elE; P9:íc:a
,de Tub"tão� sr. ]';rnani d", Pr"
zerrs; dr. T!!odol'i,::o Fe,rnandef:i
de ,Jn:.çaba: Cél. NeW;""1 j\'[B..�

coario Vieira, COmte. c!9 230.

R.!", de EluJnenau; dr, Má::i.)

Clímaco Jui7. Subst1tllto do Trn

b:alho; dr. Otávio 01 ivt:ira [�e

JQaçaba; 'sr. JoãO Felipe, Pre

feito de São José; sr. ii.rno Sol!
prefeito de Rnncho Qucin1ado;
dr. Harlry.Avaí dos Santos, De

legado (le Polícia de São Bel]�:)

do S.lli.

NãÓ deixa de se: ãnteres-
.

\
DO DIARIO DE UM LITEEATO:

sante ressaltar, como jus- D btificat�v.a da previsão do e uma pu licação do Departamento
grande êxito que. terá o pró- .de· Imprensa Nacional, intitulada "Corpo
.xímo congresso

" idorteano
10", apresentando trabalhes do cronista e

o fato de haverem muitas

emprêsas privadas acorrído '-crítico musical Ary Vasconcelos, encontra
espontãneamente a prestar

'

mo,S o' seguinte trecho:
cooperação à . iniciativa,•.
umas solicitando inform�- '.'

.. ,' "Consigo ler furtivamente partes de um

ções a respeito do temário, .diário pertescente a .um literato de minhas
outras oferecendo parte de

em nrozra- relações. Não resisto à te::J:ta"'_ão de ranscre-
seus horários -n

mas de rádio e televisão vê-lo:'
para dívul-raçâo da idéia,

Dia 10 _ Escrever. sôbre a Beleza, cr-outras ainda contribuindo'

financeiramente nara a rea- t�ndó Goethe. Shaskesr-eere e o+tros "bigs".
li'7,:1�ií,O. e outras mais, corno 'Saber c::u€ foi Beethoven e metê-lo na crôni
ültímamente tem aconteci-

do, in<;crevend'J seus esta- >ca, não esquecendo de citar alguns de seus

·hel.edmentos '_p,:,ra visitas e· .:

dqua ros.
prenara.ido alr-iocos _P:'Ira, .,', DI'a 1 '1 _ 1\J,;:;0 de P.elaos vislt''Il"lt.8S, ÓS quais a co-· _ 1 _ eS0UeCer _ SB1r

.

rníssão T.?'sfllve'l (li'ridit em por+» dós iundos às 8 hor�s pni,,; d",Í éJ 7)QU-
turma� dA ilu"," '111 t,rêS de- . .

d h ld �
-

�""'S."p f;,1'1 d'l·,.)0d?r aten- ;C(),', f-ve. c .eg€ir O ma
.
i.+o tvrnf) r�·1"roc;:+�ç!'l.r

(1"l' ",., 'TI"j,.,r ;',I'jrYI'e;o' pos-
.

�. .

Dia J 2 - Cctrip'i�· âquêJe trecho dí�
síve1 a.e oferecimentos. ','; .' "1

.'

B 1

�

•

-

d"
,. f'.

.

. CrO,:m�B, sO.)re €i
.

'e!eZa, pOIS O lClOnano a Ir

ma que· B=cethoven erà múEico e não pintoi.
Obter confirmação.

Dia J 5 - Decorar a]puns trechos de
.verglli�, se possível em latj�l, rara o ümtar
desta noite em casa dos Amarante. Não es

quecer
\

o olhar grave e 'profundo, de estilo.
Sondar a mulher dêle.

Dia 16 - Nova crônica sôbre a Beleza,
pois a "gaita" já está curta.

Dia 17 - Com!}rar o livro de citações
que chegou nas livrarias.

'? CDia 19 _._ Quê fora· hoje, hem. olP

que então a rronúncia é fróid€, e não,Freud
como está escrito? E' por estas e pu!' outra�

que eu sempre detE.\stel o inglês. Isso i lá lin-
. gWl que se 2r-resente? Ora vejam sé; Frói-
�.j'( . ,< rt'"- 'i

,

.

UB�e_.".· .. 'f ,-! ...) _ ...

Dia 20"'�""'Escrev�!' sô'!:'re .8. Espiri'-:ua1i
dáde, citando "A Imitação", São FrémciscD

de Assis, etc., e não esquecer de buscar d
,

'da· d "d
. "

MarJv, na SaI . o ancmg.

