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T ii: M P ,6, (Metéoro!6jíeo) .

!

(Sfntese � Boletim�rológl00. de
A. SEIXAS NE'M'O váUdIJ" até às �,18 hs, dn

. dia 19 de julho dc 19fi�,
Frente FrIa: Em 'curso; Pressão Atmos:[�:rica !\'lédfa:'
1030.7 Milibares; Temperatura lUétUa: Hl.2" Centígra·
dos; Umidade Relatlva Média: 94.2%; Pluviosidade:
25 rnms.: Negatívo - 12,5 mms.: Negativo - Nevoa
- Cumulus esparsos - Tempo Médio: Estável-Bom,

Ainda a prorrogação do mandato presidencial:
'

Lacerda lan<a �dúvidas sõbre a legitimidade
votacão

, ,,', ',':
'

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

,� iRIO ':,:. 113 (OE)""": :,0 zeram os Governa.dores de dos mandatos dos gover-

Pont"o,",'IV,",:" ,M"",ais,',' J,e",'eps' ",n,',",àra, a ,',PM,' '�li?Vtrer...n��or da: Guanaba�:a S; Paulo e Minas Garaís

,," ','"
, , � ,

".'"
'

(s: i ",UlU, .rnaníresto "nv ontem, nos, Campos ,EIí-

JÍ�Ot, .Jai1Qa;Pqê(dfrv'idàs sô- seos. O st. Magalhães Pln-'
bie·ia legiÚmidade da- vo- to, durante o programa ue

,r�ç�('d()::;09,A�résso, .que televísâo "Pínga-Fogo'?',
,ii(provou em p'rimeiro es- disse que a tese de .maío- Brasílía O Congros-

.crút�iç';'�,;,� �"::�rorro�açãó ria. -absoluta. e prorrogaçaoi. so Nacional volta Q. reu-

'"êô' 'nlándato'; ;,.' Presldencial do 'mand�to' do Presidente ' nír-se 2a. reíra.. quando
" ".Qasteio :i3t�lW�, pon ", ma:'s "

" C'a;telo. 'Branto, ,fazen�' ,s�rã examinada a emenua

":'; ',.1am';,�noi/�:' �6g�il'! ,��i�,sC, parte q�';�'l?iopria "�r8'iolu-' "constttucíonal que trata

,

"
restar esperança de que c çào. ' Todav,ia; "rnantrestou- .da paridade elos vencí+, '

-

'"

'

remorço;, leve:, o Congresso . se' contrárío .'i(�pro'rrogaçao tos dos servidores do e ce-

�t;il1fI��:� V,,�'p..,·n;:',·e,.z'·'u"'e···.··I,.a.··, pedl·I'� s-a-n' c'"o-e� 'c-on-·t:'raC,";ub�a''�dató':'dó..;" Preside�11;e" ..,. � U
Castelo Branco. Já de ma

, , ' ',' '.. WASHINGTO';'T, 113 '('IA)

,n,ei;rll; con�rá�i:a .: PtÚ;Si_l;'ql' '-::-" A Venezuela solícltará à
os,. g9.v.�l1ladpres de:.. Siiü

'

Paulo, Mhi�. Gerais e Pa-
IX R:eunião Consultíva. de

, " Chanceleres Americanos a zueíano, Ignacío ' Irlbarron
�áriá; O' 'sr. Ney Braga; .10: '�{plicaf;ãO contra G'1,11)[l de Borges, em entrevista cole

, p3.ss�'r; al� horas on-':
" .v ; ' " , túd:lS '�.s ,�a!1':Ó?S I-iTevistà,§:, ,t�va. "No Tratado Intera-
,,-;u','à HuanablÍra,inâllJ':' no.T;:ata,do,d:J Rio,de' Ja- mericano de,Assistência 11.0-
,festqu.-S? favprâvel � _prpr-

,

"rD,gat>,a-,o' ',' d'o,' ma'n'da'to'" '.,10' neh'O, '.com exccçfw'""do em- ", ciproca" - frisou '..,- "não

Frota -de Jel�ps doada p�la. Agência Intel'nat;iol1flJ .de Desenvolvimento,' Ponto rv:'à' ,
" ,..

,I'oliem l"lilitar e à SeCl'ctarm de Segurança Púb1í<:!a do Es�do de Santa Catarina,
,

�sldénte< dá n.epú'o:lca."
" .' ,.,," ,

" _, .,' '",. , 1, • Igual p.ron�l11éj{1,:m(mU;, fÍ- :

HAV�BÁ S,ENSACIORAL,�MÍl:,irtEIrro'I" :,' : , "J '''1' .
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UM MUNDO DE;'ARTI�OS'PASSARÃ

CUSTAR MENGS!
. .

� (

,ONDE?, PORQUE?OUAIS?

