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(,S��t��i: �t:I nolctim Gcómetco1:o1ógÍ(:o, de
,\, i:'I13;TXL1S NE.!:'TO válida' até às 23,18 hs, do

dia 14 de júlbo de 1964
Fr te F'ri�: Negativo; Pressão Atmosférica Média:

�.O M�libares;' "I;emperaFum I\lédia: 15.7 Centígra
s; Umidade Relativa Méflia·: 93.4%; Pluviosidade:

25 mm.: Negativo - 12,5 mm.: Negativo - Cumulus
esparso --'- neblina - nevoeiro cumular - Tempo
Médio:' Estável.

, ',;'

Paraíba pede socorro:' vinf'. e três cidades inundadas
.' H!O � 13 (O Estado)

. � Foi receb��o' ".v� N-'
"
,,'

.'
,

----_:;..��-------"------

por u� .r�dlO ..mna.do�·, ..

pedido de" .auxilio .;'" �.::.��i! OV.atransmitido pelo Palácio . do,' Governo, da .i�1r. "

Paraíba. Segundo a' mensagem captada,' o

Governador Pedro Gondin,' p�de' Que sejam
enviados víveres, remédios e' agasalhos para
socorrer habitantes de, 23 cidades' atingidas
pelos, últimos tempOrais'., O Ministério da
Viacão inforniou oueIorani-dadas'ordens 'aos

ól,[4�GS subordInados ; dô lvnn:ist&,r'i�, para
que atuem 'imediatamenté no. socorro dos
flagelados: ..

'

"

FntI:e os que seguiram ho-

je; encontravnm-se os ex- PrOrrO,Qt1C,ao e
,

,"
'.

' "',' , r \
. ,

, , deputados Max da Costa �

,
As 19, h�n;aS de hoje, em' ato que deverá ser prel'liüWo _ ..........-e-e-;.,.....'

.

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

J'pelo' GovérnadQ'r Celso' Ramos, será ínaugurada a nova:'iiÜ'-

E''''' U'�A"
, .. ',,"

h" "nterprefação
mínação -a V�l)?'�'_ �(. mercúrio da Ponte,:�r�Q:�L�:
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, ° 1}1elboJ:!3.111i:'JILO (leve "c a um coavemo entte'& �DEC !.l'Il' ,

,

-

.

v"a,'o.... ','. ..:;: ',. ·e· �o'n' G! ··Cn r . de�t���SfI,�i;�' 1�1�1���';- �"I'(:;:
é a ,CELESC,,:;<mcio que li pr lrncíra compareceu com o fi- '

' '- �-..... < v

, " , " , prorroga o tnandato do Pre-
• riancíaménto e, â .segunda com a execução. . \,;" ' ',:"

.
" .,

.. " ,

.

b
. sídente Castelo Branco," as-

Esta reali.2:lú;ão'sorna-se as ou tras tantas que., 9 Govêr- '
, .

..

.,

.

,

, ,
' .,

' '�, ,.
" .. , tá na dependência da inter-

no do Estado t�in,feitoemp'reende,r'ern'Flotlnnópqli$'e e011:

9O'V'e' r'
.

n'O 'C' IJ
'

,

" trÜJUirá'lAira da:r�hiaior realce à beleza Un!iJ.uel:fgÍgàntes.ú:.'\c
,"

'
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'
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,-
. �.n"o', ",

pretacão do '3Te,sidçnte 'do
•. s Ó. "

, ,..'
,

• , Q , Congresso,. É que alguns
"obra,

I
". parlamentares pretendem Ie-

i'
'.'

: ';. ;. '

I
vantar CJUé�ltões:' C\0 ordem,

,

.'
',' ,'" 'n'�.' "0,'·--,':...: "'"'"",0,."". ,'._.'" .x';·,"" :','., ',' .'., I- ,.-0". <.:, :.

quanto a tnterpertacão, {\0

_ ," ,"", , �:: "

",'l)�itifu,rtvó ja 'ljn:ovuclo

. jl' _ ..
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'pelft c��)'.tn.tsJ��{: ..J�.�i.�!�. t.{t'l1(�r P'E::.t'•.
,h �t"';':x;f.!. i:��•. �.;;'t �""�-:� �f- '':f_'''' h..� ...o:" �!W-.t.*�� ���

.. .< .. ;c.,!".... _.#� 1·�--.ft"Cl. ..::.�J"'dd-·t��-!'r�r�=)�1.�tg-,t�·.;..o.fttt.(�t1:e-.:
.
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, ';:�,,;:i�j,';::�;;;'�:�� �l�Ê����:;�;;�:�r Castelo fala Ca N��âo', amanhü
verno c,u'banQ 'no eXll10 c to CIV'll, recentemente san· �, '

'. ,Atendendo proposta c ,do Ao JOi."llàlist-h'izaro Bar· ápofár a ação .,dos, guer, danada:,
.

,

Deputado' Nelimn poo�i:ni -a ' tblóry'eufoí'!)rcl11�tidO o se- ���,,��-;; .._.-:---._�.
'. BRASILIA _" 13 (OE) _ O presiden-

.

�\sserpbléi'1 Legislatiya, apro-' g1,liÍlte:.' ,r':-" >.

"
.. te Castello Branco grava na manhã de hOj2

.' . ',,' vou' ° envio .de telegrama. '

. Jornalista., Laiiir�r Bl!rto- !.:WordesJe'{huvas Di:minuiramMiss Radar de Santa Catarnui dê" 19b.f __ à ,:;0. E�)T��DO"; ,congratu.
'

knnàu ,Jor, �l ,o': Ê$T11X. . .
_

'
illeI:sagem que dirigirá a todo o País átrâ-

Ev'a Marl:a"'Ll'sbo"a ,.'1'10 mQ.m·"�'.n
.."to" 'em,'," .qu··.}'.'e'" des'�'-' lan,clb-Sé com,o·'mais antigo, nesta ,.,

'-

C·' "'d"'" I f'" 've's da' age"�llcl'a' 11a'cl'onal do dI'a 15 O chefe
" diário' de Sá,nta .CataTil'la pc"; ,

.. <
'.
:' on51' eJave ,meu� :

.

.

.,

-

'

filáva na passarela já comsml, fê}ix�',ql-\(H:�Oil-' lo: êX,ltó da 'promoçãó IN.' , Assembléia Lc;_:isla::vb. 8tH,
'

"
.

.

<

13
I
(OE) _ .. 1');-

do govêrno passou o dia de ontem no palá-

qnistou no Clube 'D01..e;; ;COW: ,aplâll�os : ela' ,:b.lJ�1'R0H" PIO�EiRAS, , � ta ?at�r?ia' víf ��a��ll'�,i'
'

,�, 'Alill;��I\T�I'intensic1ad� das :.:;��(Sq�;�.iI,�\;f�����g:s',e;;:� cio do 'Alvárada fàzendo ,anotacões, sôbre seu

distinta �sócle�dê ;, 'flor�,·.:".,.,:,':"d\'�",.,.�",U.·.. :"1t"�:,,s;,�".,�",.'� ',Yêda' ,r;8:�jzàdaL'�)elo,>i�:��cl,Ol�p'a- ,'��oPON"'e�l'�no.p,àe�1id:t.tilr�'�.�Bl:'lta.!' chuyàs�:qü� assolam o nór-. lil)'UÍ!,to '.el�:V;aqos; tendq sido
.

discu.r.so qüe 'e''Óilst�t�: da mais'�lta importân-
. �m _ nJ.11f�ro;;';"az�+9,,',"�'l.!�cnleu.; >, '� �" ;.

r ,11 �g .,mnu: _,�1e"'''p.''�)]:J",i1' irn, F."lt",+ no ,'.siJl'i,:1P1el1te,iltingidas a� oco-

Silva -, ,Rainlla' do Atlârttíêo'de Stà:."'Catà-' ,? t?lesr8.m,�: rel�e�!d().,�e,- � �,l'll����aV,���3J� S?lyl?ra ?�' .

;?'\:Gl'HO' J:>oticiuur inforJua- , noróias agj'íêóhü'; e '�alilieira.
cia parà O País e pm;a seu govêrno. A grava0:

rina 64,' támbém desfilando.: 'lIa ,pássàrela l�tr: ,i�ssún�b'lel�, Legisl�tltYa , ci�ti�:J tWp��'l�dl"Oeº' i�>�:�l:::'d'1;1J'
"

" .- ,." ,-.�_' ,: "'�-' , o ,GovmAÚldor Aluisio Alyes ção el"n videotape, será enviada hoje ao Rio',
.

1 I
,., e!;,a. vasíluO· nos se::;-l.ln �s

"

',,;:', :.' d�'�<,:�n ti.=;·', : '. ,',',. ". estlf '1Jercoí'rdndo o', intfn'ior d
.

':l
.

1
com os ap ausos (_<:1 nossa, sóciedad,e. 'R;epor-.' t�r�11r)s: _

' ... '

,t:tas;:1)iJ'neirp:�,:, ,f:al1Hi.,b�t?':' ,AI íUEN'ro:,:' :. _
, e[p ;11�ÚCt.ip.tel�O,: Natd' �ón.' sel{ o, aqUI cqplac a e envIac a: uma copia pa-

, \ ','ta,g�m: �l'a, úI·'tu'lIa' p':a'g"'I',I'lU' ".
".

.(_. " ,')
"". _:::,P'vg trabalho JOFlYalst);,o ' IdJH" 'I' .i'.',;' , ,,", '.' ,

....'.' 'd'
. ra as en,,�.issor.. as de televisão de todo, ' o País,

"
. Diretor, d:) ,Jornal" ,"O Es-' ',..' "." .' '.

" "
•
'- '

_', '.,:', < � '",,', ;..' tmua 'sendo, éÜJastecl .a por ,

,
. , .' ., .que'V'em· reeeher-' apl: F;lO' "1') (OE'''·, O"

'" '':''., '.,' ".' .. �
,

't
' "'] F'· AB F' I h' ]

"

ta�o.� AsserniJléia,Legis·�tt.. ,"" "�,:....
' \;, ;',d. ,) �" 'Dl!'�·;:pnV,los,Gh1:!{a,nn)Jaeav'1oes araves,tüi '

... aaran1� oJe pe,a agcll-
v,'a,Santa Cata.til'''. ,",'g "pr""',

-

gerr' ,poPU,U;U? D9Sf:L ,tor do DASll hlforlilou,;que
'

d�� pA13. estandO', 3� con1u- .

N'
.

1 1\/1'" t d F d' S."", ,. .. V" Estado vg pelo" que .. 1""("
"

.

b t·,
.

,
.'"" .

'

.

' :.... .,., ;

.

cla' aCIOha "o J.nlnls ro a azep a e, uI)e-
dando proposição deputado •

.'

.
' .'. _,'

'J

I,
. Val 8.11 m�"er '. f;l apl'Ovar:liO mcaçoes por terra alllda 111-

.

. , , sen,\( n1eroc1cia' no"WnadClYl do 'Pr'esl'dellte da TI 'b'1" t" ", ' I'l'Iltenrlellte ala SUl\/I'OC
Nc)son .l:'eUl'lUJ 'vg, I,;vu";L'.,il-,

,'.
'.

, "', .

' . ",epu. leu. 'er-rompwas. . '�
.

. '.1.

, ,
'.'

" . .

et (lést�1C�!C vg',hu florescen-' ,propost.a que 'ültüriza opa::
.

,

,-----------.�-..

��.a.-�c c:se prest'tlg:OSO. for-. ,t� inélustria harri.(!;a verde:vg gamcnt� do n�im��t� l)[W:' FAO" C'O I 'b D "8 C fim' a �'a
'"

nh S' C'b""O n:pple;, a ca arm::mSê'vg, ;. o,r!�ulrQ"mesmd d3>' ird" t"'a 'f
'
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,," " c ,. d· os UDCI'1"r-tnos das autar":
•

I"{' "
,

pdO SUcOEiSO seguq,da, pro· r'làc:CJilãl' pt :Cordials sauda, .

.

'
,

"

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

- '-, t'.·, ..
'

,

," qUlas, em cUJo enquadl'a- .'
',i. ... ,_

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

. .- .. , \,- .. � ... ,.

moçao maus nRlS pIOneiraS, çõ': "i D�1)utado Li " 'aTia 't'
,

. . '-�
"

S t c', t, ,"
,'.

'" .
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. �en o prOVISÓrIO nao hajaan a
.

a ,BUla lmcl""tna N,')1Jre�" e1 Sec"'eta�l'O ,. '.

1 "d
.

, ,...
" jc_".. ., " "

. ,nregu arr ades
'

que Ja::;e cons;1grou entre ,. _�..
. ,

.

�:�,�;:n;��t!�-h:���:ge��ePl:�., Erriprés,timO 'Co'mpulsório Suspensãc
���:��.l�a�e;:�;��:� �iu:��� 'í ",.,,' �

'�a" p'art:ir de' Ja"nelro'
'

P1zendo o pwg:'Csso nosso' :- -::
- ,

;:' ',,' " ,
-

Est�do pt Cordiais sa-;,rdn= ,', RIO, 13 CO:p - .a parti!' ,Gov01'l10, íáücnni mão ele

çõe's Deputado' Úvadarid '. dia', janeiro �p&íxfl11o,
.

se:t-ãb f
700 ÚiUlões �111 títulos da'

Nóbrega 1. Secretário ,'suspensas as bobranças 'de " União, votados pelo Con
,__,�-____,--_.__-.�;..._,---.;. ,;' to�o,� o� empré�ti.Jl\.9� cO,rn· ,,' gresso, AcUantou tamb6u1, 'o.

Ciclo Técnico Cultural 'Continua: ;1

.

pulsórios.' A jríformaç�o é
I.
titular da pasta da, Fazé:lda.

.

r' .' "j qúe dentro de dlla�j sema-·

Q'
,',

d:
"

,
,'.

t'
.' " !' '.

"t'
do MInistro da' Fazenda, nas, estára conéhiída toda '1

,
" u,a's'e" ,U.Z·,e'�n' ;_. 'Q'S, Ins'cri os ',no

,tolld'o o,sr. Qtávio GOllvêia legisJa,çã.o sôbi"e tributos,' A trIpulação do avião

"

de, Bulhõés
.

t\cresc,entado il'J,e1W;\:i.vé, a; qJ;l�, se refere' ao G4.5 :f5Ha,. foi composta do
, "

' que, p'ira.cobrir o. déficit d.o ir)1Vàsto�; cTe cOl1suÍno. '

Major ,'Aviador Jorge ,José

curso sôbre' Shakespeare , UDN ..rafaàm�nhãdáantedpaçãoda '����=�t���?:=�
A partir de hoje entrega de diplomas aôs que

'"
"

('o'nvênçãoNadonal '��.F.v;��:� '�a:;a S���:l;!�
"

Filho.

Ir'eq'u'entara'm' 'o 'curso de' D:cca-o e 'E-t'l'ro' BRASíLIA,' 13 (OE.) - O a solicitação de antecipação

'f, ,'.
,

.'
.

f

. .1.,
-

,

' l . ,'diretório naciO\'J,al da UDN' da cor.vei1ção udenista, for·

, Ultrapassa a cento e sessenta 0'- núm.e- ,do jornal "Estado de São vai l'ew1ir-se quarta-feira·· 111uladl). pelo. Governador

',Paulo". em .Brasília com as banca� Carlos' 1.acerd>1. (j 'deputado
Iro de iriscritos no ,Curso sôbre .sHAKES� d�s' �artidárias' n� Câtmra Herbert Levy, declarou que

PEAHE,.'.a, t<:1r, inicio'no 'próximo 'dia 16, no.. DIPLOMAS' HOJE e no Senado, I)an� di,sctitir no mesmo encontro serão

auditório do Palácio' das Ind,ú�trfá.s,·.· "numà Fos di;scutidos as reformas pro-.
diplOJil1aS, referentes

Ab
postas pelo Presidente Cas:

promoção 'do Departamento de Educação, e ao curso de Dicção e Estilo, asfecimenfó telo Branco. Procural'-se,á,' CiDAD� DO MÉXICO, 13

Cultura da Reitoria da Use.
"

l .

ministrado pela professôra

'A
\

'd
coucntar os pontos de. vis- (OE) - A Ancunciãda parti·

. Maria JOf5é Q.El Carvalho, po- meaça O
ta do , sr. Carlos Lacer(la,. dp. de Joana as�ro, para o

Segundo (murou â repor· . 'derão' ser pi'ocurados, a par· .�

.

.

. com 0S do, maioria lldenista. BtasH, pB.rece que alnd;1 não

INSCRIÇÕES tagem, está assentado em tir de hoje, ,110, Palácio fIa RIO, 13 (OE) .,.,. O ablis· Fin'11iz.ou o pa,rlàmentar, di- ': foi concretizada. Centenas

As inscrições estarão aber·
'

trezentos o númerO 'de, 'va,' . 'Reitoria, no 'hOl"ário das, 14 tecimerito. de sal ao' país es- zendo 'ter sidO :Convocado' de jornaM'tás e reporteres,'

tFtS até o dia 15 do, corren· gas no téferido curso, que' às 17 horas. Sbmente rece·
.

tá serin;me.hte atÍ1.eaçaÍ:Ío',ém pelo Presidente Castelo

será ministrado pelo. P1'0- berãó diplomas os 'inscritos' consequência ,das 'inunda-,· Braneo, 'pam c;:lebater Q pro,- ,interpaçüonal da Ci,dade do

de Alh1eida ,qu.e frequentaram no míni- ções no Ri.glY�tand:e':d'Q5�<fíl'dtf blemâ JlO cáfé e111 é�1contro, o ,em-,
mo á dois terços das al1!18;5 te, que,

' .' ,. 8.lmlnllã ou depois;
mi!li�tradas. "

"

.'

i;ll'te; d
' iír.1:

"

- ", ". � ,

--'_'---,-

Declara.cão _' lIuminac-ão' da Ponte
, '>-c ..' '.

•

A fim de desfazer bO$tcs e évitar int'errjretaçõ.es ten-

denciosas, julgamos ele nostlo dever peclarar, a quein int«E.:
ressar 'possa, que fornecemos" através' de representadas'
nossas, para execução de um projeto 110 valor de -, ,'..... ,.

Cr$ 10.000.000,00 (déz milhõys de cruzeiros), celebrado en
tre a conÉe ...:._ Comissão de Desenvohimento da Capitál;
e a ELI"FA - :Emprêsade Luz e F'orça'de HoriÚnõpolis S.A:, '

materiais clíversos, rio total de Cr$ 5.785.440,00' (cinco ini·,

llJ,ões, setecentos e, oitenta e'cinco mjl e quatrocentos e qua

renta .cruzf;iros), constantes de luminárias, postes €i respec,
tivoS, braços, podendo os' interessa'dos' cOniprovar a éxaÚ
dão dêsses dados jUlltO àquelas autarquias.

'

Florianópolis (SC), 10 de Julho de 1964.
.

E. Andriani - Representações
'

.-
,

. ,.
,

...
,

AtçndenqQ_
. SOlicitação. ':lo

. Coritiúldo . do, 5° Distrito Na,

vaI:' cm . Flol;iãnÓpolis; o

avião C-,j,5 i598 l?ertei:lcé�te
à Base'Aérea desta locali

dade, 'tr�nsl)QrtoU· da Cida·
de de Ilubituba ,para a Ca

pita1 do Estado 0 s}irgento
Braz Drumont de CarvaUlO,
aCidentado naquela cfda:df;

� , .
-

.
.

e que ':l'pl:esentava �uspéita
de ru'pttira dó :figado;

Nada Confirma·'
"

do ainda

perman�cem ,no aeroporto

'{(Dois menos um» nas
praias de Sanlos

. .

SANTOS'- 13· (OE), - Uma Jovem
'

foi seriamente advertida pelas autoridades,
. por usar o -mono-kini na praia de Itararé em.