Dia �3 - Term.inar de ler a ú1tim;:t no-·

vela de Shell Scott (no original' está· Fll

Manchú, mas o galante' detetive actôrta-s"!

me1r0r aos anE'eios atuais e comprar a "Ll'

luzinha", se�pre esçonderrlo ;
os vo\um\=<"

atr�<" .-1�<.;' nhr!:Js f'''''l1n1e+qs: (lp P"'c;:cal. '

o, ' .•. i,

Dia 30 _._ ('.Tomar baahos"
�--------------_.------- ._---------------

cQtltl� do Amàral e Lauro

.de . &rrGS, ·Si�&:lEI ;�.
idênticas funções junto a

entídades. priva�lJ e àUtc·
rídades civís. TG�s n�itR
ram a '<resignação e já ini
ciaram os trabalhos, encon

trando de tôda parte amai' ,

favorável acc ihid"' à ínícír
tiva do IDORT�

I

i SAbUROSO?

�. Cl\fE ZITD.

Atenas 8rasile�ras
Arnaldo S. Thiago

dos à obra educativa, ence

tada em 1908 e que, mercê

de Deus, pudemos prosse
guir até 'agqra sem desfaleci

mentos, mau C(radn às enor

mes ('efid.ências que nos

são c'1n<:!;ênitas levaram-nos

a deixar êsses e outr0s, que
nos têm vindo às mãos p'i'

;

10 pagamenfcs de Cr$ 34:000,0[)

Exatame'nte há cinco anos

vieram-nos do Maranhão,
enviados pelo autor nosso.

ilustre confrade Joaquim vir o trinado embavecedor

Vieira da Luz, da Academia dos passarm lOS: "M:nha

M'iranhense de Letras, dois terra tem palmeiras/Onde
interessantes repositórios cant'i o sabiá; I As aves que

biográficos DUNSHEE aqui gorgeiam,/Não. gorgei-
,

al'n como lá:/�,osw 'ééu tem
,m:;.-;�CH�S � o��a

�-m·a·l'S' e'�strell��s,··/�Nos:sas. vár-FIGURAS, e FRAN PACHE·· - -

.'

.:.:tWn�" CO E ,AS FIGURlAS MARA. zeas têm mais nóres.,/Nos

"t'P ' �'\.:�� .'
NHENSEB, além da magní-

. sos bosques têm mais vida,/
",'

.

:,
..

€Ih 5 '1'ni"w1�"lfj!(� " fica ANTOOOGIA:9A aCA- Nossa vida mais amõres"".
; \\' ,."

DEM!1\: MARANHENSE- DE Mesmo no e�,Gio! pôde o va-
" "� ([';,:HC'!�!iJt"lI�;;\'M� ,;pt

LETRAS, ná qual encontra- te sentir todo o encanto da

mos p()lo mimos quatro vul- virgem n<:l.tureza brasileira,

tos, muito conhecidos nos- embebendo o espírito pro·

sos, da atual geração· mara- fundaÚlente ng recordação

nh'ense dê escritores e poe: suavíssima da Pátria distan·

tas: .Alfredo de Assis Castro, te.

,rosué Montello, Viriato Cor- Essa atitude é a verdadei

réa'e Joquim Luz, o genero- ra fonte inspiradoI:a de tô·

sos ofert!Olnte de' obras tão da- a Poesia, dll verdadeira

bem' qualificadas no rol da . poesia, daquela oue nos enle

literatura brasileira, va na cont.emplação da bele-

Intensa vida de trabalho za moral ou, artística e nos

aplicada à colaboração jor- permite aos outros o' mesmo

nalística e 'i afàzeres li�a- influxo transmitir, Essa es

pécie de Poesia é <:l. que vi

mos-encontrando nas produ

ções em prosa ou 'ler50 dos

diferentes autores mara-.

nhenses, que' 11:)8 tem sido ,;',
.

dado apreciar 110S trôs livros tf"·
.11' .

com que J08,(w.im Vici"", �p ,i\Ç·)i
aprouve 'enriouecer a nosso

paupérrima bi1;>lioteca, de

jornalist<:l., obrigado pelo o

fício, embora exercido gra

tuitamente - o que nos ale

gra extranhamcnt0, nêstes

olninos8s terr�-J?(')� d·� CO""1.1er

cialismo à cutmnce - a

perlustl"ar
".

pela rama todos

os con:lecimentos humanos

num século como ê.ste, em

que nem p"esmo Humbol�t,
o último dos encidopedls
tas conh8';i�l �s, Péideria d'ir·

se ao supremo eI. -::anto de
I

um conhecimento universál

A 3 de novembro próximo, de tôdas· as cousas,.

entretanto, um século com- M'üto gratcl::> ao doador a-

ple1.a-Se -do naufrágio em que jp8.bilíssimo, sómente lhe P?
a vida matl3rial extinguiu-�"l Gemas afirmar que encontra

do cantor dos "Tibiras" -

mos nas obras que nos ofer·

o que nos ocorreu !Ola estar-
. tau

.

