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TEM p.O (Meteorológico) ,

mtese do Boletim Geometeoro)ógico, de�;;;;��--"'Ai. SE�S NE'J"f'O v:HiIll\ até à<: ,2�,18 hs, do
Frente Fria. Em curso; J'ressão Atmosférica Média:

dia 9 de julho de 1964
'

1032.4 milibares; Temperatura Média: 14.2 Centígra
dos; Umidade Relativa Média: 92.7%; Pluviosidade:
25 mms.: ,Esparsas - 12,5 mms.: Negativo - Grupos,
chuvosos esparsos - Tempo em estabilidade -

Tem-,po Médio: Estável passando a bom.

.. MAIS ANTIGO' DIABIO k SAlTA"CATASIKA
,

I . , .

FLORIANóPOLIS, (QUlNTA·FEIRA), 9 DE JULHO ·J)E 1964 EDlÇAO DE BOm 8 PAGINAS

Govêrno
c � n CO

J RIO _ 8 (V.A.) O Deputado Her-
mógenes Príncipe, do PSD da Bahia, criti
cando a politica econômico-financeira do
Govêrno, disse ontem' a imprensa que desde
abril foram emitidos mais de 105 bilhões de
cruzeiros e que o custo de vida continua su

bindo assustadorament�, apesar das estatis

cas e das contínuas palestras do Ministro Ro

berto Campos. Acentuou que s50 muito pes
simistas os prognósticos para os dias futuros,
de vez que no segundo semestre de cada ano

é que as emissões tendem a ,se acentuar.
.'

Afirrriou o Sr. Hermoge
nes Príncipe:
- A polítícà de contenção

e de asfixia da economia na
cional está diminuindo ain

da m-rís o rítrno de nosso

desenvolvimento. As expor

t."lc::;íes c.aem de volume e

de valor. O café, Só no úl

timo trímesrre teve uma

p.'lG")nr�anão de um milhão e

700 r.il sacas a 'Y1enos, o

oue nos d� um' nrejuízc de

cêrca de 1 '10 milhões' de dó

lares, somados à penda do

valor nos dois últimos me

ses - e- a crise no setor

contínna. A exnortacão de

minérios sofreu o impacto
dó aumento de tarifas fer

rovíárias. oue nhrilmu os ór

gãos dessa produção em Mi

nas Gerais a protestarem
violentamente contra o que
significa a dest+uícão da ex

tracão e exportação
"

dêsse

produto, Os portos conti

nuam semiparalísados: :O' de

"Sl;IonooS;' ;t41JGsáULMj&.-1,'I,tilS......;
hixa dê cêrca de 4 quflôme
'tms vazios. É o País 'que
pára e são os pulmões da

Nação, que deixam de res

pirar. l). indústria de aço
atravessa séria crise, com a

queda de 40% do seu con

sumo, A usina de Volt'l Re-
,

donda parou um laminador;
e as demais siderúrgicas'
esforram-sa para evitar a

dü:nensa de operários. \'
Continuou o Sr. Hermd·

genes Prlncipe acentuan40:
- O aumento eXligeraao

das tl;1rifas e o cto petróleo,.
do trigo e do papel de

'

im

nrensa estão obrigando o

fer:hamento de diversas in

dúst.rias e jornais, especial·
mente no Nordeste, pouco

capitalizàdo. A extincão de

ramais ferroviários deficit�

rios, n;ledid't' tomada pelo
Govêrno sem estabelecer

uma opção para o escoa·

mento 9-a produção das re-
,

giões atingidas, t�ouxe sé

rias dificuldades, como, por
exemplo, na Ilheus�Conquis·
ta, que deixou sem trans

porte 500,000 sacas de ca

C'lU, vitais para, economia

haiana 'e do Brasil", e é

um produto de exportação.'
O re-escalonamento das nos

sas dívidas nO exterior, tão

louvado, foi conseguido em

bases muito aquém dHS já
estabelecidas nos ,entendi-

Depois de, anteontem, quebrar o protocolo na As

sembléia,
.

para proferir. um DISCURSINHO ao
'

melhor

estilo RAIVINHA, o líder da UDN esperava, do Almirante

Silvio Heck, na entrevista que este concedeu à imprensa,

BRASÍLIA Embora BRASÍLIA, 8 (OE) - Pa- a patente de chefe civil da revolução em Santa Catarina.

,

sem dia certo, será na últi- ra entregar as chaves da Em troca da perspectiva' desse põsto, no Legislativo,
enfrentou a g'afe', o ridiculo, a falta de compostura e bom

ma semana deste mês a campanh<J. Ouro Para o

Posse . do General Móurão Bem do Brasil, realizada no' gosto, 'p res:l)eito à memória de um conterrâneo ilustre, ..

Filho no comando do 4° Par,anã. encontra-se em Bra-. Mas o Almirantç, solicitado pela rádio oposic::onista..
>Exército. segundo ficou sília o General Dario Coe-' deu a patente ao sr. Secretário do Trabalho tIo g'ovêrno

do, lho da 5' r�- . Celso Ramos.
em )VIais uma ESTÔRIA, poi�� a de como

. .', "c.oinCll,.appbora· de- gl'a�a�,J\�
"

����.M��';fo!i\·iW,·,-,-:,'�t:�'íti':'>'�>;",:",,:>,:':&;j>Iioí�;'---�:�,;:t;_';�.'·::'·h{#\\i';�#?i_�T��, \

PORTO ALEGRE

Governador Hildo Menegue
thi -encontra-se . no interior
do Rio Grande do Sul, man
tendo entendimentos com

prefeitos da zona sul do Es-

tado.
'

c

RIO - Antes de ernbar-

car esta manhã para Mon

tevidéo, o m,édico particu
lar do Sr. Joüo Goulart con

rírrnou que o ex-presidente
sofreu um enfarto do mío-

cardío.

BBA:,..C;j!.,l4-' -:' 180::\ iWa,l'ia
Vargas Míss Universo está

,hoje em companhia do Pre

sidente .Castelo Branco.

Amanhã viâjará para Por

to Alegre.

BRASÍLIA - O Senador

Moura, Andrade Presidente

do Congresso Nacional, so

freu forte cólica renal du

rante o voô de S. Paulo a

Brasília na l'Y'?nhft rle hn;8,

FeÚ?ment9 no 1110Gn1:: ",.Tj'\o

"ü).,T!wa o deput.ado José. R.o-
. gério, ,médico que o aten

deu aplicando-lhe uma inje,
ção.

RIO O governador do

Rio Grande do Norte reg-res"
sará ainda hoje a N,l!.;l.l. O
Sr. -Aloisio Alves conferen

ciou na Gmmabara com as

autoridades federais, sobre

o progmma de ajuda aos

/ flagelados das enchentes em

seu Estado.

RIO - .Já estão viajando
para Br'lsília num avião da

FAB, 25 bombeiros que op

taram Pelo serviço federal.

,Vão
.

integrar o prirpeiro
contingente de bombeiros

da capital federal.

BRASíLIA -' A comissão

de justiça da Câmara ,dos
DeputadOS começou o exa

me do projeto que reverte

a >ltiva b M�rechal 'Ta,urino

de Rezende. A comissão ofi

ciou ao Ministro da Guerra

para obter informações e

indicar a solução jurídica
para a reversão do 'Mare

chal Taurino.

RECIFE - ° Governador

Virgilio -Távora defenderá

-'1manhã ,os interesses do

Ceará, na reunião da SUDE-
,

NE que se realiza em Reci

fe.

CIDADE DO VATICANO
- O Papa Paulo VI" falan'

do, a membros da Associa

ção Católica de Operadores
de cinema, declarou que os

filmes -'1tuais se tornilm
.

atrativos a base de suas ce-
.

nas imorais.

O

mentol" anteriores,
,pr'lzos mais curtos.

e em

Naufragos
Desapa recidos
RIO,8 (OE) - Um gru·

po de serviço do corpo de

salvamentos da Guanabara,
continúa as buscas p.o lito

ral fluminense p'lra focali

zar os corpos dos dois tri

pulan� do iate' que nau

fragou sábado, quando par

ticipava da regata Rio-Ma

racá.

Ouro para o

Brasil'

já emitiu mais
b i I h õ e $. afirma

de cento e
d e p ut a d o

"--I-M____:_a-i-s-d-e-m-·-it-i-g-u-'a...L-js-a-e-s-t-:--a---���-·��-�--;]-.· p;;;õto;---q--"ue-rT-en-ór-io-n-aC-ad-e-ia-
RIO _ ,8 (OE) - Alegando que o es

tado do Rio da condições para tratamento
, de saúde na prisão, o promotor Gil Castelo
Branco deverá pedir hoje .o cancelamento
da licença. concedida ao Sr. Tenorio Caval
canti,' para que fique detido numa casa de
saúde narticular.

[?Iemidade Pública no Nordeste
,

NATAL, 8 (OE) As

conseoueneías das CO»iOSllS
chuvas que caem em va

rias Estados do nordeste,
particularmente no Rio

Grande do Norte' são gra

ves, tendo as autoridades
informados que a situação
é de calamidade pública.

Se passar ee'o Brasil Jango
poderá ser preso'

Brasília-- 8 (OE) Observadores
noliticos advertem que o ex-Presidente João
Goulart poderá ser preso se passar pelo Bra

sil, dentro ou fora do avião, navio 01,1 em qu.e
estiver. Os mesmos observadores revelaram

que a prisão só não se efetuará, se o ex-Pre
sidente estiver no interior' de um avião mi

litar ou belonave, já que estes são considera
dos território nacional do país a oue perten
cem.:

O, plano de escolartzação do . govêrno
em 'pouco mais de' três anos de execução,. .

Santa Catarina em situação prívilegíada,
cíonal nêsse importante e decisivo setor

ção pública.

Celso Ramos
veio recoloca;

no cenário na

da administra

Rainha do Atlântico Catarinense
Próximo sábado no Clube

Doze de Agôsto, festa de be-·
leza da mulher catarinense, Ao mesmo tempo. em que o govêrno executa as obras
com o desfile das Garotas dos grandes grupos escolares nos centros urbanos, a po
Radar de 1964. N'1 foto pulação rural de todo o Estado tem recebido as chama
YEDA SILVA, 'no verão que das "escolinhas rurais", construções semelhantes á que
passou foi escolhida a mais vemos na foto, já denominadas individualmente pelo po-
bela veranista catarínense, vo COmo. "uma das mil". .

Cnu� ,promoção �a Coluná ' Essa� obras' têm �ido executadas dentro
. ct.ê um mí-' Maioria AbSQJyta Ainda Oij ,â'mara

•

'?

"':��is"c;��:� '=o:d::s�ti�jÍo:s�:a��:��:t[�t:� .... :. ERA, ÍL1f"'f('ôEr�"Etr<itít!"ii:;ém r�;�ião ,en<:e;i-'ada"
lomeu. boéítá Jovem -é da /las dêsse tipo, estando 218 em execução. Isso significa

tá reunida em Brasílía a esta;nadrugada.
socieda e floríanõpolítana,'] que cêrca de 120 mil crianças das zonas 'rurais têm hoje

comissão mista da Câmara -----

frenqu�ta�ora das

maiSj condições adequadas para receber o ensino p.rimário, ape-
e Senado, para prosseguir

belas I praias de S.C. Na
-

nas nos bancos dêsses novos e bem acabados estabele-
a votação do parecer 'sobre A,basfecl"menfo"'" . .

"d
. .

b a maioria absoluta e ovo·
.eorree o próximo sa

a-I cimentos. Êsse número representa, aproximadamente, a
do no Cl b D berá to do analfabeto. A matería RIO, 8 (OE) - Está reu-u e oze, rece era população de Florianópolis.
.a faixa simbólica correspon ,. 'Ainda ilustrando o vulto da realização, podemos 'afir-

deverá ser' aprovada ainda nida neste momento na

dente ao cobiçado título. I mar que. se colocadas uma ao lado da outra, essas escoo
esta manhã. Por outro la- Guanabara, a diretoria da

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

I do, será submetida hoje ao Associação Comercial, que

Conférência do Iíesarmemeníe ,'�:n;��mariam Um\.�il� de de� quilômetros .de comprí-
'plenário da Câmara, a men- estuda a maneira de colabo-

É o PLAMEG que tem levado a efeito êsse monumen
sagem presidencial que al- rar com o governo na ba-

'P·'ro'sseQ..ue tal trabalho .• Sel.! 'gabinete técnico el'lborou o plano de
tera ,'a lei de remess'1 de lu- talha pela r�gularização do
('roS. A mensagem .foi man-' abastecimento nacional.

acão e a consecução dessa meta será ,uma demonstração

GENEBRA, 8 (V.A.) - Os Estados' 'e{óquente>;d'bs':,\r���Itt��bN�Ofit�1(psjj\��:;wn��,administra· :�:''5ã���./�����:·sp�ta,��: Castelo emUnidos e a URSS concordaram ontem em
ção planej'lda. ;;,1;[;:.-. li' . i i. '.�II- ," ':

realizar 'conversações bilaterais privadas' sô
bre a possível criaç_ão d_...e um grupo de peri
tos para examinar os problemas do desar-
mamento nuclear. Os co-presidentes da Con
f€�rência do Desarmam�nto, o belake, dos'
ElIA, e o Emgerla�e,_�0.s.,EUA, e o, Embai
xa'�ot, Semyon K. Tsá�apk.in" da URSS, a
nunciaram que tentarão encontrar uma fór
mula que permita or'gàm,'�ar um.' 'g'ru'po de-y

.

e outras povoações.trabalho e que têrça-feira próxima deverão
comunicar à conferência os �esultados, de.

s��b�,�!�Ci:�t�eS�Ub'ti_ Conf"'neia do De",_MinistrO pcda a libe
!':!���an� d����:� ;����;: �:���' q�:t�I;��idi�o�n�:s��

ra C' a---,o d'e 1O b 1·1h o*"-esque partiu na manhã de 0:0- de ontem, pediu aos EUA e

tem para Washington, a fim à URSS qu 'eapressem seus •
de fazer um relatório no esfôrços para acabar com
Senado. Em seu discurso' de as armas aucleares.

,
. Reforma

Agrária
GOIANIA, 8 (OE) Pli-

Ararilouara
,Terremoto no México BRASÍLIA, 8 (OE) O

Presidente Castelo Branco
deverá visitar a cid'lde de

Araraquara no próximo dia
22 de Agôsto, onde será
alvo de' diversas ' h0ll!-ena
gens. Na mesma data será
realizada uma concentr<J.

ção de prefeitos daquela re

gião, para debates de pro
blemas comuns dos múni
cipios.

C. do México _ 8 (OE) Depois de
ser· castigado por um forte tremor' de terra,
a' capital Mexicana é agora atingida por for
tes chuvas. O mal tempo atrasá a chegada de
auxilias as vitimas do terremoto em Catala::.1.

ra que se faça uma reforma

agraria duradoura e pro

funda,' com toda a sua con

sequencia economica e so

cial, é necessário alteração
do texto constitucional. A

declaração foi feita pelo
governàdor Mauro Borges
de Goi�s.

Remessa de lucros:
Projeto aprovado na comissão

_

ontem, Timberlake exortou

a URSS a que se abstenha

, de insistir em que somente

as propost'lS soviéticas· sir

vam de ba!'je para as discus

sões sôbre o desarmer-1er to

nuclear em qualquer grupo
de trabalho em que se esta·

peleça.
O delegado mexicano na

:para.
'

a ,energia.

BRASÍLIA, 8 (OE) - So
mente às 2 horas e 30 mi

. nútos terminou ,a reunião

da comissão de finanças da

Câmara, que debate o pro·

jeto sobre <J. lei de remessa

de lucros. Por 19 votos' con

�ra 10, foi rejeitado' o subs
titutivo do relator, devemlo
o plenário votar hoje o pro
jeto do governo.