. Santos. O aparecimento da mora no minús
culo traje de banho, provocou polêmicas en

tre os assistentes, e ela acabou indo para �l

Delegacia,

Asilados vão, para o"México
1'1.IO, J.3 (OE) _:. Seguíram

esta rnm·'.Ní para, o México,
os 1:) últimos asilados, que
estavarn na .representa (ião.
daquele país na Guanabara,

SHnt.os, c F:Wi';<'llio Caillard,
êste, secretário do sr. .JOZtO
Goulart.

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

,Prof. Luiz Osvaldo D�Acampora
"

'

Assume a Reitoria
"

Na tarde de ontem, no Palácio da Rei

toria, o professor Luiz' Osvaldo d'AClli-npora
assumIu as elevadas funções de lVlagnífico
Reitor da use.' Ao ato compareceram, além
do Secretário' Geral Dr. Aloisio Blasi, (lire�
tor�s e funcionários ela Reitoria. O profes<·
$01' D' Acampora substitui· o professo:r Fer
reira Lima, que se encontra

-

em Er.8.síliu
tratando de interêsses ,da Unive�sid8Cle de
Santa Catatinft:

(

.

, Casa da Moeda Rec,gbeu .Ou'ro
.

Para o -Bem do BRASil
RIO, 13 COE) - A Casa

da Moeda recebeu hojé das

mãos 'do Jy.linistro· d'1 Mo.ri·
nha, Os cofres com as con·

tribuições dos paulist�s da

campanha "Ouro para o

bem do ::Brasil". Grande
multidão se', aglomerou nas

calçadas das' avenid\ls Rio

Branco e,Pl'esidént.e V:argtü3
na, Guanabara, .e aplL\ui:liu
os caminhões ,da Mal'inha

levl:!.vam O OUl"o,. O AI.

\

mirant.e El'llesto .Batlsta,
Ministro da Marinha, exal
tQU Qln nome do Govênlo,
�s doações feitas' à campa"
ilha. Ainda no cáis do por"
to, um plantador dé café de

Londrina, entregou, ,UO, dire
tor dos Diários Associados
de 'São Paulo, uma enxada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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C O N 'S ,E L H O S DE B E L E Z t\
Tratamento da spinh I d/' .

.
.

•

as e· I :JS pe zes e curur a ucne . ta gram as ; óxjdo de zinco" c1ez no rosto por dez lr�inn.t0s, tempo
csf'o l iaçâo da pele. "I 't t sr' " 'ter' r t r 'J" d t. .nrrs. <:1.11 o o em e(l.LIO� J 11 - g' amass .e ru SI IC1Qsa, uas gl'H. êsse qUe,.....- não _11eve ser ul rapas

,
nos 00,110 o emprego dos agentes. mas; .axúngín (banha de purco,) sado

A
e 00111pre observando-se rão solicitar qualquer cOnselho

Jllr_. Pires . físi('os até i",ritiio mais ucon s e A aPlicação (leve ser feita com uma semana de praza entre. oS sobre o tratamento da pele e

lha,'i� Cnnin os. 'raies já citados benjoinada vinte e oito grama tratamentos.
O en::I)l'ê!2:o dos ·métodos esf;' 'd' c' bô o tr t I t 1� e "111 a a nave ar on.ca m s a COI" e a e all, cs (e usar a f'ó rm u Para as espinhas qe e s,e locali

liativos para o t�ata.l11ellto de:f1. ]'am-�. absolutazr.ente indica la é prudente· fazer um teste u", zam no peito e dorso Observar
P:UIllRS del'matoses illestétiCa� zc, no' tratamento das 'espinh,ü região tempor'al a filll de evit""I' d t tO mesma esquema e raramcn o

bom anig'0 pois j,á eram pratica E verdade que depois velo a era surpresas desagradáveis, Na bipó apenas aumentando 'Q tempo d e

cios coretamen tc d'2Sde o, fins da raéÍi'otcrapia e que hoje rcso
' tese de não Se notar nad·,] de ""'.' r

"

d I" pc mane neto a pasta na pe E:

peryia I passar a pomada então!1r que de.ve ser de seis., clez, qUinZe
T

..

o sto
- ,

camada e":-lpes�a., ,espera]' --------_-- _

três n:.inr.tos. Seca]" coin um a:

g'1y:1 fi o . Dcpe is de uma semana

apliC-a-1a nqvalllente € aguardnr
U!1� seis minutos antes de limpar
C'Jrn Ul11 algodão. Após um ou

tro intcl'�alo de sete dias repr

tir a operação pele espaço de oi

to n:inutos. Caso ·a pe le não te'

nha caido apJ.icar uma Ou mais

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

CCh'7tecl;77en!OS'�
.�

..

r'" 1 _.Aconteceu na noite de
sábado na cidade de Itajaí, o mo
vimentado jantar americano,
quando a elegante e bonita sra.

Celeste Pereira Malburg, oficia
lizava o contrato de casamento
de sua filha. Elizabeth Maria,
com o."sr. Júlio Augusto Fern�
do Reichow. Em seu palacete, a

sra. Pereira . Malburg, recebeu
destacadas figuras da cidade

brasileira, que pelos) .salões da

residência, ao _som da bôa m.úsi
ca dos' pianistas: Aldo Gonzaga
e Dimas Campos, '. notava-se o

fino e esmerado gosto dos 'con-,

vidados. Uma lista completa dos

que participaram da inesqueci
vel recepção na cidade de Itajaí,
não nos é possivel, mais entre os

6 -.
- Nos sa�ões do ClUbe

presentes anotamos: senador e a
Doze de Agôsto, realizou-se mai.s

sra. Irineu Bornhausen, . Depu- uma promoção do cronista Lá

tado e a sra. Alvaro Catão, IÍl-' zaro, Bartolomeu, apresentando
dústrial e' a sra. Carlos Cid Re- "G8;:--::;tr.s Hadar" de nosso Esta

naux, o Brigadeiro Dario '" ·:2Y'l· do. Entre as participantes do

buja, Industrial e a sra. ,/:...ügusto concurso, recebeu o título "Ga

Reichow, sr e a sra·dr, O.::;mar rota Radar" Santa Catarina, Eva

Nunes, Deputado e a sra. Fer- Maria Lisbôa, representante do.

nando Viégas, Industrial e asra,
. clube 14 de julho da cidade de:

Arthur Schosser, srta. Nice Fa- Lages:
ria, sr. e a sra. Layre Gomes, sr,
e a sra. Osni ,Ramos, Paulo Mal

burg e sra., Cesar ,Pereira e sra,

jornalista e a sra. Abdon Fóes,
sra. Sônia P.ereira Deeck, sr,

Carlos Eduardo Haineberg, sr. e

a sra. José Schmidt, sr e a sra.

João Arno Bauer, sr. Delfin Pei
xoto Filho, sr.e sra, Gil Miranda
sr. Sérgio Burge?, srta. Nieta'
Pereira, o cronista social do
"Jornal dõ Povo" (Pimenta),
Mariléia Miranda, Jorg� Vieira
e Isa ReichoW

- ta -

2 _ Fomos informados que
o cronista .snciãl Barão J. Siquei
ra do' Diário Carioca, dará pre
sença ao baile .oficial das Debu..:
tantes a se realizar em agôsto
próxi,mo nos· salões do clube
Doze.

,

3 _ O Gover:p.ador da Gua
nabara, sr. Carlos Lacerda, em

entendimentos com os Diretores
do Concurso Miss Universo, con
siguiu que seia realizado o gran-

Sociais

diaso certa�e de beleza, .no pró
-ximo ano; no Rio, corria uma das

atrações do 4. centenário 'da cj
dade maravilhosa.

4 _. Na cidade de Tijucas
festejou aniversário ontem, o

conceituaao médico sr. Sizenan
do Texeira Netto. Em sua con

fortavel residência, o casal Tê"
xeira Netto, recebeu convidado':;,

'5 -, Desfile: A boutir<'_'"

['lO séclLlo passado.
Sobretudo '(Js CasOS de acné (cs

fal'e, desde os ruajs benignos Co

mo a. sin:.ples Cleo,idacle até
ruais gruve s -cnm o a ro sucea . b e n r-

fiCiavaI11-.s'2 bastante Coma s téc

nic::s esfo lia tivns .

Mas h o u ve U111 larg-v pe r'iod ..

pOl1:.i;I�''-ie qllO H Causa (ia ncn
é

re

sifHSe numu nCl'turb��\�í.'c intl'rlLI

qn:d0,lIcr e ns tcrnpél.;ticas então

<te'�viat1í15 para êSse novo sector
'J'nm b ém é provável que o' e!"
qlH.·timén.to fÓ"se devid·o a0 (,1�1-
preg'o da fisiotej'''pia ('Om " hÚ

,

ga aplic�iç ..l·.J !':lo� .raios ultraviuleta
e qUe �r;lm ju1g'ados CoIF,O capa

is s« e' mesmo. ::-;e.j.am Cat.:sU(LI�' vezes a 'pasta (leixando_:I fie:ll'

útilca;. e ex.clns!'Vam�l1te pela se -----------_

borréin é que <18 _técnic:ls c.sf"o-

Uatjv�ls re'nusr:e�'am t
ou mel h o r f

Corno COlllbatelJl a. olco�ida.de d:,
pele trrn-se assim Ullla l)robnh;
}idade na t'erapêutica ,�a aeilé.

A fÓl'IllUln clássica é:a da se-

.

vo p,el'fcitamcll,tc o problema da

v,cupêutica da aC'né c dos e'ta

dOs ,,,hcrr,,icos (Ia pcle , Mao

COIllO o rádio é de manejo do li

cado <' de insralnçâo di ríci} C ('U,

custosa no podendo portanto
.

,

estar ao alcance dos m édicos .1e

te das as cidades torna-se 11m

proee;so ótin:.o. é verdÍld'e mar
. I'

s{l aCressívcl p�'l'a qllcl�l re5id�'"

nos grandes centr()s. :r,dvrz por

g'uinte

"S"
, , ,

b d
'

eare, no. prOXllTIO sa a o,

promoverá nos salões do H r>' pI

Balneário Cabeçudas "Desfi! e
de Modas", com manequins da
sociedade itajaiense,

nas.

10 _ O Dr. Héliõ da Nova,
em companhia de sua bonita es

posa Elizabeth; no último sába
do parficipavam da feijoada do

Querência Palace HoteL

11 _. George Alberto Pei

xoto, é o novo Dir�tor Social do
CI b "P'

. "
u e amelri3S.

6·981' i\ IH' C t. H,? ;
&�Tf\t) Pr'C' I. klt 'f;�r

Nnticias te· Rio do Sul
Do Gorrespondénte

•

CYZi\l\IA

Grata Realidoude o "o.rfanato
Menina;s" em Rio do

Sul

Pa,ra nós �l!e através da
· iml�rensa dêste rin:::ão sa·

grado e "lbençoaci.o .

por

Deus, que. vimos lutando ao

· lado do "Clube das Mães"
em favor ela construção em

Rio do Sul do "Lar da Me·
· nina Desamparada": a satis

fação hoje é· âlgo de indes

cutiveL

tant�, a tudo se sobrepôs o

cor'lção da' força maXllna

do "Clube das Mães" que há
mais de UIl.1 ano e meio vem

vivendo quasi que exclusiva· ,

mente para o Ofanato,
Tmnbérrt O· Governador

Celso H.amós- .através da
"CELESC" vem de contribu-

luz elét!'ia 11:10).!01[: m:u-avi,
lhoso l'<�('.;lnto d@ Tahoi'í.o,
nesta cidade, ··'ot14e· temos ()

Nossos esforços forqm re·

conhecidos .quando' da apro
vaçao., unânime dum voto de

aplausos' e agraclec�mento
ao jornal "A. Na.çi'i.:)". e em

cujâ materia constou uma
referencia toda especial ao'
Correspondente Cyz8.ma.
Trabalhando sem alardes,

os nossos legi�l:1d()res tem
sabido seguir \lma linha 'de
conduta sel'l'lpre devotacla

.

aos problemas que dizem
respeito ao progresso e ao

desenvolvimento. do Rio do
SuL
Unica e exclusivamente

por motivo de saude, por
sermes'· forç!:ldos a fixar re

sidência em cidade beira
mar, antes de tal concreti·
zação, não, poderíamos uma

�e1' mais deixar de fazer .i,us
tiça aos ,.homens que i�te·
gram '"a nossa Câmara' Muni
tipal de Vereadores,

em d@na Nancy Jensen a co

laboradora extraordinárià
que não vacila em PEDIR
aos mais afortunados em

favor de seus protegidos,
Sobre a Conferencia Vicen

'tina em outrq oportlmidade
divulgaremos o trabl!lho no·

tável que vem reaHzal�d€J
ii autorizimdn n in:;talação de s::,us dirigente na Capital do

Alto .vale do ItajaL
A melhor notícia sobre fi.

sr. José Denária de Oliveira
.construção do Orfanato pb· sra. Vva. Maria Silva

. "Liu- da M;;ni_na Desampara· ,clemes garantir que é !;l. da·
sra. �ste]t'ra Ramos .'Fernandesda". ta da sua inauguração, o

J"

próximo 15 de novembro,
- sra. Guilhemina Tavres

A construção encontrq·se d t Ia a listórica de nossa Pá· sra Bastl'lh B M d
. Os esforços dum'! pleiade em sua í'ase . final e temos tria,

-. a osco en qnça
de al;>negádas senhoras de certeza que agora mai.s do _. sra. Maria Tolentino Rodrigues
nossa sociedade, sob o co- que nunca, ninguém, em sã Nossos ApllJ,uSOS à Câmara.. '..

-' sra. Maria Isaura Poin
rnando de dona' Lil1domar·. ()<)i'lciência , deixará ele con- de Vereadores'
Rebela Fornerolli, incan_sá· tr!buir :com . uma pequena srta. Leda Ávila

, vei p;eside�te dó i'Clube di4
...
s . parcela: gue seja, parà o êxi-

. Quem :sempre l;Icompanh'! ,..._ . __

.

7- Viajando n_o .. çqnva�r ' Mãe.��. Gonseguirám _o opjt, to tot<:l do. emp�-ee:nellme�·,o.. nossas atividades jornalis-'· ,

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

J?ea �r�i:,r���;��r:p-h:;:;! h�� "tivI�:����:-\tf�·.�������r.7i�&��!
..

O

J"��� I' ·�.:::"q�,'"'::::''':a:od:�li�.·"
' ·>;�::'-�.;ki0 .f'_ "/1/." -;/" ,-"�

gulhQ a� .verl!!Carm�r�ue'� Ç'ao,::T.... .t'_J�'�. tf'� o"
apenas ao Poder Executiv& .'

-.

-

"

O�-:'�L�'x/ 'G::/_. /�
férias, Marcílio Medeiros Filho e n:aiqr -::eaUzação. ássÍsten· de

FtqnanoP'O.I.�S" b� :' c_om� ..

como também ao Poder Le· 1Il1.'�;·· .....
',- ,< '-: .:-;' --

-.

;

I..J.' .

�

'f:'-"(À\�dr. Paulo Pereira Oliveira.
. clal levada �,,:ante �o Alto a n8�sa �OTPUl?r R,��IO MI·

. gislativo de' Bossa terra- de 1_�'.
" ":.c�·-.�-:1\'\��;;. , .·.í·,·- lúl' ,

Vale do ItaJaJ, deIXOU de r�clOl e Nova E:-a '.
desta coração,

.

,1;",., ;,":��j�;".... . {/ . D A
8 _ Circulou em nossa ci - ser aquele sonho que \ vinha· CIdade, sempre estIveram ao .J

dade comentando . sobre o "so_.· mos acalent8.ndo .

a tantos 1�do do "Clube das Mães"
. anos.

\ em pról do "Orf8.tlato Para

ciety" joinvilense, O discutido Meninas",
A tarefa nobilitante de do

cronista sociaL, Ralf Ritz.mann G�(.. :�S ao Todo Poderoso,
na Lindomar Rebelo Fo1'ne, rari�;simas foram as recuo

. rolli é digna duma mençüo sas. de auxílios encontradas
9 -.- Sábado próximo

.

na toda especial, uma vez que
� pelas abnegadas dirigentes

.cidade de Tubarão, realizar-se- jamais vacilou um instante do "Clube . das Mães", (lue,

d M V d
siquer em PEDtR, auase imbgidas.' Jium.a vontade fér

à O casamento e aria' an er-' .que 'de po' r"·� em p�rta, no
- -'

lO'" v

rea, trabathalia no maís no-

li Scussel, com o sr. Luiz Felipe comercio e na indústria não bilit!U)te e 1'1eeessáriõ em·

D'Eça Neves, A cerimônia reli- apenas destà região cerno preendime.n.to assistencial
ele todo b' Vale do ltajaf, in- até hoje levado aV�1l1te em

giosa esta marcada ,par=! as nov� clusive Joinville, Brusque e Rio do SuL '

horas na' Igreja Matriz de Ofici- 'Florianópolis, em favor de No setor assistencial, a-

meninas órfãs e desampara· lém do "Clube d''.s Mães",
das, em Rio·do Sul, temos que re

A eficientíssima F'residen- conhecer o amparo aos ve
te elo "Clube das lYl:ães" en· 111inhos desprotegidos pe�
frentou até mesmo q incom· sorte propo:rcionado pela
preensão de poucos podero- Conferêncià Vice.ntina, em
sos, chegal1do um deles a a- bqa hora fundada por Oswal
firmar que auxiliava apenas do Manoel de Oliveira, O
instituições de Itajaí, ouvin popular Vadinho' holie re.
do então a pronta resposta sictente em·Floria.núpolis, e
de que o "Orfanato Par.l1 que nos últimos anos t�m
Meninas" quandO em funcio
namento não iri.l1 exigir cerA

tidão de idade para crianci
nha� desamparadas. Entre-

Resolverá seu' problema em
..

peçôs e acessórios para:
�olk1wagem _ Wilfis _ Ford - Dauphine e Si'nci'

Além disto SUL. PEÇAS está propo[cionando descon-
tos aos seus distintos clientes de '20%

. .

.

, .

em peças e acessorlos

Casa Pre,cisa,-se

22.7.64.

FORMIPlAS
Fabrica de m.esas formica, cadeiras es·

tofadas, em pl3$tieo, conjuntos para barec;:
Rua 14 de julho\ n. 160 - Coqueiro;;

próximo ,ao (Estaleiro Naval).
Linhas Modernas - perfeito acaba

mento.

Faça econômia
te d.e Fábrica.

comprando diretamen.

Florianópolís �- 14/7/1%4.

e vinte. minutos (rr:.áximo),
Nota: O. nossos leitores J)c;'ie

Precisa-se alugar' uma·' casa no centro

Q C··--b-----"
com peças amplas, e boin aspécto, possuindJ

H·a
....

O
. uebre

.

a 'a' eç'l
: ,no xnínim() 4. quartos, 2 salas, dependências:

;..' ".'. .':. '. ".�:' completas de' empregada e garagem. Telefo.-
nar 'para 3945, nos dias úteis das 12 horas
em diante.

't,"belos "o médico espeeialãs ta
Dr. Pires, à rua México 31 -

, ,

Ri> de Jan:eiro, bastando enviar

o presente artigo 'deste jorna'
te o endereço completo para

resposta,

fAZEM ANOS HOJE
SR. JOSÉ DE OLIVEIRA

Transcorre na data de hoie mais um

aniversário natalício do sr. Jo�é de Oliveira
mais conhecido por (Rei do Rádio), em La

ges, cidade' onde reside: .

Ao sr. José os cumprimentos
.

de O ES-
TADO.

.

SRA. MARIA DONARIA OLIVEIRA
Festeja no dia de hoje, mé;lÍs um aniver

sário natalício O.exmo. sra. d. Maria Dana
ria Oliveira, residente em Lajes,

.

À natàliciante e sua digna família os

nossos parabens.
- - sr. Alírio dos Santos
- sr. José de Oliveiro .

sr. Alvaro Boaventura de Oliveira
sr. Rodolfo Bosco

E

- Osvalâo Mello-'

AGORA JÁ SE FALA NA CARNE,
- Q'!le vai subir de preço novamente, prQ:
metendo uma nova alta�

-.