o elevado gõsto da bo!Ol

mos hoje mentalmente re- literatura, como bem sabe

lembrando versos (le Gon- corresponder aos que ,nos
çalves Dias, cerno é de no� trazem, em seus livros, al- ,

so hábito fazer-mos com re·
guns reflexos da intensa luz

lação aos suaves cantares intelectual com que soube

dos nosSos aedos que subi- sempre embelezar-se a terra'
fim pata à imortalid1tde. E maranhense, a Atenas Brqsi

logo que começámos a mo- leira.
nolog.!lr: "Meus amigos" a- Marchemos com civico en

deus! Já no horizonte/o ful- tusiasmo para as comemo

gor da lttàwã se empurpu- rações em homenagem a

rece:/é puro e branco o céu, Gonçalves Dias, no próximo
•

as ondaS tnansas;/irei de 3 de novembro, endereçando
novo" . . . a tôdas .as organizações cu�.

. Vemos 'que a tnemória não tutais do Rio de . Janeiro,

,nos ajudOU e recorremos a� quigá 'do B,:,a,sil inteiro, um

/pequeno volume das P()esi�s apêlo no sentido de presta
Co1npletas dó imortal vate

rem tôdas ao vateimortal as

'maranhense: "- F.avorável manifestações de carinho e Arl'!m�?I(10
a brisa; - irei de novo/ de aprêço, que bem merece ... AB:ELARDO H, BLFlI/I1l:1\n:n,"",(:! e PERSI A. HAHN.
Sorver o ar putlss mo das aquéle que tatít� Í'imOu a S1.'la , n ;�' � 1'8,

r i:'On.das /E na vast!), amplidão tI\! nO'ssa estreln�cida. Pátria, AC6ES: Cf'lT'l'i'TR .. TD�,.n"T,T'HS!"'�8 r,n'\mRCIAIS,
'�J�OI> ,;éus ,e l1?-a-res/Dé :vago c�mo,/�óubE;:, ;;.ê�tei:n!l:i

. '" '--:;) .;.

PREW.DF.NCIA SOCIAL� ETC.

'iagá:i'�J:',;A*\;�§tlâ>b ·'(;{o."'· '''"i:·
,Conselheiro.,Ma.fril,.

ra merecerem apreciação,
sempre recorihecida por nós

como dever indeclinável de

quem, prezando a produção
LT1telectual que lhe é própria.
idêntica importância é cha

mado a emprestar' à dos con

frades' que têm a gentiíeza
de trazer-nos o fru.to de seus

labôres intelectu"tis, no re

pouso das desataviadas es

tantes de nossa humílima bi

bliotéca.

Rua Jeronimo Coe�ho, N. 5
,

\
.- ....." ...="""",.,_.,...,..,."�.....,,

�,f '."

berto, porém, o repositório
preciso, é difí�il deixar de

ir à .primeirq página, para·

respirar o ar embalsamado

das·matas brasilieir::ts e ou-

do I T
._------�------------------�--------****

'.

Curso Preparatório Continente
eUIl_SOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

AnTIGO 91 (GINÁSIO EM Ulvr ANO
":'.�>,PIiEFERENC'I!�,L ADMISSÃO

.

./

DURANTE o ANO
T"> 1

lC� m"I';; nl·1o�ernos proces·Dascaao 1 b a � U

sos pedagógicos.
- Dirigido
- PROF>

SIL·VA·
, T'�0'q._�PIOS DIURNOS·E NOTURNOS

F[1C�a sua inscrição a Rua
I
Dr. Fulvio

Aduc�i, �ntiga 24 de lVlaio, 748 - 1°, andar

Eq1l1n::lc1o ('om mflquin::J<;: nOV::l�

pelo:
VICTOR FERRElRA L ..

Fabrica de mesas formica, cadeiras es

tofadas em plastico, conjuntos para bares.

Rua 14 de iulho n. 160 - Coqueiros
pr6ximo ao (Est�]eiro Naval). .

-

Linhas Modernas -, perfeito acaba-

mento.

Faça econômia
te de Fábrica.

comprando diretamen

PRÓ6PAMA �OfI,A' nn rUJBE
"5 'OE M()Vt1\4�')O"

.