.Congresso

I,

nadores. ,Em suma, é fa

vorável a, tese politica
mente adversa de Carlos
Lacerda,

prêgo da. fôrç'l armada, de,

clarou ,0Iltém o 'Minisbro de

Relações E,xteriores" vene-

MpdifiCaçôes na lei de
>

remessa de lucros"
"

ERAsfLIA, . 13 ,�OE) :' ___:

, {'""._?� :"JGRi�-k_- t-'-
t dt? 'P'· ,.;,: .. H1f:'5,if.s��" l' !t�u;�'S\":L"''', � 1'\

�.PauJo' de Tarsô"conftn(a
-

. .

. ,iJ1tomuni�vel, ' :.' , . , <. •

'.

R'lO, 18 (OE) ;...../.0 Ma.r�' pelo'PDc. Pa.uÍ'o c}e-Tarso,'.(l·
chal Juarez TávoÍ',� confir: ; eletnentofl de 'sua fmnilia. 'O
mau, haver ,intercecUdo 'jun- irirustr.o da -Viação, ressaI.
to ao éoman<lan� 'do no tóu' ba�r ,intetc�dido, ' sem

E;"!)X2it.o, no sen,tid?, de se- lévar, em eQntl;!. o 'mérito da
rem ))fT1l1ÜÜjOS,' CODtactos pt;isáo do flX-:r;nil1fstrO da
entrD � f.'x-dep1it�,�16 federal . ed'ucaç5,o.

Chegou ontém ao Scn.ado,
pr'deto jlt ,[w;:o�'ado pela
CúÍnura, qti0 ,�ntroduz modi-

, fJcaç(�s _m.i't)�':·,"cit'��e$�à
:do IÍlcros;., A, !llatérià" foi

'.
o ,oncaminhada. 3,S comici�õc5
" técnic.as;'·

.

da 'cúl11a.ra Alta.

tri'mes de
Corrupção.
Rio, 18 (OE)

I ,�

Encon-
tra·se em rnãmi d0 P"o',iclen'
to rlf� t:;'i}ljj.lka fllltf;>.\úO,l()
to (:,0 ,ej'('1"l.11a, ('Ó'1.s1 iturio·
nul, \)'llOa, q1.lB rriJ�;f'2, de ('or·

,:rt,.1)'�u.('I A_ !,111'),·p:r��'). fo..i�in
jt,âghclr)5 p�'\h' i'lst jr�') G,ril1li·

na1.
,

/I, . rh:.('!}Id.íJ.dl) de .cortes

'�o):l'l:petelltC!;, OllsCjft a di11.li-

'ção da p�ova, ,.o quc: so ' de

seja evitar, medi"1nto ('men"

da conslHucionaL

,.cama, para de Ga�Ue',confi�ua'
. �:elldo oronl-éma

. RIO.'18 (OE) � A 'etnbai �:� enCórttrÚ 'uma cama

�a"fi�ncesaJrl�,RiQ, �tá- que �a sefVir ao chefe

el)'contiaudo . c;Íi.f1.c'uldades do governo' francês.
para' achar uma caxna para ..__��_' � -M_

o. Presidente., ,oe . Gaulle

qU,all�o> do'
\

sua visita. ao, Govêtno Italian."O d,e, centro,esquIerda' ,

BrasIl. A "lltura qO ':Presiden-' '

te Francês é 4e 1 �etro e 'ROMA;' ui (OE) ....,. O Pti- �ooial dc1nocrútico e repu-

96 centimetros, o que traz meiro-Mirtistro italiano Al-, blicuno, J?ara a formação de,

serppre preocupa9ão' ruplo- do' Moto, informou que con- um govêrno de centro-es-'

rri�tica . por ,onqe ,ele passa, seguiu
.

firmar' Uln acôrdo querda. Aldo Moro, come-

eril virtude da di�icu1dade entre: sEm <partidQ' e os ilar- çoú a elaborar a lista de seu

tidos' soCialistas leninista, ,. Gabinete.

l,'

,Ministro,: In"terino
'.

" \_ '.
.

'Ela; ·ia (OE)· - Ô embai-,
.. (Uldbr Ántônió 'Borges Cas

telo·; Branco, tomou posse

co�h ,mínlstró, éík' Relações
,

E�teriores: O �háriQeler Lei
:tão .,da Cunha cpibarcou pa·
ra) Washington, irffm de -Pl11.'
ticipár ,

de
. reunití'ó da Orga

nização dos Estlidos Ameri�
,

"

canos..

------�------�------�--�----�----�--------------����------�
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MONTEPIÓ DA FAMíLIA MI;LITAR' - AGORA iM.mEAof PARA ctVÍS -

comunica que o prazo de. tolerância para ingresso de associados. com O LlMlTE

DE 68 ANOS E SEIS MlÍ::SES termitm. no dia 3i qo corrente mês de j\J].hQ; Após
,

,
.