,O Minisfro da Fazenda pediu a libera

ção de 10 bilhões de cruzeiros para o Minis-:
tého deMinas e Energia, por conta do Fun

do Federal de Eletrificação, para aplicação
pela Eletrobrás. Solicitou, também, ao presi
dente do Ban�o do Brasil, a liberação, de 6

bilhões e 770 milhões para o Ministério da

Agricultura, correndo a despesa 'por ,'conta
especial, nos têrmos' da Lei 1489, de dezem

bro qe 196L

O Gabinete do Ministro informou' que,
hoje, décimo-terceiro dia do mês, ,segundo
tabela da Diretoria de Despesa Pública, a

Pagadoria do Tesouro -fará os seguintes pa
gamentos: fôlhas 7350 a 7351, montepio dos
opt:rários da Marinha; 7535, pensÕes da
Guarda Civil; 8520, pensões do Tribunal de
Contas; 7501 a 7507�, montepío da· Justjça;
7301 a 7,?' �"" 'móptepiq Jciyjl

-

. 'yrprinha�
< ,,"

',.
'>.� - .'" ", C:'",Jr':,\'';'''

Eclipse do Sol
('corre hoje, eclipse par

cial do Sol invisivel no Bra
sil mas visivel no hemisfé
rio norte, faix<J. do circúlo
Artico, Canadá, Ásia e par
te da Europa-norte.

IAPETC: Aposentadoria aos 25
anos de servico:

, ,

RIO _ 8 (OE) _ Os ex .compatentes
segurados no IAPETC serão aposentados
com 25 anos de serviço, percebendo pensões
iguais a média dos seus 12 últimos salarios

integrais. E,' determinaçãO' do Presidente da
autarquia.

Gordon Vitima da Operação Pneu
RIO, 8 (OE) - O embai

x8dor Lincoln Gordon rece·

beu com bom humor, a no·

ticia dé que tivera os pneus

de seu carro esvaziados por

determinação do "Uretor do
trânsito da duanabar<J.. Em

seguida repreendeu o· moto�

rista, que estacionara o vei

culO em local proibido.

Neiva asilado na Bolivia
RIO, 8 (OE) - A cm.bai.

xada ela Bolivia na Guana

Q pedido

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'

que o cinema brasileiro ca- por viverem numa estrutura

minhasse em tôrno de um social feudal e antí-humana,
nome: o seu. E sua incrível parecendo mais uma apolo

.

falta de humildade está lhe gia do facismo e do latírün

destruindo (se é que já não dia.
Se o leitor conversar com o destruiu); o homem teve Esteticamente "O Cangas

quer que seja, e falar sôbre a coragem de dizer que a ceiro" é um grande filme,
Cinema Brasileiro, verá que, "Primeira Missa" iria render apesar de seus defeitos' téc
pelo menos, o interlocutor um bilhão de

.

cruzeiros, e nicas e foi um elogiável pre
deverá ter ouvido falar' num ele ganharia 400 milhões, cursor da temática nordes
filme: "O 'Cangaceiro" com 'que rodaría "A Retira. tina. Surgiram como conse

"O Cangaceiro" (talvez te- da Cil� Laguna",' 'que seria quência dezenas de filmes
nhamos -errado aí em cima), maior que "Ben.Hur"... sõbre o cangaço, quase to
até 61 ÔU 62, era o nosso filo Não negamos o talento de dos esper!liçados,' fugindo
me mais conhecido, mais cio Lima Barreto e o respeito da veracidade e da fôrça do
tado, mais elogiado. Hoje, que incutiu ao cinema bra- tema, como os ridículos e

seu mérito tende a desapa- sileiro. Mas foi esquecido lamentáveis "A Morte. Co-

recer, devido ao, grandioso pelo seu próprio egocentrís- manda o Cangaço", "Nordes Produca-o. l} Eco'"�,m' I·a ...despertar do "cinema nôvo". mo estético, pensando ser te Sangrento" e em menor V OU
Em 1952 foLa Cannes, ga- maior do que Chaplin, Ford dimensão "Lampeãó rei do .«..speClaImente :projetado e Gl)nst�uldó' �;��a �rabâlhar �ÍD .pnssante motor Diés�l "Mercedes Bens' de 78 HP. o Utili
nhou um disputado 'prêmio, Welles .. , Temos muitos cí-. Cangaço", "Três Cabras d�, ,tálio TOYOTA BANDEIR.ANTE. é o' "e(cuJo, i9eal par�

.

,Ii atualidade brasílelra!' DIil, fato., supe--r erorcado, -orerecendo
e bateu todos os records de neastss superiores, bastando Lampião" merece' um:f\ re- !'XcEltente. desempenho e .utilizàndó 'con.bUstível de b"iXt >:c.ílsto', o robirsto f(f#li�ário TOyÓrii '!?".lldrir:oJ,útc, apresenta
.bilheteria, honr&�db um i:1óti citar' Nélson Pereira -dos flexão mais profund�! ,co�a iniportante elemento para o aumento ,!la prodlitivida'de agrtcoia, com: nluit;) 'nigiS ecenomia! ','
co o mar de medi;ocT1dade

"

.

Santos. Lima Barreto tentou .Oíto arios depois Lima Vã conhecer ainda ho.le a f�.mosa linha' df! -ieiculos a. :ó.Je.o ,Diesel n." i��velJ(ll'd{�r AUi'(ll:ízadO
- .

Que era a '''Vera' Cruz'.'. In- romper o, irredutível pro. Barreto idealizou e realizou i.ÓiÓ:» ",
,

,

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

,
", : RUa Fulvio Aduct, 597

felizmente foi descaradamen cesso histórico do nosso cí-. "A Primeira Missa", ridícu-

M,: ,E V r n. rl� A.
',.. ,

"

',:'
-

",Rui'! Felipe $c.'�U1idt, 33
te espoliado pela "Colúmbia nerna, sendo hoje engaveta- larizado em Oánnes, líqui- r fi.': i'( • .Telefones _ �!'i76 e 6393
Pitecures", que fêz com que do; por sua própria culpa, dado nas bílheíterias. O fil-"

.: "'lnríil)l';'!I' dI'"
o filme fôsse vendido por esperdiçando seu irÍdiscutí.' me tem - algumas partes ex· .

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

;_,._'.;.....;........,..:._ ....... __
o

,_-_._.,,---.,_,.__• _
um preço fixo ao exterior. ver talento, fechado num na' celentes e foi (injustamente) .

.

,

..

> t.

O grande mal de Lima cionalísmo geolõgíco-tacista, arrasado -' totalmente,

('
.

.

d'-
"

'.(i""
�" . " ., ':" .' : ..

Barreto é considerar-se gê- "à la, Idade Méç1.ia:'. Antes de mesmo que' histàricamente'"

'a' rt·.'a's
,', ,,'-

-

'."

, ,,', _:,,\' .

.' ..

'

,,', ":.'
.

�� �ê��;�:S;�isc:;��e's:!�r: ��í�ic�et���;��:e:fere��:�!�, ::�ha involuido nosso cin.e- �j .�. '.' " .,'
r

'. ,� ','a,:,
-r

,'. , �':;U-,:�;.a,·'c'n>
"

"Cangaceiro", ..não 'podere- São dêle também "Pai·
.' ';

. �,' :-----------.. ..... -

mos, deixar de .analísar a ló- nel", "santuário"." Anansen- ". ,',
: ',:,

' .:' ;,

gíca de Barreto. 'M�smo seno
. do lucidamente, veremos -

,

'

do um filme artístíéo, "O que Lima Barreto, para que Arnaldo S. Thiago' na admínístração brasileira. IMPÉRIAIS .. Sua Magé.sta' sileíro, de tão gloriosas tra-

Cangaceiro" não analisou às alcance e qualidade de cio Caracterizam-no, em. primei-, .: de 'o',Ilnperar\ar assístío hon- díções, 'ao Exército (1e Ca·

Últimas consequências '3.8 neastra, precisa se reformu· Quase já ,.não leio jornais. ro lugar, a: áustél;idaàe p.o>: tem á sessão' do In�itit1!i{) xLasJ à Marinha de 1'<.I!r,a'\·

causas do, cangação brasi· lar, se não continuarão seus O meu tempo, que até ago· pr'ocedímento, a segu_rança Histórico e Ceographico daré, restituirem no Brasil

leiro" apelando para medi· serviços a: regimes' tot!;llitá· rl;t se ressentia de algum!l nas decisões. Fd'r outro ll;t· Brazileiro, e hoje com ::';ua a Ilusteridade das suas ad·

das fatalistas e escapistas, rios: com idéias que só a· escassez, torriou·se 'escassí· do, depois de 1'5' de "IbriJ I',s· Magestade a !ri1perqtriz, as· ministrações, o respeito, a

deturp'3.ndo excelentes ce· trasam a ,consciência práti· ssimo com os males' da .

senec, sistiu·se' à r;riov,açãb de, um sistio á missa cantada na disciplina às corporações
nas; apresentandO çangacei· tica do povo brasileiro. tÜde, qtIe nos obrigam a per

.

f�to a'. 'que ,def'de �s prfilsi-f �grejá da Misericórdia pela armadas e .às corporaçries
ros, que eram cangaceiros der maior ,ntimero d3 horas, dências r"public�tias dos:' visitação de Santa Izabel; civis que se desmandavam

por serem assassinos, e não EMANOEL MEDEIROS no repouso . diurno; princi· Oonsele11iros da monarquia, ,jnqo� depois em companhia em intoleráveis subversões
palmente' após as refeições. Rodrigues Alves e "AfQnsQ d'l mesma augu!5ta senhora da ordem, e mui especial· \
Nêste chuvoso 3' pe julho, ,Pena. ;nã" V'�1'YI()!' '!:II) BrasH:

.

sua' digna e virtuosa esposa mente à 'classe estudantil
porém, unia espécie de in· um' govêrno orle equipe, com:" 'isitar as enfermarias do - Que se tornara, insubordinll'
titição fez·me ,ler com aten· posto (Ú� um Ministério <;le hospital da santa casa, Quan damente, em professoral, in

ção o' meu' jornal predileto, alto níve-, formado por as·
. to á sessão do Instituto, vertendo a ordem natural

-� do qual sou colaborad0r des pecialistSls. de reconheciqo sabemos o que "lá passou das cousas, ;Não entreguem
.. de que vim para: o Rio' de m�rito: As normas adrtlinis- quando se' publicar o ·resu· as fôrças armadas o govér·

pOl'- Janeiro, graças às boas, rela· trativ'ls, que tem adotado 'os inQ !;los trabSllhog desta imo no aos Partidos' ,enquanto
ções' que mantinha com os p,tüais Miriirtrç.s, de u� 'mq-, portantissima socierlade, êstes não tiverem estrutura
dois mais férteis jornalistas do geJ;al 'visam à so�ução honrada sempre CO\l1 a au· polític'1 da natureza daque·
da época: Afonso Taúnay a . dos no!)sos .rna,is premez:tes

.

gústa preser:
-� "0 Ir::.)era·

'

la que' lhes assinalava o Pa�
Elmano Cardim, então dire· . problemas". ".-.' . , dor. Cqnsta·nos, p::>rém, que, triaroa, ao dizer que "A SÃ
tor do segundo mais velho _\panhf,ti'<i>s âqut>EhHr,' córi;

,

, ou',Hü' ( a leitur� d(.,�i traba· r.QL!TICA. E� FJLHA DA

I iornal do
-

Brasil.�· . ceitas de tinto, vSllàr, em· fuos· do� �Oci08 inscrit�, ;,' MORAL E DA RAZÃO" -

Nas célebres "vá:t:i"1s" do jorn?.l 'de tanto crédito, tra· como sempre, o Imperador é o que lhes pede o Brasil
, T')rnal- do.,'Commercio, que, zem acent�ada esperaüça llnimou co�..l �.la· presença . pela voz de um' pai de famf·

crp,a�V;:lrYt a derrubar miriis· aos corac'Jes brasileiros que os litteratos, retir�nd.o·se da lia hUl',lilde, mas cumpridnr,
tétiós,' ,encontrei, 'nesta edl· têm, vivas na r",emória as a· sala das ,ses",ões ás 8 horas,' dos seus deveres cívir.os e

çã6 de 3 de julho, um con� 'tudes Gagueje que foi um da noit.e. Na festa da Mise·
ceita promissor do novo go: dos m!J.to�es monarcas ,qa ricordia 'o concurso foi imo
vêmo: ."Apenas d.ois meses l>i.StÓ"'t8 do mundó, D. Pe- ,: 'menso" e era na verdade um

e' meio dO, iníci0. do atuàl dro II". 8. respeitá de que, espectaculo digno cio apre
Governo da Repú,blica, já sp,· nessa me<:ma ediçã0, regis,,' ço dos corações bem fo()r·

pode a'ssf?-"�"r que um nô- tra' o cit'.'�c ór�ã(): "1M4. A· ,mados ver o Imperador do
vo estilo inaugurou o Presi· '1'), 3g - 1\]' 1&4 - Rio de' Ja· Brazil e 3 sua virtuosa con·

.dente M8rechal Hurnberb'J np.�",!, - "'(!'1"1in!!'o - � de. sDrte percorreram : com o

de Alencar C"1stelo Branco julhO de' 1864. - VISITAS 'mais .vivo interesse essa ·ca,

sa' de caridade, onde se aI·

ber.ga· a miser�órciia e onde

tantas dôre$' achão lenitivo,
e conforto. Conhece·se que
Suas Magesta:�es não fazem
estas visitas por mera eti·

queta. ou para salvar appa·
rências; não, não; o real in·
teresse que tomão pela soro

te deste estabelecimento
sente-se pelas consequências
de súa animad'Óra visita. E
qqe

\

prazer não tem o povo
quando se encontra com seu

soberano em. taes estabele·

cimentos! Que exemplõ não
dã0 eUes aos grandes, aOs
potentados ,e "10S ricaços pa·
ra cultivarem essa rara vir·

tude chamada caridade?

Muitos imaginão que para
,

cumprir o divino preceito
da cariciade basta derramar

por mãos estranhas algl.\mas
peças de ouro nos' seios dos

pobres. E". possível que se

ja isto â lettra da lei evan·

gelica, ma:s, certamente, não_
é ó espírito. 'E' assim que o

Imper"1dbr do Brazil e a vir

tuosa Imperatriz tomão in·

teresse pela sorte do pobrt',
a quem fazem Sempre a es·

mola de um pouco de seu

precioso tempo. Taes exem·
'

pIos são de uma vantagem
incalculável para a nação.
:Ah! sim, a Providência Divi·

na vale sempre de uma mg,

neira sempre prodigiosa pr
la 'sorte deste Império. Ul
principe ghilosopho, sabia f

caritativo,
.
sempre auXiliado

por uma virtuosa e sempre
discreta esp0sa são o maior

mimo que o céu podia fazer

ao Brazil".

CINE RONDA8ABOROSO�
SO CAFE ZITO

V - CAPITULO

LIMA BARRETO E O
CANGACEIRO

Clínica Odontotõgíea de Cri
anças e Adu.ltas

Consultório: Rua Tene:1te
Silveira 28 - 1.0 Andár

Fone :�798
'Atende dtàrtamente das lb

às 18 horas
E?C('lll�iv:vnente
marcada.

com .hora

(C.F'WONn OIJI"Qur; I,PO
iii WAVí

Associacãodos Fiscais da Fazenda do
.'

.

Estado de Santa Catarina
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI

NARIA'
CONVOCAÇÃO

Pelo presente são convidados os senhiJ� ,

res associados a comparecerem à assembléi.3
geral extré;lOrdinár:ia

-

a réalizar-se no dia 7

(sete) de' agôsto do corrente ano, às 19 (de
zenove) horas, na sala do Conselho de Cor..

-

tribuintes; a fim de. deliberarem sôbre a se

guinte ordem do dia:
10. - Eleição da Diretoria e do Conse

lho Fiscal, para o exercício d� i964 .,. 1965
.

Florianópolis, 6 de julho de 1964
A DIRETORIA .

Aluga�se Salão
Aluga-se salão de esquimá, com 4

tas.
Rua Conselheiro Mafra� 182, terreo.