Din 27 -, S�h::l(lo - B::lilp .Tl1Yl1nO

pR. NILTON PEREIRA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



m u � I ini[j� o i[ o
':

'�
FUNDESC dinamiza.' a
Ecunomia CatarinenS'e�

Em reunião ontem reali- tantes d,a índústría, comér-'
zada na Secretaria da Fa-

"
cio, agricultura, do traba

zenda, presentes : .represen- lho e do Govêrno, foi insta-

r� l�[���. �[Di � ra
·

i
Com a partkipação de----��::�·�---'------�--'------------�--------��--��'�'------����------------------ �

[���1��1�::� BI'SPD agrade,ce', ,ao Governad,orTÉCNICO CULTURAIS DA' .

O Bispo de Joinville Don presentes e futuras do Es- dade da moeda.
USC, constante de cursos

Gregório Warméling enviou tado.
I

focaliz�ndo,' assuntos 'que
�o ,

Sr. Governador, o - se- 'Considero que essa atitu-,
vão desde' administração de

guinte ofício: de reduziu a 'termos prãtí-
empresas até cinema.

Meus respeítos.. cos uma apólice que era .

Acuso' recebido o ,Of. ...• apenas um, título, um sim-
n° 0902,de 4 do corrente: bolo, Já não correspondía à
Comunica, o sr. Chefe -da realidade, devido à mobili

Casa' Civil que V. Excia. en

caminhou à Assembléia Le-.

gislatfva um 'projeto de Lei

'que institui um Apólice 'mó

/
vel inalienável em favor da

Arqui Diocese E\ diocesãs
,

' I

I

ro agradecimento pela me
dida goveman±em-tal que tan
to .benetícíou êsse bispado.
No ensejo afirma alto

aprêço e consideração.
Mui, atenciosamente, Gré

'gório Warmeling � Bispo
de Joinville.

Achei altamente interes
sante a mobilidade dacApó
lice, porque assim conserva

sempre a SWi 'atualidade elado o Conselho Delibera-
tivo do FUNDESÇ.

'

O FUNDESC i um fun
do destinado a estimular e'

'promover ·'0 desenvolvímen
to .econômíco e social do
Estado.:
São seus principais obje-

"tívos:
I

, I") Promover, estudos e

projetos vinculados ao de
senvolvimento do �stado,
para fins de financiamen
to;
2°) promover financia

mentos de estímulo a em"

preendímentos e serviços
que visem, ao desenvolvi
mento catarinense, de pre-
ferência em suas áreas eco

nõmícamente menos evoluí-'
I

e tôrlas I das,

O; Departamento- de Edu�
cação e Cultura da Reito-

, I

tia, que promove o referi.
do Ciclo, deverá abrir, pró.

eficiência.
(

Em nome da Diocese .que
ro apresentar o meu since-

Militares eleitos terão
, '

o
ximamente, na Reitoria, as
ínscríções 'ao 'importante
Ciclo que será iniciado em

Julho, prolongando-se até
dezembro.

'dfl'U
,
passar para a reserva

BRASÍLIA, 24 (OE) - O

o MAIS ,l\JfHGO illAlllO DE SANTA eh rAHINl

Florianópolis, (Quillta-Fejra), ,25 de Junho de 1964

Kennedy não será cendidaío
a SENADüR

Compras de apenas seis mil cruzeiros
possibilitam' ganhar

UMA CASA f\lODERNÍSSIMA, RECÉM
CONSTRUIDA, NO JARDIM ATLÂNTICO

NOVALOR,DE
Cr$ 6.-0.00..0.00.,0.0

posição que sugere a alte

ração da 'lei de remessas de
lucros. �s emendas consti
tucionais, referem-se ao pro
cesso eleitoral, estabelecen
.dó maioria absoluta para a

eleição de Presidente da Re
pública ,em voto diret.o,
proibindo alistamento aque
les que estejam, rtrivados

temporariamente ou' defini-
,
tfvamente .dos {lireitos polí
ticos, hcultan�b voto, ao

analfabeto 'e concedendo di
reito de voto aos militares
em geral, desde que se afas
tem temporariamente da
ativa, passando para ao re-

serva em caso de serem
eleitos.

Senado Federal reunido em

sessão extraordinária apro
vou e encaminhou a san

ção presidencial o projeto
que prorroga até o dia '3D
de setembro próximo a Lei
do inquilinato. Aprovou
ainda em eS,crutinip secreto
as mensagens presidenciais
indicando os srs, Paulo de
Assis Ribeiro, Heron Per

cium Collen e Clayton de
Paiva Teixeira, para mem

bros do" Conselho Nacional
de Economia. As atenções
do Congresso Nacional, vol- .

tarn-se agora para as men

'sagens de
-

emendas consti

tucionais encaminhadas pe
lo exeçutivo,. além da pro-

por Nova York, o republi
cano Kenneth �B.' Keatíng,
nas eleições de novembro

próximo. A declaração ,de
Robert Kennedy não men

ciona seus futuros ,planos.
O Secretário de Justiça dos

EUA visitará a Alemanha e

a Polônia, devendo inspe
cionar tropas norte-ameríca
nas na Alemanha Ocidental,
conferenciar com dirigentes
alemães em Bonn e. visitar
Berlim' Ocidental, quando
I artícípará das! comemora- ,