"

aquela data, sàmente poderão ingressar como associados,. pessôas com, nien� de'

36 anos de idade. Os intcressadQ§ poderúo promover suas inscrições em nos�o's es·

cTit6rtos à tua Tenente, Silveita':n° ,29 - 1· �ndar sala), ôu através dos agentes

autorizados.

"

.. Taurino di,z'q�e seu filho
);', não é,corrupto

.

,RIO, 18 (OE) :_: b Mare-' 'do mailifosto contra f:1 revo

cnal 'TaurinO de' Resende 'lução. Frisou (> Presidente

'inf"r�oti que: nãb
.

Últerce- 'd� Comissão Creral de Ir.:·

d�rá en� favpr d�, Il�U fi!ho, vestilZacc?es, orgulhár-se de

Ç) : engenhefró,
.

S�rgi:o 'ResEm- seu filho, qUe
: é 'ideaI�sta.,

.. d�, 4etido por autO'ridades ,!lada· tendo'de porrupto ou

. m!li�reS, J?Ór; haver .!.is'sina- subversivo. ."_

,
.

,
,

:
..

Satélites 'm�dam de órbita,
. Id'cados "cm. órbitas cllierçn;
teso Amanhã .cêdo, sotá mo

dificada a trajetória de UÍl1

outro, Tratam-se, de, saté.!

l�tes para 'verificação 4e' ta
diaÇoo'S .nucleares.

.

CABo' 'KENNEDY' <:f'1óti
'da),,'18 (OE') �, A NASA

. informou hàver modificado
�10_' rádio, â".trajet6ria de

. uni dos";j ,Sat�lités ontem <?O-

: '_. 'Castelo' a:manh� 'àm ,São 'Paulo
,RIO, 18 (OE,) Terça.

fe.ira, pela. ,manhã, o prest.
;�ente Castelo; 'BrancQ, ,ch�
gará, a Campos de. Jotd�,
Qnde inaugurará o· Palácip
de Verão do GOvernador de

.

, �ãó 'PaulO; E� ségúida, com
o cuefe' ao, E�ecutiv6 pau-

, ',' ' ..�. .
.

lista:, participlJ,rá de �lmôÇO
. ;�m h()men�em a Dnll. LeO
"nor Mendes de Barros, ps

'�transcurso de seu aniver

,sitio. No ll10smo dia a t�

,� o, presidente da Repú-
tica retomará a Guanaba

ra.;

, .

,', ·Ii
.. SE10B "AI

'

, ;

---=----,��-----=-------------------

bit' ,o:, (u11101'e;;:, �4Jn!:.:tro", Ulll argm.'!l:::nto
q;,:l:, UCid,do nu; rejeiç.ãD da!l contas 't;mi&r
nnwcüLu.is, leva o Cheio elo E.K6CUt:\vd u

.

!)'.gar pelas }Jl err�gativas da filiação jurí
dlc:a dQ� clecia:;:antos; cni l�mtóri� de leis,
que para elqs ··dcharjam dl' Ilodar a �.

•

nima coU::,iSt('l1Cill", multu cmlJon1 vigen,

onda devOrá receber, e111en-

das, segundo entendimento

prévio,' entrc o,' lideres,

'Colaboratão -
I,

, J '

Ameritana
RIO, 18 (OE) - "Os Esta· ,

elos Vnidos desejam colaho'
'r�r Qom o Brasil, pél.-l'a qutJ

, êste Jnlis assuma a.,., primei·
ra linha cple tem direito

entre as Nar;GO!'/ Foram

palavras do' cll1baixador
Lincoln Gordon, agre,c1ecep
elo a 1101}1ell:'J.geru !10· Rotary
Club do Rio de Janeiro.

Erros, de vontade
II

Hubens de Al'ruda Ramos

tt;� o bem qao, contra a SWl iucon;;tituciu·

Entre as, reslrições que os iltlstrcs se-, naliàadc, tenha havido apelo ao pot;!(;r
nhores Mll1islros \valcur Busch, Vicente comp,étente.
Schneider e Paulo }:'onLes, ergueram, e111 Em oatro cOlIwntário trataremos des·

,declaração ae voto, no eolendo Trlbull<ll sa parte, que é mais em tese, por assim

de Contab, contra a 'aprovaçüo das contas dizer.

do govêrno do Estado, já vimos que a pri- Ne,3te e no primeiro, apontamos FA·

meira é de uma_imprócedência tiJt,\l e de TOS: erros incríveis,. erros c'lbulosos, e1'

um I'idicuio deprimente: os três Íiltq;l'ÚS 1'os desmoralizantes, erros tão crus e tão

magistrados tomaram unia parCC1U a l;nmários, que se tor�all1' até' de difieil

tranSllortar comO uma soma últuna. crédito possam figurar em acórdão do um

Se tivesscm virado a p'ágina do proces- Tribunal de Contas, julgando, um governo.