Esquina com a rua Padre Roma. Infofll'a.

ções pele tefefone<n. ·2(){;)5
.

,.1- •
• T

�o
de'APARELHOS

'.

,'., "
,

.,.

de "ANTA�, (!!lA- l" CAFE

I

COM 80AS FA(!ILI()A/)E� DE PAGAMENTO
. ....

APARELHOg DE, tlANTAe COM 42 E 60 PE�A9
APA�ElHO� DE, fJHA" E CAFt COM, fOi 17, 29 e .42 PE�A�'

�
=

'. ª
,

'

�

RESENTES J.ouvre
. ,

'r BUA TRAJA,NOl43 fIA

...·a�. ;�. �. _..__:__ ..!:�. '.. -.

fONE 33-41'
",

•

li!strf"itn
,�--�---�----

morais.

Na. n�esrria edição do Jor·
.la! do Comercio, de que es·

tamos ,cl:-:endo esta recoIta,'
escre" ,::a1'10s Maul inte·

1'es�.L. �mo artigo sôore
a E.., ,.;ituàção brasileira,
com o título' expressivo:
"Um ,·c.�>;:;eio "1tual na His·

tórir;, E,:Y'"ana", no qual che·
ga à __ :).::·l1a .conclusão a que
aCÍil:a Bgámos, com rela·

ção' s,:., ,;:Jvêrno do Brasil.'
Por dUma, Dinah Silvei·

ra
. de (,;:leiroz, em seu jor·

rialzinh'_- pobre, informa·nos

que del:t ..-q- de um mês estll'

rá fl.ln, ''lando, em base co·

merc�
, entre, três cidades

norte,' -' 'i-çanas, o Cinefo·

ne C11;' 'déia é a seguinte:
"a gente fala pelo telefone,
ao ladCi Je um pequeno apa·

relho de televisão coloc"1do

sôbre -:,·
..

_1a mesa de escritó'

rio.' N.: � conversamos e ve

mos ;')� 'Jequena tela a ima

gem ".\-.',:, daquele com quem
falaIT'.(,s a uma grande dis·

tância, como num circuito

feéI!8 '1') de televisão que se

vê e:'1 �eÜ'qs e exposições: O
inve;:yi;o que está sendo am

plarce:'l.se exibido na Feira

de N�vEl York, será lançado
ao púh1ico pela maior com·

panhia dEi telefone. No pro·
ximo 'y,oês estará fucionando

a deCl8rreis mil cnlzeiros uor

três minutos de conversa·

ção"", ,

Si,m, progredimos vertigi·
nosamente! Agora, :só o que

precisamos é de bom

e paz!

'. VENDE- �E
Uma casa de mA+erial, 2

_ pavimento[\;,
sito à rUR Alvps dp Brito n 50. Tratar com

o Sr. JOSE' AMAHAL FIJ ,HO pelo Telefo';',·
ne 3425, Palácio das Secretarias. '

, 'j

REX-MARCAS E PA·;ENTES
Agente Oficia' .. da ,Propriedade

Industrial
t{€gis�r(J de marcas, patente� de invençã·'
nomes comerciais; títulos de estabelecimen·
to� ins�gnias frflses de propaganda' p t;narcas

de exportação
Rua 'renente Silveira. 29 _' 1° andar

.

,
,

SaJa 8 --� Altos da Casa Nair....:.· Florhln04
P()tif' �,C�ix;:l Po�hll 97 - FC?nE" 3912

Comunicacão
Dr. Júlio Doin Vieira

Comunica a seus amigos e clientes r

rrtudança de seu consu1tórjo pm·ll ;:l MIa'Fel'
pe Schmidt n. 51 saJa 50 '_ Edifício Jaquc.
line (ao lado do Hotel Cacique).

C A f t L i N B 0, NÃO!
,

.

C�IiE ZITO!
....----..��......-�

..

Nada de
�EBITESVai Constnlir ou �fonna?

CClnslilte NOssos Pr�ç�
Ind. e Comércio Metalúrgit>R ATLAS S. \

Povo que ésteve ducante
melo século governado Pór l!;xl1a en1 seu catro

.estadista coroado, de tal en- Lon::> �p ftei:os COLAD�

vergadura moral e clvica,,' - SOO/, mais no aproveita
não podia continuar supor. ,mpni ,"Ias Lona.

tando os desmandos de u- C'I A r � no� !=P.FI(}Ç
ma época como a nossa de

'

tantll. di''.'301ução dos costu·

mes! Cabia ao Exército Bm-
f

9;1.1:" _<:;l,nto$ f4aráiva,.>

�j�TQ�'.
'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CLUBE DOZE AGOSTO - SABAIlO ... 11 de Julho - Soi(ée dê; GBrotas Radar'

11:k1I11!:CilOdElliJl='

.'
_

=��O BARTOLOMEU )::
- ,.

SABADO próximo, no Clu-
.

ACABO de receber- UIl1 otí-'
·.be Doze de '.Agôsto, elegante. cio dó Clube dos Lojistas de'
"Soirée't.vcom o i.desfile das Ga-' Fpolis., assinado pelo Secretário
rotas Radar de Santa Catarina José Elias, agradecendo em IlU

de 1964� A Soberana' do Clube me' do Clube a cobertura jorna
Doze Agôsto, Car�em Rosa Ca.-' lística de posse da 'nova Direto
das, abrirá o desfile. A Soberana ria. Agradeço a 'atenção <10 refe
do AtlânÚc0 Catarinense, a mai- rido, ofício.
bela veranista do ano 64 - Yedi

Silva, será coroada.

NA 'semana das MIsses es

taduais no Hotel Serrador, uma
bonita senhora da nossa 'socieda
de passou por Misse. Vários jor
nalistas qualido encontravam' ú

O ALTE SILVIO HECK, casal almoçando naquele Hotéj,
visitou o Comando do Quint-J perguntavam: A Srta. é Miss de
Distrito Naval, sendo' recebidJ onde? Posso afirmnf que de fat,).
pelo Alte Murillo Vasco do Vall� ela parece um::! Misse e quem
Silva e por todos os oficiais da- não a conhece dá' para pens:::n.
quele Comando. .

Alias, 'no Hotel Se:ffãâ'Qf, -ria épo':
ca das misses, todas, as mulheréc:
bonitas que se hospedam naque
le Hotel, !1a8sam por misses aLi
as mães já passaram pai' m1sse.
fato Que nresenciei em 196��.
ml:lJ'1�0 u�a mãe de lima dr;i
..... .

r>�.., -i,; (l;lt8S (ln +;t]11(1 (lI" }\![i�<: "Pr"',

(';1. pra mais bonita do Qué a sua.

filha.

o CLUBE Paineiras, prÓXi
mo dorningo, às viilte horas v,:u

hunenagear as Garota Rodar d
S. Catarina,' com, uma eIegan+,
reunião dançante, <:_ue cor:'h... l

EM Joinville próximo (L ccm:1 Jovem guarda florianopo
dezoito, na S. "Harmonia Lyra;'

'

lHana.
Noite de Fantasia", um.3 prom(J
ção desta CoJuna nró-Casa -L'
Amizade, das Senhoras dos R"
tarianos danu2]a Cidade. Abr,·
lhantará aqüeJa noitada 7equl�
nha e seu Cop�unto dI" B;::dAn�
O Rotary Clube da' Manchp�t(-;,

Cataril1en�e, vai c010car 11m ônk
bus, a djS!"O�j':'RO (10 CnlllnjC;+;--l,
para conduzir a dp1p'Y'l':'10 fl" ... i->_

nóro1;t:::ma. ('1110 v8i f�'7or <:n..-."co:;")

A MELODIA "Gare ta Ra

dar", de Antonio de Pádua e d
Professór Abelardo de Souza
será a música oficial da noitad.
do próximo sábado no Club
"12 de Azôsto", que vai ser exe
cutado pela Orquestra -de Caste

lan e ar-ompanhàda da cantor-i
Helena Martins.

I

I
I REGRESSARAM do

de Janeiro o Sr. e Sra. Almir=r.
te Murillo (Hilda) do Valle Sil

va, trazendo sua sobrinha. a ca

rioca Angela Morais de Bulhões

Pedreira, que vai
.

passar uma

temporada de féiias na "Ilha-
"

cap

t
r-

"OUTRA. VEZ", peça de
Odilon Souza Ribeiro, vai ser 'J

cartaz do Teatro "Alvaro de Cal'
valho" dia vinte e oito próximo,
que serÍí lançada por 'Geny Bo>

, "ges, às vinte e trinta hs.
'

PASSANDO uma 'tempora
da com seus familiares La Cida
de de Imbituba, a sra. Comte

Fr2" isco (Lêda) :Marinho, CO"l

sua filha, Izábela.

-

n:-:,<:uela sociedf.ldp. Hp1p1"'8' ]V[a1'.

ci�1rYH'nto l"grn '�...,rtir1;�� ......... �

':"
"Show,'.

A Diretoria de Lira l.'érÜs Clube, cornu
nica á seus associados que em virtude :12 Ior

,

ça maior a programação, do dia 'lo : .ca alu:-
NO Restaurante "Bombo rada, não havendo a apresentscão de cantor

de .Joinville, na terça-feira. 81- Luiz Henrique e, da cantora r{�],3 Lsâo.
moçou o Acadêmico George. -

.

Daux, . foi cumprimentado, pai. �
um grupo de associados da C",
mara Junior. daquela Cida-I "I.

No mesmo dia viajou �oDi. o se .1

"F k" t' "Ilha "
novo uc ,a e a _

. acap .

A EXPOSIÇÃO, casa' de

. moda� da "Ilhacap", ontem re

meteu para êste Colunista, um
belíssimo brinde para oferecer
a uma Miss, que será eleita pró
ximo sábado no Clube Doze dr
Agôsto, Agradecemos a gentile
za.

o CONSUL W. Douglas
IMacLain Jr. e Senhora, desde

ontem, nesta Capital, com visita

o'íicial. mantendo seus primeiros
contélctos com às autoridades lo

cal, désde Que foi nomeado: Con
.�ul dos "States", no Paraná e·

Santà Catarina.

FOI lanc-aào na "IJhacap",!
o c(;mdomínio Solar Da. Eugênia

..

na Tua Alte: Lámego por inter

médi� da Imobiliária A. Gonza·
.

\

ga, oferecendo magnificas apar·
tamentos.

NUM recente jantar o ho-
HOJE P t S menageado aguardava a palavrél'

; a: a roness€ ra. .

Sônia Mosimann, recepcionará .

do orador que não apareceu.
flS Patronesses da' III Festa de
Confratern�zação da Sociejrlde
Catarinense -. Garotas Radar.
O 'acontecimento está. marcad;)
para às desessete hs., em sua

confortav'el residência, com um
.

elegante "lunch'?

E POR FALAR em home
nageado o Sr. e Sra. Alte. Silvic
(Ligia) Heck, ontem, foram re

cencionados ne!a sociedade b]u-i _

meriauense e hoje. serão home

nageados em Joinville .

ESTRANHOU-SE é.: ausen

NO Querência Palace Hotel, cia do líder do governo na A"i

I na noite de terça-feirà o Sr. c sembléia Ler.isLativa e dos líde
Sra. Alte. Silvio (Ligia) Heck. res de bancadas. Falha do prato·

, foram homenageados com. um colo?
:'gante jant;:rr, com a 'presença
',<?Jtél.S autoriªQdes civis",m_ilita- essas LJhas estão

, ",,;:
. ",

,$.
i�_"?:";;t";;;';

.,. �'i ,�' �tenção...'

��''''''•.'t:-'�-.;"";,"",;;.'-,,·';'�";';;"""""�F��

c O N S E L H O S DE( B E L E Z
conselho sobre Ó ti'('1tr,':��C" . ,. neu o, l:n{tal1(l.1 ')

to da pele e cabelos ao ó')"
. .o ;' rtlgo deste ./jonnl

díco c·s·!)eei.ali.�;t!J D!'. Ptrr . compíetc pr 'a a

à Tua ':M:éidco, 31 � Rio de

Rosaeea .

focalizado .numa, secção
bre conselhos ele beleza.

D·_l. PIRES -Localiza-se de. preferência
no nariz e regiões adjacen
tes (na face) podendo tarn

.

bém atingir a testa (entre
as sobrancelhas) e o. queixo.

Por seu caracter inesteti
co a rosacea é um mal que
se enquadra de um modo
muito particular: para ser Man:festa_-se pela presença

...._--�---�----

."
-p.ES·-··-r '", �

ligênGÍR)
íl'uncisco

ATOS Df' ;):":�_EGADO D()

L A. P. C.: - Pelo sr. Gnu]· .;outinho /'..�ev�
.

ter Perei ,::c.!, delcr:ado do
A. Àrgemiro Diasdr"! IA?C, e: H .1' �� '.�ã�.. \;U ...U ti

T lR despac!y'U 'S se "'I .'.

processos durante a se .'..:;jl"

'-J..le passou:

Praneisco o:.Ioá. ::Iç. :;:)rb�

Domicia S:'V�, V:<;:nl
I

.

FUc<:lJ'do �--'einGr

Vitória Joüo NRndi
Waldemar Fernal�d;:;s Nas:

cimento,
Mari"l da CO:lCeição Qui:':1-

tino
f.driana Vergo ri:
Carlos de Modesti

Do�vali!1o Pedro d, Silva
Argemíra Bueno da Ne-

Am�n?a Jalm Inácio
,

Ladislau Laska

'Bergoldo Hardt
Walter Kopsch
Maria Duarte Ramos

Manoei Nascimento Bit-

'tencourt (diligência)
Walter Petters

Ind, Com. Teodoro Kroetz. Y2S

I:;lario Fuck & Cia.

Sampaio Biandli

�ergio Ha ln
,

Olivia Furl�:n 'Jélvhopl"lty
Constantino Ca3::Jgrande
Ir:'11ãos Laus & Cia. Ltda.

S.·A:

Turquato TaVares
"·�.idos Paulo Mendonç"l

Ltda,

daHospital N. Senhora

Conceição
Ar� Carolina Fruet

Walter Pires

LiJ;Jeral Bresola

Irngard
.

Beck
Horacides Borges
Resino Antonio' Medeiros
Antônio Francisco Mira,·
Antonio Soares Martins·

Luiz Hardt

Nair da Sib'l Parias

Irenr; Berg;feld
.José Frederico Som:a (di-

SJuza
.

& Serafim

Vaidevino Antunes de Li-'

ma

Mirocem Gomes de Melo

.loão Tomaz ele Souza S. A.

I. 'lc:,� e !"úcio Joao da

Costa
. Írmãos c" t"l Ltda.

João Vicente de Souza

,João Rauíro Machado &

Cia..
Alírio J�sé da Silv'J

Avenirl::t. Rio Brallcc. 72
,------��------------------------

TERRENOS_/-'
, Vendem-se

.

dois ótimos tel'rei:lOs SitU3-

dos: um, ao lado do Grupo Escolar de Co

queiros; o outro, em frente ao Grupo ESC0-
lar de Barreiros. '

.

FaciJita-se o pagamento.· Tratar com a

professor Goulart, pelo fOI1e. 2094 das 8 às

12 horas.
10.7.6,1

,.

VOlKSWAGEN NOVO·

Vende-se tratar Te}. 2467
9-7-64

Casa e . Terreno Vende-se
.' ,/

.

Vende-se uma casa da madeira com

terreno. Sito à rua São José, no. 376 - Estrei
to "';. ii;>,; çom. sr. Adíli,;nçt,mesnia..

. ;".' >o,> "

<+,.p1:.'�,:

50- de congestão, va�os sanguí-
neos aumentados. algumas
pc.s.uras de acné � 'intensa

seborréia. Observa-se prín
(;��dan8ntc !'l<JS indíviduos

a partir dos trinta e '_ d'r.) ;�
,

,

nos alcançando _�_( .