.

- Mas isto não é passiveI meu amigo .

_ Porque? E' bem passiveI sim. Pri

meiro �em aquel�'''vamos- estudar o assun

to". Depois, os "co:Qsiderando que. � ," Fi

nalm�nte, o "resolve", como pá de cal sôbre
o caixão do pobre.

E então', a carne sobe de preço para es

ses "coitadinhos" dos donos dos bois nao mor

rerem de fome lá nas suas fazendas, pobre
sinhos...

- E a SUNAB, não poderá evitar mais

esse assanto?
- -Sim, meu amigo. Poder pode� mas,

é preciso argumento muito' forte. Você sabe

que o desaparecimento de artigo da praça se

torna uma calamidad.e, então, como no caso

da carne, deixando os açougues e friamberias'

vasias,' os bois continuando a·pastarem calma-
mente e não havendo gado para o córte, vo
cê sabe, que é que se p,ode fazer?

Comer cam�,de maleia? Impossivel. Car
n� de cavalo? Também não, e a maneira é a

SUNAB com muito- jeitinho 'ir tomando
suas providência de maneira a não espantar
a caça, smao, a carne desaparece, o que é

pior., Assim foi com tudo mais
, "

fÉ' uma sinúca do qualquer forma.
- Mas enquanto isso, as churrascarias

aumentam e progridem.
�.� - �:._,ta questão são outros quinhentos: ..

Vamos riscar do cardápio o filé
macic-,.

Continuemos na canja_
. .

•• � �O ••

Com a ameaça da faltá de carne ou

com a,presep.ça dela por um preço exo:rbi

taI?-te,'os oútros assuntos, (si os ha) sumiram.
E perdi. o apetite para o almoço, : .

••...••. I
,. , .•..

Desce o pano:

Âto final.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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•

enosci
te de AlbertoNepomuceno

o .iJepartame�to de Cul- çao e Cultura, elaborou vas- ção a passagem do 1.0 Cen- Dois anos após, regeu f�S-
tura da Secretaria de Educa- to programa em comemora- tenário de Nascimento do tivais de música brasileira
-

"

"

compositor Alberto Nepo- em Bruxellas, Paris e Gene-

mucend, considerado entre' bra, Homem ,de invulgar
os compositores de sua ge- cultura, exprimindo-se COIl': I

ração o mais intimamente facilidade em seis idiomas�
nacional de todos. conheceu algumas das gran- �
A seguir publicamos a bío- das personalidades

'

do seu"

grafia do grande vulto da tempo- como Mahler,

música brasileira: Strausss, Debussy, Saint sa-

ens, Busení Casela e Grieg,

Nepomuceno não foi, ape- ,êste 'por, sinal mestre de sua
..

traditória e complexa, a po- nas um precursor, mas, o espõsa, a pianista noruegue-

derosa capacidade de traba- verdadeiro fundador do nos- sa Walberg Bang.
AS POLEMICAS' DE CA- lho de Camilo e que foi êle, SO, nacionalismo musical. Faleceu no Rio de Janeiro

MILO -:- II - Recolha., pre- verdadeíramente, um profís- Teve a preocupação consci- a 16 de outubro de 1920, es-

, fácio e notas de Aiexandre sional das letras, com tudo ente das coisas brasíleíras, gotado pelas árduas, refre

Cabral - Portugalía Edito- o que isto contem de res- realizando um', trabalho gas sustentadas e pela írnen

ra Lisboa - Mais um ponsabilidade, quer seja grandioso corno pesquizador sa atividade desenvolvida

grande serviço presta às le- preocup'ando-se com' todos de nosso rico folclore, tan- todos os setõres da vida Il!u
tras portuguêsas, o escrítor .os problemas afetos a arte to' mais digno de .regístro, "sical do' pais. Incentivador

, Alf.'lx.a��re' Cab��;",COn} este: de escrever,' quer, sejà : ata- quando se sabe que o arn- .dos jovens talentos que des

',seu,'Precipso tra�alho c;te,:pes .cando os' diletantes' das Ie- bíente a!tisticb dI" :níãó' era, pontavam, foi conselheiro e

:� quísa; ;:eêçllh,� ê' ari'Qt�çãb ' tras�, Acentuahdo, .que 'não estensivamente refratário a orientador de 'Lueiàno Gai
, das- polêmícas de ." Camilo" cúídou de saber se Joi'Cami- qual. tentativa deemancipa- ,let" BatrOsó Netó e Lorenzo
, Castelo Branco, 'Temos, ).s-, lo: o Primeiro' homem de le- "ção.. Pugnou' quase,

-.

sempre Fernandez, tendo: sido: dos

sim e aqui, uma 'visão p.e:t:7 tras de Portugal, a l'eivlndi- sõzínho . fl sofreu uma das ,primêirqs'?, reconhecer "do
"

"",,', ,','
' ---

feita de ,)UnaS 4., facetas car .com tamanhá ,: convie- maís violentas oposições de público 9<M1O dê vna Lo- R'
""

- '" "
"

· ,.,.:_j
,

f
'

d:: :�:'oo':t:::t;;;t::;': :v!":."h�';:�I:::;o: �:.:, =��o�o;:o�:r,aí� :� :r'::::;to:U��:;� ,esUm:" 'a l c' iseurSo prc � e r i o
:'ia, romancista ,e, polemista de, ofício; Alexandre' Cabral canto .vernáculo 'nos salões g�. Al,éni .de. compositor no- ",

" "":,'

de escol; êle mesmo por suá afirma que "De' certeza foi do concêrto.iNão obstante,' .a'bilizOl,l-se-' corno p�anista,
,,' ..

'I'"
,',,'- '�':�' "

,

. .

'" '.

vida":'àÚ'ibulada personagem êle:,<'C-'llnilÔl o prímeíro, pe- conseguiu ver vítoriosa sua' e"regente,:berh"como no ma-
.

,', ,.',.!:-

'd' A' "111 F"
,

de romance. Profundo" estu- l� sep. exemplo e pela obra csmpai;ka e ;�e, hoje o can-, 'igi�té'1;io'." .: .>

,',v,
,': " p:e .� '_:,

.s'i'!,na 'O' r
'

�" t c 10 -!iL '"tandioso de; Camilo, debruçan- que legou ao Pàís, a abra- to português,;. e aceito pa� >'
"

'
" ': '. ',"í!,,>"'!:, . �

-

" li· ,

. \""J,� I a
çio-se sôbre; êle éom carinh,o çàr �'om entusiasm<'l, e t'ain- Clficarnente. deve-se única"'; Legou·no:s uJ71a' obra vui- . -

'

. " !. '

e procurando compreendê- bêm· 'Com sacrifício, a profis e exciusivamente � êle Essa, "t1.iosa: cinco óperas, músi- .. :
. -'

,',

d'"
"

..

'

" ,

'

'

10, Alexandre Cabral (possui� sionalização, das letra�. e, a talvez', á suà maior glória. ';·sa ihcid�ntal"t'rês suites pa·
'.

'

,_ ,
'

"

,

26 6 6 4'dor de uma óbra de ficcio- del1lostrar que só com ela Alberto Nepómuceno nas- 'ra orquestrJl,um poema sin-
,
,',n, "m:''" ',' 5,",""s,.s,a,O",.

.

,'e','" ,', "

,

__

' ','
- "")...,', ;

nistã que o coloc!:l. entre os é possível- Jllcançar,' pelo tra ceu a' 6 dajulho de 1864 em fônico, uma sinfonia, 'musi· � ','
, .', �

esc'ritores mais représenta-' balho quotidiano e 'pela ex- Fortaleza, (Ceará), e já aos ca. de câmara incluindo 4 -. '

tivos da atual geraçãp lite- periência que dai advem, a 18 anos era Diretor do Clu- quaitetos; um trid e soleto

rária de port;ugaq, ':realiza' 'alta qualidade de literáris ,be Carlos Gomes de Recife; número de peças para pia

tarefa que nos toca de 'per· digna de um escritor públi- Estudou em Roma, Viena, no. MaS 'foi, indubitàvelmen·
to,' interessando não sbmen- ,

cà:� Berlim e "Paris' renomados, te' o seu aqmirável ç6ncionei-
te '!ios camilianêls, mas J:t to- mestres dentr� os quais ro,. que lhe deu ,a �grande re-

dos que,' se Inter,essarrí' pe- ENSAIOS DE NEREU COR- Sgambattii. De Sanetis, Lo- p1.,ltacão como compositor.

los problemas: literários. REIA � Reunindo num só chotitzki, Guilmant e Von No gênere "Lieder" foi' um

Enforcàndo de �aneií�a ob�. volume seus trabalhos de Herz�gonJjérg, êste' ú1ti�0 mestre 'insuperável, 'tendo

Jetiya d problema, AC faz, a� pesquisa e interpretação só- amigo de" Brahms. musicado, Quase, utpl'1 ceute

comparil;lal' cada., polêmica bre Cruz e Souza, Luiz ))el-" 'Em '1896 fundou ' no Rio, na de 'poemas. "Coracão"

por uma minucios<:l." introdu- fino e Virgílio Varze'a" o a Sociedade dos Concêrtos Indeciso, Trovas, XácR,ra.

ção, 'textos completos da po ensaista catarinense Nereu PopUlares difundindo Wag- Sonêto, Jangada, CantÍ!!as

lêmica e anotações que ,es Correa, autor de "Temas, do ner. Com, a' 'morte de Leo- Anoitece,' OCI;lSO, são imoT

clarecem aspe.ctàs das mes-' Nosso Tempo", colocará ao poido MigUêz em 19Q2, é no" Fedoras ,jóias de mais lídi·

mas,' Nêste' segundQ ,volu� �lcance dos e�tudiosos obra· meado, Dir'etór' do Institu- ma'br'lsilidade.
me,: prganizaqo, 90m o mes, que traz valiosa 'contribui� to'Nacional 'de MúsiCa dOI

'" ,

trio c;ritério do, antérior, te- ,ção para um me.1110r cbnhe-, Elo de Jâneiro,
.

est'lbeleci:
mos,-a recolha das segufutes. cimento d-'lquelés vultos das mento que administrou com

pOlêmícas:
.

"Bom' Senso. e letras' de E;apta Catarina. Já �otável '

empenha. durante
Bom" Gosto (1865·1866)"; en.tregue à editora, o livro mais de uma dácada.

"Polêmica' com' Silva Pi'nto· dever.á ser lançado dentro Em 1908, 'durante ·a Ex_po-
Ü8'11l;""r � -"Modêro 'd.e-Polê- , de pouco tempô;-r' ,';,'

'

si�o Nâéion,àl: atrãvés 28
mica �qrtuguesa. (1881)". Na (Para remessa de publica- memoráveis concêrtos sin

introdução, A. C., acentua ao' 'ções e informações," fÔnicos rev�lou ao nosso pú,
lado, da:"personàl�adé ,con- SM - CP 384 - Florianó- blico D$buss'Y! D�as G1a-

po.lis - Santa Càtarlna)' zunew e os "cinco" russos. '

•

informação literária

Salim Miguel

SU1 CfSa ,ropria Iina,Qciada em 4 anos

§alar,
L i v I N G

º_U__ .II,R .To o U .II R T 0,

O condomínio SOLAR D.a EUGE

NIA, é o NOVO LANÇAMENTO da
, IIvIOBILIA'RIA A. GONZAGA, apre
sentado à família Florianopolita
na, em excepcionaiS condições de

venda. Voce tem 4 anos de prazo

para pagar. Mas veja bem; este é ri
Prazo de pagamento, porque dentro de 18 meses você já estará morando

casa própria..E as prestações? Elas estarão quase ao preço de um aluguel.
VEJA:
OI PIa" Ground (urra prf}Ocul).<:l.ção a menos para sua esposa)
'" Lrocal Prevllegil'ldo (próximo á COlégios)
.. Garagem In4epevdente (onde voce pode guardar o carro e os, hrinquedos das

crianças;
'" , Condução à POl1;a (Circular-Almirante Lamego) :
,� Acabamento 'PrimC'roso ,(material de primeira)
.. Aouecimento (ia �gua à gàs (çolocação de aquecedores JUNKER� ,Ror conta

em sua

dg incojl,oradora)
VOC:tt jÁ REP.AROU QUE GRANDE oroP-''T'TJNT-n,<\DE?

à IMOBILI,AR,IA A. GONZAGA

Sistema Cosmico
""Pleno,Exito'
'. MOSCQU, 11 (OE1 A

Jlgencia T,ÀSS anunciou, que
foi

' 'coroadO- 'de completo
êxito o lançamento ao espa

ço, d� um sistema cósmico,

compõsto de, guas estações
cientificas, as quais oCU-,

, p�m; órbitaS distintas. A

mesma agência esclarece

aue tal. empreendimento
d�estinq-se ao, ,estudo mais
acuràdo d�l' radiaçõe:;, cós-
'micas.

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

",

DRA. TELMA- C. PEREIRA

Clínica Odontológica de Cri·
, f!,Ilças e Adultos

Con:;;ult6rro: 'Rua TenEtnte
Silveira 28/'- 1.Ó Andár

Fone 3'l'98
Atende diàriamente das ló

às 18 horas
"j

t ExClusivamente, com

ii' m�rcá4�·;�{,�t�,;ú,é:
. h.�

-'

-:"_

��i ToYOTA DO ��ASIL' 5.A. IND: 'E co�:·O· '

"

i!.specmlmente projetado e cOllStl'uid., para trabalhar com possante motor Diesel ''Mercedes Bens" de 78 HI\ o. Utili·

tário. TOYOTA BAN1)EIRA_�, é (, veículo. ideal para
.

a atualidade brasileira! De fato. super-reforcado, oferecendo
excelente desempenho e utilizando combustível de baixt custo, o. robusto Utilitário. TOYOTIl bandeirante <lprpsel1ta
coma Importante �cm��to ,p�u'a o:,aumeDto da nrcdutívída ce agrícoia, com muito mais economia!

V� conhecer. aiJida. ho�;:'a:.'famo,sâ linba de 'Veículos, á. óleo r::ieseJ no Revendedor Autorizado

"

,
,

:.: .. \,.__ ,,_.: "I

:: 'i.,

O�" ,Sr.. 'AttUí6�" Font�nã
}

'
....... -

.

:.. l'"
•

(PSD-SC) 'di:sêo�:riu �ôt;�e ':8
. -I, ,

" r;'" .'.

atuá! ' cli_n:funt�rÍ;i., �Co'l;i01.l:tI,CO-
iJ,íltlinCe�ra." ��5��,� i#iClinr�lelr
te"'que a-:m-aneHta' niars' eil
ciente: üe' 's� c<>rHét a �lÚ�- .

çãO' é equ�iibra� ,';à �i.:;h,(J.�'" ..a
dé Bagam�n�o;��,n�ia�Q(); :'�;"
��m,' o av�itl:ii:t::L�9L� '\:� ...

'

....:�u
sa m,oeda' nó ;mer,�o' ',ímei�
nacJ.onal; ; E�;'le, �ql,Ú!í�dci>' 1:':'

, balança
-

de "pagíúneDitos: '. ,.; �

lJOL"'W, cóin 'u :áu��en'(,Q :,

i/âL.Ga o't( '8xpo:áaçbes;', ;"b, :

c-Dnséque!1cta de �rit,(li.d�s' ;1,
'

Gqvê:t:no q�e- po�sibi:fitein
' ,"

incremento 'da ,'produção i t
BRASíLIA, 11 (OE} _ Foi tornem maIs fá;ceis 'iS :expOl

taçoes.' O • GoVêrrto tém' cn�'
adiada para hoje a noite no ' " '."

Palácio do Planalto, a reu-
Ui,) UÜ1;__u�uá.a�s para a ,EX,_
portações lie" 'nàtne

'

tiÕ"l:riião que teria esta manhã o
rl,iI-,=:qú>ludó: êsse', é �ui11; doS;

Prestdente Castelo Br:3.nco '
' ,

Gom () MinIstro da Fazenda produtos ,q1i�, 111ais:' ppoehn
�

.

o presidente do Banco do OC?,ntribuir pata, a' á,Cf\.ÚsÚjãr.
. de' 'divisas, C"o,'ngel�r.,o,'�,ip'",r"o,3rasil. ,Será estudada na ..., .

dutos da pecuária ê,',da:lavot.
:�UIüão, a mensagem a ser , .

, ra e impedir sua exr:>ortaçã\enviada ao Songress� pro-
'JiJnd'J aumei1to de 30% no

traz reE 't'ldos negativos. }.

!mpôsto de, consumo., O carne a baixo pIrêço no Bl a·

sil reflete negativarn.eiite err
adiamento da reunião, foi

outros setoFés, 'principalmer
devido '1 um atrazo na che·

te sôbre a avicultura. O ba.i
gada do ,Ministro Gotlvêia

de Bulhões à Brasília, Tam.,
"xo prêço da carne. força ,

, b'lixa d.as aves. ISso, é o' qu,
bem foi adiada para ama-

está acontecendo corpo.ji.
nhã, a gravação em vídeo-

tnne na palestr'l do Presi-
tive oportut;lidade de fala'
no Senado, alertando o 0o,

"dente da República, a ,qual
, v�rno. Estamos vendo' li 'rq'j

sera irradiada quarta-feira na' dos avicultores que nãio
através de uma cadeia de

conseguem prêço j!lsto': ,erádio e televisão.
,compensador para seus. p.rt
dutos. Para SJ.gravar li situ"

ção e torná-la insustent�ve'
há ainda, o encareciÍnentC
da ração balanceada. . Ate'

dando à justas pr3tens5f\
dos, produtores, o Govê,rl\
permite a exportação de fr"

,

rag-ens, tais como o fàrelô li

.�.
'

I

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

Nada de

REBIIE�
Lona de trelOs C, tI •

'.

- 60%' ma1s ,np apravei'
menw das Lo.,.•.

.: Produção Economia

.tLUJ� Fulvio Aduci, 597 ,

R1:la Felipe Schmidt, 33

Telefones - 2576 e 6393
F.st, rei to

amendoin, torta e' farinha de,
'

mulado. Daí () bàixo rendi- 100 mil toneladas de carne

s�ja;' dê 'b�baçú, e out�Qs. mento de nossos rebanhos. cong-.:,ada .. Hoje, entretaD.to,
Tób:1a-se impossível a ativi- De' dezer.�bro do ano passa- está aL'avessando séria ài
d�cié' avíCOla em.nosso p�is" do" até, agora, a COlme sofreu se ao suprimento de came,

p<ois' ,de ·um l'lào 'o ,prêço do. no atac?do, uma baix'a de, a- dado o ab'tndono do reba

'frango se ávllta,' em �onse- proximadamente, 5ry'0. Tam· nho bovino pelos fazendei
quêneia do baixo prêço da. bém b"a parte' do rebanho ros. Idêntica' situação está

�a'Í'ne b.ovina e 'de outro 'la- 'de 'centro- e do sul do pais passandO' a 'Argentina, com

do ,sobe 'o prêço' da ração não foi ab'1trda no devido seus rebanhos grandemente
,b't:l�ceada, em consequên- tempo e, agonJ, entre a gea- re:(,:, ú::Js, suspensão de for-

eh da' eiq:iortação. Com o da e a sêca nao convem aba· niJC� _"e:1tos da carnes duas
inal'emerito ria avicultura ter, pois o gado' está emagre- \,':.;;"",:" �_ Jr ,semana e alta do

tiãõ' �erÚ\ 'necessário expor- cendo. O, quilo de' frango vi- pror:'o que está custanto

taeforl,�gens. O prêço, do vo custa mais de $00 cruzei- cercn de 1.500 cruzeiros o ,

boi na Atgentina.e' no, Uru-, ros ao produtor, que ê obri- . l;_ ,<:, 'J901'8.- o consumidor.