50, na seguillle' encontraril1m a quantia 'Para que não nos neguem' fé', entende·

exata, sem a divergência q1,l,e criaram, que 1110S ,até de' mistér soleniz(;I,r um' compl:o
ali Cbvava e eles não 'alcançaram ver, ,mIsso perante a opinião pública:.o'de"se

Na segund'l, condenando a inc!'l�âo 110 êsses erros não,. se, comprovarem, CÓlllO

Balanço F'inanceiro ele despesas a classifi- m:pl'esSão, d� VERDADE, i1:mos pe�so.al.
car, cond�nam o próprio Tribunal, que;mente ':0.0 egrégio Tribunal, ele Contas pa

disciplinou a matéria, através ,

da sua lte-
'

r'a-,' com toda 'u 11udíÜçlade,' ã,presentar-Ihe
solução n° 8. as satisfações, as repara(;õ�s' é as retifica-

A terceira está assi� redigidl1: '

, 'ções que ."1os três sb-lhores Ministws lhes

"Inclusão na re1a\,ã,o de l'e�· lavem a consciência e os r�dimam de cd-

ponsáveis' .}lor adiantamentos) ticas.

sem qualquer justüicath'a ou Comprovàdos, no entanto, êsses erros,

elucidação, de 'elemento que, ahsolutamente inexplicáveis; como, erros

lleJb que sabemos, é extranllo de entendimento, podemos compreende!',

(ESTA ESmUrrO �OM -X) ao 111as não devemos aceitar - porque rL.lta

ambiente de· athidade do' riamos ao rer,pcito a nós mesmos -- qual

Plamcg. rtuer manifestJição que nos desaprove ou

Com cfeito·a ,faUia do ane- censure, partida daquela' mcrcli:ssimu

xo deparamos ct)m
.

o' nomc do Corte.
'Chefe do (jabinete de Rc.tullõeS ·Al�ÚCUS Plato sed magis amica velitas:.

Públicas do I'aláci" do GoÜ�r. ,A; satisfações. a que, porventura, o dig
no mOlilnentando, , em 19G3, a no Tribunal se julgar com direito, como

quantia de Cr$ H.181.000,00 imperati\'o elo respeito que lhe. devemos.,
(fls. 30 Anexo I) sem qualquer da st1'1 integridade, da lisura, da iscn'(ão e

referência a convênio_" da justiça das suas decisões, deve ir bus-

A' justificativ'l 01.+ elucidação e:dste, cá-las aos que o ofenderam e dcscol1side

: embora não na: conheçam, estran.hamente, raram com erros de vontade, num voto

o� três· nobres julgadores: está 110 Deere- julgador - e não ao que apontou e profli-
to n° 320, de agosto de 1961, art. 10. GOu esses erros.

O que' não'existe a fls. 30 do Anexo !, é Do contrário, estaria o' Tribt�nal �nteito

o Ohefe do Gabitl�t&' de RelaçõeS 'públioas �ndossando e, defer{dendo tais er,ros, fa-'

40
. pQlácio do qovêrno movimentando zClldo-os, seus" OU Ilegando-lhes a existôn·

.
Cr� lU81.000,00!

• da, sóbre a. pró�ria evidência Q..'1 verdade.
,E, nesse caw(.pecando pior e mais g�

v.emente, c:,lmla :-;ubvcrl:ençlo not�ml3 ,juá-::··
dicas irreversíveis, que :-,ituo:m a ju[,tid��'
no' equilíbrio' entre a. I'rloral e ó

.

Direito.

cutrvo, Iegíslatívo e [udí- to de analfabeto, a' SU3-

ciario. Na 3a. feira 'será ' a , pensão 'de .ísenção do ím

segunda votação das emen- ,'PÔ&�O JJ;e 'z:rm0:a para jorna
das constttucíonaís, ,

• doa liStas.e todas as emendas
maioria absoluta',; -e ,-;li. 'a:provad�s pelo, 'Cóngresso,
prorrogação dó mandato deverão .ser submetidas- a

do Prestdente Castelo novar votação pelo parla-
Branco. " " mentol a -partir da próxima

terça ferra, Nenhuma de
las, está: amda aprovada;
em definitivo. I?omente a

segunda votação confir
a 111aio1'i:1 absoluta,' o VQ- mará 0,' sua validade

BRASILIA - ,A pror

rogação do mandato do'
Presidente da República,

há lugar para recomenda-v ; dor, ,<:Ehrique Tejera París

ções. Dêste modo" ou .se
.

cÍeClarou que a entrevista
p"li''':'''J "'.'11"""\(,f.;' ou se .deí- dO 'Mann com -lribarrc,ri ser
xa de. aplicá-las." ,vira para, que se procedesse
Iribarren expôs a rígida a uma mútua sondagem dos

posição de seu país �as 110' pontos' ele vista dos dois
ras 'depois de ter conlel'eI1-

ciado com o Subsecretário

de Estado' para Assuntos

Latino-Americ:;uios, Thomas

Mann, ,na sedé éh Emb�ixa
ela ,venezuc1;:;,na. O EmbaLxa·

países.
Segundo Úibarren, a" Ve

nezuela não está ele acôrdo
com a$ três resoluçõC8 Ja
apresentadas como docu-

',(;,Ollt•• ita, últ. pág.)