él1Ll.·c U� (.iLUlreUt,..:l t: "';':';-'..1. �J .... ;.

cíncoenta anos. Por essa 0-

Ga;';.ii.LJ j ti I,j �.l ..... ", .;.0... .... '-'" "._: �> .�.I.

tia coberto ue V"':lh,;.�J.lh;; c

corn a cor \·.i. .. ;�i.l .. ;l�_� :.1.;;..1. ',.� :.... \

Veii L"t8 \:"\"'.1 ol.:L:.1-:.... ....;Jl1 ..... : �; '.
\

IJ. l}·�ll1_n -:":.lJ '
..L_!. i-�,<;-.je�·�.J� � .'�

I.) G ...;_,'- ....�.._;\_ :.....L:_ ;U�.)., .. d::i gi;_!.!! Dia 8'Q. Feira - Bingo Dançante 20 hs.
Dia 11 Sábado -- Soirée Carnavalesca

saudades de lVíOMO 22h. 30 fi:
Dia 15 Q. Feira -- Hi-Fide Dançante

Dia 19 Domingo -'- Danças 19 às 24 liso
Dia" ?5 S�:)ado' ,- Baile de apresentação

das 'Ci\NI>I[JJ\Tt.S A RAINHA DO CLUBE
;)- DE NOVEMBRO

nuincuí aru

ue V(-'LJ..: ,;;;\';)
·

...t molc-il ia te

u,.).;_ l�)'i.l_;8., 8V:...,1�·'2, (:'-\.!! te! err·�

,e�,,"L,CL) o nnarecimento

\ L iufjma,

J
JI.

'....: .....

Oib .:':) Q. Feira
çante .

-le FériasFim Dan-
•

.) \' ,�, >

.. .ll L

DR.r.. _ .. -",-,L:v... .'_ .. ', ... 0�-,·_ .í.."...

.

�
... l .....

'
, .,

.'-.... h, 'í:\.O-DENTrSTi\') ...... -, .•• I' _� \...,._.. �� .; J. Lr... ·

\.;,LUl'II.

n:inÚl"!fl i--::)rniliano PiO XIl
�. l-auto

. 'I'ratamr-nro lnd(\!(l! " i;� Altr. Rotação.:A.:...1 ....... ,1 ::.. ..... �._) .h.} .,.:... J.·u.:::ia •.A.}. ..i..

... ( .. ').1.) ê:........ Lo .•:�l �.._;,.J.I.u' lia
.' ...j�)�:_'-: ......a ·JeL.� .:tl(LJ p.L·tk,0J.11za�
d�.s l.Á •. r; �.,{;_·le I�P.. .1lCL.,vÚOS

[-'"ro re�t

I S 8.�() ,<:

v -, ')(1 '10..... I,O(J

11.:�(l f', (1.1<;

. ('.

iJ�."'�gaUi] utElzandJ·se ::,s:-;o
,;.,,, ..._mente u r:Jdiutéuapia,

ca -bv� .H.:a e a' clra�er·

.. :,:-c;'Jagnlaçr.,ü. Departamento Central de Compras
lugar, des- CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA AQUI

SIÇÃO DE MATERIAL PARA EMPLACA-
.

"

'

.MEN':rO DE VEíCULOS
.

:,./J. \.... ......_.l.�-,.::,� lrL;Úv\";- v;::' ';·"'1)] Lare;;:;

Mi, .. i.tu.)., nu naris e','l'eg'ioes
. V.'.:o:iUllétS pUf m8i:o de ; U.11a.

agullla fina, em sessões se,

rnz.nais. Forma .. se uma pe-

Ci.UCll�\ crusta. que cae após
.� 'Chamamos a atenção dos senhores in:-poucos m�s e neto fica � ft}'e- .

�

nor cic"ltriz. Depuis vem, en teressados
.
para o Edital ,de Concorrêrtcia

tão, o emgregJ
' do radio, Pública n. 64-009, publicado no Diário Ofi-

também em ::,:91' .' ..
õcs .'de

set� em sete dias 'e 1'1" 1. to-· cial do Estado do dia 3 de julho de 1964, à
tr.l Ge oito a: dez sessões. pagina 4.
r . ultimo e caso a mol,estia
air�: persista lança-se t!lao Florianópolis, 6 de julho de 1964.
(. neVl. c Jnica misttir"l' RUBENS 'VICTOR DA SILVA
h CurTI �.C8 �)í1a e er.:cqfre. .

PRESIDENTENota: Os nossos, -leitores

poderão so" ";:u' qualquc::- 12-7-64

__,-------

;r .;�.

It .�{
... ;y iWVII· II'f;i.�-,

,.
'-, .• !J _!I 1ft . L__

,
.

,
,

..

_.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Florianópolis - 9/7/196'1
�---�------------�

('4�. .stival· d
da

Promovido .9€10 Centro Catarinense 23 horas, escolha e coroação do Rei do Cho
sob os au-nícios da Secretaria de Turismo pe. - As 24 horas, concurso' para. a escolha
do Es.a.lo �b Guanabara, será levado a efeí do mais original traje, típico, feminino 2

,

lo nos dias 10, 11 e 12 de julho 'próximo, na masculino, seguindo-se a entrega de premi
sede da Assceiacâo dos Servidores Civis do I

os aos vencedores. - A 1 hora, encerramen

Brasil, à rua La�ro Muller no. 1, em Botafo to do Festi;val.
go, o 10. Festival da Cerveja, da Guanabara.

A programação foi cuidadosamente ela

botada, devendo assemelhar-se o mais possi
vel aos tradicionais festivais de Munique,
aÍam�da região cervejeira alemã.

P:,TD. abrilhantar e emprestar I�aior cu
nho l'Bri'e! cristico às festividades, dever50
1?}'8;:>,:::ú' a Guanabara, no dia 9, procedentes
de SantH Catarina, as Bandas "Treml", de
dr' SJío P.f.'l1to do Sul e "Rio

'

Negrinho". da
cidade do mesmo nome. De Curitiba virá o

coniunto de dancas tínicas do Clube Concór
� - -

.

dia, e de São Paúlo, o Conjunto Austríaco,

DE INGRESSOSVENDA -

1

Com a devida antecedência, a comis
são organizadora do '1:!'e�tival promovera a.

instaiaçao de barraquinhas típicas, com

"venceuses' trajadas a caráter, para a ven

da de ingressos e distribuição de prospec
tos aiusivos ao Festival, nos seguintes locais
Lido, Cineiândia e Praça Saens Pená.

EUA e URSS iariem conversacões
,

.

pará. reâuz;r foçuetes nucleares
GENEBRA, Os Estados Unidos e

a Rússia concordaram, hoje, em começar
negociações bilaterais para redução do nú
mero de foguetes nucleares durante o pro
.cesso de de�armamento mundial. As' conver

A programação do Festival está assim
distribuída: Diá ,lO - Homenagem à colônia
Alemã - Abertura oficial do Festivalàs 20'

horas; com uma salva de 21 tiros de canhão

gentilmente cedido pelo Forte de Copacaba-
sações serão realizadas entre os dois co-pre

na, seguindo-se a "sangria" do primeiro bar
sidentes da conferência desarmamentisja deTil de chone vindo especialmente de Munique 1'7 nacôes o embaixador Clore Timberla-

Seeuir ..se-ão, além d-e animado baile, às 22
1

.

U cin, da URSS, Que voJftou no fim da sema-
horas, a primeira apresentação do conjunto

'na rassada para Genebra, a fim de .substi-
típico ao ar livre' às 24 horas segunda apre . .

.

., .

leri
.

'd .

'

t 1-' d bail às tuir o vice- chanceler soviético, Va erran
sentacâo o comun o no sa ao e ai e e a

.
. .:

b
.

1 b
..".

Willi F
.

•
J

,

-

t D' 11 H g ns'·' Zonn. TIm oer ake su stitui a 1 ian os-
2 horas encera�en o.

A laf ti -'d °dmenat
e

ão
.

ter, diretor d� Agência de ContrÔle de Ar-.
à colônia austríaca - 's es lVI a es era '.

.. 'd d ''.

h
. .

d f'l de mamentos e Desarmamento os Esta os
inicio às 10 oras com o nrrmeiro es l' e .' ,

. .-'

Unidos, o qual partiu para Washington, estacarros alegóricos, partindo da Praça' Saens semana.' a fim de prestar depoimento pe-
Pena, com o seguinte percurso.: rua Haddo- rante uma comissão do Senado. Os dois co
ck Lobo, Praça da Bandeira, Av. Presidente presidente tentarão definir os termos de Ore
Vargas, Av:, B.io Branco, .Praía do, Flamengo ferôncias+oara um futuro grupo da

,
coníe- ,

Praia de Botafogo, encerrando na rua Lau- rência que irã determinar .0 nível de veícu
. ro Mulle;. - As 16 horas, início do segundo los de lançamento nuclear em cada' etapadesfile de carros alegóricos, partindo da rua do desarmamento. '

,

Lauro Muller e tendo ° seguinte percurso:
Avenidá Princesa Isabel, Av. Atlântica Fran
cisco Otaviano, Av. N�S. Copacabana, í Av.
Lauro Sodré, encerando na rua Lauro Mul
ler.

As 20 horas, no local da festa (rua Lau
rã Muller, 1) , retreta ao ar livre com as
Bandas Típi�as. -. As 22 horas, inicio do 20.
grande baile. - As 24 horas, escolha e coroa

ção da Rainha do Festival, efetuada por uma
comissão especial. .,.. As 2 horas, encern:lment:::>

Dia 12 - Homenagem à colônia helvéti.,..
ea .. As 16 horas, apresentação das Bandas
de música e Conjuntos Típicos. - �s 21 ho
ras, apresentação do Conjunto e dan:ças Tí
picas, ao ar livI:e -.As..

22 horas, baile,
'

'As
',.., .

Acões do BtD adcuirldas
'I '.-

pela Alemanha
Bank", colocara a emissão,
cujo valor 'é o equivalente a

15 milhões de, doláres. Os lu'

WASHINGTON, 8 - A Re

pública Federal da Alema

nha adquiriu do 'Banco In

ter-americano de Desenvol
vimento (BID) uma emis- ,

são pública de ações no va

.lor de 60 milhões de marcos.

-A emissão é a primeira que
se coloca na Alemanha e é

considerada pal3so adiei.onal

nos esfôrços do BID p'Otra
mobilizar capitais europeus
destinados ao

:
desenvolvi·

menta da 'América Latina, O

cros das ações serão empre·.

gados em empréstimos para.
iniciativas de progresso eco

nômico da América Latina.

O' BID iniciou. a funcionar

em· 1960, oorn recursos ordí

ná,rios de capital autorizado
de 858 milhões de dólares.'
A Alemanha Ocidental junto
com o EID e os Est'Otdos U·

nidos colaboram na "opera
ção triangular" que tem por
fim reabilita'r as �inas na

cionais d'Ot Bolívia.

BID informou que um con·

sórcio de 30 bancos alemães,
.sob a dir:eção dO '�Deutsche

'J\'

QUIN'.rA pAGINA.

Homens
que comandam

.� ...�,.,�... ,

e que'dependem da preciséc
confiam em

.

'. ,�

@ _TI SS_OT00 O [bo'[j'm
No difícil domando da um oviõo:.�

"

\!ii do o precisõo de cada instrumento é vital à

d' te �if;' 'os ponteiros de um Tissot Militar Automático.
segurança e voo... O mpo �/�' ., '. .

,.

De precisão que merece tôda ccinfidn� é robusto' como nenhum. outro. ,Antlma�netlc�,
à prova de choques, poeira, trepidações, águo ... possui corda inquebrével e e �abn
cado com perfeição olé 00 milésimo de milímetro. Em todo O mundo, h��ens .de aça.o.' ,.
homens de responsabilidade como Você ..• estõo exigi�d� O farr:,oso relóqio Tls�ot Mlilt,ar
Automótico � O vistoso modêlo ccavencícnol e o novo Vlsodote que morco o dia do mes.

o
;;;
ri
.

c
"
o

.§
s

..,\;
. -'I.'

'.�;

Noticias'de Lages
Nelson Brascher nova Diretoria do Clube 1.0 '

de Julho, que ficou assim

constituida: - Presidente':
- Dr. José Pedro Mendes de

Almeida; Vice-Presídente, Sr

Remy João Brolhi; 1.0 Se

cretário, Sr. José Moacir

Ribeiro; 2.0 Secretário, Sr.

HeÚ6 Ramos Albino; Tesou

reiro, Sr. Franeisco Sebas
tião Reis; Bibliotecário, Sr.
Sizenando Ribeiro Godinho;
Orador, Prof. Evaldo Ferrei
ra Henkemeyer; Diretor do

.

Esportes, Sr. Mauro: Ram
buski Sell e Conselho Fiscal,
composto dos s.enhores: -

Oubrino Vieira Borges, Hu·

go de Castro Brascher e Jo
sé Helio Buidalli. Felicita
tamos a toda a nova Diretoc
ria e desej'Otmos uma feliz

gestão.

1950, Dr. Domingos Valente
Júnior, 1�0 a 1952, Sr. Val
do da Costa Avíla; 19,52 a ..

1954, Sr. Célio Batista de

1910 a 1�11, Sr. João Otavio
da Costa Avila; 1911, a 1915,
Cél. Arístiliano Laureano Ra

mos; 1915 a 1916, Sr. Vergí
lia José Godinho; 1916, 1917, Castro; 1954 a 1956, Sr. Gui:,o..r-
1920 e 1921, Sr. Aristides Ba- lherrne de' Souza Socas; ..

tísta Ramos; 1918 a 1919, Ma 1956 a 1957, Sr. Dr.' Newton

jor Mário Grant; 1923, 1925, Ramos;' 1957 a 1958, Dr.

1928 e' 1931 o Sr. Celso Ra- Willy João Brum; 1958 a ..

mos; 1925 a i927, Major He- 1960, Sr. Hugo de
.

Castro
leodoro Vieira; "1927 a 1928, • Brascher; 1960 1962, Sr. He

.Cél. Henrique Ramos Jú- lia José Guidalli e 1962 a ..

nior; 1934, sr. Outubrino Vi· 1964, Dr. Getúlio Antunes.
eira Borges; 1934 a 1937, Vieira, Como se póde notar

'Cap. �saac Gonç'Otlves R,a·. acima O primeiro 'Presiden

mos; 1937 a 1938, Sr. Eugê· te foi�o excSen'Otdor e Gover

nio Augusto Neves; .. 193& a nadar do Estado' Cél. Vidal

1939, Dr. Çélio Belisário Ra- Ramos e ainda mais dois Go
.

mos; 1939 a 1943; Sr. João cernadores do �stado Cél.
Dias Brascher; 1943 a 1944, Ar.istiliano Ratnos e o atual
Leontino Alfredo Ribeiro; ,. Governador' Sr. Celso Ra-
1944 a 1946, Sr. João Gual- mos,
berto da Silva Filho; ,1948 a

Escreveu:

. Para as festas juninas de
1965, do Serrano Tênis Clu

be, foram escolhidos os se-
.

guintes festeiros: - Aníbal
Narciso (Da. Conceição)"
Curt Appel (Da."Carmem);
Henrique Re\}��f;,; (Da. 11'

ma)" Felipe :·:tQãquim Si
mão (Da. Beatriz); Dr. Aron
Kippel (Da. Elusa):

,

Plínio
Letti (Da. Lorena) e Nelson
de Castro Branscher (Da.
Tilza). Pela escoU'lq feita os

associados do Serrano Tê
nis Clube, esperam que te·
nhamos no ano que �em'u·
ma bôa festa de "São João".

" L
Foi eleita. e empossada a

CONJUNTO, 'RESIDENCIAL VENDE-SECAMINHÃO INTERNÁnONAl
tão brasileiro
quanto, Brasília.! »

NOS TEMOS
�.,r

\
,

,
.