.is]iÍah'� HjOO!� mais .cal'o q�le gado a entreg':i·lo ;10 prêço Di�'_.iCl um _apélo ao ilustre

no B.r,bsih .Isso incentiva o de 400 cruzeiros. E,ssa paU: e t, . ado Ministro Daniel

'çonth�ba�d{); Cerc"l' de 300,/0 tica terá consequência o Fara 'l, da Indústria e Co

do' 'reb:--nho dos Estados su- mesmo efeito que se verifi- 1,' , para que dispense
lin0s;' principalmente -do cou cem a suinucult:i.lra no tt". ,U atel'!ç�o_ a9 _proble- �' �

P..i,:Q .GBnde 'Qo- Sul,� _ f(r:a1n- - periMo de 1'961 e Hí6�, cuJos
-

-r;,: "-. 'e.s; que '1 'situaçãO' sé
rle::cria,é:Js paea aquêles paí- reflexos aí estão. ,Diminuiu, ag,':, c. Deve, $'. Exa. propor
"es.:,a.c:,rretando greves pre- sensivelmente" o rebanho ao ::::�:"êmo uma política di

juiz_os "O!:l.ra possa economia. Sl,lÍl10 pelos baixos prêços vi fere:1te, objetiva e razoável. ,

ApÓ-S',�. Revolução de abril, �

gorantes naqueles dois anos. Li11e- ,da a exportação ele

,o ',Exér�ito, tem colaborado o que acarretou a atu!:l.l es· ca;:n� bovina, terem()s c au-

bast;iI,lt� para impedir d con' cassez de banha e outros men! de noss,os rebanhos :.:f
�'r�':lanrlo 'haauelas paragens. produtos derivadps, que es- e da ",vicultura e não preci·
:Oéor�é! 'e_ntretànto, que os tão atinçipdo prêços exorbi- sare""'s exportar forr?gens,
no:ssC?� pecU"lristas vendo tantes. Feno'meno igual oco!'· que -��ãn consumidos aqui
que 'não podem obter para reu, também, na França, que me�l' � Entendemos ser es-

seu, pTrduto. prêço semelhan durante os anos de 1.961 e' sa a 'üs sensata forma de

tef?;O 'q'Je é Qotado além das' 1962 guardJlva em navios fri· cont '1 inflaçãO, equilibran
frQnt�ira§i" sente-se desesti- goríficos ao' la�o cêrca oe do a 'Y'l'ln9a de pagamentos.

'�
� .UM,A
,

. PRESENG,A FA�MILIAR
..

Toe· Cruzeiro., Vem

,...,

É o presença Familiór ao Convbir da
o Florianópotis todos' os dias (eoisa� que

'Olhos postos, no Céu.

outços não fazem). Nos melhores horários. O· Pescador usa- o

canôa para o trabalho, O Homem de negócios, o Convair-Bímotor
Padrão de 'confôrto e rapidez. Você sabia? A T<;lc-Cruzeiro vem

há mais de. 30 anos para cá. Çonclusão: ExperiênCIa, Rapidez e'

Confôrto o- seu serviço. Continue preferindo a T C -

,oe - rU7C"lfO,

CRUZ E I R O' DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



RECEBI da Assembléia Le- São Paulo, para maquiar as Ga- '

gislativa de S.C., o seguinte te- rotas Radar, que desfilaram no

legrama " 'Clube Doze. Uma promoção d�
Jornalista 'Lázaro Bartolomeu Farmácia Central, com' os prc-.:
Jornal O Estado Nesta dutos de beleza da Richurd Hun-.

Fpolís 5985 73 .10 1415, ," , dnut, que até o fim da semana, l
271 -., ASsembléia,' Legislativa '00111 a: srta, Orfélía, estará a

diS-j',�anta . <:,atari�� �g, aprecia�do ,_,I?'oSiÇ�o. das d�as elegantes na

proposiçao autoria
: Deputado ' Farmáeia da Ilha, �ue ontem

���lson Pedrini ,vg cumprimenta foi inaugurada .na rua Fe'ro

:i�ssa senhoria pela oportuna, e Sehmidt, esquina com Gcrônim

_ ��z iniciativa promocão-dndus- Coelho.
Eas pioneiras de, '$�<Ça�l���>i_:'r1, '_ 1.0

,

(�?'� í'.:,;)��,,� ��,(h;--t;f �1 \ ,�<;;' '," ','
;

,

,�
" ,.,

/ '

b lh
.' T . '

" " , ,'--�" \� - ..... � �� V�'-' .._-'-' C" I.! "'-'\',De::reto N.O 53.831: :::", DlS- març,0 Ide ]964; J.�3,o da'TI}-
,na vg tra a o Joma lsbco 9�e, _' ESTE Jornal por, mterme- põe Sôbre Aposentado:ria dependência e ,7B dã !'.,e-pti,
vem de receber an1au"os geraIs d d" C 1 r :EsI?�ciaJ: - O Presidente da, blica.'

_'
�.'

" ,','
':

1" 10,., o· O unista, dolilÍmw ore-
1 . E t d . .'. .

'-' P-epública usandQ, da atrí· -

pO!"U açao nosso s a
�
o ,v� ,n�;? tec:eu um jantar as' Garotas Ra- buiçú:o que'l_�e confere'9 àr- ','.As. Jcão Goul'irte.

que ,representa mere�ld� h0r.ne_�: dai-·,'no Querênciá. Palace Hotel. I tigo '37, il1c1so I d� ponsti-·. _;,/:,Amauty :�Iya,. {,

fi t d t d P Vr! ha' l'n p'
"

.' ..1.

'1 tuição e tendo en},-': vista' ti. '('i: tibúcác10 'no,piário, OH

né)l:;em. e, . pts.a _u ,', -. ': '"v"r I�:"'·",:'�',m".',,'<'ho,.menagem .a's G::lI'ota's Ra-, . '.," ,,'
.

. n
'

.

'.

:

.

,

c. '.
�

. que dispõe o artigo ;31 da C�tÚ ,da U�!-a�" de,: 3G.;3:61J; -
cente ln US rl� , Brlrrl!_?a .' ,er�e dar falou o Gerente 'deste. JVIa- Lei, 3,t107, dé. 26 de.�' agôsto (��.iii-i.a �9-�2,f,;'�;: ,.:� •.... ',: "

ver nrP'l1Tho }'YIA�n'1n da. 'lnfJ_;'1�+r.!1 .,' 't'" 'D' : 'F"
'

d',) de 1960, decreta: .', """�\' ," <:' ,

""J '

'

l' �t 'e '�;";S' ·C"�ll'l;..'���,;",'t.u lHO - ommgos �ernan es ue Art: Lo A Aposentad01:ia
';

...�.....::...
,

J' !l�lnn� " nrrn-l. ""-:", r <;',. ,. ,'-" -, : Ii.«
'

"

--l\Ir·'. R j . 6 A E l't,lr, . ,', ,

-

" . "',
' ..{:._qulno: J.'.l.lSS auar L1 ,va iV1a- F,:;pecial, a que se refere o'

,

_ '- �enl1:!l�,O Llvadano, Np1:>r�ga-_}, da, LisbÔa, usou' da palavra f:lTtigO 31 ela i,ci 3.307, de 26
j

tarlO ' .
' , de agôsto de 1960, será COl)-

'

secre
_

"

':'
: ,',-agl;�úleéendo em nome de suas cedida ao seguràdo qi1� e�

,

"

'," c_;:;c,: :ccle-gá�s.'<"" XCl'ça otltenha exercido ati-
� _',

"

,.,' ",
'". . vidade profissional' �,rP sér�,,","

,Q'DERO ag.raclecer. hOnraaS'
,,'

," ,
viços considerádo$ iiísáIU-'

, bres, perigosos' 00. penos0s',
Pela ateh(._Jí6·dà Asse�lbl�Í<i.t)e- :0\" O C"L":U'BE P

"

n,os, tê,'nnos tle,·s";te,d,eC,iero,,.,.'.\,.,'.,

,." aineiras, numa" ,', '
.

gislativa de S.' C., �<!ue: 'aph)V,9�f p'r,2o'r�·oç'.a�o''- d'o se'u De;.-ar'ta,Dle'''rlto',
Art. 2�'q:':;- 1?a,�a::'ó$ yfeitQs '),'

.
.

'd d'
, ,."""" ��

. lJ - da COlli;BSs'são da ,Aposenta-
Por unanml1 a e Q réqu�tlÍn,,(!'n,.:' /

' , "

to ,do Denutado Ne'Ison 'p'e'drl"nl', ,Social, no, domingo promoveu doria Especial, setão cou&k'

IJ' demãos serviços insI3.1ubres"
'-

, "uma movímentada reunião dan- perigosos ou penoso�, ps
O telegrama que àcima transcre-

çante, em homenagem, as Garo" constantes do Quadro anexo
vi na integra. Isto vem me en- tas,,'Radar de Santa eatariná. e',u que se estabelece tam-

tusiasmqr ainda mqis· para J1r0S�
.

bém a corresponeléncia com
Esteve presente q jovem guarda os prazos referidos no art,

seguir com minhas promoções 1 Y;'l '/1 Fl
� fI 31, da citada --Lei.

'e e .1' orianopo is, i ores e
,
âmu-

com as industri8s catarinensf>�,
.

. las foram entregues às hom,ena-levando ao l�r dos, nQsf'o�_;, pre'�:-,-'
dos leitores históricos fatos il11- gea�as, !J-or bonitos "brôtos" da

portantes do n081'O pD'fC!\lC j -n _
"Ilhacapn. Helena '�/Iartil1s, can
tou melodias em homenagem às

38 nosE:as '

visitantes.

As Garotas Itadar, {�erronte para a. Cp��ssão 'Julgadora que fazia a última cbser
I

' .' :'" '. ,

vação para dar os pontos. Da esq/dír: ", Virgínia ,Maria Carneiro, Elusa Bíacntui

. Araujo, l\/Jiari:1 José Garcia Kiehrig', l\1arild� 1'Vern�r. de l\firalJ,{la, Mm'Hi'ilia l;a:;"ct

Gomes, Edy Alvarez Cabral, �' Ma�ià' ,Sch.a�f�;, Maria de L'our�:,es Ü!-l"ú·ú· e

Ester Gilda Douat

.

.,

dllPtri,_al �ue !'1ere�e

melhores atencões,

o CLtJBE DOZE de L\.
A NO me� programa social de

to, no sábado recepcionou :s b�� domingo, na Hádio Guarujá, fb
rotas Radar' de 8;11t,+ 'CaÍê�rina· ral1:1 entrevistadas: . Miss Radar

1 "." 1:
Eva Maria' Lisbôa,. Miss Doç.uracom uma elegante soir�e, _c'c- ,

'tam eleitas: IvIiss Radar de Sart- lVS�aria t�e LouErddes C]apóral; l\l[iss\, .

, ln1pa la _ 1 f Y A varez Cab ,I' ta Catal'u}a �4 � Eva� ,.Mar] íl, _ '_ '" ...

s.

,.

ra
, y,.,' .

. ", é 1\-i18S PersonalIdad'e A
.1 Lisbôa, de' Lages' �)elo Glu.be'l4- .. ','.. ., '.. .

-:- na

I de junho; Miss Doçura -. :13- �alla Schae�e�, Part�clpoU tal�-
ria de Lourdes Caponil, de Tv- b�rp o 'cromsta SOCIal

-, �aJf
b -,' :

I Cl b "29 d' J' h" RItzman, do Jornal de JomvIlle�rÇlO pe o ue, ,e· un o •.
'

Miss Personalidade·.-' Ana' �{a7,
ria Schaéfer. Db:r: Brusáu�: ]\íli�, A RADIO Santa Catal'ina;
Simpatia _'

, Edy' Alvãr�z Cábr�f por inte'rmédio de Edson Silvei
de Fpólis _:Yeda Silvá; recebe-ti ta, gravou a festa das Garotas
à. faixa de Rainha· do . AtlânÜc0 Radar e retransmitiü no domin-
Catarinense 64 ..

, Amanhã, : apré- go à noite� ,sentarei' 11m:} cornnl�t::l T""norh-
. gern da III Festa rI; (;onfr::ltetni-·
zação c1!:l �()dedade' C::}tarineIi�'}

DESDE. spxt::l-feir::l rre�f1

Ci:Jpital. a�rta. Otf�l1� ,

entrar1'
veio espeeialmente c1�

A SOCIEDADE de Joinvll-
1e,. na S. Harmonia Lyra, próxi
mo sábado recepcionará as mis
ses que foram eleitas e as fanta

do Bélile Munio'

Re:ti·�tiJjtb:cãó l�e� ":'�fivo
A Delegacia Regiona] do .Im- '�r;,senlJ�1';' .resti'uiç'Ycs de. c"l>.i�,�' CONSlDERANDO' que ádn"'{'4t Úl,', ill1por:'�';nn�t lN154l,;(hs �Ir .

poste de- Renda l\êste B.tado' ré excet�àd��,,1 "I '_ a, im,pürÚuld do ativo' citc,',lante, come "paô;' caç!a exer:{c:�J '�';'la!.�'ei!'o e d:,t

eebcu, .ÔIH'le o assunto suprac! �s-'q�_i,iri;-'Ías de' te::IY'2ii';;�� �,�, �ti vel reavaFa<;áo, somer.tc s'�l"\'}r\:' c.ifC,eiJ<;'-'�: de"i.:;:YOs:::;� e lll",it�-"
t:::110 a ORPEM 'DE SERVI90 V{). flUe'" pern;anscllrepi cOmp\lr'l par�· praerastinal o pagamento, .";",adúP, '�;1)al'�1"" 'i\�dt� de' ,�na:
1\0" 10/64, da Divisão <),9 J,�\VÕ( .actas' 'j;b!, Um- j,,-ndq' no passivo 'do imposto de ren�1]. eÔl,re lu"rQ qu.i, vuti'>J:S verbas iJO, v€n.�r',
['0 C;e Renq:t., nos segUintes. ler pe'!o 'perroú n;áximo �� 4 (q�;iI rGalmente 9btida" '(','),n�< p<?t' íl:- t.ttb,tituii .. :í',;
1l1<':

"

,
'

'.,
t�oj '�;�'B, 'findo: Q 'qull &arã':' tri Jiem'pl(;, nae vendas de nf�rc�d�l.:

"o DIR�TOft . DA DIVISÃO' bttadas"';' . rj�." ou 11e: pl'qd,+�os ,bd6.tr:,,��
1,)0 n':,POSTO DB l:ENDA : ,CÜNSI�ERAI"DO' q�e lj"ex!cio onúe a éO,'l'2Çij.(J r.,on;:'ár-:iI: ali'"a'
no U,Q' de sua. atr'ibutçõae nado, dispQsi t,iy'o legar teve en-

I..NSIl,JI::ltAKDO c.ut o artigo' 43, viSta "O-, nt1v,o imob :l1-:ado, que

(&S,)' , Oswaldo
DlfÍETOR

RezellJe

,� ,.

S 10., a linea "h" e se� item I�
dO Regulan;euto baixado com

o eDcreto 110, 51. 900, d'e 10 de,
:üjfil cte 1943 é decorrente .;18

" ,

Lei ao, '1;'1 'ue 2;:; de nbvembro
de 1947;,·

(

veru;a,ri'e,',é!'<lO 'Pl:�O '�us,o his�ó
rico .. a"_) 'long',:;' de c n .�' r�ão ti-

, ,

nhs
'

po s ib'i Vades Je 'reajUstar

re·a,'nliza�<1.é) d:Gs.�1! utivv d'et8!"�'
, J

rt:'la l.:.:�l. n�:iur \�é.i.lor à\)8 .ç��<?4.��.
� q<.t.-.ndo .<11;\ âpropr':atjÚ':'J :d�

n'�e:"'�aQ�['{_� oa' �)ri)dutos Yena.,1�
"

'

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

(los} Oq-C���":::s·c!e�ses·t€'n.3' c$tâ�

� <�.:H. ;�l1iJ�u.:::a.íoS'·(.b:; va:o!'es '(lntet

: _.� '-:. ..J.. dd:: ::0" Í-.. n do de' reava1-1

"

Art, 3.0 - A concessão do \

beneficio de que t�ata êste:;
decreto, dependerá de com

provação
-

pela segurado, 13- ,

fetuado 'na formf;t; prescrita:
pelo artigo '60, do Re�la
t11ento Geral da Previdência
Social, perante q Instituto

..

dê Aposentadoria e !,essões
a que estiver filiado do �m-:,
po de trabalho permanent�:
e habitualmente prestado no

serviço ou serviços. conside'
r'1dos insa1ubres, perigosos
ou penosos, durante o prazo
mínuno fLxado. .

I
'

Art. 4,0 - Os Institútos db
Aposentadoria e Pensões en

viarão sePlestremente à Oi
visão de Higiene e Seguran
ça do Trabalho, do Ministé

rio do Trab::l,lhQ' e Preyidêtl
cia Social na forma, qo �o
dêlo 'a ser apl'esentado por
essf;t, Divisão, relação das em

pré,sus que empregavam Os'
segutrados, a que tenha sUlo

,concedida aposentadoria 'es
pecial.
Art, 5.0 - As dúvidas sus

citadas na aplicação do pre
sente D@creto serão resol
vidl:l s pelo Depart'lmeilto
N;acional d.a Prévidênçiá So

p:al, ouvid� sempre 'a Divi
são de Higieile e SegUrança
do Trabalho, 110 âmbito de
suas atividades.
Art. 6,6 - Este becr�to

fMPRESSORA
',_.,"

'

'.1
'-!

ÊLb
,

..

,

\ 'dúenhOt
, tliGh,i.

fOlh�t�� ... cótôlogó.
cortoz.! e carimbol
iniipresiO$ em ,.rol

'Dap.l�rio

, ('/

j

\

", . j
:{

f-
,

r,
,. 4

'

:1 ,A IMPRESSORA MOo€LO "-_ fQd� ói r.curSos:
,:1, e o necessório éici)efiinciq �or� t)o,ó�ri; �.�;H o .

i mál(i�(1 em Qual�uer ".rviço do ��.
.

Trcbo:ltO idôlle'O e perfeito, .:m ,�. V. POcN, cionfidr.

'_
:;,
J

.- ,
, ; ..

"

; "'.,. '... "
,

I�F'RE$,S�RA' "06t40 .

.

" D�'
ÓRIVÀ�õ6 . $tclARt • CtÂ. '

FUJA DEOf)ÓRé fli�Á:";_
FONf: 2�17 .'F:tÓP.IAPtÓPoLtS
,� ," '.'
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Floríanépohs - 11/7/1964
��-'-----------

No ano de 19vO,: "qu'''lldo assu

ru.a ti .t'i·es:11ência 'd� C_l)bc 1'0:'
d2 l, Ih (l til] d �,(lo ern 1896 \

o S:t;. JCJ�o José Tl�éút�-r� c:� CÓs
�., I, .e ueu d, cnLâo Yi?árlQ )"

Lag<s, Pe . Pret ROgérIo Neuhaus
u segu.uj-e uhcio: "Ao 111110, Sr

Júiiú Jo,é 'l'ht'oüOro da C03ta
lHu.ilu dign-. l·r�s.uenLe e 3�ti

rurro,; h-nracl0s meJr.bros da !)

retor-ia do Clu1" lo, de J u1h,

l\�tlito6 p.rabe,nS e boas fe.tll.;>
'1'0,. d',e,'eii;) 'do, í;ltimo 'I "8 meu

,I'

CQ!1�çãQ.'f�� �d�. :4uCe p�l" v>s
,�.. ','

di�n" ;�d�ini.tr�<;:lo � 80éi.

uade lageana Pl"03pe,l'e. g,cz4n��
scmprll de 'ltnra boa PlÍ.z c perfei
ta �arnioiúa, 'ifsi�.' �fj.; - 03 y') iu�
do Vigário e hll�i\de:-�lVo P�,
l"l'ei ROgério Neuhous o. F .1\1.

VIg-,ário de Lages'. .eoIl;.., tO'lor

S",bem f'e, F�ei Dogéri� ,:NeuhaU,\
fOi '''II santo -que Lajes ''teve a'
honrá de �er aido séu Vig4f\0
lVIui0s milagres wlii of'lêrftdo ,

Ill,ui'aa �raça8 �� �}c.a.nçado t,c
" '"

Consulte NflSSOS, Preços
lnd. t' Comérci« MetciJúrgica ATLAs S.