ções do 1.0 aniversário" de

Um 'discurso pronunciado
naquela cidade pelo seu ir

mão, o Ex-Presidente John

Kennedy-

WASHINGTON, 24 (V.A.)
1 - O Secretário de Justiça
norte-americano, R o b e r t

�
Kennedy, declarou ontem,
que não apresentará sua

candidatura 'êste' ano ao

cargo de Senador pelo \ �s
tado .de Nova York, Robert

Kennedy, que deverá partir
hoje para Berlim Ocidental,
pós fim, assim, às conjectu
ras dr que aspiraria à pos

tulação .ríemoeratà para

opor-se ao atual Senador

Um lar que é urna gosto
sura d,f) contórto e bom gôs
to, qualquer um dos 'Ieitõ
res pode,' rec�ber gratis
(uma vez que a sorte é ce

ga) graças aos festejos, em

curso, do 40u aniversário dos

Estabelecimentos A Mode-'
lar.

do amplo terreno
as comodi dades,
Cada sois mil FUNDESCcruzeiros' Os recursos do

de cO"npT_'1S, quer seia na •

A Modelar de conrecçôes, A lei '3390, de dezembro

quer seja na de mobiliários, de 1963, que instituiu o Fun

colchões de molas e tapeca- do, autorizou o Chéfe '

do

rí-a�, quer na de utilidatles Poder Executivo" a , abrir

domésticas, quer na Magíe créditos especiais de até -�-------.,------

Boutique, QU, ainda, na, po- ,Cr$ 2 bilhões para o aten

pularíssíma e bará:teho'a Gru- dimento de seus objetivos.
tinha, dá direito' a um cu-' Parcela dêstes recursos já
pão que, concorre ao sorteio foi liberado pela Secretaria

do mais valioso e útil dos� da Fazenda,
r

cumprindo-se
prêmios, .jamais ofertado fielmente desta maneir:a o

em Santa Catarina. que ordena a lei criadora

Não poderá ser você, lei- do Fundo.

tal', o felizardo máximo do

lancedo O "KOSMOS 33'll7
, .

MOSCOU, 24 (V,A.)' - A
União Soviética' lançou on

tem o' satélite artificial

to, o satéÍite entrou em 61'
t

ita. 'Êste é o terceiro satélí

,te da ·série Cosmos lanç�do
"Cosmos- 33", .destinado ao s êste ano, A nave aspacial, 'i

estudo do espaço cósmico, bordo da qual se encon

anunciou a agência -Tass. tram diferentes aparelhos e

Pouco depois do lançamen- .Instrumentos . de 'medidas"
'-II-�-------'--'--------- ._-- lls!'itn como um rádio trans-

..

nt 'fe
..

míssor que funciona em

I, ,er r ! r ' n 3. 19',999 mezacíclos, realiza
sua revolução em, tôrno da

I d
" · 'I'erra em 89,38 minutos. O

n
'

"Ones �a
seu apogeu é de 293 quílõ-

, I metros, de 209 quilômetros
o seu perígeu, sendo o ãn-

, gula 'de inclinação, sôbre o

Equador de 65' graus. O
"Cosmos 33" está equipado
çom um, ,sistema de teleme

tria para a transmissão pa-
ril,' a Terra de todos os de

talhes relativos ao funciona
mento dos 'lparelhos e ius
tnnnentos ,de 'medidas a

horda, Segundõ as últimas',
informações, êstes apare
lhos funcionám perfeita- jlmente. Não foi revelado o

,pêso do' satélite.

Delegação
Francesa
(hera hoje

A residência está situada
no Jardim Atlântico, o bair-
1'0 que dia a dia mais povoa
do e m!lis convidativo está

ficando,
'

Pode ser visitada

por qualquer: pessoa, a

qualquer momento que ,as
sim queira. É um moder-

,níssimo bungalow, conten-

--, -- -------_._,-�,---

URSS vai

questão
24 (OE)BRASÍLIA,

Chegará a Brasília na pró
'xima segunda feira a mís

são do Govêrno frances, en

carregada de 'preparar o

programa de visitas do Pre

sidente De ,G'1ulle, aos, pai,
ses da América Latina. A

,delegação, é ,chefiada pelo
chefe do Protocolo da Chan

celaria gaulêsa.

FUNDESC e BDE'ano?