Registramos com imenso

prazer o aniversário natalí·
cio ocorrido dia 1.0 de Julho

p, passado do nosso farticu·
lar amigo e 'leitor Sr. Célio

Batista de Castro, 2.0 Tabe
lião em nossq cidade e pes
sôa de grãnde 'projeção em

nossos meios sociais, recen

temente eleito Presidente 'do
LIONS CLUBE DE; LAGES.
Desta cqluna felicitamos o

feliz nataliciante, auguran�
do-lhe perenes felicidades

junto aos seus exmo!?, fami
liares.

Compreendendo: uma' casa estilo mo

derno e esmerado acabamento, um aparta
ménto e 'um salão, êste: último ,com a área de
76 m2. sendo todo o conjunto recém-cons
truído. Os referidos imóveis são independen
tes, porém podem. ser interligados.

Ver e tratar à rua,Monsenhor Topp, nO
24 ..A, próximo à Esta.ção Redoviária. Fone
2285 12-7-64de que você precisa I �-----------------�------------------�

�

fSCRITORIO DE ADVOCACIA��a' qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem d�rilora. Em nosso estoque

. -

,/ecê encontrcrrá - com certeza - a

Pd',;,O ou e aCE,;ssorio que procurei, i a

pt'e';o de t9b'9!a,' genuínos, testados
em laboratório, ga.ranlidos pela mar-

I cC! IH. E, no caso de qualquer con

sulta sôbre e �eu International, tere

mos o máximo prazer em atendê-Ic.

o •

Representante 101 nesta cidade
n.. SOCAS

REPRESENTAÇÕES
FULVIO ADuceI, 721

..ESTREITO
Um -terço a vista e o resto

.

em 12' pr(>stacões juros
de, 'flpenas', '\,v" i "

, Completou dia 1.0 de Ju
lho 68 anos de exi.stência o

Clube 1.0 de Julho 'Ot mais
antiga sociedade lagea,na.
C�mo uma homenagem a

quela traçl.icional agremiação
publicamos ,hoje seus Pre'
sidentes: 1896 a 1898, Cél. Vi
dai de' Oliveir'Ot Ramos;
1898 a 1899., Cél. Antônio Ri-

. beiro .Ramos; 1899 a 1900,
Cél. João José, Theodoro' da

Costa; 1900, 1901, 1903 e ..

1905, Cél. Belisário ,José de
Oliveira Ramos; 1901 a 1902,
Major Carlos Schmidt Ju·

nior; 1902, 1903, 1919 e 1920,
Cél. Manoel Thiago de Cas-

'

tro; 1905 a 1906, Cél. Caeta
no Vieira !iq Costa; 1906, ..

1908, 191'1 e 1918, MaJor ota
cílio Vieira da Costa; 1908 a; . mento.
"". .'

f-rtinho Nerbnss;,
" Faça econômiai�comprando1923, M�,,; '..

�,
.

'
,

�ss; ..
,: >:'t@de Fáb(�q. j-;:,'�

,'_ .. :.'...... -,� .�:-"
.. 'f'�'.�,i;- ,-,/: ��.�(-.:;��;'.

DR. NILTON PEREIRA
Advogado

ABELARDO H. BLUMENBERG e PERSI A: HAHN
., "Solicitadores

AÇé'>�S: CíVEIS, TRABALHISTA,S, COMERtCIAIS,
PREVm:êNCI,A SOCIAL, ETC. '

Rua Conselheir<.> Mafra, 48 - Sala 2.
�,------------------�--'---------------

\

fORMIPtAS
Fabrica de mesas formica, cadeiras es·

tofadas em plastjco; conjuntos para bares.
Rua 14 de julho ri. 160 - Coqueiro�·

próximo ao (Estaleiro �avál).·
Linhas Modernas -- perfeitc;>
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19 ANüS DE LABUTA

CONSTANTE EM PROL

DE SANTA CATARlNI\

NO' SETOR DOS ESPORTES

,----

\

o Santos mvis 30 dias sem' P·e!é
'

SA"l"T�S,
part:lmento

A diretoria" der 'Sa:ltos 'mos

tra-se interessada em contr�iar
8 (V,A.) _ o de_

médico do Santos
ainda hoje deverá examinar Pe-

lé, q!le sofreu

mUsC',lar 1).0

nova distellsão

jôgo .de <:lominr>;o
em São .Tos.§ do Rio Preto. R\e
mentos ]iar'!i0s aO elt1b� adiantem

qUe o Santos fical'á 'sem o joga
-dor pelo menos durante 30 dias

'? que o impedirá de: atuar �on

tra, o lndependiente. em di·uu:a

pelas Semifinais da Taça' Liber
tadores l'ias AmériCas

....
- ��.. .

PGtfer�on roapa receu véncendó

ESTOCOLMo, 7 (UPI) _ FIo

yd Patterson vl';nceu, por pon
tos seu COm.patriota, o nol'te-

americanO Eddic Machen, ntllna

lutá -'de- doze ossaltos, disputa:'ia
aqui e válida pelo tEclo de pê-
80S resad os.
A luta foi dl'pu tada no Está

dio de' R�sumia

......,;

Harlem Si51f' para "spari�ÔtJ'�:d(i,
Seleção O;'m!)k� bras�lejra ..

Rio,8 (V.A.) _ Na rernião dv

CBB. foi decidido mor(:ar para
o p·róxin1o dia 15 a cOnvocação
dos .aseS para Tóquio.' E fico�
para a próxima semana a .solu

ção do Caso de Kane:'.a, qUif está

IfUspenso. Na mesma -oporhmi-

(lade, a CBB etituilQu, a propoata
\io Ql.1adro n'Q1;'te!"; ameri·.�no
Harlem Star, ._rival 'dos "Oi.obl!
trottp.r'" que qü�r,'Úzer' exibi
ções �p BTa;ii,em,:.�,:mbro.;St!
baixar (> preçà,' s�Mt:á 'de .heiDa
mento J:'a�a à :sel�çBo ol1m�i�.

',-,'

�o Bot'af�go cam,e§o do ftlrriêf,JQY'�'
·rril carfo�a

A r-quipe juvenil do BotafJgo portug.uesa X',cámpo :Qi'âi!ci:e
'já assegurou,' por 'l.ntecipação, o Madureira x ·ola;ia·_;,··' '.

..,

títvlo ·de campeão l'io turno .do �manhã - ·Fi.u,ri;ti��nge ,_x .B,�
certame carioca' de futebol, Sem ta fogo, na�. Lat:a:';ái1ra�:': .. ," .

ponto . p.erdido: quando ainda Va,"O [ia Ga�ií·(i�t;Fl'���,ga:
falta uma rodada para concltií- em São Jariuãio: ,\,'. t· ,.:;. ·

.•::1T:>
lo. Bonsuce�';'. x· c.t\inér1ca.
Eis os- jogos que ten:inarão O return!!' será Úli'c;.d� no' pró

o turno: ximo d"mingo; Com jogos pela
Hoje _ "Bangú x São Cristó-' manhã.

I vão•.

.1 �Taça 'U'�erladores da América
faz paralisar certame argentino
No próXimo domingO não se o Brasil, onde disputará no pró-

disputará o campeonato arg'enti
nO de ·futeb-ol. tendo em vista

um apelo endeíeç�i'io pelo lnde

pendir:nte, a Fe!'ieração Argeon

tina, pois terá qt:e vÍàjar para

ximo dia 15, contra o Santos

a primeira partida das .emifi::
nais, do campeonato doc. campo

ões �a zona Amérif'a.

- iIN$P:EiORES DE VE:NDAS-
'. Importante Firma de Máquinas Ro�o

viárias, A gricoJas, Industriais, Construção
Civil, etc. Necessita de Inspetores de VendáS
para Sta. Cai'arina. Exip:e··se .Experiência de
Vendas .e, no Mínimo, Curso GUiaSial Com..

pleto.
Devem ser Pessoas de RespoQRhiÜda..

,de e Alto G�harito.
p('C'pj1"lilirla��5I 1P. Alto Rpndlme_tns y,,_

MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

" COLABORADÓRES
,

'1' �_if;_UI.......LO_BO�-_MI_L_.ro_N_F_'_À_'V_I_LA_-_._O_R_I_LDO__L_I_S_B_O_A_MARto INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI
ABELARÍX> ABRAHAM

t

I
._.t.",...' _

.._.. -

..........

··

....i ..

s.(_ fora (O (ampennató Brasileiro de Ten
·R b •

F -d----
_....

(--.-�.-......._"'----------
..-------,;...--...i-.-----........;..;..--_;;_----- A Federação Catarinense de Tenis que

j !JlInl;uS� :]!)�e ii e eraçáo., ,ata.l1- 'i.'

""II' P' 1
.

d
.

anteriormente' havia comunicado aos orga-

lIe�s� �e FIJte"'o� de,SiH"',:;:; l'
. *,,' . nto e, ,

osla 8$isliram do cerlame nizad<)reS' .do campeonato brasileiro de. tenis
A 1iretoria da FecJerr ção ('a- lO' cI)rt"miC 11�. :�\.��.' !,:M�fn� ,'\

.

.

" '�:)�.', .... � .

J"'o�isfa.1 '·.QU8 .forçando
;

'DOYà�:tâbeJ* ....
: qet,erpliflªdo.,para a cidade de Santos, enviou

tarinense de Fúbol de SaUlo
.

end: sido o'Ílc!ifr�#: i��tÍça�: ao'
.

- f�, M .diré���iar:'� Grêmj�Inco' ',O ;Po,8t;t�eligráfiCo '

.

f'al;�u rêeentemente(telegràiria cancelando a. parti-
estará reunida' n anoi�l- de hoje ol�be postalist�'·o .. aió:·.d.a--.SJ1�., d; ..,"�, ... '. ',.:"·:';'·_�,""',.IIIi".�"::;.6r11ii�."� d PoS't 1 T 1 'f' de:

.

d'
',,, ," .' . ··.·.;C'·l:.. ·p··.·a>.·.'a�o.' ·do·•.s catarinense, 'fat'o quefoi recebidO

" '"
, "Os .,. .

.

e o
. ii., ,i'" égra_ IC'O' eram ". a' eis c.'?ll}prQl1liaBqs{ liendo, Por

, �
nas t'ependências do Estádio San retoria em não ;;U:in.:'prtr' '�í 'j"._

.

.co.�', á', -4�éi8ão.'
.

dA.,A"embléia .merrtores do alv,-v"lrfie cri . tr d .

F à" -

.

t
'
.: ". .' . ,: '. "

. . .

..... '

.' .

. ,_.
' en rac a 'na e eracao CIl .artnerr �anto ..passível de p,enli, fapo qUje i ;.. m 'U"

':
, .... "

.
,'. ····1 " •

d d
.

. ta Caítar-ina, oportunidadf' em zos -.rog.ran- �do. s pele Ên"'dáde.. o er'"
, Ext!a�rdin4ria da . Fede,- ,ClUmenSe rleverao consultar, o ca I d

• ." t b' '1 "d co 1- de 1
" '. .",' J!0..:5 rp.L e�a Pe.10�'· organiza ores a maIOr

_' ... -,

.

,
.

L ...... .... . -Se . e !,II .,0.,. e ..,a ao
.' e .um I everá'.a:conteCá ajnda está 'se-

que julgará a representação ,.1(' é passível de p·.e�a.:· A"r'é;;nião
.

r
..
ação, Cata.riiLep.·�.. '�.' Futebol, e':: Iendârie 'pa.ra. estudar a _12oisibili . I_'d I':i 1···· f" d

,.. .....;. ,--." festa t'enística do Brasil,.. "

. .
.

. petl, o ,-e. rcençaç, JCan o as- mana quando oa dIretoria da .r ,

Postal Telc3'ráfico qUe deixou e' tá prevista para às' 20;oQ::�Ol'a8
.

"et\l&4f iía-',����� de sábadO. ". dad;c de >voltar. a jiígàr nos'''.. sim ambas: 'as equipes áfjlstadas F. G_'F .s'; . estarã reunida. .;: ", Desta. forma.
.

Santa Catarina ficará à
de saldar dois cornpr imissos pc

'

.
'

'.
. .. < ': . F:lfueire''',� ·'e: ,Al<1f ·.passara.m a pama�"', ,,'

.' .

d
'.

.

. .

.... .,' '.

.

." l • , .......', .. �-Ó, ,
...

,., <'

.. ..

o Campêonàto' ora em .cu:rso. COm >a de�is.tência; .:�o·' ln:co: e -. :margem do' Campeonato Brasileiro de Tênis
-..-,_' J� .: C:�.'":�,.v.-�...

;,; •.•.:.:.�.:,·
..
;;.�.·'�,r,a.r.:H��li;a�.�· .

,i É bom ·qt·e 'se Jilga.. qu�. inCoa-' do postal ·.Telegráfieo··'-e 'tabei�
�... .. ;.

l[ x x.
'n'1s e Fo.t�ii�t�s não tinham li teve q� sofrer -totai• mUdança. Inf�btiJ e Infanto-Juvenil, denominado CAM

; 8i:�iifi��l: ::,,;� .:. ,/
.

, '

'; ".
ni'enor fclhanoe; de' "QJ;lseguirem A rod'ada retermin�da .pU'a �_: �1?EONATO :DA DEMOCRACIA .

..

,...• ,

... .."

I"
. 't·'.' , ....::. '. . uma' ellaSsifiéação .'entre '.os pr' Ínanhã��arca 'agor�' 'Bocaiuva It I ".

. •

--'__

,

'

..".'':,''" .I::�:��':(:;!: ... i. ,., ·���di�:f��:or�·��6���hl,�C�r:Q:_: .. :;ros :.post�s aó f�m 'do· 6er,\�;' c��:i�c.o e '.Carav��à do 'Ax X :':;·�'ALI�:I·.O·.'·:("'0'�f�o:n�� I'ra,-esr. ia
---

.

. c·, ,

. .

'éndó (r'e ieséísão d� coritra' coui
. .

. I I un �jl.1ll ,J
.,' '. .

1
. OO;:Seiido��i��r:ll�do .CQm ge o cl"be m' ar�,·l�·sta. Apo'.s reU'nl'r ,

-----...�------------.......------...;.-

'(
.

'.

'H" I'Um elementO de ár�a para Bcprr' " .. -..
.

u V •

I '

, . , . ral e?tpectaÍi:�á; '·Pelo�: ,clubes :l
. IQrf.· 'a'po 'AS

ü ausência de Pel.;' e de"
..ÇOuti:.. re.post� do':!itbUIIal"de- Jmtiça

se, a diretoria do Clube )'ortuá
ftl -=1'

.. ." '. '

..

' : ,,'....

nho, apontando.':'fe.· Mazzole,' do DesPQrti7a,.•�h�e_ il c.onsclta que
rl-o reSolveu ConCeder, po:ém fi Vfa

..

ria ._.e 'r U abrirão, .sab.ado,, .a. s,.e"un o ·nOSSo. pais e.tará sendO' re- Nada mcnos

Milan, Samarone, da Portuf.>'\l!,?sa fará.' ÍlF.Ç:.F".,�o ·.t-oc�·nte:· aO na
cando O jogador com pas;e .pTe !J pz;esé�tado na Cempí-'tição nada- Um nadadores est.ão imcritos pa

Senti'lta, e Tostã.o, r.i� ,C�ze,U:�.de 00 da C'lntràj;aç�es ',dJe r�forCOl
H°d::i:tliUrb�eo á��:.I�::ur 00 a,:II'Ue�Dac 'd''a ;0'·.ala.··.,d·a do c'e'rta,m''·e.· ·ca·,.·oca; .

tória, d.e·nominada
..
Capri-NápO- 1'a:l pJ'ova qUc será desenvolvida

Be:o Horizonk,.iC'Omo. 'ó •. vi,�EJ,do.
por 'p.arte:. dm: clubeS :visando as

v I' UJ .

1es; .pelo c:>nheódo nOílador bra. n� próximO dOJ:l�ingO em !\',ípole.,
O Bangú já tespOnde" :negati- .

.
.

, ..
,

:'t':
.