..
",

L{ua, Deodoro N :

2�i
.

"

;
. "/

' ........

,

,

, ",� ,"
'

PR OGRAMA ,DO,:MESl·, . . .

Dia 14
,

Terça-Feira Cinemá ,"-�'-'

FlorianóroIis, 6 de junho de 19�4;,: '

-.��8lfi(GlMNTr: .•
�

15.7:.64"
,I

)'
,

CAMINHÃO INTERNATIONÀL
tão brasileiro
quanto Brds-ílio!

\
,

Clt", Lages ".:I·�(1.0� o� qUe o'.inv"'l)�m. Da ordem raJ d:� Gales, e deixa ,intlit� elo*, '

do, -F;�d.ea Fi:anéi�CanOl!' mUit� Ihos, noras e- gen-roj:,.,'nel(!� e,�f.(
trui)a�h",d na stilvaçã;; ua�ti armus net s .

',
. .

,

em nessa Díoceee , A carta nd

ma, t;I;'",I�6crlta acha-se' e))."ost:i
• eu)!' um '

q'!aàro, j�ll tamenW com

� galer ia do Presidentes da mais

antiga' sociedade bjl€anu,

Faleceu dJ,jl 6 p. pussado eI:C
nossa cidade a Sra. Da. Irene
Rafaeli �o��. (Cm ii idade de 28

snos , $spO"Q. de noes : particu
Lr a.lllgo' sr , Celso Francisco ::la

Rosa, e, filha (lo fazendçiro sr .

.:

Artibane, Rafaeli (Banderrtnrrus
Abu"s �U fel'esas). 1 f�,1XOU Da.

lten� Rafaeli Rosa dois f.lhinhor
menore•.

,
O infausto aconteot

mente enlut:'l a soc.edade laje

\,
an•. Daqui desta coludna ""?"tarnos 08 nesses 5enli( 08 p�..:a:mo�

VISITAS,

pe �:l:l_ã.), d:ig-nis:-iinlO
S/Pasta tratanc:o dé

...

.�, .

,acion,.d", Com 'ua

, 'ltos re

i,nporta:',tr

�eere�<lr�� j ie Es _at1 ; = asaI ;.:ir'.

�en:ique Oling-cr _ Da, ElIrld.

0lin�;er; rcsiclcllt.".S em São. Pai:

lo" e-ln _visitas aoS seus ian:il:ares
< lI;fl1igos.

ANJVERSAEIOS

-

Dia 7, d'ó, Sr. Remy Goulart

futuro Advogado, (,ue na Focu!
dade 4e Passo Fundo_Rio Gtan
dê do Sú: e,t't: ano concluirá o
";,

.:, J

500 ano, Atunlme,.te' exrce, as

'a,ta, fU,n,,�e5 de Dire ,ar G3'en

taria Chi,). Ü. aniv�rsariant",
que têm grandes relaçoes de a;n,

z"l ';e nos meios sociais e corr.er

CiaL, naquelas datas foram 'mui

to (.,;n,prilnen:ados }elos se"fl

fan:illáres, e .im;,gos '1ue �Ompa

rece,beram eU: sU,as resiciên,cias,
Env��111l0S aOs "do:s anivel'�a;::an

t�:s, ,o noGs!> abraço co� votar
qe mult.s felicidades.

Fal� diá 10. de jU:ho na

Cidaô'e de Bru.que neste E,'t.Jl1o,
a" Sra. Da Clara 'Ramos �ijJe-'
bi'a,!d, viúva do Sr. Julio H!J.
�brand. ex-Chefe do ServIço.
Rurais de Santa 'Catariaa. Da.

CÍara R. Hildebrand,' era natu

-----------------�-�--�---

Dia 7 p . P'!"I'�do, fa!!'c�' t,,� r,

b êrn em no, �a c4jf!:�e ,9 �. Ar�e
miro GOmesT cidadão nÍllíto' pell
quisto em nossa 'tcrr�. "!:\e'iX8
>IS segi, intes, filhas; Sra. D�.

t

'çe�"y Gomes Gllr,tE!l, Cll$l\d� t'ol1l

Cap , Médico pr. M�ra;, G\,Irgel�
Sra. Da.' Leoçádia Go�e,8" 'f'uil).'
"asada com o Sr". TuliQ', F.lu�� �, \
Carvalho: Sra. ,09., ,AlieI} (ic- :
m e , Burger ca,ida, éOIl� o: :,!r"

'

, ',", .

'Fllindemburgo Neves, llurger' e'
Irmã Sara Superiora -do Colk.�io
daS Irmãs 'Ile JlE;sus dici;[i�IlJ�
em nossa cidade, As f�m!liaa, ,ep
iU :adas Os poso" seu .ld03 peta_

--------------�------

C··'· r-'MASq\ti I
. \....

PHOGl1ACrI,l\ DO pIA
Cine sao JOSÉ'

'.18 :3 e 8 hs,
Burt ':::'uncaster ,

,

,:COM IJDAs� FA(!ILI{)A/)É� 'OE, PABAIJt1ENTO
:',

I'

.{
,'-
, �'

·1

.

APARElHO� DE tlAI!TA� COM 42 ,E 60' PE�M
'APARElllOC,DE.'/lHÂ E llAF! ceM lO, 17, 29 e 42 PEpA�

.�rN��.

tia Bo t,ãni�a.,)

, QLalljlo, ,neste momento his-

-,------------------------�----

Campanha Nacional rro 'Recu�era ;ã3
Econômica ,do Brasil - Mensau!m d �

',�d' ln iI Jlaçã 11 ;�

Ano :8rasileiro da Arvore Nativa
, ,i"

�:p�t A.; s�j��.!:��t�, ,t6r-iG:OÇ'<�ti�i�' iDlp'õe-se :'d�ci:
'

:; ,Ji)ê�ei .�Jl-� • iuiciarr·os c.)m tr" .�ehdário' entre 23 de Betemb�
,:. "'" ,��:4j,�à�e��,� a 'um nçlvo surta de bâlh.<:» pe ana:ise da fisioge :'frn 'de 1964 e 2� de se:elnbro ,1e ...

(Autor d: "FisiOge�i��f�-;,���'; .. ,

nacionalidade _,e i�p ,rta.nte re- fia economlca do Contin<ente, ,es, 1965.'

Jlóm1ca da América do Su1''' e ',tornar 'aos alicerceS do extraordi ta obra temo� sentido, poderOSa

de outros ensaios de Fl9iogeogra náriQ e magní�ico parque flo- mente, a neceõs:da,le c-n_tnnte FlorianóPolis, 20 de maio dt&
restaI'nativo sulameri:ano, emb.. de um chamamento da [Ons;iiln 1964.

Balido, as_!m Uma poderosa ecO C1a brasileira para participação

J,[!jy ,.Jarland
_: eln -

MINHA ESPERANÇA É
VOCE

Cel1�ura at{'"14 à.'h�os

Cine IUTZ

ás5e8hs,
Massimo Serato,
Gianna Marif:!. Canale

'- em ,-'-

\ RAINHA l):)Fi 'pmAT,\S

Cinr: ROn
,Fone: :>��,'

ás 4 e 8 ,hS,:, '

Jean Servais
Dawn ,Addams'

.. '. 0

••
, �

;
,

"

NOS TEMOS

--em - ',,:;'''

OS '; l\fENTIROSO�r
Censura até 18 anos' ,

Cin� GLÓRIA
'('Estr'eho}·';' '"

de q�e você precisaI

Fone: ;625:
ás 8 hs.

Anne Bancroft,
'-eIí1� ':

.;,
, .' ',I

O l\IIL1\GRE DJij;ANA:
SULlYAN

Censure, at� lO, f1.J).OS. ;'i,

" ,1

Cine IMPÉRIO
(Estreito) ,. i

, :-,

ás 8 hs. �,' t, 'j � •

Kejiro IlQftgó , ,

Máchikó KyO,
-�m":'_,

, BV:�,Á;: ':

Tecnirama!lI'edúcolot'
Censura ,�té ;i, �n6s

'

Cine RAJA'
(São José)

ás 8 hs.

Miguel Aceves MeJta,

o
-em

CICLONt

<, Na qualidade de re�endeJores' auto
rt�,cdós, :podemos r-eso!ver: seu pro�
ble'ma sem r:letllora. Em nosso estoque
'lOcê encontrará - com e;ertezá • ,t)
peça ou o acessório que, proéura, Cl'

preço, de tob�!a, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pel� mar

ca IH. E, no caso de qualquer co�_'
sulta sôbre o seu Internafional, tere
mos o máximo prazer em a ten,dê·.tc••

o •

Representante IQI nesta cidade

PECA
�'

o. �OCI\S
R�PRESE�AçOÉS
iereo a vista' e o ftsio

em 12 n1'f'<;tac'õPi;r fOn).
de apenas 1°4

Um
,

'

,t

otÍvre RESENTES

Cimarron
"

Dia 21 Terça ..Feira' _,--Cinema", _;_'

Nua ho !vlundo ' ,,':
"

, .
, ,

' te da Cia: 'c a�arirtsnSe, de For Supercine.SCbp�," ,:East.mázil,.Dia 26 - Domingo' -, ,Encontro
-

ç!os �a e Luz; �liá 8, Sr'. Abdan SI 'Calor
"

'" "' '"

dos Brotinhos '. '

' qU!ll,ra, do alto co!nél'clo de nas Censura J3.té 10 anQs
"

, "
, , , '

.� cidade ( pl'{)'prietário da A }i'liDia 28 'Terça-Fe:-a - Irniac:co��ra '

Irmão "

:JULIETA GOuvÊA DA"SIbVAirdese.- ,'_ �18tramQ$ ,,,,,rseguiut<:s 'all'
, .,'. - I , ,,'

,
, ,,' vert{Írlos:'dill 2 de jU hO, ria Srta

ja- exj:ressar, de público, oS seus Pl&Ís ',smte- Marta Ramos Sá, filha do casal

ros e .reconheCidós agradecim�ri�os, ão: ilus- Sr. e ST'. Oliveilos de �á �J)a.

tre 'rriédico, dr. Leo Mauro Xav,Íer, fátuI,tati:o. ,�llzlra); Srta. Adelina N'ar�iso
.' "',". ,i

,"

"

-

: fI h� d� casal Sr. e Sra. Anlhal •

VO d�. renome da capItal' e expenn\ert:t�du Nartl�o (Da. CotlceiÇlãO) e ::Srta

ciru,'1�,�a4\ �o Hospital de CaIid�dé,'
::;'á�ujo Mirian CiI.n�põs, filha do t:�sal

zêlo
>' i..�rfçía profissionais deveu\6'''�lli:t.é-, -s,r�' D�. Ta�lta Camp�. As .1I1i

t', ',' ,'"
' ,,�I!t, '

..", versarwntes f;:Jram mUlto CUm-
sultado obtido na ,melindrosa iii�ehÇão prim�ntada. pelas sUa, amlgaF

cirúrgica à qual foi submetidaJ desej�dO; a:o -' ofereooIlj1!> em Suas residência:

t
'

t' . d -,

'
,

"

"b'
' um coquetel aos que lhes forl\:n

,mesmo empo, con mua, ,o s�ces�o !t�"J�.o :,' re éumpriinentar. Daqui deSta �lu
e humanitária profisSão qti�' a�,Çb.u; ;:�_rom lia f<li!litahtbs à, �1as com VJt.:s

ineXcedível' devoeão. " �'" ': ',-;' <";;,�'j < '; , dà, �ultaio felicidades e. IllQitoa

.� e�:�OS!:m�:,�1Ml,=t
....

d.F::CIMENTO
raro durante sua es+àda Íla<íij�l� ji�®Õn.ia,
hem aos f/pns familIares" e, pessoa.�::' :�:àtrlt�a�,
que a confortaram' com su�s vÍsitás. ,qúqndo,
na Sua, eonvaJescf.ncia, enfiiti 'a tWos ' sti�
imorredoura gratidão.

o'. RUA TRAJANO,43 ..

;/

nomià,' desprez"lia já e d€scoo
,nhe.dda. memrO desde n:.uito ano,

A estrutura 'ec=nômica sula'.

merlcana é das mais nO,áveis da

Terra; explorada nos ,seUS ori

morc:!ioS de Con:inente des:ober

to' componqO as riqueza3 11e e
,

peci;u-ias no Ve_ho Mund�, con

tinuou; irrevogavelmente, a ser
depedrada e

,

destruída pelos
an'2s eIr. f:ra, atravez, �a irrespon

:Sfbilidade-, da insensiblJ� iad e do,

amontoad0lié.s de' fo,tunas sem

olhar ,as bases da Nação.

decidida na, obra qt:e r:o imagnif'

camente, impOsta a vario& setore

Oa Pá�ria.

COLABORE �O ANO' ÉRASl
LEIRO DA ARVORE NAl'IVA

E instalamês, ex. Postal, 241

::::anta Catarina.

"

Florianópolisnesta Primeira'
Mensagem o Ano Braslle�l o (Í�

,

Arvore tl'ativa 4,e te:á .o seu ç,
o:,. .

PR01r;IA .�e.us

OLHOS
,,' c,JSé! óculos
bem oc!Qptodós'

.'

Todos, na conquistá esqued
am qUe UM MUI\DO SEM AR

É VORES I1h"UMA TERRA SEM

r::�c�:<:�1s,��p��:::�:: v:tJ�'�t:
<? ARBUSTO É A ALMA BOTA
NICA DO SER.

Os C iClos nativos da,econou:,!a
fl<lrestal continuar�ttt a ser bl'U

talmente reduzidos e algUnd até
ext1ntos qUaai.
Três dos mais apreciáveis Com

ponentlés das Flrestas amazoni

caS, esta criação f ..bulo'sa do te!.l
rbmo andino. sofreram, incrivel

,ménte, e�' terra:; do Brasil '.
.ua (lestruiçãC, o reu' de.scrédito

"A Arat:Caria, Augustifol!a, (o
Pinheirp); a Illex paraguaienSir

'(á E'rva' Mate); a Hevea BrasiIt

,el'!sí� (" Seringueira).
, Há' inl€gavelplel)te Uma �ub

, " � I '

para o eSg,otamento deste Par_

que' nativo' até
. à. fa·zes'.

-

Importa; já, fazer, ãIg'uma

-VENDE-SE

atendemos com exatidõo
suo receito de" óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODERNO lABORATÓRIJ

---------------------------j__ ------------�----

'fJma"'casa de material, 2 'pavimento!:ij'
sito à rua Alves de Brito n. 50 .•Tratar co
o'Sr,' JOSE'- AMARAL FILHO pelo Tele!'

,

'425t·�ralácio das Secretarias. '

'

, :"'�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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URA TENIS CLUBE - DIA - 18 SABADO Esfudan .. tes' em Férias Promoção do Departamento
-----------------------------------------------------

om nagem· ao
; l

de Consciência

ampos
. . ''l''

,1a República, l�elos autores de

'!RefoFma, AgrárIa _ Questã'" de,

ConSciência", sobre o discurse
),residencial de -3 de m.. ;., de

1962, no qual foi prcpos+a a

'plodificação (:Ia Constituição
Federal a fim de tol"nat possívelI '

;a dcs"pr('pri��o d>e ter a,s por

:�rêÇio inferior ao r"al, ,cem
,pagamento em tEulós e a lon

'go prazo.
: '3_ "A Igreja e a in7as'io de

ter�as nC Estado: do Rio" _

Contra .ainvasão tle ,terl'aS no �
EJltado ido DiO.
NesSe Eái a} o EXIDc,. �..

mo Sr. Bisp'- de Carn ..os II'Xou•

íJ:" ,.
o prin:ípio d'e que, caso ," aU

b:'ridade púb líca não proteja o

direito ide proprieiade é lícito'
,

ao propr ietãrtos ctefenderem-n'O
por seus prô prios meios.

•

4
_
"A Igreja e as Reformas"

_ com, nicado a propàsito. do

pronunCiamentc da C.N.B.B.

pro�ovido por amigos de SãO. pa Iavrns de uma H'rts,tre rel1- Felileli. l'ecel'lt�mente mais du,aII pasto- e' O Episc'Opalio Napional", reba_.
filO Rio de Janeiro e Beo Ho giosa contemplativa qce o qua- rais. j'iG' Bíepo de Campcs.r "C'as- ten4C11 a.(!ullações jnf�ndadas".o�te, renlizou-se nO Auto- lificou Certa Vez d'e Atanásio Nota' B'j'ográfleo> tidade,. HulI:iIdade. Penitência" ",neforma Àgrál'ja._ QUesfãIl
IlveI Clube 11e São Pauo, um brasileirO.

e «DeC\lmênlos Conciliares so-
,

de C�l'lscia".guete em tomenagem a "A obra de Dom Antonio de Dom Antônio à'e Castro Ma: 'brc Sa_grada Liturgia e Instl'U- ; !!-"'A 'Reforma Agrária e o

DIIl Antor{io de Castro Mayer Castro Mayer, ressaltou o iLus- yer, Bispo de Carz:.pos' nasceu 'ménton de ComunicaçO SacIar" c�rúter So:gra!to
.

do Direito de
Bispo' d:e Campos, pela passagezo tra. orador, a'O longo- de sua em Campinas em 1904 IS douto- _ Netas Pastoràis". �r-opriédade".
de seu sexagesimo, aniversário. atividade sacerdotal, e mais tar. -rou-se pela Universid'ade Grc- � \

Carta enl1ereçada ao Sr. Jo-
E8Díveram presentes 0s aUtD1'e8 11e episcopal, tem 'sieto sempre goriana de Rema. Reforma Agrária _ Qu'est,ão' l!;o G0ulal't, então PrlS,sidente

Questão de censeiênCia", Prof. '''Ir�a vigilancia e Uma hlta con-, P':)i professor do -Sern in árjn
pUnio Corrêa de. Oli,,:-eira e . tínua em prol da pureza da dO\l-' Central do Ip.iranga, e da Pon ..

eConomista Luiz Mendonça de trina. tifçcia Universii1ade Catõ!ica Dom Antonio de castro Ma.
""el'tas, Os doire,tores da Edito- Come profe'ssor emérito de " S-PI' / B' de C ,"" ue ao au o. er, ISpO .

ampos, e; Jun-
ra Vera Cruz. Sr-s. Dr. Adolpho t-eologia dogmática do Seminá_ Entre. outros, ocupou níndn tamente com;Q Arcebispo de
Lindenbeng, P!Of., Arnaldo Vi- rio Central do Ipiranga como Os Cargos de Vigário Geral da DiaIX,antina, Dom Gerali10 deI
digaJ êavier da Silveira, Dr. Vigário Geral, hecoico e pers-: Arquid:iocese de São Paulc, en- Proença Sigaud, o PrOf. Plinir

. Nazareno d Assumpção piCaz Açã,o Catõlica ele já fa": 'Luiz v I e •
" ' carregado da Ação CatõHca, e Corrêa de Oliveira e e economia

FilhO e Dr. Fábio ,Y�di_gal Xa- ;fia eSl'erar OS ir·utos de Seu epfs de ASsiste,nte ,Eclesiástico do ta Luiz Mendonç,a de Ft.eibs
ler da Silveira, e eolaborad(j_� 'C,opado., eonhecij1'o seminário "Legioná- autOl' de "Refprma Agrál'ia _,

reI do mensário .d:e culturâ 'I
,rio'l. QUestão d� Consciência" cujaC',toJiCisrr,o": S,.A:I.R. D. Bel'- ,'O Bispo ,é me.s",tre, e DOm An-

,

" ,
• Em, C�'IllPOs, fu'ndotl "Catoli

_

.

primeira edição veio a lume em
,

trand de O1'1.ans e Bragimça
"

:,t, c;,nb de ,Castto; "�aYer o teO:;
'.