Campos Novos: Curso de Apícultura'
,

'

O Banco de Desenvolvi
mento do Estado de Santa
Catarina S;A, por fôrça da
lei mencionada, é o admi

,nistrador do Fundo. Como

agente financeiro, o, BDE

(leu dinamismo' ao FUN:

_ DESÇ de tal maneir'1 que

já e o Fundo hoje um ór

gão atuante no Estado. So-
... mados os recursos 'do BDE

f' FUNDESC, mais veemente
se torna o amp3lfo do' Es

tado . à .lniciati.va privada.

Subandrio, estaJACARTA, 24 (V,A.) - O

Vice-Prirneifo-Ministro so

viético, Anastas, Mikoyan,
atualmente em visita oficial

à
, Indonésia, prometeu\' a

ajuda ,de seu Govêrno à:
Indonésia em sua diver·.

gência com a :-M'1lásia, de-_,
,,,. ,

clarou ontem, em ent.tevista, ,

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

concedida 11, imprensa, 'o

Chanceler indonésio Suan

drio. Milwyan,
'

que chegou
há dois dias a esta capital
à frente de uma dele�ação
de trint'l pessoas, confe-

'renciou na ..
manhã de on

tem com o Presidente Su-

Segundo ffi<;t
.

relativo à Malasia. Su-
Com .ípícío- nos últímos

,dias dêsse mês corrente, c

Supervisor do Projeto Api
cultttra . mibistra em Cam:
pos Novos, um Curso de

Atualização Apícola. ,

A finalidade dêsse 'curso,
cOmo de outros já realiza

dos, é aperfeiçoar conhec\
mentos de apicultores inte

ressados, São colaboradcres'
da Secretaria da Agricul '

tura para execução� dos cur

sos as entidades locais da

'região onde êJ:e, é .minis
tr'1do.
Em Campós Novos, por

exemplo, são colabaranores:

a Paróquia Local; o Escri

tório da Acaresc:; a Inten

dfHwia 'e a Prefeitura Muni-

cipal. ).

Sempre tem coõperado
com a equipe do Projeto
Apicultura; o Escritório de

Informações dos Est'ldos

U�idos da América do Nor

te.

O coordenador do curso

de Campos Novos, é o pa-,

dre José Kalsing e o mime
ro de interessados é de 50

'apicultores.

entrevista versou sôbre o

_,problema tia Malásia e só-

br,e as relações sovieto-in

donésia. Os rlois GoVernos

lestão de acôrc10 sôbre os

'principais pontos do proble-

bandrío não' esclareceu se

êste acórdo significa que no

caso Ide' um r:onflitó i.mpor
tante a URSS ajudaria a

Indonésia:

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

·(elso,na
Gljõnabara

I'

Pinheiro Neto
em Liberdade . -Ocupa.,ção daJmpresas Preocupa

'IIASHINGTON,'

Noticiando a chegada do

Governador Celso. Ramos na

Guanabara, n:;t última te'rça
feira, o Diário de Noticias

re;üstrotl ,o se::;ninte: Os resultados da

"Chegou ao, Rio n'1 tarde l' reupiã9 do CD

de ontem, o Gove(nador de 1

Sant'1 Cata{.imt, Sr, Celso Na reunião, de instalaçãO
Ramos, Aos jornalistas de- dq Conselho Deliberativo,

darou que tratará, de as- órgão 'superior Elo, FUN

stmtos extritamente' admi- DESC foram discutidas ,e

nistrativos, neste Estado. aprovadas importantes ope-'
,

',Pretende aind'1 o Go";;e'r- ,rações para o ,desenvolvi

nadar catarinense ir a Bra- merito económico do Esta

do.

RIO, 24 (OE) -;- Foi de>

terminada a imedíata sol

tur� do sr. João Pinheiro

Neto. 'A decisão, foi toma

da 'pela Justiça Militar, ao

revogar mandató de, prisão
preventiva, decretada con

tra o Superintendente da

Política de Reforma Agrá- �

ria do Govêrno depósto.

WASHINGTON, 24 (V,A,) conseüênciã de pressões po-
- A dé'cisão do Govêrno lítica.s, ou se, pelo contrá

karno e alguns ministros- argentino de ocupar as pro- rio, a mectic;i<:t era preliminar
priedades petrcJlífens de à expropriação de tôdas as

�

três companhias norte-ame- companhias petrolíferas es

canas, preocupa vivamente trarigeiras instaladas na Ar-
os e'írculos oficiais norte- \ gentina. FQrám bcupadas
americanos. A decis�:o ,cj_o anteonteiQ ..

as ,e;rnprês'1s Ci-,

BRASÍLIA, 24 (OE) - O Govêrno 'argen�inO 'chegou "ties 'Service, de Nova York,
Senado �provo..u :e encmni- optem, ao :conhecimento de Union OH ,Company, ,da Ca,
nhoú.' � sablj�p; pne.'3i.dendinl,. Wà\3BfOGtDPh e Q Departa- lifórnia,' e uma sub�idiárii:',\
o pr,ojet9' '�é!1Ei'i"qtier,prbr:, ��hto:t{e)Ekt'1do emp;nha- da Standard OU dé In��_'
roga até'o' 'dia: 30: ;de,;pet4:tp:,' \ sé;,el;n> 'ro'-p ter., ,pormenores na.