'l\IOm:eÍlto em �ue o lU!'. n�laM ,.n: K�iIey,>' A:s!;ieSS�l":T�Cltico
da Divisão,de Segurança ,Pública do pilllto h\ f�zia entrc-,

,

ga dos Jeeps, juntamente com os Diretores ela Dip.ronal,
ao Comsriu.anté Geral da Polícia �Iilitar. Na fotó "emos o

, Assessor-TéclÚ,co do I'ooto IV, i'\fr; R.oland, R. KeUey, o Cti-
mandante Geral da PM., o Major ZiziillO Moreir3, além dos

,

Srs. Oscar (]��doso "e, Al;ff,lo Perfc,i to. 'Em seguidà flagra�.
te cfiJ, .Ama ,ma�al do Curso de Patrulha que está sendo
ministrado no Quartel General da Polícia l\11litar; vendo-se, ,.,.,-_-- _

na (oto, além dos oficiai., e praças inscrItos, o Prof. Mr.
Mitr�o.nc, (), seu intérp!"et�, o 1;'cÍi.-Cel., ,Wl'rtÍer licunec1w,'
,Mr. Rol�ud ,lt Kelley�:Assess�i·.Téc�iCo do Pontü IV; em

S,C. e o Ten. �dro lU. Bernardino, Chéri:i do SCl�rjço de.
RClaçõ� PúbJiçá�

"

.� ..

General 'Souza 'Aguiar, hospHaHzad(f
BRf�SfLIA. 13, (OE) - O vado as Nc:,,�as em csbdo

Gal. Souza Aguiar, Cornan· grDxe lx',ra' o :)'Io1')Jtta1 Dis,

c]o;mte, ]I!!!) \'_8,,., d�}.,Bn�liílllá e trit;l}l 'tle BnH"í}ia. ondr.� raro

d� RegUlo MBltul",', 101 �:eo· ,.' "l�E'u' vil'litn do Mm'echal ç�-,
I11etido ontem de enfa,rte do tolD Branco.

�lioéárdio. O militar, foi le:'

ALGO DE BOM E$TÃ POR ACONTECER

AOS tlUE NAO·.PODEM. GASTAR

'POIIOU!? OIDE?'

"

"'."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TE ESTUDANTil· PA Entrada franca .DE D '

/ FLASHES LEGISLATIVOS
o deputado Nereu Chi- mente no mês de março em Urubici uma Casa Ru-

soni apresentou, na sessão do ano em curso uma arre

de 5a. feira do legíslatí- cadação superior a tôda a

vo catarinense, a seguinte arrecadação de 1963;
indicação: Considerando que os 8,-

Senhor Presidente: grícultores da região se

Considerando que Uru- ressentem de uma eretíva

bici 'é um município cuja. . assistência e orientação por
base econômica repousa na parte dos Podêres Públicos.

ficialmente,· sem um centro

afetivo real, tiveram um de

Pessoas bem informadas senvolvimento retardado e

têm ·nos dito 'que em certos se tornaram débeis, idiotas".

países ultra-civiliz,adof. da Eis aí dados magníficos,
Europa; o terrível problema, premissas ínsofismáveis pá
ou antes; a hedionda chega ra uma conclusão filosófica

do meritricio, já não mais incontestável. Formulemos o

existe --; o que, à primeira silogismo que nos levará ,ào
vista, parece uma conquista conhecimento real do pro

social valíosíssíma, soando-
-

blema e à- sua solução ade

nos a afirmativa como hino quada: 1 - A união dos

triunfal em louvor desta ci- sexos, para satisfação uni

villz.lção que nos oprime C'1mente do Lrlstinto sexual,
c\)m os seus problemátivos' com o objetivo ae evitar-se

benefícios, , . a prostituição, tem de ser
.