' .-
'

•

Cismo', o prestigiosos mensário outubro de 1960.
r José Carlos CastHho" de �,;(iO' de mo�o e,c.Í1ni@".,queratra_'". 'de, cultura catõlica de que' Cs Em torno dessa obra cOns-
dr"l'Íe, Prof. F€rnando,� :F.ur- ,vês da' ''O;riE,ntaçã,o' qUe dá" ao '

quatro ,autores de ."Reforma
qUim de Almeida, Dr. JOsé d'e láande, ni�.n, sádo 'de cultura' ,

.
,

. Agrária - Questão d'e Consciên_
'-eredo Santos, Dr. Plínio, Vi.•

' e,atoliC,ísmo",. qu,ai; por SUas .

""
,

- cia" são colaborad'ores assíduOS
lIXa ier d�' Silv ira Dl" Pastorais ,com rep..:rcussão nO'diga

. v â e, l, .'
.

'. '

'

,

•

.,,-
"SUa "Carta Pastoral, sobre

ulo Barros de Ulhca C,tntrd" .BraiSI e no" EixteFIQ'r e' p.or �l1a '. p', I I A::�, ' '.. '

'.
rob ema (o,, postolado ,Mo_'

parli.i.c1paç>aO, ne,. hvro "Deforma" s
,

, , de�",o" teve gran,ie l'epercus-Agrâria: 7' ·'.9I1e&.tã� .de C,onsciên-,

5-, "A lavoura, brasileira á

'b!€ira da derroc�.da
_

socialista"
- A;>ê�'o ao Congress') Nacion.i]
onde aponta. as a"pectos socia

lista iio projeto l\:1iltcn: Campos
f

de l'efôrn:a �.<\gl:',}::-in.
,6

_ "ADefo.rma, Agrába ;Aniz
B;;àra-Ivan Luz - Janguismo
senl Ja-ngo".

tit:uiu,-'se, nas ,II:ais f.liversas Ca�

madas sociais uma poderosa
,

ccr.rente de, opinião, qU!E! já ho-

je' ab'razge todo o territi.lriO na

ciõnal tornand.o patente a po

p:u�'aridade d� Cruzada suscitad;
peio livro, ell�' tOj;!o <), País, em

.

prol da paz �oCi,,1 e da prop:rie
dade privada contra o agrO.:'

,

reformismo socialista e' conflsca-'

catõrio.
O Bi�po de Campos, junta

ment!€ com ;os demais autores,
de "Reforma Agrária _ Ques.
tão de ConsciênCia", tem i�.
fluido ativimente no debate em

torne da l'8foJ!ma, agrária, desta�
cando-se os seguinj;es pr(tl!ll1n..,

'

1-"0 livrO "Reforma Agrá.. ,

Dr. José Fernando (le Camat'g6:
Dr. Caio Vidigal Xavier cra

Silvéra,
'

Dr. Sérgio 'Brotero
Lefevre' e numel'Osos amigos' d'c,

SãO ra::'lo, Rio" ele JaneirO: :.
Bllo Horizon te.

sãc .em tdo o' País e 'em Portu

g�f, (duas edições esgotadaS)
bem como: na F,rança, na Itá-,
lia na ESpanha ena Arg'entina
'On'de foi editad'a lIas resp;'Ctivas

'.�j�' q�e' inÍltc?� \ '(i:ndo 'os açon .

\�Cirnen,t�;: '; n��is . reé ..n'tes do

,.BrAsil." ,

,�. Por e·��'a·." ·ra"zão 'ergo a taça
em "horir� �; Su� Ex'celen�ia,
bril\danà.G (01110 uma IJ:15 l1HÜP

p1!eC'lara', figuras €.clesiastiC�I,
.do Brasil contemparâneo"'.

O hcmenageado foi ainda

6,audado pelo Dr. Eduardo'" d'c

Barros Brotero e Prof. Orlan,jo

Em maio de, -1961, " Editora

Vera Cruz publicou sUa' "Carta

Pastoral prevenin(lo os Dioce_
sanos c�ntra OS Ardis da Seit,

Con:'t"nista". qC'e f'11Col1trotl g'ran

de aceitaçiiC em tod�s OS meios

lIntle'Olnllnistas do País, estand,o

.iá a 2a ,i: d ição esgotada.

linguas.

o prof. Plíuio Corrêa de Oli

D;)m Antonio de

fazenr:to suas as

------------,-------�----�---

EDITAL ti8
Essa ll1rsll1 li Editora. publico}

ciamentoS!

ria - QUEstão- de ConSCiência",De ordem do Sr. lrispetor ficam' intima
dos o Comandante' e os proprietários do na-

vio argentino "Bariloche" para,. no" prazo REX-MARCAS E PATENTES
de trÍta (30) dias úteis, a contar da data
da primeira publi�ação deste EditaI recolhe- Agente Oficial da Propriedade
rem, nà forma do artigo 645,. pará&ráfo pri- Industria"" Ficam convidados os senhores éontri- de Santa Cafarfnameiro da N.CL.A.M.R., a multa de Cr$ •.. buintes abaixo relacionados a camparecerem120.000.000,00, que lhes foi.imposta,no\pro.;. Registro:de marcas patentes de invençãQ

a esta Prefeitura, para pagamento de dívida 1 a. Convocac.ãocesso n. 1.185/64 da Alfândega de Florianó- nomes comerciais; títulos de estabelecimen-, refente ao impôsto Predial e Territorial, e'
polis <," O" .'

'"

," ""oJ'"

',�" to, insígnias !rases de propaganda e marcas
ra.... _L •

d'
.

1 . . Oe ,.oird,ª-�_�d,,9. ,s_r� �r�siqen_te,. tenho �"', .
,
.' ""C",,' :.' ...eY�r.,a Cuuranca.lU leIa. _' , "-... _ _ ._� __��.t�.. .. __

'__ _ . __ .. _

Florianóp6mi;'é13�,dé·jtillio" de '-19'6r-�" ,� �� --- . de exportaçã<? NOME RUA honra de convidar os snrs. sacias desta Cai-
Dolores Caminha Nicolazzi Penna·· Rua Tenente Silveira, 29 _ 1° 8r:\..:Jar

xa, para assistirem a sessão de Assembléia
A.F.I.A. Nível 16 Sala. 8 _ Altos da Casa Nair - F1nrümó-

.A.stricl Daux Mussi Arcipreste Pai- Geral Extraordinária à realizar:-se no dia 22'
ESGrivão ' polis _' Caixa Posta} �7 -- F'r,na 3912.. 8 do corrente as 16 horas, na Guarda-Maria

14�17.21.7.64' Dia 15 Q. Feira _ Hi-Fide Dançante ,ya,
Atilio Ferreira Juv€l1cio Costa da AlfâI)dega desta Capital, afim de tratar

da dissoll1cão da mesma. Se não houver nú
mero lega( na ia. Convocação, após uma ho

ra, será convocada a,2a. sessão, para resol
ver com qualquer número o assuntp em

quest8p. de acôrdo com Estatutos.
,

Florj;:tl"ór0'is .•ern 14 dt=: �1111"lO r1e Hl64.
!talo Paladino J o �onr,"'+ário

15-7-·64

",

lll II IIE!mm��.�,R!�·,.�.�_��.�����,��lkffiMii�RI,IIB1 aaa..&&�'

SALAS DE· FORMICA
Maravilhosos e novos conjuntos com, Bufet
_:_ Mesa Elástica e Cadeiras Estofadas corl

Revestimentos em Plástico

Cr$ 160,000,00 OUConjunf,o co.m'
.

Bu'el de 1;,80 10 pag'Lrnenlcs de Cr$ 34.000'c\}

éT� 280.00{}.OO ouConjunto com I','Bufei de 1,90. 10 pagamentos de Cr$ 36.0.00 ..00I

Cr$ 320.000,00 ou .-

Conjunto com

Bufet de 2,20 ,lO pagamentos de Cr$ 40.000,00

. Diferelltes CoBjutos
à sua Escolha"

.

F'· t:'f,�. em ornuca nas, �·es,
TECA ou Jacarandá
com Decoração em.

Fórmica Branca

MOVEIS
(IMO

Rua Jeronimo Coelho, N. 5

Missas serão Ce!,ebradas
em Por:uat�§s

.. ,;;)

RIO ._ 13 ,(OE) - 8€1'50 entnigu:es
nos pró�imos d'ia� �o Cardeal D. Jaime ::.,de
Barros Câmara, os estudos .feitos para' apli
cação do decreto assinado em Roma,' para
uso. do português na ceJeb:ra�ão da rn];�sa.

A informação é de Dr. HildebranJo Mar
tins. membro da Comissão Arquidiocesana
de Liturgia.

,

Augusta Mangrich _ Lauro Linhares
Augusta M. Pereira _ Morro do Mo

cotó

Augusta Silva _ Gener�l Vieira da
Rosa

.Augusto José Alvetti - Silva Jardim
Augusto, Silva ._. General \

Vieira do
Rosa

Aurea João dos Sontos - Major Cos-
ta

..

Aureo Vieira da Costa _ E�1';3 L. 2

AVl'c1ipo Leandro Cesta -,-lVI2.rja Jú1i"1
Franco

. Aurelio Coelho _ Demeírio '?l'bpiro1. � ._" .... ..\

\

Aurino M8rClues da Si1Va - pr-"';a
- õ'

Aurora Cardoso - Morro cI;:i Cruz
Avelina Pederneiras -- Bc��,inva
Avelino A. Alves Meira L. J J
AveJino Alves De1mindá SP"2�)'a
Avelino Barbara Paim, pQnre SchTade:r
Avelino José de Lima Sd:-:,Wc,1r!son
Avelino Manoel Peixoto ._ fI'Pl. C'lne-

ca - Fundos
Avelino Monteiro. da Silva '_ Lauro

Lirihares

Azinaldo Carneiro de Mef:quita 2701

Herdei1{os de Caetàno Cesta _ Genéral
Vieira da Rcsa .

Caixa E. Federal S. C. - Praça 15 de
Novembro

Caixa dos Empregados do Comércio
Felipe Schmidt, 541

.
.

Balbina Vieira _ Crispim Mira
Balbino Martins � Alves de Brito
l3anco do Brasil _ Praça 15 de N0-

vembro
Banco Inco S. A. _' Praça 15 de Nn

" vembro
Banco Merc. e Ind. de S. C .._ Herd

lia Luz',
Banco Merc. e Ind. de S. C. � Alvaro

de C�rva]ho
Florianópolis, 22 de Junho de 1964

João "Silva -, Diretor
y.::.-".,",

.fmp ê a Edi tda.
Rua Conselheiro Mafra 160 - Tel. 3022 - Cma PostalI3

.

..- Endereço Te1egráfico "O ESTADO"
'DIRETOR

Rubens de Arruda Ramos
GERENTE

.

Domingos Fernandes de Aquino
REDATOR·CHEFE

Antônio Fernando do Amaral e Silva
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL

João Francisco Vaz Senetiba - Pedro Paulo Machado
- Osvaldo Melo
PUBLICIDADE

Osmar Antônio Schlindwein
DEP,\RTAll'IENTO COMERCIAL

Divino Maríot
.

COJ..ABORADOP.ES,
Prof. Barreiros Filho, Prof. Osvaldo ROdrigues Cabral,
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gama
Lobo ·E'Eça,'Ministro Milton Leite da Costa, Dr. Rubens
Costa. Coronel Cid Gonzaga, Major Ildefonso Juvenal
Walter_Lange, Dr. Arnaldo Santiago. Doralécio Soares,
Osmar Pizani, Dr. Francisco 'Escob:J.r. Filho, ZUry Mll·
chado, Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas Filho. Marctlío
Medeiros Filho. Luiz Henrique da Silveira. A. Carlos Brí
to, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto NácuI. Major Ed
mundo Bastos Júnior, C. Jamundá .•Ti>.1-,es Garcia. Nelson
Brascher, José Pe'l''I'eir3, da Sitva, Clc'n"f''1�e�11 do Am"l

, r31 e Silva, Jaime' Mendes, Cyzuma, José Roberto Bue-
�

, cheler.· /

"

,
. R.EPRERF,NTAN'!'�S

Representações AJS. Lara Ltda, Hir,' (GB) - Ru� Sena
dor Dantas: 40 - 5° ''3,nffaJ' - j1ã.o Paulo - Rua Vitória,
6fi7 - coniunto. 32 - Belo H06z0)l':8 - SIP _. Eua dos'
Cf,lriinR. 5<=;R - '20 andqr - porto Alegre - PROPAL -

R.ua CeI. Vi�ente'. 456 - 2° andAr.
Anl1"nio<; mediante contrato d� 8côrco com a tabela
em vigor.
AQç::-1\Tt\'rURA ANU!\.L C':$ 6.000.00 - VENDA AVULSA
Cr$ :'10,00,
(A nrr�,r.;CA() l'T$O SE R.r::qpr)1\'f"I'P.TT,T'7,A PF,T,()q CON·
CEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINADOS).

------------------------------_.�----------------

Commlk�ção
Dr Júlio Do!" VterfJ

Comunica a seus Rmigcs e cJientes
mud:anca de seu consultório p8ra a rua Feli

pe. Sch�.idt n. 51 s81a 50 - Edifício Jaqu�
line (ao lado do Hotel Cacique).

Caixa Beneficente dos I En1,fegados
d M·

·

t" d F' I
,o mls eno' a azenaa no E,�t:Jrlo'

. .J U�-",·

DR. Sehast'rão M'O!Ira
crRUR.GlÃO - DENTISTA
Clínica Diurna e Noturna

ExDentista do· Seminário Camiliano Pio XII
de São PauJo.

TrotanÍento Ind010r !lela Alta Rotação
Pr0+ese

HORARIO: Dns 8 30 às 11,30 e das
J 4, às 20:10

Rua I'.Tunes MGchado, 7 ESQ. João Pinto

De ordem do Sr. Inspetor, ficou notifi
cados o Comandante

.

do navio argentino
"Bariloche" os donos de sete mil (7.000)
sacos de café em grão, tipo 5 e 6/7, pintado
pelo I.D.C. e destinado exclusivamente a

consumo inte:,no, bem como os proprietários
do navio acima citado, a bordo do qual foi
encontr�da a referida carga _ todos intima
dos. respectivmente,a pel� Edital n.1,. de

.

29
de fevereiro e 2 e 3, da 5 da março último,
publicados na imprensa local, para apresen
tar�m suas defesas de que no processo n.

1.1 85/64 da Alf�ndega de .Flori�nóf\olig,
foi �P l<t�da nrocedeníe a a!)retensão da mer

cadoria e do navio em referêncIa. cuja ven""

da será feita em 'leilão se passada em julga
do a resnectivo decisão.

F1orianÓnolis. J 3 de iulho de 1964.
Dolores r'='TYlinh� Ni�(\l::1'7.zi Penna

,
,.

A.F.I.A. �-j'tTf>l 16
14.;17 ..21-7-64
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NO SETOR DOS ESPOR'rE�

i9 ANOS DE LABUTA

CONS'l'ANTl EM PROl.
t

DE SANTA CATARINA

'o

"-'--- ,-------- -----'---------

I I
_ .....

I

REDATOR
Pedro- Paule Machàdo

.'

COLABORADORES ESPECIAIS

MAURY,BORGES' - GILBERTO NAHAS '

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
RUI LOBO -- MIL'rON F. A'VILA _. ORILDO LISBOA
MARIO INACIO COELHO - DÉCIO ,BORTOLUZZI

.

ABELARDO ABRAHAM

,Vj.tõri) do 'Rgueirense sô'ore O lider por
,

,

Teve prosegubnent:1, dorr,.ingo
ComlO prellmillar CI: enconrro

COlllerciá1'io x Postal Te1egdfí

41.

Vitória do Batroso no

,clássico itaja�ense Façanha da equipe do Cartolãs der
rotando o Paula Ramos por 3 }� 1vé, do atacan� H;�lio p�a Ra

tinho, diminuir aoS 46 mlquto'
)á n·S descontos. O qLodlo v_en

,;edor formou cc;>m:, Ja,iine; 'J.'

Batista, Antenor; NeJinhd e Mw

ricio; pepê e Ar1el; Hélio, Zito

peba (Mima)·e P;e,'eirinha.
Arbitragem norn:.a. de Otá"j_(

José EOlognin.i e renda (le
CriP 579.400,00.

Em Itajaí, n.o grande ciá'_; i

CO da cidade qUe reuniu mais

Uma vez Marcílio Dias e Aiminlll

te Barroso, a vitória pendeu paro

OS barrosist� pela c·nta;;em de

:l x 1. Já na primeixa fase ven

cia a esqu8j1ra v,érde e branca

por 1 x 0, com tento c;cnqui$tad�
através de Deba 'aos 20 minutos

Teve �ol)-thlUid�de 'n:1.' noite de

�e,xta_f0ira. o campéonat.o de' fu

'eb';,l de salã<? da ("apitaI do' Es

tacfo (:'Om a,penas Um jêgo. 'Im�

vez' qUe no; dUt�o pté!io' u'ma í1as

li "ul1>e" 'nãO �;ómnare�eU para

.aldar feu comprpt:Cisso.'
No úllico encontro da noitada'

tiv�mos o dÍteI� entre Paula Rv

m;s e 'Cartola;

por Se 'irr'pôr ao Paula Ramos

pelo' marcador de 3 x 1 desmen

tlndo as"im todos os r:rognóst'
c:s que envolviam o m ltch.

Kote-�, qUe esta foi � primei
ra façanha do clube Ca 'tola, nO

atual cert'a'me regional salonis

ta desbancando o Pau'a Ramas
, , ,

da vice liderança agora assun:.i-

dá pelo Caravana do Ar .

Na etapa co�plcment3.r o Bar

roso aUU1entou para 2 x 0, :1trs

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

R' P i'� "'� �. "

eStHniJOOS ae GOm,�go 00'

ES1'3JGual de futebol
ZONA UM:

(:) 'C(>!Ijunto pau:aíno era apor

ad;Q., '�cmo franc: fav,Jrito pOif

,�lém de:,]:ro� il:' um bom ,conjun
to 'iria e,nfren1l;lr uma equipf
,.... '. \.

l[ue pela. pr_irr,eira vez disputa
'um cer:am. des�a natUreza lêm

qUe, a disparillade de categ�ria
entre 'os, elementos colocava o ob

'''l'vador n·uma posiçiáo de prog

nosticar uma,vitória fá:il -clian

te do elenco do CartGla .

,Porém. 'Lso não aConte ceu:
. J,�gando com uU;,a disposiçã'"

,

fofa �'() comum em qUl8 algumas

joga(laJ; qU:lsI impossíveis deram

certo, a repr�senbçãO do Carto

No outro cotejé em ':ue deve
riam 'jogar B0çaiuva x Clube

Atlético Gata'rinense, o chll:le

bO'1uense não comparec![ u devero

ao seI" puni dó pelo nôvo 1'ribrna'

de Justiça De"]:iort!v�, ca Fede-Em Tubarão - FígueirenSê .1· x Her
cílio Luz O

Em F!'olis
Telegráfico 1

Em Imbituba
tuba 1

Em Itajaí - Almirante Barroso, ',2' x
Marcíl io Dias 1

Comêrclário 5, x Postal Após esta' r: dada' Os primeiros

p'c�tos fical'anl asSinl oC!Upadofi:

10' ,lugar - ('lube Doze de A

gOsto com O p,p.

20, lugar - Caravana dó .Ar 4,
Ferroviário 2 i 1mbi-

p,p,

:::0, lugar
5 p"p.