�'rc
'

bro, a atual lei do inquilirla-
' por· iffté-rm'é'dio de sua Em

;_

I •

to. Aprovou tambem, em· baixada em Buenos Aires_

escrutínio secreto, as men- Alto funcionáriq do Depar
sagens presidenciais, indi-' tamento declàrou, não se' sa

cando os novos membros bel' ainda f\e se tratava d.

do Conselho Nacional de, um embargo simbólico efe,

Economi'1. tuado pelo Govêrno Illía em

lEIAv ASSINE e

DIVULGUE
CNE: No�os
Membros

sUia; onde manterá 'conta

t,f)f� ,C()�T) o Presidente O�$
te11) Bnmr:o, Disse também

o Sr. Celso Ramos que irá

mostrar ao Presidente ser

Santa Catarinq o único Es

tado brasileiro que já rosal"
veu de fato o problema da

a'uabetização em massa e

está camii1hando agora, pa,-

1''1 resolver os problel11�s do

ensino secundário e técniclf-

'i �'O ESTADO"-Festa' do Mate:Quer financiando ditet,a
mente; quer tornando pos
sível eycntuais financi'1-

mentos; através de a,val ou
fiança, o FUNDI,!:SC vai 'ao

�9-contro das dificuldades

ue ci'edito das fôrças produ
toras do' Estado, tornando

possível a expansão e o flo

rest'1mento do formidável

espírito empresarial do ho-

mem cataI-inense.

A liderançà da bancada

pessedista indicou os no-
'

,mes' dos deputaçios Paulo
Rocha-Faria e Edmond Sa

liba p'1ra representarem a

bancada, na Festa Nacional
do Mate, 'a ter l1:1gar r.a Ci

dade de Canoinhas, no fim

desta semana.

.-

CAFEZI N,HO, ,-N ÁO,
CÁfE ZiTO!

--_._---------�,--'--------------

�..----�..-----�
,. profissional."

-

PrOP[let�rio da-"R�ur-�I-toubada gratifica:
, com duzentos mil cruzeiros informaçõés

localizem o veiculo

Dia moyi'mentado para os

Bombeiros na GB
RIO - 24 (OE) - Os bombeiros tiv�

ram bastante trabalho nas últimas horas em

consequencia de ince'ndio's .. nas ,matas, pr�
vocadas pelos balões Juninos. Atenderam
também um- choque de� três 'veiculos em En- \.

genharia Magalhães, deixando o acidente o

saldo de alguns ferido�.

n
Do meu Diário:

Lages - 3 - maio - 64 - Rio do 'Sul, admirável
c,omuna entre as mais que prosperam Santa patarin'1,
teve, ontem, e terá hoje ,Ílovamente, um dia feliz. O '

gove'rnádor Celso Ramos, depois de inaugural' a rede
. Ilhota-Rio. do Sul inaugurou também a sub-est�ção

" abaixadora, na sua l.� etapa de 7,500 KVA, A pela ci

dade, ainda, na noite de ontem, engalanou de ilumin'1

ção a vapor de mercúrio sua Avenida Aristíliano Ramos.'
O p:r:oblema energético da progressistà cidade do

Alto Vale viyia no regime, do ra!?ion'1mento e do pisca
pisca.

Ontem, a administração Celso Ramos 'acabou com

êsse cansaço.
E nas águas lustrais do banho desse banho de luz

e energh - l<w'1ram-se· também os m�nicípios perifé-
'

ricos de Ituporanga, Agrolãndia, 'Trombudo Central,
TaiÓ, Pouso Redondo, Salete, Rio do Oeste Rio do
Campo, Laurentiho· e Lontras.

' ,

À noite, ÓS riosulenses, com caravanas de todos
esses municipios,

- ofereceram um banquete de 500 ta
, )her�s ao govern'1dor.