A propósito, o clr. U. M. de feita sob contrôle médico,

Aquino, em sua "gazetilha de n,o'do que seja c'-!!'!traria

mécltca" de 5 do corrente, da a natureza, quanto à lei

n..; ..i,;c·i.al do Comr:ie:ocio, re .divina da reproduc;ão, por

ferindo-se '10 assumo, traz- isso. que ficou' experimcn
nos a ll1IOfmação de que, talmente prúvado que em

na Dinamarc.a, uma douto- tais condições, visceralmen

ra especialista eHi processo te m'1terialistas, a proc,(a
maitusianos, tomou a inicia- ção apenas produz débeis

tiva de solucionar de vez o mentais, indivíduos atrofia

caso particul8.r das adoles- dos. 2 - Ora, bem se vê que

centes . solteiras que, satisfa- êsse coxnpo:r:t?mento nivela

zen<ilo a necessidade riatural o ser humano -aos ir!.'acio

do sexo, precisaIV a todo _ nais, no primeiro C'1.S0, ad

tral1se, contudo,
. evitar a mitindo-se, nO segundo caso,

.materrridade! que o mesmo ser humano é

-Esse o aspecto social d'l. diferente dos irracioo'lis,

questão, sob ó prisma da porquanto nestes o processo

civilização materialista: e de Himmler tem dado óti

com a solução adequada, is- mos resultados: que o di

to é, a. possibilidade de sa,. gam os criadores dé raças

tisfazer a libido, sem as cavalares e, bovinas . aperfei
consequências incômodas çoadas. 3) - Logo, essa 'ma
da màternidade, tudo irá neira de evitar a próstitui
bem no melhor dos mun- ção, leva a uma prostitui
çlos! . .. A negra, detestável ção dourada, mas em verd�
profissão do meretrício, re- de tão indecente como a ou

almente indigna de povos ci tra que se tem querido evi

vilizados, terá assim desa- tar nos países ultraciviliza

parecida e o amor, unindo dos .. �

aos pare's os adolescentes, Diante desta conclusão in

irão êstes se abraçando e sofismável, só há uma for

desfrutando os prazeres do ma recomendável de se re

Instinto, sem preocupações solver tão compliCSldo, tão

bíblicas obn6xias de respei- complexo problema, de mui

to ao divino mandamento: to superior a tôdas as pos

"CRESCEI E MULTIPLI- 'sibilldades humanas: ê cum

CAI-VOS", mesmo porque prir o homem, ser antes es

Deus não pode descer à a- piritual do que material, os

preciação de coisas mera- Lei de Deus, unindo-se matri

mente terrenas, como a ne- monialmente a uma mulher,
cessidade de diminuir o indi logo que chegue à puberda
ce demográfico dos pa�ses de,

.

provendo pelo .

seu tra

superpovoados, etc., etc. A- balho honesto às necessida

lém . disso, também, sabe-se des da suá família e deixar

que 13. experiência de Himm- a Deus o que é de Deus,
ler, nos áureos tempos do pois que jamais com as me

nazismo, não deu certo. Es-.· didas pretenciosas de um·

sa expenencia, segundo· J. economismo áteu e materia

Millote escreve em "Biolo- lista, conseguirão os povos

gie des races humaines", d'l. terra sair-se das tremen

consistiu da parte do aludi- das dificuldades que se a

do nazista "em intentar presentam cada vez mais

criar uma raça pura, para prementes à indagação dos

o que instituiu na Alemanha estadistas e políticos aeo

centros especia.is nos quaJs metidos dessa terrível ob

mulheres volutárias, após sessão de tomar a seu car

exame médico e antropol6- go a solução, de problemas
gico minucioso, procriavam que somente Deus pode re-

eoril sold'1dos SS, inclu!;\ive solvel'. Educação moral, pa-
com a 'criação de ta:x:as vinculadas a um pro- bem s�leciona:dos, tendo o ra for:rqação cristã do cará-

percentual das despes'1s de custeio, ampliand@·
.

Estado assumido o encargo ter - eis o que pode' -tra-
evoluiu de 10% em 1954 pp,ra • qJ,e educar êsses futuros zer paz e tranq�iâ.a,de aos

'''superhomes''. . Pois bem espíritos eàs nações por e

i'� mefiin����flãli8s'_" arti- lés' --fbrinÍi.tl�s. ",
..:', Z

•

............ "

comecimeno: Sociais

Agricultura;

Considerando que a fer
tilidade das terras príncl
palmente das margens do
Rio Canõas, possibilita o

alp·roveitamento das mais

diversas culturas - em es

pecial milho, trigo, bata

tinha; avêia. cevada aipim,
frutas de clima temperado
e as mais diversas espé
cíeís de' hortaliças;
Considerando que a' cul

tura do TOMATE merece

um destaque .especial,· pois
de 1962 para cá a pro-

.4
ducâo cresce em ritmo ace

lerado e progressivo' (eTI

1962 foram exportados, lia
ra diversas unídades ': da

Federação, 43;063 caixas' (te

tomate;' em. 196'3. 57.064 0,
em 1964; 167.,579 caixas __ o

conforme guias de expor

tação fornecídas pela, Co-
letoria local, dando, se

Com elegante no "Amertcan Na próxima quinta-feira, a Diretoria do

14 próximo "Paineiras", recepcíonará associados e con

Santa Cata- vidados, para mais uma movimentada reu

nião dançante em sua sede.

coquitel
Bar" ne Querência Palace dia

Salete Maria Chiaradia "Miss
rína 1964", será homenageada.'