40. lugar _ Industrial Com 6 p, p

:?aula Ramos CCIL'

Atlético Operário :l xEm Criciuma
Avaí O

Em Ur:ussanga - Metropol 2 x Urus-
sanga O·

,

Em G'.1f:!t,'; - Guatá 2 x Minerasil O
ZONA DOIS
EstrêIa 1 x Carlos Renaux 2
Em S. Feo. do Sul - Atlético 2 x Usa

ty O
Em Blumenau - Guarany 4 x ·Pay

sandú O
Em Joinyi1e - Caxias 3 x Palmeiras O

2 x Tupy 2,

la, surpreendentemente acabou

Certam'8 paulista de Futebol
. Esnortiva l' xEm G\laratinguetá

Corintians 1
Em Baurú -.Naroeste O x'Palmeiras 2
Em Ribeirão Preto - Botafogo 1 x Ppr

tuguêsa de Desportos 2
Em Presidente 'Prudente ;.,,_ Prudenti

na 3 x São B':;nto'�
Em Piracicaba

2 x Guarany,1
No Morumby '-, São Paulo 3 x F�rro-,

viári� O

Quinze de NovembroEm J0jnvil", _'- América
(jÔg0 pfdp::l(!n ��bado)

ZONA TRÊS:
Em M9fra - Pery 5 x Santa Cruz l'
Em L?�es - Guarany 7 x Operário 1
EM Pôrto União - Jnventude 2 x Bo-

tafogo 3
COMIINICA(AO

CUNHA & CAMPOS l"rnnrjp1�-':';') rt'-l

Torrefação e Mo;:!�em do "CAFÉ A 1\;IF.T]A"·
tem a satisf?cão de levar ao cnnhecirienf.)

•

�
... l .•

de seus frps�ueze� e aos consumidors dn CA.
FÉ! AMF.LIA. que o seu produto passou a ser

industrializado em suas, mo�ernas il"sta1a
�nps. ;ntpi'l""�ente rnÇl,.�ni'l Jo:I� à 1"11::1, M�'lC
�"J,l'''''"Mrn �7. no Estreito, onde espera a vi-
sita de todos.

'

""f'.
-

70NA PUATRO:

'•...,.....
14 de Julho 1 x Her-

0aca Cruzeiro 6 x Caçado-
"':ense 1

.

Em Cencordia·- Sadia 10 x !Uvorada O

----�-------�-------._------��--------��

.. Campeonato, Carioca de Jute�ol'
",

I

Sábado - Fluminense 2'x Olaria 1·
.

Domingo - Américo O x Botafogo 9 �.

Pórtuguêsa 4 x Madureira O

Bangú 2.x São Csistóvão .1 '

.

Vásco da Gama 2 x C�i1l.po. Grande' 2.
Bon�ucesso 2 x Canto do Rio ,'1'

'

A CLASSIFICAÇÃO:
'1� l.ug?r - Fluminense, ,Flamengo e

_-

". ':.� .

Bonsucesso O p.p.
20: lugar - Botafogo, América, Bangú

e Portuguêsa com 1 p.p.
Grande com 3 p.p.

30 lugar - S. Cristóvão, e' Canto do

Rio com 2 p.p.
'-./

\ 40 lugar
Grande 3 p.p.

50 lugar
4 p. p.

A eqripe do Po-tal 'I'elcgrá-

gol' de Ar(eno rOslAt S,OfRE NOVA ç��EAoa:
.'

.

',5,,'x'1:" anl·e o·, ,L".o;m,.erClarlDo Figueirense conquistou estupend Marreco, Sergio, �dio e Manoel; : Valéria e'
" ,triunfo na tarde de domingo ao sobrepujar:q: Izaír: 'Vilson, Arsênio, Caetano' e Ror aldo

.,. . ,. ..
' .

,

líder, Hercílio Luz, pela contagem .mínima.. (Alcir). Hercílio Luz: Wan:lerley; Bel mar,
O Figueirense garantiu o triunfo graças, Pedrinho, Walmir e Negrão; Mesquita e Tri�

a eficieneia de. sua retaguarda-que voltou ',I.f urifo; Balisa, Sarará,
.

Tarcisro e: Gcn-iaga.
repetir. a 'sua segura atuacãc do pré'io ante- Arbitragem de Osni .Marcolino Pedra .d1 J,Q�
rior quando derrotou aqui no es,tádio, dr� iff�le' e renda: de! Cr$ ,242.60JLQ 0 ../ Ar:;ênjp
Ad(\Hn Vnnder a equipe do'BarrÕs'o, tanÍbé!3+ marcou o: ponto solitário da 'tarde·tendh (".

I por 1 x o. ,�"
IDO anormalidade a expulsão de Negrão aos

__

O F�ueirense formou com: �a� 14 minJitos da fase. final. I

[i Pn I�[if ar, �rlo ill ui R.I d � FU1eb lJ,
-r

r s. r (' I) rr venceu r�a estreia por 5 l1
sentando Um fute�ol bem pobre ';eve um jogador'" expulsa: Os-

""

Arbitragem de Ag.t ar San-

notad"mente o tricol�r do E.- n.ar,
. qUe troCoc pontapés com tos com atuação regult l' os qua

treito, o qual, além de chegar Vamild:l. 'dr�s: SÃO PPAULO - Leopoldo

co, o Campeonato Citadino cl,B atrasado para o jôgo, aprdenfOu Cinco �ntos ,a' \;m' o resultadc Car:trihos, Arnaldo, L ur1'.,.al e

prtfissionais. Como sco.;cndO "n se Com apenas, dez h�el1S' sen 110 en�ontro .,'l'q,vorável é claro l'<:ilton; Aniel e Arí; Maurílio

contro pelo certame, de�ronta- do o qUadro reduzido para oito fio SãO Paul". MarearaIr. os ten (Osni). Gaia, Raulino
'_

Osmar

1 V �'l "ATLETICO R' 'rl' Alen:ã, leada de 5 x 1 com qUe finalizouram-se Sã: PaulO e A�lético, qul" cOm as expu sões de
_

a..- do, � tas�.. pela orde�n: Raulino, ,aof ' age o; ,

,

não passou de ulr·a au�êntica pela EgeU tornando-se
'

·ppêsa fac-il 2; OSl11ilr, ,aos 7' d<; 'primeiro 211va, Laurí e EgeU, Dinart18 � o jôgo.

da",' cam os dois :itigantes apre' para o adversário., que ta�bém 'temp�; Ü's'ni, ,�o: 18;' Aderbà' AdeTbal; Benício, Rato e Va-

.os 25; Arí" aoS 28" e Omi, aOS nildo.

fico' voltou a ,eXp,erimentàr nova

derr:ta, p,or goleada em seu

'chão.' ;P'erdeu de 5 x 1 para 'o

esq.uàdrão do Comerciário qU.e
f,êz, por, mer�cer, �'resUlta(ia.
porquanto peÍ1�ou' somente ri�

I

triunfo. 'enquanto 'que d, tim,e
dos C6rrleio� limitüu-se a resis

'tir. E nen:;. poderia ter sido ou-

tra, coisa dada a disparidade de
,

forças, pois se reconheCe no qua

dro l'ie Orrciúma Um dos mais ])0

sitivos dentre os concorrentes

1\ uma vaga na etapa final do Es

tadeal de 1964. De"fato em to

dO ? transcorrer do match que

teVE" a presenCiá-I" pequeno pú

blico o onze visitante revelou

se m'ais téenic'o e combativo,
c>onsignande já a primeira me

tade do períol1'o inicial dois ten

tcs; após os quais resistiu o Pos

tal qUe conseg�iU diminuir a

'diferença �ara depois, dominad'o

pelo esgcrtamlento, ceder à go_

OS TENTOS

Coube a Mauro a honra 4a

abertura do placard Isto aos 9
J ,.,

minutos. Um ferte pelotaç'o de

Miltlnho obrigou Joãozinho a

Jll.1Ildar a b�la a escanteio, o.

ql;al 'cobrado 'com habilid�de por

Almel"in'do. foi ,aproveitacio por
,

.

.: '

'Maul'o qij.e ealueeou para venCer
o guardava las postalista:, Pou-
Co depois, machucava':s,e Al>alr
ce(iendo ��u lugar a N;co:

"

Aos 22 minutos, O Comerciário

amll,lio�', Ô escore. Avanc;10\l" Ni
valdo fãihand� Deod�tt, tendo
<> meta servido Mauro' que;atirou
pará vencer 'pela segundu �€'7
Joãozinho.
Aos 27 'min,!tos �iCo com�teu

foul em Guar{ dentro da P1eque
'na área, tendO o árbitro punidG
a falta, ordena'Pl'io penalty con

tra o' Con:erciârio ,CObrúldo Te
. ,

lê que assim, :'obteve o gol que

Seria o ,ú�iG,o do banda locai.
Cem 2 X 1 f!nali�ou o prilI'\eirO
tempo.

Aos 24 ,!l 28 'minutos da segUn
,.

da fase, AI�'erindo' e NivaldO
ambos servidos por 'dauro, ele
v,aram o eSC<lre"para 4 x 1.

Aos 30 D:inutCs'. nôvo f,ou1-

pel\a�y i'ie' Nico �m Guatá' foi
confirma�o" pele 'árbitro, foi; en

tretanto," l'iesperdiçadO' por J3e.
zerra: qUe ,atirou 'no 'canto; porém
sem 'a vjolênQ�a' necess4r,ta" ten
do Edi,val defe'ndidQ parcia1'll'len

t:e, �ohrando"� ,bOla para ,Ru

bens que, atirou' para l!lnge, ;"
Aós 43 niinutoS' Nive}do 'Com

,

'pletou o escore; errando o" j"iz
aO valifiá:'-Ia,' dá "vez que hou:ye
!Ofsi(ie da "'parte' de' Mauro, ae

qUem Nivaldo' rec.b'eu a bãla.
" ,

Vasco do'Gama e Campo

Olaria :; Madureira com

1 h·, I'd,1(' ,

�r .

_ Ofti! O ''-' O I �,Futebol de Srlão
enfrentando o Borniuv(l

Apó� desCansar duas rodada:

seguidas a equipe que lidera .'
campeonato salonista da ilha. ou

Efej'� o Clube Doze l'ie Ae;ô�to
vai vo'tar a particlpar do Cam

peonat,o enfrentando. ao elenCc

do Bocaiúva. nrm perigoso COTl'

p�oml,sso em. que poderá: perd�\
a invencibilidade que D:antêl!'

na lone-a série de jOgos na n'ol

te de hoie .

N<> •

outro ccmpr<)1nJ1�so I que

servirá d,e preJlminar e�tarão
Se defrontando as eScIuBdras dr

JuventUs e'do Cartolas, oportun1
dade em qUe a equipe d'o Carta

la procurará conseguir
,

'

hOm resultado em que pese a i-

gralda(le de forças.

----.

!uxiliúr �e (scfltóriu
Industria Iocalicada. em Barreiros, ne

cessita de uma auxiliar de escritório, que
seja datilografa e C!lle tenha alguns conhe
cimentos de contabilidade.

Informações pelo.telefone 6292
,

14,:-JLH�

>,

ARBITRAGEM

OS, MELllORES 'Na direção do match serviu
o' Sr. Egon Apel" auxiliado, por•

.0' },orduchc ·Mau'ro foi o me_ Dicnísio 'Debrassi e Mauro Ma

chado, pertencendO ti,ol'ios ,?S três

11 ILiga Dté'SPortiva Brusquense..lei ,reab1l.ente " de um
.

pla.yer téc

/l�� :? lutador, apeear da sua. C�1l1
pleiç'ão robr ej.a . Foi O autor de

do'�" 1tent:." 'ten,,� ;cvllO[perado
ainda para a feitura dos 'l1elLa'is

;Teve bom, trabalho �eferée quc

apenas falhou 110 fel final, con

forIT·e narramcs acima.

dt quadro visitante .. Secunda

r,am-no Edíval, 'Lauro, ACiol'
Gerson Rubens e, Nivaldo. Os

QUADROS
!

:
Formaram assim aS dUas eqUi

df€'nuils' convincentes, à exCeç:'ío
de Nico que não coj-respondeu .

. No 'conjunto loCal apenas Jo
,

peso

COMERCIARIO Edival;
Altair (Nico), Acioli Lauro e

Gerson; Len e Rubens; 'Miltl-âoainho. qUe não teve cu'pa de

nenhum 'i'ic� tentOs' que vence- nho Nivaldo
,
M:léo e Almerin

ram, Telê Babá e Rubens conse
, , ,

'gui'l'am, convenCer. Deodato .1'/8" POSTAL Joãozinho':
"

Ba-

pareceu .após longe ausênCia" de

cepc1Qnando bastante rest;}tado
-- . '_. .

talvez, da falta de treinas

bá, Bezerra Dooda to (Chech,eCo)
e Valdemir;; Alipio e Telê; Mari

nho, Boreg'" Rubens e Guará.

, / De-rrotado O Avaí em Criçiuma
.:0 Av:aí, voltou a peq'ier, des

ta' .f;ei.ta, atuãndo em Criciúrna

�ont,ra ?' êlenco local, do 'Aflético

O'perário por 1 X O" gol COll

qUistado 'por Clóvis na' prilr-cll'n
etapa.

"

."
�--� L __

.Acidente com a .delegação do Hercí �

'Jio Luz�tirou M6rcio e' Pedreca .do
, mafch com o Fiaueirense

.

�.'

" �a� priir.'eiras h/oras da tarde

de" qomingc uma �aminhon�tc
qUe transportava alguns jogada.
res, (ia Htircílio Luz de Laguna
p�ra Tubarão sofrr� Um aciden

� - ,

te •. ',c�us�nd,? . sérias,' contusões

noa, atletas Marcio e P.edroca

t1tuIÍl-r..,s' da' �q�ipe do Hercílic'
Luz, qre iusim ficnram à margem

Mais t�rde uIr�, boletim ,méd1c'Ü
,do Hospital onde, estão recolhi
dns os atletas foi dada a Conhe

, ,

cer' (lo públiCO, inf>Jrinando qUe

Marcio e Pedroca, estavam:.fo
ra de p�l'igo.
Num' gesto humano a dire

tona do Figueir;e,nse conc�rdoU
em transferir " cotcj:o' pata .o

'

do ',cotejO contra o Figueirense' 'final do returno. Purém o, pú .

, ,

blico fêz questão para qUe a di

retoria d� clube' local realizasse
o' préllo O qce foi feito. apresen
tando a vitória do'Figueirense,
pi' 1 x'O,

pai., fÓl"a,n:, imediatamente hO�_
'pitar!nzd;'8, Também 'Adúa 'I'ar

,

ci�io' e Raul, 'qu� se eneontl'a-
,vam na mesma ,condução fo-
rafi atingi:tos; porém;' cor!) Pe-

1U;ê'n�s escoriações pelo 'corpo.
,
'--'--"'�- ----------- ----------

outro

Joinvne de parabens·' América F. C.
. completa seu dn�uentenárjo
D"s mais significativas·é a efeméride de

14 de' julho que assinala a fundação de uma

das mpls robustas e lídimas exoressões do
footbBH barriga-verde Que é o América Fu
tebol Clube, um dos que-.em 1924, implan
tarClm o esporte-rei oficial em nosso Estado,
atrPvés da' fúndação da Liga Santa Catarina
de De�nortos Terrestres. aue não é outra se

não a Federação Catarinense de Futebol.
Rpveste-se a data de hoje da maior im

portância de vez que 50 'anos são transcorri
dos desde a histórica data de 14 de julho de
1914.

Fllnn�do ' entre outr0s por Pedro Fer
'mino c1f" lVfpnezes. Lázaro Bastos, José Boni-:
f�do da Silva, Jorge MqyerJi, Domingos

.

Gras::lt'i. Oto Stein, M�noeI de Miranda,
1\1{;m_oe1 Sn�"ps C�simiro Silveira, Aristides

I

Bp ...l-.?r!:l. Wi1Jy S,.haver. F-rer1Pl'ico Lens. Ro-
dolfo 71mmer e Bernardo WoIff. o América

_
tem sahldo sê irnnnr !>eJo� seus feitos glorio
sos no ·futp.bol de Santa C!-ltarina. Um sem

Tll1rner(l de vê7.es sa!:!:ron-se caJl1.!leão joinvi
'lp.,.,�j:> p 1"(''' r'l1l!:ltl'n vt.'7.PS alcan�ou o título
máxirnn no F.�tado (dois bicampeonatos).

"O E"tado'" prazer('�amente se associq
às JY1�.j,;fÇl�ta�ões de �'lHlo da gr::lnde e, uni
da ff.Jf"'IHia "ameri�ana" e 'lproveita a onor

tunirlade para enseJar-lhe prosperidades
gloria do

f,>:->�:!. ,�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o Clube Doz.3 de: A �o,'·. f� ..$ :�la' amo
i séde de u das do ve'i.;rii.n'· .;.'

.

� Rq
grandes promcções' socír 'J 'JO�' Pi,Qt�; Ô des,:z�A foi.
oe SanLa Cata ""1, ;ec..r"1r .;-"'\:(lq .�.' � '�
ncndo iy n.tas mor

. da CI-:..� ·r··tâ,.,·qa�em �S:Qo
nossa' me.lior sccíedad -.-).' :��{��: em < 'menagem, 1\8
presentada pelas: dar:o�'.::-. . dr"rotàs p.:'.daE À 'ComissãO
Radar, que concorrem a', Ji}.ig�ci!:(rii.. -composta do� se.

.

um c: :.,_;inal trtulo qe ..

� guíntes me��8: :f�e�':
leza,. "el- ância,.1"---' sora Marlll/ , José. :Car.valho
promo �') de: Jornal, or- ..

·

(ftesid�wt�x; .' -Jo�, ", .'�
ganízado pelo norso R�"o:' ':iiitzman,n, ,)4 .

jo� de
ter' ia! ·L�c.;r· Bf'-'�n'o -J'nville-'

.

senhor.� Dr. Mí�
. '.' ',. '.' f"

'He "", .Daux; Srta.
�,- ),;ttz; '''�rssa Radar:

'"'. '.. Carmem r 1: , Gal-
-,.. T',..�._'.' do.r 9;- �

J,ornalista Ama!'$1 e Elva.
a ..;�-- T".· 1!!1' CrC" ita Celso
Pemplona, ·de· "A Ge ta";
"""••• ..cl .1.;c.ac l;JeIrchi,'lWl e

Sr..José E:ias,' :Presi:l.ente
�:'), Jlube. :r---' de A, .so,
que .ac+rtad. +icnte elege
�: Mias �ar de Smta

�tarina de 1964 ._. •

,.'

A Soiráe,
agr&dando

Sa:;.ta ,Catarina.
foi,um sucesso

da Farmacla Central. 00l"G8.- Confraternização da
da de êxito a' III Festa de dll4.e cr ..... T lnense.. :". ',. 'J"

a �Jr' JS os que cem; .rf" '"

ra"··. As maquiadorr'5 O:-fl§.
!Ja . (;orr.1dine e L:-3:-. ::ez
"'--onçalves, vieram da São
Pa\llp, ·especialmente para
�uia� as QarQtas Radar,
� ProçlutO!i de Richard
.HUndriut, numa promoção

, I

iJ� ES:i"
. .·0 MAI$ MUCO lIdO ·DE SANTA CAlAiUIfA

�

Floria_)lópoUs, (Terç,...·Feir�), 14 de Jullló de 1964

Of.cial americano vai
rr inistrar curso na FM

.

'De,verá chegar dia 15 a
esta Oapítal, . o Profes�or
Daniel Mitrione, Oficial de
Tr.einamento Norte-America.
no, 'que :miristrará, na PoU
-eía Militar, um Curso de
Patrulha.

.

meu. P. ::·tic_.)a.n .. s a�ç. ',., r;

. <,'eo,--:"
dada flor: :lna

díu to.Ias r

'.� :-

"A chave desta bela residência' D·R. RENATO RAMOS DA. SILVA
NafaKcio

,.
.

. '. . ,1.:, .

e Sltil p,ara se.mpre:ê: I, ';'.' \:.

-1C" '-,,') em bro- 'i. ser' constderadc 'o melhor
..

, .•.. '1." :cn'3. isso da Capital.
.Basta. uma pec l\ÔI1'l com

pra de seis rní: cr-izeíros

r;"'ra se f<'.2!er ;us a um

'. '1DfiJ que ai direítr �o ser
ter, 1''::5S2 \:1n1trr�.; p� de se-r
,,,,;'.,,' em 'Tú'Ilo: "',-

.

los 3 ·l.
�odelcr. '�a t�.gi�cBOUfi:
qUE) ou, ain�c,.� '1.<1 po}?ula·
-:rõ.ima . � 'l1ar::üe:ra GruÜ:

Tnu';'<;correu ontem o aníversãrío natalício do nosso
ih�stre conterrâneo Dr. Renato' Ramos da Silva, Superin
tendente do sssr EM SANTA CATARINA ..