Nosso velho Vitória Fornerolli, '

com seus ares de

burgomestre, parecia pequenÇl demais par� ta�t� ale

gria.
Ao final da solenid.ade, na hora da politica em

particul'1r, desabafou:
,_:_ Um banquete, como êsse, de 500 presenças, aqui

não houv� ainda igual! Mas fazê-lQ, com prefeitos, pre
sidentes e até diretórios ,quase inteiros da oposição,
só com of "velho" Celso!

x x,
x'

À meia-noite, com os Engenheiros Escalize e Ma
cedo - este ,neto do meu saudoso Vasco' Gondin- _:_ fu'_

gi para o. torrão, pllra as f�rÍl1tl, para as perdiz,es: /

�'-�' .rl/
<-----P�,·e �'C"0l�

aue .

B. 3,167,464 chassis:
3,8222.03,050 -' Úação:
das e roda .livre.
,

Informações: Telefone 3179
ou Rua Lacerda Coutinho,
12 - Florianópolis.

que localizarem a

WILLYS· roubada
maÇões
·RtrRAL

Foi roubada na madruga
I'da do dia, 18 do corrente,
da residência

•
do Sr. José

Boab'1id, uma Rural Willy,
côr azul. O, proprietário do

veículb está gratificando
com Cr$ 200.000,00 (duzen
tosl mfi cruzeiros) as' info.r-

4 1'0-

na mad�ugada do dia 18, eql
Florianópolis.
CaracterÍstic<:1s: RURAL

, WILLYS' - cor: azul torinQ
_ ano: i963, placa: 2795

Flórianópolis -' motor:

Malária�
Vereadores agradece'm ao deputadp

O parlamentar pessedista Fiorian6polis os edis Wal-
I •

'

Dib Cherem vem q� :tece- demar Kleinubing e' Luiz
ber manifestações de, aprê- Ferlin.

'

ço, partidas p.a CâtÍ:l'lra. de De outra parte, o plená-'
Vereadores de V.idyira, tra- rio da casa 'legislativa vi
duzindo reconhecimento a', deirense �prov.ou· por una

iniciativas que beneficiam' nimidade um voto de lou

aquela cidade da Região, do vaI' ao 'sr. Dib Cherem, p�r
Vale do Rio ,do Peixe. seu projeto que consider'1

Assim, . manifestara�-sé de utilidade pública o' Cen-
no plenário. daqüêl'l Casa, tro Social Mundo Melhor. A
destacando o atendimento comunicação foi feita pelo
pnlrforcionado pelo líder do,. veteador Dante Martqrano,
Govêrç.o à comissão de viti- presidente da Câmara Mu
vinicultores que esteve em nicipal de Videira.

RIO- 24 (OE) - O ministro Ráimun
do de Brito,da saude, embarcará amanhã pa
ra a cidaqe mineirà de ,Poços de Çaldas onde
vai inaugurar o' Seminario de'" 'Erradicação'o/, ,

da Malaria�Missa:
.,Córa Jsperan'ça da

''-.._,

luz Medeiros ---,-------------------�------

Reuniu�se à Bancada Pe-ssedista I i
I

o deseÍnb. Medeiros FUho, filha, >genro,
filhos,

.

noras ,e �espetivas -familias mandam
celebrar missa pelo s�timo, dia do falecimen-

Sob a presidência do

deputado' Nelson Pedrini,
seu novo líder, esteve reu

'nida a b<UJ,cada pessedista
na Assembléia Legislativa
do Estado:

assuntós estiveram em, pau
ta, destacándo-se o da atua-

ção no plenário. "-

Segundo, J;oi informad'1
reportagem, o depu
Nelson Peçlr.ini, pre
reonir a b'1ncada de

to de s,qà idolatrada esposa, mãe, sogra;
,e bisavô, às 8 horas d� sábado, dia 27

corrente, na Igreja de São Francisc,o.
- 26:6.64

nossa

tado
tende

avó
do
'.

)
\

N'ôvo Embaixador em Lisboa
RIO -,24 (OE) O ,embaixélidor'

Aguinaldo BolitreQu'; embarcará 'na noite) de
hoje pára Lisbôa, afim de assumir a chefi"a
da representação diplomátiCa Brasileira! em'
PortugaL, O embarque. esta

. duas· horas trinta
.- -','

�'}, . , ;.:;i\ . -�: "

'

Com o compareciment() seu partido, UliIa vez por se-

de quinz,e. deputados, vátios mana.

Visita de De Gaulle·'
r?nit�1 do Estado RIO - 24 (OE)- - Segundo se noticia

o presidente Charles De GauHe em sua via--
,-

.

..",' \

gemo a America do Sul, fará dois tr�d os, ri

hnrrlo do çr:uza�or CQhre't, considerado r

',' es4�j hiJi::_t';hh'
,,"'hr. -f;f' >\:.·,>.-L ....

,

'----
('.� int,pr-ês- F10::;Qnnnnlis os s1's, Ber-Moviment.and')

n�--c�)_'l'/.[uller
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