O sr. Wilson Lemos, gerente geral dos ' Em nossa cidade,. o cantor eatarinense

produtos de beleza Elizabeth Arden na: A- . Marcio Ivens, da Rádio e TV Carróca que

méríca do Sul, acabade confirmar ique as ontem foi apresentado no 'fAmerican Bar"

"Debutantes" do baile oficial de' 1964, a se
.

do Querência Palace.

realizar, em agõsto próximo, serão obse-
. Representará as. "Debutantes" do baile 0-.

quiadas com uma lembrança de Elizabeth. ficial do clube Doze na. cidade de Joínvíl
Arden.

I
C rEWiR!), NÃO!

ZI'T O!

le, dia 29 de agosto próximo, a lourinha Tá-

Uma das atrações do 4.0 Centenário 'do nía Ludowck. .

Rio, a, se- realizar no próximo ano, será 'o

Concurso de Miss 'Uníverso. O' governador
da Guanabara sr. Carlos Lacerda, rios. Es

tados Uni�os., junto aos Diretores do gran
dioso certame de beleza, conseguiu que fos

se o mesmo realizado no Brasil.

A cantora Elsa Soares, que está sendo
contratada para um "show" no' Lira 'I'enís

Clube, em setembro próximo, viajará em

companhia de seu atual esposo' OARRIN
CHA.

Muito comentada a beleza e bom gôsto,
Um delicioso jantar no "American Bar" da Sra. Layre Gomes (Tereza, em recente

do Querência Palace, -reuniu amigos do dis- recepção na cidade de Itajaí _ A sra. Go
cutido milionário Maurício Reis. mes, usou modelo do costureiro Lenzi,

Também -no "American Bar" do Q. P., o
confeccionado em tecido Italiano.

sr. Aldo Gonzaga da cidade de Itajaí, co- O dr. Erminio Daux Boabaíd, um dos
mentava sobre

..
a inauguração do "Maram- melhores partidos da cidade, em sua con

baía Hotel", a, se realizar em setembro fartável residência reuniu amigos para um

próximo,' no Balneário Camboríu. jantar. ,.,

No próximo sábado, a cidade de Caçador
elege sua "Miss Elegante Bangu" - O a

contecimento realizar-se-à nos salões do

clube 7 de Setembro, com "Dez" senho

ritas na passarela, apresentando rn" ':: '�.I'H

de José Ronaldo uma promoçã : dei,' �,

bricas Bangú.

�m sociedade está sendo come. �

Está acontecendo em Buenos Aires numa

viagem de férias b dr, Sandro' Mascare
nhas,

Nad� rip.

RFBHES
nn : róximo sábado nos salões da

80CiGdà.de Esportiva Bandeirante, na cida
"e de Brusque, o grande baile de gala com

a apresentação das "Debutantes".
!!.�Ija ei.. s.eu ca r fO

LO-l1l'1 de !:elo8 \jOL'ü)��
- 6()%'mal� no �,pI'O"f"::'

� menta das LOlla�

"GIO: Numa'movi 'lentada noite na "boi-
1 ,." ,Sachás, o colum sta e a senhora José

Rodolpho Câmara (L,kla,. jantavam em

companhia' dos , casais: RbnaÍdo' Xavier
(Marta, <1.lberto Pettíghnt.vTerezinha. Ieda.
Maria 'Vargas "Miss Unlyenso'il.:,;e;l!l. jm'nEh,
lista Flávio Carneiro, que pretendem- rea
Iízar sei; casamento muito breve, também

]!articipavam do jantar.

será em setembro próximo, o casamento

da bonita Heloisa Gomes com o Eng. nnc.í
ro Acyr Campos - Será para Paris", a 'via
gem de núpcias, onde deverão resídir . 1-"'-

meiro ano de casados.
.

Procedente do Rio de Janeiro \i.;,I. f ..

circular em nossá cidade, o jovem T/;�
Fernando Moritz. 9.ua Bantos��ral\rà,
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PREYISÃO ORÇAMENTARIA
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Adotando, nos últimos anos, O regime da' administração
�,de Metas, (J Estado de Santa Catarina ,teduziu
ina expressi va ia, área de recursos destfuiéIos
.'

previsão de 49% no corrente exercíció.
'

964, o govêrno Celso Ramos d�verã.
•

ral, nos moldes' e para as

finalidades adotadas pela
Administração.

---x-__-

INDICAMOS:

Esteve na Capital do Es
tado o prestigioso líder

pessedista do múnícípío de

Massaranduba, sr, Rícar
do Witt.
O velho soldado das fi

Ieíras do PSD já se avis
tou com o deputado Ar
mando Calil, que; no úl
timo pleito, recebeu signi
ficativa votação em Mas
saranduba,

O sr. Ricard Witt tem

se empenhado de forma

acentuada, no sentido de

carrear benefício para a

população de sua terra a

qual nêle um

amigo e no sr.