. "ata�inense .para, ret"rndr aR fu ,o cà:mpeonat-o' carioca de fut� canã.. .,Ile.·iro. Abílio Couto.',
,

, •. 1" ,_ c', '. h_oe, SUbse.'lu-,;P. e�
. do. certame .

vamente a sollcltaça.·o que .lhe d.i '.'. i'" rd" .. '....
• tebol cariaC"'"

.

b' 0'1' ·v·�l·,·.te·r .. segU.'mento na ta. - Ba'n":" X S" C'" t6v- -�--_;;,.....;..-.,,_-----...." ...------------.,.._
,

, . _. '.:. '.' " �brrgl!o-ve e.
.. I" .•. -"Y. v •

. ,.,u ..... uS. ao, em

rigiu o Santos sõbre o emp�ésti. ' . .' 'de d�) iáb�do, com O i€�contto Moça BQnit��
mo dos atacantes P�ulo 'Borg'es :'

lt' 1[,,'x .

x-.x x
qUe colooará' frente. a frente o\l CamilO Gt:'ànde:e Vasco da Ga

e Bianchini. conju�tol do Y:uminense e do ma, em ItalO'Del Cil;lla

Olaria. O Flumln'ense venCeu BonsucessO x· .Canto do Rio,
na estréia ao elenco do c.amp>o em Teixeira dlEl' Castl1o .

Grande pOI.' � x 9, iElnquanto que l'ortuguesa x Mad.}1reire., em

o Olaria pettteu apeTtadaroente campo a_ ser indiéado pelo. �
para ° BotafOgo por 1 x 0, Do bro-V:etdes.
mingO, a r,;aada Sel'á completa O. F:amengo estará de folg�
da com �s enContro.: da rodada ..

BotajQgo x AJné'rica, .no Mara
.

Pela te:rceira 'vez' consecutiva

., cotej�' São :ria'�l�"e Atléti�o
�m �quêné� ;'0 ca�pe:onato rc':

lI'.onal dI: prof;sl.onals; foi tra;lS
ferido. 'd';vido, àS- chuv.as. Assim
.' ." - .;

.',
.

.

"

�

,&1'140, samp<>;'-lino.· e �tleticanos

.. '.

.. p.everã.o Jor:::ar' d�m.ingo p�óximo
Nos assaltos fin�i., Pàttett?�· I)omo .ptelímiIl�r, do fncontro' Pos

impôs sua' superioridade e. Me::-
'

tal' Telegráfi.Gô ':x Comerciárl�,
Cdel! f.:li à lona, no �dé::imo: aSS&1 pelo. certa'me -�sta·dual.
to ientretanto. o -j'giz T�,'J,

.

'.,. '

.. �,,' .

.

Wnltham não jnicl� �:C;�-i·
gero, QuandO,: foi' 'i�cliado., oc:dI ;

cimo-segunf'lo �8�lt�,
.

M�heft ':;. ; A 'diretoha- d� F\an-'EngO de
sangrava abu_ndanUiriente,

'

.; CaxiaS dO s.�1' vem de enviar Con

.

'

vite,' a9 Me�r�f;;l ,para .se. exibir
eb ,gramados' g:áuchós.

Está marcado para -o plóximO'
dia 19, os f,est"j,:,. qUe comemo

rarã-o a .passágem de mais um ani
versário do 'Palmiêiras de Blume

nau. Várias feStividades serão

realizllj'ias e mtigozijo ,aO grato
acontecimento, esporUvill•

(
x x x

:,r' x' x· de��o�:�x�:�n�i�:�:s:�!:,ã� :: '. �� �ará re��id� hoje. a . Comissão
i::�::·r:sd:oG�::�!I�id::eB�::�. Técn;c� d.a Se·leçijo' Ol�mp1ca
de Tubarão, em partida intermu Rio, 8, (V. O ,.) A Comi"ão ra 'aos 'J��s (le TÓquio. Além
cip ..l amistoSa, O préJo já fOi Téouica da Se�eço I Olímpica" de doS mi'mbJ:os do

. D�partam�ntQ
3 e'ltado entre. as dUas direto- "utebol está .convocada para Se- de Futebol' da CBD d�verão Cóm

ria" r�unir amarihã. às 17 'horas pat:h parecer Carlos' Na.�i�ento,· vi
tratar -da representação brasild ceIlte Feo,la e·· .Rú{1clt: lIermany", .,'

---------�-,--,-----------_-------------------.
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IMPRESSORA

". I]..D •.. '

�.

I .

" :\ �"r�.r; '.' � •
.. t, Â, .SSORA h!QC, O PCSIUI todos OS rec: ... rsos

e o nt:�essório npe,ié, :in f,oro gorantir sempre o

rr::.í"lima em Quolquer � trviç., do remo,
'r, ;;�·Illho idôneo e pe:' j,o, 11m 'lu, v. podé confiar.

desenhos
clic:he.

"

folhetos - ca.tálOQOI
.cortozes e tarimbos
'impressos em V8rol

PQPetor�

.. ...

IMPRtS$ORA MQOÊl:O
DE

ORIVALDO STU�RT' (i1A..
,

.

RUA DEODORO NI33-4
.FONE 2517-·FLORI4NÓPóà.í$

REDATOR
.

Pedro Paulo Machado
'1

COLABORADORES ESPECIAIS

•

IS

do que vinte e

'.
A nova' formula do

Carioca de Futebol
Campeonato

.

�tQ,' 8 (V.A.) _
O cam'peona

�'O 'CaTi'aca iniéiado sábaqo 8I_lre .

�e:itt�·· Íllnio� importânj::ia que" "s

.alltêriot;eà. ISsO porqUe servirá'

dé' ba� .para·. a nova fórmula

Iii Ser: introdu7.''ia � partir de 65.

Jã .rip·. h�verã d,uas divisões na.

Fed�açJ,ão CarlÓCa de Futebol,
. á DíV,üãio Extra, que, arregimen-

sificados em' 64, e a Primeira Di .

visão de Profissionais que en

globará os Ci)lCO' élubês restan
tes. Em, 66 o último colocado
da Divisão Extra baixará auto

màtican;t.ente à Primeira Divi

'siio, enqUanto <O Campeão ,";essa
eategoria subirá à Divisão Elttra

também autOmáticammte.

·t

. ;:
t�rá'os �., clubes mais b.em elae

", � .:'
�

.
.

,
.

tmàndo��l
-------_---------�--� �

,

'.',< .''.�io -..... Ju.1ho -._. (Corfesia da Cruzeiro
dó .. SuU· _._ Tiv� conhecimento, através o

com,nnnheiro Maucy Bor�es, e mesmo pelo
nóH�i.;h�io de possos jornais e emissôras. que
o:Ftrt;bol de Salão em nos,sa 'Capital está em

, polg::mdo.
"

Há .nOllCO· 'temno êle plndo en(!'atinhava.
M�� ..�ecrundo os informes t-le annuiriu perso

�alidRd�, grm;(1é número de adntos e prflti
�flntl:"s, ('he�ando mesmo a empolgar nos últi
_J .�. • •

mos', tel"'100s.
"

,� " Este. esforç�do desrorHsfa Berreta. aue

'sf'Plnre ,1:f>1.1 tnNós os' seus e�forcos em nrol do
Fi,t�hol de S::I.1ão: deve,esbr �p'()ra satisfeito
p6r �TP� S�l1S psfor,.o� ('orm:vlos dI:" p'l(ito.

N?,fl rl:"s+am duvidos �ue possuimos um

· bom nl:mt.pl de �oP'::!rlores n� fntpbol' de s::llão,
se bpm �ue a maioria.. ai:n�a disnuta o fute

. bol �e C'-=1.rnno, o que faz com que nercam mui
·

to de sua t�cnica. embora se -pareçam os dois
esnorte�, Mps, se levarmos em consi(1Pl:l'}cão
'o tarnaf1ho da t"luadra. da bola e'das balizas,

· e mp�mo d�s leis cme rep'em o jO'lO. chegare
m0� � C'(\)1('111��(\ de aue não é muito praticá
vel um !:ltlptfl ::Ifeiçoar-se aos dois esnortes.

As !?r::tJ1i1ps eauipes ela Guanabara, i4
em r:n-�n'lrle n{J!'Ylero, nRo utilizam um só d·�
sel1� "cohras" do. futebol de compo no fute-
bôl ,lp p!:llão.

-

Toelos ou au::tse todos atJetas de noss:)

Íute-hol de saJão". brilharam iá no camnõ de
fl1t�hol ou ain,l�' hrilham l\I[�neca. Maurilio,
'lVfR'rt'lO 'Pinto. Cabrera. Alexandre e 011t1"OS

!,,�1�" 'fO'rMRr:-nn e1;'1 nossas equiues . de fute
�Àl � tplvpz :-inna formem pois possuem qua-
lidatJp,s pata tal.

.

Se se detlicassem exdusiwmi.l:"nte a ês.;.
te novo' esnOJ1e, não ten],�mos duvidas, ren
d�M�� ml�Ho rn::tis.. e tPri�D1('� então uma

m-a·TH1e �eleçãn tle fu+ehol de salão, canaz de
brilhar pm' qualqller lugar, pelo conjunto e

�la técnica. :t: ,
.

.

�

.

,"� ':j,:<

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LIRA, TENIS CLUBE - Dlt\ -18 SABADO

austríacas, a f im 'de nego- empreender viagem para a

cíar o fornecimento de m-a- capital francesa, como já de
terial para as indústrias si- cidiu. Tal visita à França se-'

derürgícas e usinas 'elétr'í- orá a primeira que faz orící
cas da Romênia. ApostaI vai .almente ao Ocidente um che
também visitar 'as indústrias" {fe de govêrnó .comunísta da

,Europa. Apostol declarouaustríacas, enquanto estiver
no país. que, a viagem .do primeiro

ministro a Paris reflete' "o
nídos".

As declarações de Apostol
foram as primeiras formu
ladas num país ocidental,

por um dirigente de país li

gado à: URS$. Apstol 'chefia
uma delegação oficial que

aqui chegou para conversa

ções com as autorídades

. A visita de Apostol coin
cíde com uma inesperada
viagem a Moscou do primei
ro-mínístro da Romênia,
Ion-Gheorghe Maurer. , Par-

Visto perma ente pira a irmã �g
.

finei rastro
Rio, 8 - O' chanceler Vaso'

co Leitão da. Cunha decla-tíu, ontem, de Bucareste, e

,xatamente 20 Pias antes de rou ontem à reportagem
que a. srta, Juano Castro fi
cará em sua Casa, .ao chegar
ao .Brasíl, como hóspede da
família. A srta, Juana Cas- .

tro Ruiz virá' acompanhada .

de, uma amiga, E'li Esteva

Lara, às quais a Embaixada
BraslleiI1a no México rece

beu ínstruções do Itamarà
ti, n'1S últimas horas, para
conceder visto permanente,
de acôrdo , com o Decreto
Lei 7967, de 1945 (Artigo 9.0).

A VENDA

_ Oportunidane para renda ou edificar! Na rua João Pinto, sobradocom 2

frentes.

-:- Moderna residência' com 185 m2. Amplo living - Sala de jantar - 3 dor-

mitórios, demais clependências, possuindo armários embutidos, construção finali

zando, na rua �ão Jcsé, esquina da rua Garcia - Estreito.
.'

_ Resiclência com vista panoramíca para o mar na rua Professora Maria .Jú
da Fr'lnco - 3 quurros, demais dependencias e garagem.

_ Na rua Tenente SBveirá - sobrado vazio PllÓpriO pa� morar ou para
rencs,

, . . .

_ No Bom Abrigo boa casa de madeira por preço; digo, por bom 'PreQO,

.

_ Ampla residência de 2- pavimentos com 4 quartos e demais dependênciaS
muito amplas na nia Tenente Silveira; 88.

.

_ F2ra m�E-m gosta de uma boa chácarâ, boa casa isolada com terreno so-

'branc;,o parll. edificar outras casas, nos fundos do futuro Hospital das: Clínicas na

:ua, Santa I,uzia na Trindade.
,

'

_ Cnsa de m'-tdeira pintada a óleo, pova, vazia, banheiro de.,alvenaria . nos

Barreiros, construída sobre 2 lotes.
_ Propriedadf> ·de 4 hectares com casa nova, vazia' e' com todo conforto na

Ponte dE.' Baixo em São Jpsé.'
'

TERRENO A VENDA
""� . .".._...'.._,,_......... "'...,.....

�
... ;."' ..

=,.� Uma \fazenda no sertão de Santa Luzia.
_ Lote no Estreito com frente para o mar.

_ �; lotes a 300 metros da Escola de Aprendizes de MQrinheiro.
_ Vários lotes pm "'poiel'as e BlltTeirOB, vendas. a prestação.

junto a praia na �ua Theofilo de Almeida..

SALAS DE FORMICA
Maravilhosos e novos conjuntos com Bufet
_ Mesa Elástica e Cadeiras Estofadas cor 1

Revestiniéntos em Plástico

Cr$ 260,000,00 ouConjunto com

Bufei de 1',80 10 pagamentcs de Cr$' 34.000J'�

Cr$ 180.000.00 ou

\ Cnnjunto 'com
Bufet de 1,90 10 pagamentos de Cr$ 36.000rOO

Cr$ 320.000,00 ouConjunto com·

Bufet de 2,20
'

10 pagamentos de (f$ 40.000,00

,

MOVEIS• Diferentes Conjuntos
à sua Escolha,
em Fórmica nas Côres
TECA ou Jacarandá
com Decoração em

Fórmica Branca tiMO
Rua·Jeronimo Coelho, 'N� S

,

I �E'l'H\1A f'A�"j i'>A :

desejo da �omênia de ínten
sífícar suas relações com a

França", apesar dos diferen
tes' sistemas sociais. Não há
qualquer "indício de que a

viagem à França> conte com

a aprovação russa e é poso
sível que ;seja o. motivo da
viagem de Maurer a Moscou,
a convite do prímeíro- minis
tro J':IT:ikita Kruschev.

missara" como a de outra
missão romana aos Estados
Unidos, em junho, que teve
como resultante o nôvo a·'
côrdo comercial e' melhores

Estudan· tes em Férias � Promoção do Departamento Social.

Jder da Romênia Reitera em Viena que seu

'ais Pr'osseguirá com a Politica de" Autonomia
VIANA, 8 - o primeiro viétíco, Achamos que a idéia

Evice·primeiro·ministro da Ro de contrôles supra-nacionais
. Ccn'o.

A,

m 5:Ca .mênia. Ghecrghe ApostaI, eram em contradição com os
I1P" .ntíu que seu país pros- principias da cooperação so

;eguirá com a política de cíaílísta", Referia-se o vice
i.t'_�J:'"ndêncla econômica .a selho Econômico para As
respeito de Moscou e que es prímeíro-mírcstro ao Con
treitar;:í seus laços com o 0- tência Econômica Mútua
cidente, apesar da 'crescen- (COMECON) que, junto

+ ,e pressão soviética. Apostal, com os russos, coordena a

que se encontra realizando economia da Europa Orien
conversações para íntensi- tal.
fiCação do intercâmbio co
metcial com a A'ustria, de
clarou aos jornalistas que o

, regime comunista romeno

"manterá sua posição! em-

'jora nossos pontos-de-vista
,ejam 'discordes dos que
t.em o Partido Comunista so

A srta. Juana Castro, que
é irmã do Primeiro-Ministro
Fidel Castro, virá a convite
da Embaixatriz . Leitão da
Cunha.' Frisou o; chanceler
que "isso é natural, pois elàs
são muíto, amigas".

..

O ministro Leitão da Cu
nha disse' que não hav�rá
qualquer toque oficial na

recepção à srta. Juana Cas

-tro, já que o convite foi fel. A,itônió A. Mar,·, - São Vicen Antônio dOS �assos - Morro Ida.
to por sua espôsa, não en- te de Paula. Cruz

volve compromisso de par- Antênio Andrete - Schwcidson Antôni'o Queiroz - MOrro do Mo

te do Govêrno Brasileiro. Antônio Augusto _Werner - Sll- cotó

Absteve,se '0 Ministro d�s va Jar.dlm Antônio R. Paiva - Servidão

-Relações Exteriores de C97 '

Antônio Batista .Jr. _
Lauro Li Raffas

mentar notíci"ls divulgadas nhares. Antonio RomeU :vloreira - Servi

pela imprensa, ontem, in�- Antônio Banzato
. :.. Servidiiil dão MaÍcinho

.