-

,�.

o Curso de Patrulha f!\Z
parte de Uma série de Cur
S:.iS que vêm sendo !1'1InlS
trados nesta Capital soe m-i
auspícios lo Ponto IV.

n ·��:jo. tnst :.';·ui 1 pelos Es
tr-,b31ed"-e!}" �'3 I fi. �'l1o::1e1n.r.
i��r'" su""t f-rr �ll��irl. . Político ,de elevado gaba

rito, o Dr. Renató Ramos
da Silva, exerce, aínda, as

. funções de Secretário Gera

do PSD em Santa Catarina,
legenda péla qual foi eleitç
I:luplen,te. de ·senador.

o referidc;. Curso terá a

1uração de 10' dias, mm to.
tal 'de 40 horas, tendo seu
início marcado para· o dia
16 do corrente.

ç;.,., 'I .a t:;.· tr. !'íutl 'r)ül: .

"ü;� ,�ã:J Gomercial.

s _,e�c; �ue representa
e' '"1 cifl'8.s. que -rão a seiS

mUl!:'ies ,le crt13eiros. Vali

80 ainda pela te'.e:�a das 11.
ahas, pela divisão confortá

vel, pela situação altil.men
te previlegiada; pela vista

maravilhosa de tôda a baia

norte e aindl'. por se rch""r.
l;calis�d\1 mm- b:'lirro oue

,... �l.cre·:1�n:e,

Ilhá.
. Dentro ém', bl'e�'e, àl:.;uém,

; emociémadíssinlo,! .

recelJAtfl
. da direção' dOf? Est'ó\be1eci·
mentos

.
A Modelar,' uma

chave. A· chave de sua ea
.S8. Ca.sa prÓpria. Um lar

.confortável... p�ra a famma.
: Um presente'- çO:'11emorat,ivo
do 41')'> aniver&áTio de A Mo
del'ir�

SaJ.'R Regina ,ltamáJÍlO .Silva - i\iiss D�ura' d� J963i Miss Radar de 1964 Eta l\fa-.
ria Lisboa: l\líss Simr.:itia Edy �varez Ca�>ra}. e il-liss Radar de �962' V,âÍlia:Morlt2;;

recebendo 'das mãos da Sra, 'l'erezú1ha Gonzagã Daux, brindes· ofertados ,por fir� .

.'

.
mas do nosso cOnléi"cio.

'

.

Na atual administração o

eminente homem público
organizou II Secretaria SeI

P�sta, da qual foi· seu pri
.

meiro titular e onde se de..
tacou pela atuação serena'

inteligente. e dinâmica.

Tomarão parte nêste Curo
so

.

de Patrúlha, oficiais e

llfl,!.Ç�� da Polícia Mmtar.. \.'.,

. ,
- � ,

Funciona[sm.o: péssedis.ta militante,
I ' • pártido tem prestado

Equ:p·áração· sinalados'serviços, de�tp.ça:·
do-se pela sua atuação n

$RASfLIA, 13 (OE) � A Diretório Regional a nr

comissão' parlamentar mis· inúmeras câmpanhas po.
ta;

.

incüinbida de dar pare-
•

ticàs. que . tem partici:;Jad0.
cer sôbre· a equiparJ},ção do
funcionalismo dos 3 Pode

r�s, :voltará a 'se reunir ho

je em Brasília, para aprecia

çãQ do pl'obl(�rra. Ao proje
t;:>, já foram apresentadas
cerca (ie 11 emendas.

.

'.',

. A Ford produ�J'U m'ais!�
de mil 'em junho.;>'

.

Mil e trinta e Quatro veículos,. entre ca�
milhões e ratares,

�

fora� prod�Zldos . pela
�'ürJ.· lluran e o mês de jun,ho' último. Dêsse

,o.al. 44: CCI'l'cET'ondem ao;.F-60'Ó,', 315 aq

F,': 00 e 84 ao F:350. O total dê :'tratores '

produzidos atingiu.a_ 194.
. , .

Verifica-se ?SSim; com relação à produ�.
ção do mês anterior, acentuad':l prog:es.sã;, :
do F-·600, que passou de ,3f)5, e� maio,' pu;;

.

ra 441 no mês seguinte, .comp�nsando com;
vantagem o ligeiro deçJíniÓ

.'

verifi�'a�o na

prodeção do' F-350, c�minpão inédi9 (de. Yeda �H\'�, �.�I�!l.lt' lI" �. ue �'.l1.,.�,j� lI:q�$a R.;�.a�;hv�"Ma�� Li�; ':�� ;��p;.',.
132 rara 84) no mesmó' períodb.� tia F,dy l\lval'i.·z �i�hra_: �s D�çura'Ma1"ia de:��itrdes·Ça'P.�ra.l,e Mi�.,Pé.,rsopait::· :

-

j .

h' 9 �.ld� - Ana MarIa .schâefer, As quatro .lWsSêSj a�rdâDP..ti 'à'enctega/ife faiXas'Os nrodutos Forq 'estão a anos na ,., .

;::,' ....

'�'�i1
'

...
'

lideranç� de vendas, 'nk ·país. . .'

, .'. ','

I� lur iani,Ulls progride· tambénl p_ra cilQ',a .

A d
'. '

..

t'
, . .;;.1..;,:" ....

"
'.

l"d··1'. til�a que' já C0:çtstruiu "um tos à.mplos,' 'bê� �;trl.bm-.:· 'sé pai-à: os :.�1,l� leito�es' quein a que. pareça.: es rawIOj · a h�� 1· aáe.
. ciOs mfj_iore's: 'edifícios' 'd�' "dOs, .. com.:�prlrnorósó' a;C'�!)á�l ,��sê· (imp��dim�ti(Ó '... está

é que pouco faiamos e p.oucq; o,ufitn�s sôhí'e· BlU:l1'lonaú" éstá·;.tel;��i;nJ.ind() 'm.ento; cÍots"�iévad()Te�;.jiu}, .. �ridó· !Jds�í;r�l��gtiçs;I�,.'a ,vi.
o progresso de Floríai:lôpoli� êomo. cidade. . llrtl (J:;rljifnto,::residénciál.' i'la

'

zhln�çã?. p�rfei��'�'e J<r?d1.�.' " �ão' �;ó:.·es�ff(�o ,em:Íl��niie
, :

Parece que um esta"�o de 'es'p·l'.r·'l·to . J' �- praia ele' CamboÍ'Íu
.
e ág'ora cOl1fôrto p,ropor<?ionádo,"pe-, ·.dor' de .

DOmeS' ':'expressivos
� .,., iniclo'..t as .obras elo condo- ,:la técnica modé'tnà..

'.

I dii população:1D�al. Incluem-
ultrapassado, mas não vencido, condiciona minio Florêncio Cnsta que No primeIro. pavimen,to"" se entre 05' pt�meiros con-

. uma boa. parte da ·população. e os se,u.s diri- será o mais alto edifício da haverá Uma gàlêria onde. s'e dôminos�'" portanto, po-
.

capital e estará concluido 'situarão 10 loj!is de pri· proprietár'íos' 'do' edifício
gentes. dentro de dois anos e meio meira grandesa.'" Florêncio Costá os drs. Rer-

E' bem verdade que reconhecemos e na princip�l l'Ufl, de Floria· E antos' que· formuP:l�' cílio .Pedro
.

da Luz, Joã�
nópolis. semos a perg1.U1ta O sr. Qu�- Momm, HariÍ.llton S'lnforq,

decantamos as belezas extraordinárias de Ésta é a nova imagem e dros foi logo. erwlarecend(?= .
d� Vasconcellos" Ni:ldo Wal-

nossas praias, mas isto não' basta. E' apen�s à qual muitos outros deta· "a .parte- mais. dolorosa �Q' mar SeU, João;.' Batista Ro-·
Íhes poderão 'se!'. acresc'en- estaqueamentó) estará con- drlgues Ju'mor',

.

Vânio M.
tados. cluido. denÚo de 60 di.as e o Coilaço de 'Oiiveirá, Alvaro

prédio será' entregUe no Cerne de. Carvalho e Ilse
A COMASSA EM AÇ�iiO prazo de 30 mêses." Kreiing Velvir.:-as e os se-

Observando o rítmo com Perguntamos sôbre o fio' nhpres: .J9sé ME:iÍo da Silva,
que se desenvolvem as nandamento e· a· respost� Roberto Soares de Oliveira,
obras - no momento na fa- ve.io c�tegórica: "E;stamós Osmar' Bastos. José Araujo,
se de instalac;ão das esta· muito' satisfeito com a re. Rodolfo Guilherme Hickel,
ças � do eo�domÍ'.1io Flo- ceptividade do

.

empreeddi- Victor, Márcio: Konder, Lau
rencio Cost'l, entre a Dipro· mento por parte da popula- ro LiÍlh'lres, AI:tul: L. Wal
ruiI e o ·Bameri..tidus, prbcu· ção. AliáS, nêssEl particUrir, . back Barretq, Eloi João
ramos a firma incotporá· eu gostaria de salientar d,ois Losso e· Edison Ganzo.
dora. poritos que consídero iln·· Srtas: Vttór�a Jorge Dosoli·
Os escritórios da' Comasa portante: Primeiro, não' ,ha- .

na RiZieri, Ecy Da.niiani Li·
estão instalados 'também na verá reajustamento. Istº' é, ma e Rosa Bela Cruz Cha·

.
. . !

rua Felipe Schmidt, 32 - pelo preço contratado
f

o ves. Sra. Ruth Mic1lis Leti-
;:'em em frente a construo condômino receberá o :1'seú zi, além das firmasA.S. PrO'
çãó. Ali encontramos o dr. conjunto e segunc;lo:

.

ésta- pague Limit8.da e O. Cllmat
Wilson' CsJ.:Inargo com um belecemos w;n. sistema; de go' e Filhos.
(;orriso,largo e gentileza de participação' direta dos hon· Como voce observa, e.ss�
hóm pii:i"@:a�nse. Explica... dôminos. l!!stes, em as�em- pessoas .estão -dando à FIG
tnos o motiVo da visita e

.

bléia gex;al,- el�ge�m : u�n rianópolis '8" oportunida4,e
então () sr. Ji'edro José de C0l1:selho ps�al !3ntre �s. 15. de. construir.

.

'o seu �aior
Quadros, prGcut-ador da firo . primeiros compradores, pa-. edificio dó gêlJ,ero e num�.
ma em Santa Catari.iJ.a, logo . ra. acompanhar'o desenvol- rua de importância como· n
entrou nos detalhes que de- vimento .da obra, apl�cação Felipe Schmiclt.
sejav'.l,mos.. .

de' capitlll, etC. Isso nos dá S$1tisfeito' com as infor-
O edifício Florêncio c';'s- uma grande tranquilidade. e mações, encerramos per

ta é umll- obra de gra!ide ao mesmo tempo· representa guntando: E admitindo, que
wlto. Foi projetada .por. uPla �egurança pará tÓdos." o leitor' esteja interessado
uma equipe de engenheiros' . E. como 'está formado ês- num conjuntó, o qu.e devc;l
ele renome no Paraná e já se Conselho Fiscal? fazer?
conher:ida ta,mbém em San·, . Por. seis :t;nembros� j Três "D'irigit-se· ao nosso es-

ta Catarina. Vai dar um des· titulares: dr. João J.\l0mm, critório à rUa. Felipe Seh.
tacado relevo ao .aspécto Sr. Roberto Oliveira � Amé-" midt, 32, l° andar. AqUi 01>
urbanístico da Felipe Sch- ,. rico de" Campo .Souto ft três terá tôdas as

_
in,forinações

midt e atende-rá uma das' suplentes: srs.· José Âraújo, que deseiar. Será, .uni pra
�rRnries necessidades da ca· - Antunes Se-iero e Osmar zero atender l"" todo e qual
pital' no que' se l'efere .a- B'lstos.·.. que!' pedido de informaçáQ

·É o caso da Construtora

A notíciu' da efeméride repercut:u em nosso mundo 50-'

cial, politico e cultural, 0l1de_O Dr. Renato Rarno� da 'l?ilva
é ,mu�to estinfado.

. '.
"O ESTADO" ao registrar o transcurso da efeméride .

apresenta congratulaçõ�s ao ilustre' aniversuriante, exten- '

sh;as ft sua exnll;l. .. família.

No Canto: desDennados. perturbam
a trpnquilidade

-

pública
.' ·�'Steve". na tarde ele on-

-------'------

.tem·, em nossa redação uma

r.OInlssão de
.

rnoradol'es do

Ct:tntb, fazendo reclamações
com reieFência ,ao número

érescente_ de desocupados
que i)erturb&ln a tra:nquili
dade pública dos morado

ies d'lquele' local.
·'No Canto - ESTREITO

,exist�m moleques escondi
. dô.��ta!> cercanias do Grupo

't�� . H�twíJjeu Bornhau
$eii; ,.eis· 'qlihts vêm dirigindo
fue0n!ven!entes gracejos aos

mQr:a;doft;�' e pessoas que 'ali
tràrtsitam.

.

:

.

�in ·vista. ao Sr. Delega
'do 'de Políci'l para impedir
tais práticas, incondizentes
êOm a evolução social da

,quele 'populoso bairro.

,XIV ...

Do Di<írlo: .
.

. .

.'

.

,

60nsucesso - 8 -:- 9 - 10 ;;_ inaio - 6,i: Aqui, :du�
rante esses três dias, em doce vita� estámos'de relaÇÕes.
suspensas' com quem inventou o trabalho. Em jud, 'pór
unanimidade de votos êsse sinistro iQventof foi coqsi·
derado corrupto e subversivo, teve os seus direitos j>o
líticos suspensos durante o· tríduo e o seu mandato "tra

balhista" cassado por igual período.
Invertemos, também, a conclusão bíblica, segundo

a qual ;'0 homem come para viver e não ·viv� para ,co-
mer". .' .

A dispensa do seu Aurélio' dispensou-nos tqdas' as
considerações: do xarque - qu,e, em sendo gQrdo, 'co
mo sempre é, não é proibido petll em dia de obstlnên
ciá - ao quibebe de morango; do carreteiro lascado ao

risoto de. perdiz e jacú; das bacias de bôlo-de-eo�lhada
ao pinhão com leite ....

Ao lado do nosso apetite por tudo isso, o do Ben

der, do'Viegas, do Entres, do De Páta, do Bulcão e do
Laerte pelo mandato do governador do Estado, não
passaria de fastio!

A preguiça era tamanha e tão vergonhosa que até
dava vontade de ... trabalhar!

.

.

E, por isso, hoje, cUa 9, sábado, O seu 'Armando, de
vara em punho para cotuca.r pinhas no mais lindo e

arquiepiscopal dos pinheiros da fazenda, fez-me seu

ajudante, com a missão de debulhar os pinhões, l�etê
los num saco· e virar burro-de<:arga para casa.

QuandO êle derruboU a 10a. I pinha, eli, prevendO o

futuro da Cárga, invoquei o artigo 158 da Constituição e
.

declarei-me em greve!
Mas o "velho" contt,nuou .a despinhar para, ao fim,

rabulejar assim:
- Agora, carregue! E nada de falar em grev-e, que

é direito suspenso pelo Ato Adicional!
De volta,. com as costas aca�cadas de pinhões - os

mais gostosos e graúdos de Santa Catarina - eu apo&-
. trofava seu Armando, com s�u passito de folga ao �eu
lado, e seus ares refestelados 'de Dom João VI.

E pensava, cOm Martin Fierro: :el diablo sabe por
diablo, pero más sabe por viejl) .....

Ao ir depositar a colheita na dispensa do seu Au·

rélio, nela encontro, fechado, o Alfredinho, a catar aS

melhores pinhas e escolher os maiores pinhões para;
um caixão, já cheio deles;

Pilhado em flagrante, púbii(�Qu ..a' defesa:
- "Vou levar alguns para a mit\ha famiiinha ...

patrôa e os gtlris gostam muitó .. -. Depois .... não vá

.' pensar bobagem: foi "seu" Aurélio que me deu.. ·

Mas não conte nada pr'1 ninguem .. ; Não' convem. :
...

Abel trabalha
.
Para a cidade 'qe Blume

. nau. ali se demorando al

guns dias, seguiu o deputa·
do Abel Avila dos Santos.
O parlamentar pessedis

t&. integrou comissão que re·

tornou de sua vi'lgem a

Guanabara, onde encareceu

os técnicos do Ministério
da Viação e Obras Públicas
a necessidade urgente da

construção das barragens
do rio Itajai-Açú.

. .

11m passo.
Entretanto, com ou sem ó reconheci

mento e o entusiasmo da maioria da popu

laçâo a cidade cresce. Cre�ce em ritmo ace

lerado� Para todos os lados e particularmen
te para cima.

- .

O
.

centro de' Florian6nolis de Cinco ános
, .

para cá sofreu uma' tran�0rma�ão .

radical.
Prédios surgiram e estão sU�ndo . patá
atender as necessiaades que a concentração
demográfica v�i ,crlando�

.

Com isto, os tabu's se vão
.

,. Sim: E uma nova ima·

quebrando, os 'derrotistas f gem 'e, pOr isto, pteêiSamos
Yáo ficando no s�u, lugar e conhece-:la melhor.

áS. iniciativas de valor pc- Nos sétóf cié construçÕes
sitivo começam à prolife- "'-'- q�é atende \4'Il8: (ias mais
raro E,o parece, a confi!!-nça prementes . n�ssidades da

$e vai, restab.eiecendo nos população ur,!>á.na sijo
eJDpreendimentos de maior

.

várias àS izUctativas de pro-
expresSão.

.

"

jeçãO otá ... e· IltIlndarriento;
.Homens de visão e- Clipa- É o Clu.� �2, construinqo

cidade ,empreendedora são a "sua noya _

'e monumental

OI'J responsáveis por' .�sse sede com. 10 ou ma�� �da
tUmo novo' marcado ao res: É O' Hospital' dos Ser·

som das máquinas que ba- vidores, com 12 andares e

tem estacas, britam pedrâs, c�pacidade superior' _�o· cio
.moldani barras- de açi:i, mis- bro dó maior hospital da
turam, fundem, $1'- argamas�. capit�l que é o. de . Carid�-
58 que serve de elo ao. edi- de.

fíeio que se ergue mirando-
.

são fJ;licia,tlvas como a da

:se n��" águas âas báías- e IncoTpOt-ação A, Gonzaga
emoldurando 'a .paisagem que recentemente. entregou
natu�al mais linda da costa um conjunto. residencial e

- •
•

«.

�� cst'.9.' i:'11ci's.n(,:.J O;.:tl'O.

'Explosão ?o
Guandú
RIO, i3 (OE) - A Divi

lIIão de Polícia Política vai

lEliniciar hOje o inquérito
<J.ue apura,_ as causas da ex·

plosão do túnel do Guandú,
.
no díà. 4 último. Será ouvi·
do inicialmente o. maqui
nista Wl. locomotiva do tú.
nel, onde ocorreu a explo
sãO.

Grã Bretanha
- Grécia

. LONDRES, 13 (OE) - A
Grã·Bretai1ha comurucou
oficiaIrile.nte à Grécia, e de
ve fazê-lo de unl momento

para outro à Turquia, sua

inquietação em far.e do re

fôrço do potencial milit.'l!"

grego turcQ em Chipre, se

gu!1de o Foreing Office

apart3Dlentos, conjuntos pa�
ra esw'itó..r.ios, eOléu�té:iOS

E acrc.scent.o:q o 1?l'Ocura
dór da, COMASA: "Ali'ás,' cu

," ... "

com refei'êHCÍ'3, a êste em

preendimento,- E, desde já,":;', : " :,'� .;.·c "'. -r', 'd-"_
• .,; .,

,I

NOVA IMAGEM
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