" 01
cando que a viagem da ir- StolieGk Antônio Roqt e -. Pa)1taJl.a�", ,

;mã do Primeiro-Ministro cu· Antônio CarlOS Wen;sr _ Fl"lncif, Antônio Rosa L. Dia:rCar�"i;o>
, ,
__��_. bano�e.s,t.;i�ada:,.à�'e0�c1.Y<.ãº ,cp�j;i.no..", \--�..; -'-,_-�_.: _-Felipe Sohmidt .

de um plano de cÇlmbate aO On,�ônio Casemiro. Gonçalves - Al1tôrtlo Rosa. da. Conceição,-
.comunismo intern'ldonal. Beli7.aIflo B. Silveira. 'Cle�ente Rp\'er�
A amizade de Jmmita com 'Antênio. Clara de Olh'eil'a Antônio Salum - Prógetada L.S

O casal Leitão da Cunha !e
V� inicio quando o atual

chan.rn1er era embaixador
em Cuba. Certa vez, tentan-

perspectivas de normalizar
asrelações diplomáticas en->

tre Wshington e Bucareste.
O visitante .garantíu que ês
te "somente fôra"o ponto de

_ partida para relações mais
Apostol comentou que .seu: estreitas com os Estados U

govêrno espera que a visita
I
a Paris seja tão "ütíl e pro-

do escapar de perseguíções
que vinha sofrendo por par
te de autoridades do .Govêr
no de Batista, refugiou-se'
na Embáixada, brasileira e

as . :atençóes narecebidas
missão díplomática do nos-:

f;10 país de) am início·à apro
ximação que desde então ca

d� vez J?ais sé fortaleceu.'

---------------_._....�"""._------

EDITAL
Ficam 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:
Antonieta M. dos Passo, - An tõ nio r:le O. Mend;es - Rui

Barbosa.Costa .

M�n3endor .OOP!l..
Antônio Cast.o -_ Lauro Unhares
Antiínio Euzébio de Socza' - Ma

).'ia júlia FranCO

AiltônÍt' Felisbino da Silva _ Hcr

Antôni'o SantaeIa, � Sant 111I\Cio

di", Loyola. _

Antônio Silva ,- Servi!lão Rafi.

Antônio Silva _ Silva Jar,1im
Antônio Scrretino _ Jerônimo

COelho.
Antônio V. do Silva - Glen,en
te Rovero

AnCélm!l. Paulina Silva � Morro

do Mocot.ó .

An�elmo Garcia e outros �
Aris

t1des Lobo.

AnselmO pedro Viana - João

Carvolho.

Aparício R '11l1 QS Cordeir,,_
3310- 1-3.

Aparício 'TI<:1mos Cordeiro _ Caet

A,ntônio Ji'rancissP Santana

RUa Nova ..

Antônio Fl'ancisC'o de Sou?:a

p"dre Sch�ed,á
An�óniO F�orando Silva - Oli-

IIerdi"Ú:qs 'de A. G. Gabra1 -

Clemente ,Rovere.
Antôn'io G. ·Jof'g·e - Si;va Jar-:iim
Antônio Gomes SOares

,RamOS

Antônio Go'nçolvoo 'Santos -:- M�l'

1'0 do, i\1ocotó

Ontôl�io J. Fer eir'a _ Cne'r"
Antônio J""quim BC�'nardo-

ra.

Apolônio. S. R. 011Yelr;-; - '0,2:
j"mim Constant.

Ap<>l.ônia Sth"" fel' Y1at,·ns-
Morru (. a Cruz Laura Melr.l ,

A�tôrii(> Joáguim -Jacin_tO - Ge
nCT:Jl Vis:l';) da TI9::a'

_l1_ntünio J6rg"e Katc:pis ..:. TIni

Ba,-jjrysn.
Antônio José da Costa - Lau

ra, C. Meira

Antônio Julio cll,,! SOllZ"
_ Cnpi

tã'o 11. de BarrOS
Antônio Julio de Souza _ Servi

dão\ Furt�10
Antônio L. da P.osa - Servidho
Fntado.

Antônio Lari Siqueira - Tomaz

João Santos

Antônio Lúcio dos Santos -

Vis();)nde de O. Preto

Antônio Llld.iyinO Sm;tos
Pantan"!.

•

Antônio M .. de Oliveira Viscon:l_

de O. pteto.
�ntônlo Í\Iachado Vietra _ LaU

Ap'oIúni':) Ii .. ,Gonzu�r:J' - .-\l'lp·('lJ
La. Porta.

Arolônio Pel'c:l'n _ V.:ntur"
Apolônio r!lcirh:jlJ ROlll'"t

Ar�rangllá.

AquinO TonH'�7. dt! Lima - 'i'.T'lll'.

jor COS�:l.

Archimedes ?-long,uildot _ Co"se

Iheiro '\iaha.

Are :r-L E. ;\1. J. Manhcunch
- Felipe S"h'n:dt.
Arfeu JoEé de Sou?'a P"!'ai:1 'ln

P .. tacho.
Arg"inio Leandro SOU7.a - 1.To1'1'o

da Nova D,ss'"bàta.
'

Ary ele Ag'u;ai' _ Santa 'l'crezi
Ilha

Ary C. Berreta - Hercílio Luz

Ary Charne' c�1 Berreta - Mau

ro RarnOs 173

Ad Cabral e Filho - Esteves Ju

ro Linhnl'eS. nio1'.

Antônio Mano>:!l Francisco - Es . Ari Coreia da Silva _ Irmã Bo-

trada do Pantanal. nativa.
Antônio ManOel Machado _ pan Ar! Higino da Silva • Prt>fel

60r Anacleto' Damiani
Ari Jaques _ Servidão Franzoni
Ar1 Nelson Espirito Santo � Caei

ra.

Ari NiE!veS GonçalveS - .Joaquim
Costa.
Ario,toode Carvalho costa.
Hermann Blumenau

Aristeu. Carminatti _
Ferrei

ra Lima, 51

Aristides ,Aguiar Ju�ior � João

Carvalho.

tanal.

Antônio M. V;ieira Herd;el -

Pantanal
Antônio M. Vieira � Pantanal.

'Antônio 1\:I:arianQ - Morro da

Nova DeSCOberta
Antônio Marix. de Oliveira - AI
tamiro Gaimariics.

Antônio l\Iateu& 'Kruger _ JOsé
Boiteux

Antônio Matias Melo - Capitão
Osmar 'Silva.

Ant;9nio Matos _ AlvarO Ramos

Ant&nio M�to Plimo e. outro
ebn.t1belro IIàfra.

I
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'

[xitttâo te . ( u � l ullmi 's
A Associação Comercial de Florianópolis.

e o Instituto de' Cultura Germânica,
têm o prazer de convidar os seus asso ;

ciados o mundo estudantil E; demais interes
-

, '

sados para assistir à projeção de dois filmes

culturais:
'

'�' .•".
--"��'f'fP"

•

',. If

L _'. Entre fórmula 2 moldagem
(produção e aplicação de matéria plástica)

em castelhano

2. _ P-:!sauisa e vida

(Bayer AG --Leverkusen)
em português

��:Í>'� �l?r�se�tação terá lugar 110 Auditório
da..:F.t?del'ação."oo,Gomércio de -Santa-Catar.ir.,.,

.

na, (Palácio 'da Indústfia) Da qui.nta-feira,
dia 9 de julli,o,' às 20 hs.

9.'7.64.

Instituto de A.posentadoriô- e Pensões
dos .Indltsfriários

Gab;net'e da Pres�d�nda

'(

•

,FU:NDO DE ASSISTENCIA E PREVIDEN
CLA DO TRABALHADOR RURAL

,

CONVENIOS PARA ARRECADAÇAO
DA TAXA DE 170

De ordem da Junta Interventora do
IAPI, comunicamos às.Cooperativas de Pro
dutores da Agro-Pecuária e às Empresas
que produzem, adquirem ou recebem em

consignação mercadorias da agricultura, da
�J.ecuária e, também, hortigranjeiras - para
,comércio ou transformação industrial, em

prir'1eira mão - que cs Sr3. Delegados Esta
(hWii;; (' ()�: Srs. Agentes Locais dêste Instituto
SE' ach2Pl c,!"Dd?DCindGs até 30-9-64, para as

sinar convênins e,,'-rn referidas eritidadés
eo IAPI, tendo em \,;5+8 a 8ITecadaç.ão da
Taxa acima indicada, no� thT'OS da I;.ei
4.214. de 2-3-63, Decreto 53.154, de
10-12-63.

,

Além dos, Srs. Delegados e Agentes, po
. derão assinar mencionados convênios. tRm-'
bérn �té 30_ÇL64 o� Fpnrescnt�ntes do SER
VIÇO DE PREVIDF.NCIA SOCIAL RURAL
fuT',.i('ln�ri0s do IAPI. portadores de CRE-'
DENCIAÇÃO devir1!=lrnerrf:p. �l1hCU�l"it::l np.'o
Sr. Presidp.nte da JUNTA. INTERVENTO
RA dpste Instituto.

Df'ntro de noucos dias rp{pridos ReT'lTe
, seli+t:rntes visitarão tndos os Estarlos '_ ra""tal

.

e inertor _ n�l"::l tr�n�mitir in�+l"ll�nps às Coo
ppr�flv�s e Em!,r��as ·ind1.lf'bs. bf'rn cnmo
estabelecer com estas o possível convÊ'nÍO de
arrf'�adacão. nos têrmos da mencionada le-

" , .

gislação.

n!:ll"('�T ppl"eira A 1�7P�
,

�"J Chef� do Gabinet� da Pre�idê.,,('ia
.

9�7..G4,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Foi aprovado' por unanimidade o proje
to de lei de autoria. do deputado Nelson Pe
drini, que cria a Casa do Prefeito de Santa
Catarina.

Como se recorda o líder da bancada do'
'PSD, com o referido projeto, ora transfor-'
mado em lei, pretende que na capital do Es

tado, seja instituída a Casa do Prefeito, com
assessorias e alojamentos, a 'fim de propor
cionar .melhores condições de trabalho para
os chefes das comunas catarinenses, quando
demandam Florianópolis para tratar proble
mas de suas administrações.

O projeto TeC(-�'eu parecer favorável e

elogioso do' lider do Govêmo, deputado Dib

Chorem. Por igual, cêrca de 100 senhores

prefeitos catarinenses, remeteram corres

nondência ao Sr. Nelson Pedrini, de apoio
. irrestrito e integral à sua. iniciativa. .

----'N��1humaFÜial no' Estreito das
'Esh)h,?"�cim9�l'h)s, "A Mnrk'r,r" ,\ Ih:_

OS ESTACELECIMF;N'TOS "j\ M(!n.�,

LAR" S. A., declaram não ter nU:-''lPrT fi

lial no Estreito e não haver QUAL(::.!UER li ..

g3Ç[íO direta. QU in iireta, com, qualquer ca

sa comercial ali existente.

Debates •

com cemercienes

ESTREITO

. ,

o

no 1964Florianópolis, (Quin(a·F��ra), 9 de Julho

No edifício dei Centro de
Atividades do SESC, à rua

Fulvio Aducci, nr. MO, 'no

Estreito, será realizado, às

19,30 hs. da próxima sexta

feira, dia 10, interessante pa
lestra, com .debates, sôbre
assuntos de interêsse dos

breve será instalado, no Es---------------�-,.....-
treito, o Centro de Ativi-

Sdades do SESC e, na opor- UCessotunídade da reunião de ama-

, 'nhã, 10, a sra. Rosa Chaves,
Chefe da Divisão de Coor-

.

,

=����:�r d�,�!�:;'d�a�;ab:·
.� '.urlo"'· ·m,·,'I"�lfc· I·� �,O'lho que desenvolverá aquê-

, � IIle importante setor.

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

absoluto a Pá�coa
catarinensecomerciários residentes

quêle populoso bairro.'
.

Como se sabe, dentro

na-

ra alcançarmos o êxito dese

jado.
to/UE CmSTO EUCAIUS

TICü 03 G(1-,If'�;l\rS:r_r;!

Às 09,30 horas de hoje, na
Capela' do Asilo de órfãos,
se reuniram os Milicianos
Gatarinenses para o seu

Encontro com Crísto Euca

rtstíco .

Êxito, sucesso, hrílhari
tL;mo e fé, foi o que pre
senciamos.
U Comando Geral, a Cape-

,

lr.nia, sob gj ordens, agora,
do Capitão Capelão Vargas'
Noves, e o ::::erviço de Rela

ções Públicas da Polícia Mi

litar ,agradecem a colabora

ção expressiva da Imprensa
Florianópolit<ma, 'que não
mediu esforços para que to

do miliciano recebesse o

convite em seus próprios la

res; ao Coral Santa Cecília,
sob

'

a Regência do Padre

Agostinho, que esteve em

manhã inspirada; Ao' Colé

gio Coração de Jesús pelos
cartazes magníficos que fez;
Capitão Capelão da Base

Aérea, pelo inestimável au

xílio; aos Reverendíssimos
Padres, que nos coadjuva
ram nas coníissões; ao Asi

lo dos ortãs pelo lugar de

Oração' que nos cedeu e às
demais pessoas, Oficiais e

praças que de uma ou outra
maneira nos auxiliaram pa-

em

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

PM recebe SHvio lleck
Badgcr vai depor novamente
NITEHOI - 8 (OE) '_ O Governador

Badger Silveira I voltará a der ôr ante a cu

missão de inquerito que apura corrupção no

Estado do Rio, 2a. e 3a. feira serão ouvidos
o ex secretario Herval Basi'icio e o Sr. Plinio
Carvadini ex-Presidente da Loteria do Esta
do do Rio.

ção ln Revolução ,1') 31 .de
março,' e para esclarecer 'as
bases e objetivos da Revo

lução.

Estêve, na Polícia Militar,
Sua Exa. o Sr. Almirante

S1.;';·10 Heck, acompanhado Caterinense
Distingu�do

Rm visita

de cordialidade e esclareci
mente.
Foi recebido pelo Coman

(\;:mte Geral e Oficialidade
da Pqltcíu Militar, com as

honras de estilo.

Qu�nüo surge na praça
da Guanabara ou de São
Paulo UIn cu tarincnse, as

Iirrnas e organizações, tra

tam logo de conseguir o

concurso dêste elemento,
pois. os "burrtga-verdes",
gozam de real prestigio pe
la sua capacidade de ação e

trabalho.
Dias atrás o sr. Maurity

Dal Grande Borges, atual

mente ocupando o cargo de
Técnico 'em Contabilidade
do rAPC, foi chamado a

Guatpbara pela Administra

ção Geral.
'I'omou-se então conheci

mento de que a cúpula do
rAPC na Guanabara deseja
contar com os préstimos de

.

nosso' conterrâneo na Ad

ministração Central, ofere
cendo-lhe o alto e destaca
do cargo de SUb Contador
Geral do Brasil, daquela au

tarquia.
Em vista disso cumpri-

üclo Cultura":
SUCESSO

.,

CulturalO creio Técnico
Usanelo da palavra, o Cel,

Jorge da Cunha. Ocampo
fV.liJfe, Chefe do j�Si,<,"do,

Maicr, Saudou o ilustre vi

sitante, em nome elo Co

mando Geral da Polícia Mi

litar.

da USC, inspirado pelo Rei
tor João David Ferreira Li

ma e realizado pelo _Depar
tamento de Educação e CUl-,
tura da Reitoria vem alcan

çando notável sucesso. No

Teatro Alvaro de Carvalho

prosseguem as aulas da re-

.nomada pl'ofesso�a' .María
José de Carvalho, da Escola
de Arte Dramática de São
Paulo.

Divisas do Morro dafumeca
di

aÇo -

Preíei'o na faixa a e\Blr' !fD,çaO
Em companhia do sr. Gentil Fontana,

presidente d; Coo:,erativa ,.de, Ele�ri{icaç�o
Hural de Treze de Maio, veio a Capital, o sr.

Luiz Nandi, i'ustre e dinâmico prefeito da

quele Município do sul do Estado.

Recebeu direta e efetiva cobertura do,
deputado "Valdemar Salles, no encaminha
mento dos diversos problemas de interêsse

daquela comunidade.

sanan, baixou em dtlízêncía,
a fim de que as respectivas
Câmaras de Vereadores se

-jam ouvidas a respeito do

projeto.

O projeto "I:> ,-,õl'..,rh do

deputado Wnlrlornar Salles,
sôbre modificação das divi

sas .do Município do Morro

da Fumaça com o de Urus-

AZ:-'ldecendo, o ilustre

Almirante da nossa Armada

usou da palavra, para trazer

os cumprimentos. à Polícia

Militar pela brilhante atua-

Meia: Desenvolvimento Agropecuá
rio de Santa 'Catarina

Ês'e enseio do transcurso, do segundo
ano do sngenheiro-agrônomo Luiz Gabriel, �
frente dos negócios da agricultura catarinen

se, tem significado, que faz muito tem�o não

aconteceu - manifestação de aprovaçao por

parte do mundo rural.
A repercussão do trabalho que o refe

rido técnico realiza, executando 'a política
.de produtividade do governador, Celso Ra

mos, informa o produtor rural barriga-vel'�
de é certa por ser realística, desembaraçada, - '

.

e objetiva.
f t

-

dono' de um'l sensibilirl_Hd�,Essa mani es açao, nem

sempre muito fácil de ser

cDnhectda., tem chegado ao

dr, Gabriel, at,ra7és, dos ca

nais de opinião, usados nor-

_ .._----_:..----_.. _---,-

"Alianca para o Progresso". ,

VISiTA DER
mentamos daqui ao nosso

Deputado
Regressou.

ilustre conterrâneo, com o

cordial abraço por tão gran
de distinção.�:s

Este�e em visita ao D.KR.

o sr. Sort A. Granston; téc
nico 'ém equipamentos do

programa "ALIANÇA PARA

O PROOF..ESSO". O visitan
te examinou com a equipe
de técnicos dr) Departa-

mento de Estradas de no-
xdagem, do Estado ele Santa

Catarina, aspectos relativos
ao projeto catarínense "de

equipa-nenjos. encaminhado
à "ALIANÇA" pelo.' Governa
dor Celso Ramos.

Nova Funcão
,

Regressou a Florianópo
lis, o deputado pessedísta
Paulo Rocha Faria, repre
.sentante do norte-catarínsn.
'se' na Assembléia e que es

teve em visita à rua área
eleitoral ,oportunidade em

Do Diário:

Lages - 8" de maio - 64: Nos altos das formo
sas coxilhas de Bonsucesso, muito além de Urupema,
dentro das ricas terras de Urubící, desci do jipe e

abri o portão para alguns. dias de férias, na Fazenda
do velho amigo Ari Borges, nas costas do Lavatudo.

Substituindo o sr. Osval
do Ramos, que seguiu para
Brasília, atendendo a moti
vos de ordem particular,
assumiu a �Divisão Adminis
trativl'l do D.KR. o dr, Ge·.
tulio José Uba, responsá
vel pela 'Procuradoria Jurí
dIca, uaque!e Departamen
Eo.

legislat!vo: Contas_Aprovadas
Pela resolur_:ão n. 122/64, foram apro

vadas as prestações' de- contas do Poder Le

gislativo catarinense. referente:'> aos' meses

de julho, agôsto, setembro, outubro ,e no

vembro de 1.963.

integrando comissão4U\:!,
pour,o comum, para Gomu

nicar mensagens adiuiIüs
trativas de govêrnQ a0S fr"U

pr::s dos nossos conterrâneos

ligo,dos de :corpa e alma à

pr'1'l11ção agropecu;:i,rh.
Fica. trr>!Jfluilo U.·11 Govêr·

no de E.st.3clo 'lt't') sl'lhe es

rnlher seu,> o:tw<Uiares, co

mo é o caso do atual titu
lar da agricultura. Wl mo"

mento aplr.,udldo,1')f"lc''l 11'"0-

dutores rurais, ::1,t.ravés, 00S

seus líderes mais" autênti

cos; suas associações 111'3i5

ativas; suas represent::1:(>ôes
partlelq.riflS mais sadias;
seus narlamentares mais di

nâmi�os e também �l'1is li

gados com as atividades ru

rais, em todos os qíveis.
.Sem dúvida, essas mani

festações de aplausos que o

dr. Gabriel, recebe, delas

também participa o Gover
n�dor do Estado, pois, é evi-'

dente, que a política' da'
produção e da prddutivida
de, agrícolas, são políticas
governamentais. Esses aplau
s.os existem porque o atual

Sec,retário d'l Agri,eultura,
além de técniGo, executa
essa política de produtivi
dade global, tendo como

ideal, o desenvolvimento
agropecuário de Santa, Ca-
tarina.

e!�DeciaI do Poder Lef.{isJ.a.
tivo, partibipou das festivj·
dR.des dá F'esta do .Clnm'H
rüo na Cidade de Canoínhas.

malmente, e (1(:i1S3,-C como

. A Magie Boufiaue está se excedendo
A Magie Boutique, montada com um

bom gôsto' notável, teve, desde o seu início,
uma finalidade: atender as . exigências do
mundo elegante de Florianópolis.

Habituados 0á estavam os clientes da
Magie Boutique às suas surpreSáS. Daí
porque tornou-se realmente o centro de pre
ferência da nossa eHte. Quando alguém pen
sava em algo de gôsto primoroso, alta quali
dade e em unidades únicas, pensava na Ma-
gie Boutique.

-----,--�-

Santa Rita v-iajou pàra r-..... ,1;�n1íl-.?f1"""1 T}i·h Sherem.
,.r"'·1 .... �· ... 11 e f' "i ,r.-"1rnvac1n

pnr 1m nl1i''''11dade , voto de

congratulações aos radialis
tas de Santa Cat!J,rina, pelo
fE3"ehimento da carta sindi

cal ela elRsse dos homens

trabalhos da 5" Reuni5.o ele

Pavimentação.
O titular do ,D.E,R. 1'ece-

o Engenheiro Ern3.ni de

Abreu Santa' Rita, que vem

respondendo pela DIreção I

Geral do D.E.R., rumoú p�,

ra o Estado da Guanab'lra
i:t fim de tomar parte nos

Brasi-Associaçàobeu da
h�lra de P'=!,vimentação, com

sede no Rio de Janeiro.
O encontro visa ;:I, atuali- que f::!zem rádio 13m nosso

zação dos ccnhecimentos Estado, ,Foi apresentado se

de quantos se dedicam, ao
..

gunda·feira última'.

setor mediante amplos de·
- -------

bates sôbre os diversos te-

Além do anfitrião e seus filhos Tadeu - modêlo
de estudante' - e Paulo - cow-boy de 10 anos �'foé
'ram admiráveis companheiros de repouso o velho Ar

mando Ramos e o Alfredinho, sempre buliçoso 'e

aracuanesco.

A porta de Bonsucesso, seu Aurélio, o c'1Seiro,
com sua família, para os abál.ços de boas vinda's, sem
disfarçarem, na simplicidade

.

de afetuosa 'llegria, o
prazer da presença das visitas que, em 63, lá estive
ram G voltaram:

GOSTl\ DE CJ\FÉ� ,
ENTÃO PECJ\ Ll\FÉ ZITi'J Desapropriaçãodomas escolhidos, c _ todos Pois a Mugie Boutique

está se excedendo... O que
alí vimos ontem em ma

lhas,- conjuntos, manteaux,
bolsas, sapatos, especial
mente as ultra "chics" boti·
nhas constitui a confirma

ção disso, Deparll1110S com

ártigó's -- nós outros, que

a:lnfia 'na semana passada
estivéramos no Rio - que
alí ainda não tinham sido

lançados. Port'3nto é uma

apresentação de primazia.
,Unia primazia que faz bon-

ra ao comércio de Florianó
polis.
Realmente a Magie Bou

tique está se excedendo. Ex·
cedendo em,'beleza, origin'l
lldade e beleza das sua.s

mercanorll'1�. No record de
apre!5entaçi;í.o das novidades .

Soubemos ainda que tam
bém a Magie Boutiqup., dis
tribui aos seus clientes os

cupões que concorrerão '10

sorteio do belo e confortá
vel .blj.ngalow, sito no Jar
dim Atlântico.

maior interêsse dm; nossos

engenheir(Í's rodoviários e

aeroportuários.

N'1 Assembléia; Legislati
va do Estaelo, o deputado
Nelson Pedrini reQuereu in

clusão ná (miem do Dia,
da mensagem Governamen

tal n' 94/64, que visa desa

propriar área de terras .na

localidade de Putang'l� no

Município de Guaramirim,
por inierêsse social.
A referida proposição go

vernamental fói aprovada
por unanimidade.

- Se não tivessem vindo é porque não tinham

gostado! 'Mas nós esperávamos!
E a prova disso, à nossa vista, num varal, as maís

apetitosas mantas de llln frl'scal macio e gordo, va

li'lITI pela recepção consagradora" ,como 'se fôramoS

politicos erri campanha de inleição .. ,

.�-é���

O'. 5. E. tem novas instalacões
•

Está em suas novas ins
talações, no 5° andar do
Edifício das Secretarias, a

Diretoria de Serv,iços Espe·
ci':lis, que pertence ao ,con
junto de repartições que
integram e formam, no Es-

tado de Santa Catarina, a'

Secretaria da Agricultum.
A D.S.E., . que vinha· fun

cionando à Avenida Mauro
R'lmos, díspõe, agora, de
local 'mais amplo .

ao fun
cionamento dp. sua ,equipe.

instrumento valorizador e derá apresentar-se contra- I
comerciável da polpa do' po producente. Porque, com a

legar direito.
.

simples pressão, do mata·
Levando-se em conta, to-' piolho com. foros de firma

'davia, que está. aí um avul- individual, o 'vot_ante, para
tado, contingente de eleito- quem o abece�ário ê 'intrin.
res que não opina nem de- cado hieróglifo, poderá, re·

cicle, sujeito, pojs, ao Arbí. fratário à instrução, sentic
trio ·do. menor eleitorado, o' se rea,lizado, em igualdade
que' se pretende, sem dúvi- de condições com os aJfabe·

. da, é dar melhor 'conteudo tizados, despreocupando.se,
e sknificacáo. volitiva à dessarte, do dever de ap:ren
maioria aludida nos man- der a ler e escrever. Por
damentos constitucionais. primário qJXe seja o seu ra·

ciocínio, não se ' lhe recu

Talvez! não seja essa a' so- sará procedência da atitude.
lnçã'o, porventur.a visando a. Aprender o be'abá para que?
um interêsse' alfabetizador, há de indagar.; O dedão re

que poderá despertar 'por solve o proble'Ra' da cida

fôrça da discutível çonces- dania. E far-se.á, terminati·
�10. UT21 es1::::nu10 ;j 1)1��')Cltr3 V.J. CünjO o pc'í:sonag'enl de
de comp!.'celisão., lVIas,. ao Lohato: pe�
11'CS!TW t�fp, Ou,

'

-;.,��-----'---"-----�_,.........."�-..,....,,,,...........
'.:,1j-.:- "'.'

cédulas contendo numero

sos' nomes de candÍ(J.'atos ii
vereança. Se o eleitor não
sabe ler, como dIstinguir
com segurança o candidato
ou can�idatos preferidos?
Cla.r9 está que , tem de ser

guiado, ou "teleguiado", não
perdendo, assim, a condi·

. ção do, cabresto, sôbre es·

tal' sujeito ainda ao charria·
do poder economICO, pela
facilidade do subôrno e da

corrupção.

plicência do eleitor anaJfà·
beto, incluir·sc·ia na lei de

concessão dispositivo, con

dicionando a mesma à obri·

gatoriedade de, num prazo
X, o cidadão votante alfabe·
tizar-se. Desta forma, o elei·
tor beneficiado deixaria o

nimbo a que o condenaram
os governos,' concorréndo

.

para a queda da ainda estar·
recedora percentllgem de

brasileiros analfabetos, e

vindo, em sua nova situa

ção, formar sua consciên·
cia política e deliberante.
Somos um povo a que não
falta inteligê).Jqia, mas em

cuja extensi\, geográfica bá
extensos bo.rrões de trevas

que urg'e, por amor d t':".}1 os·
sa eTa.n�eza, dissipar,

..

vaI"

ridO)lOl"'''' r,õ�s ,Sl\nl;:adór�s.

uma obrigação que se lhe

afigura cansa,tiva e
.

moles
ta, argumental'á que "burro
velho 011'0. mais toma cami·

nho",. o. que, muitas vêzes,
encerra melancólica reali ..

dade.

gatoriedade -de contribui- 'de se� próprio alvedl'io,
ções, não deverão ter ampu tanto quanto possível, ins·
tada ou cerceada a manifes truir-se.
tação da sua vontade atra-

. ;Há, contudo,' que se en·

vês' do voto. Estabelecer' carar a questão co� pro
lhe essa franquia será fímdidade analítica, de mo·

afirma·se - corrigir ilma do a não ctrregar eiva de·
situ;tção anômala, prolon- magógica, nem possibilitar
gada i�definidamente. Nã( a incidência de industriosas
é cú;pa sua a impossibili explorações políticas, que
dade de garatu,iar' assinatu lhe desfigurariam ,o signifi.
ra. Não lhe deram �escolas, cado cívico. Assim, parale'
a 4espeito de tudo exigirem, lamente à concessão em de
dele. bate, dinamizar-s�iam as

campanhas de alfabetização
Admitimos, entretanto, a dos adultos;' far·se-ia, em

medida ora ,proposta pelo convênios, o entrosamento
govêrno revolucionário, co� mais intenso de providên
mo de um sentido mais amo cias entre' a União e os Es-

I_pIo. Serár ,_como um traba- tados .. para a semeIa, em

H�(). de integração e. ao., larga escala, d� .estabeleci
nl<:'smo n",r-<;n. Bn1/pstí:mnl0 mentos' de ensino primário,
a ql1drl"'O a.nalfahcto busque, e. quehrando a eventlml ,(!is.·

"Ni

Voto .an
analfabeto

São fartas e não raro im
pressivas as alegações a fa·
vor da concessão em apre
ço. Por exemplo: O meio ru'
ral, com sua dcnsidage de·

mográfica, tem jdênticos de·
veres fiscais aos dos cen

tros citadinos, não ficando

marginalizado aos imperati
vos de leis a cumprir. 'pe
veres comuns genel'aliza
dos, sem corres1l,Qndentes
(Ei'citüs e IWllcfÚ,loE;. Se.'

TITO CARVALHO

ConcedidQ o' votn ao anal·.
fabeto, estará o mesmo em

c0!ldições de exerGer cons

cientemente êsse direito cí
vico? É certo aue sé llfopõe
lima medida inovadml'a e

restritiva. mn3 vez {tue' se

delimitará t:11 exel'e1{;iõ ,ii
área. p.i�._ A :refo�"
c'l",,··� .........�-.' .�L�", ... � r�·�":�<('.'':'-:;:�l

.Tá se disse, com acêrto,
que o analfabeto tcm de vir
ao voto e não o voto a êle.
Evidente é que a franquia o

{l,e;}(3'rá �rJ}lp,(O, n_ara logo.
i1t.�·1,'.'·�·s ct')S a1icl�(,h)�;e,;:: �:{'�-:'l.

,es�rÚp7.llns, t1�ans.f{)rnl.a�· (I

g;;sjnatura
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