Cã1il um, porta-voz
diz presente na . hora pre
cisa.

Que a augusta
.

Assem

bléia Legislativa do Esta,do
de Santa Catarina dirija,
ao Exmo.. Sr,. Chefe' do

Poder Executivo, um ve

emente apêto no sentido
de ser criada e instalada

OUTUBRO VOCÊ VERÁ UMA COUSA

LOUCA DE BARATo.!

Clube 5 de Nove�bro
Programa do mês de julho
Dia 19 Domingo -- Danças 19 às 24 hs.
Dia 25 Sábado - Baile. de apresenta

'çâo das CANDIDATAS A RAINHA DO
CLUB� 5 DE NOVEMBRO

Dia 29 Q. Feira .;-
.. Fim de Férias Dan

çante

POROUE? ONDE?

PERDEU-SE

FAZEM ANOS HOJE

Srta. NEUS� MARIA DANTAS

Folgamos em registrar no dia de hoje o decurso de

mais um aniversário natalício da gentil srta. Neusa Maria

Dantas, filha do nosso ilustre amigo sr. Eurico Dantas e de

sua exma, espósa d. �uth Maria Dantas, elementos de des

taque em os nossos meios sociais. ,

A' nataliciante e seus' genítores' os efusivos _cumprimen
tos de O ESTADO.

Jor. GILBERTO NAHAS

Prazerosos consignamos para esta data o transcurso dê

mais um aniversário natalício do nosso estimado colega
Jornalista Gilberto Nahas, assíduo colaborador esportivo
deste Diário.

O nataliciante, que atualmente se encontra no Rio de

Janeiro, será, estamos certos, no dia de hoje, por tão aus

picioso evento, alvo de grandes manifestações, dentre às

quais, nós de O ESTADO nos associamos e endereçamos
ao prezado colega nossos sinceros e efusívos cumprimentos.

sra. Braulina Purificação Alves

sra. Maria do Carmo Freitas

srta, Eudora Schaeffer

srta, Alda Mota Espezim
srta. Erondina O, Purificação'

- srta, Diva Sabina Tavares

srta. Aglây da Costa Lima

menino Sílvio Lunimertz

'REPRESENTANIE
Indústria metalurgica sediada em São 'Paulo, fabrican

tes "de ferragens p/cçnstrução e esquadrias de ferro com

marca registrada de renome, desejá nomear representan
te para a praça do Estado de Santa Catarina para a vim
da de seus produtos junto a Engenheiros, firmas construto-·

ras, proprietários; fabricas de esquadrias de madeira, ser-.

ralherias e lojas· de ferr'1gens .

E indispensável que já representem firmaS ligadas a

construção. Cartas c/referências e firmas que representam
p/"CARCÁL" a Rua Bârão de Ítapetininga, 46, 8.0 "indar,
c-i- 821 - São Paulo.

.. / .. _".-.'----

dia 14 do corrente, n� zona central da

cidade, um broche de ouro e brilhantes. Pe
de-se a quem o encontrou entregar para re

dação ou telefonar ,para 2198, aue será bem

gratificado.

o IRRO TREMENDOL.,
Arnaldo S. Thiago

- Osvaldo Mello-

A,LGUMAS CORREçõES - No primeiro titulo da últi

ma crônica - Ao invés de DEIXAR POR NAO - leia-se

IiEIXARAM POR MAO. Depois: Foim BOM assim 'mesmo
como disse-leia-se-foi BEM assim mesmo como disse. Ain

da: - que bem pouco tempo .,.- leia-se: "que h'l bem pouco

tempo," C.omo se vê, a pastelaria foi toda pará a minha

crônica. Amigos revisores que é que há com vocês' contra '

rri�m?
UMA CARTA REFERE-SE AO CASO DO OSSO ... O as

sunto não se presta á gaiatíce, bem o sei, - escreve-nos al

guem e comenta. E' sôbre aquele ôsso que foi vendido no

açougue por 20 cruzeiros... Sr. jornalista, a estas horas,
o homem que ven�eu o ôsso deve tê-Io atravessado na con

ciência, pois não?
.

Aliás, and'1 muita gente com ossos atravessado não so

mente na .consciência como at� mesmo na gargata, verda
de? Ora bem, sr. Redator. Um ossinho que você chamou de

"lasca", não é nada, vendido por vinte cruzeiros, .. Com o

cruzeiro aind'l. mais "lasc'ado" como anda.,. ainda ontem,
havia na Praça 15, um pequeno ajunt�mento e� volta de

um sr. empunhando uma gaióla com um cuno cantador.

Entre os presentes,.um cavalheiro, forte, gra.nde, ocupava
a atenção dos demais.

.

- Sabe' quem é aquele cavalheiro? :._ perguntaram-me,
- Não, não· sei não... '

- Pois é o homem que. ha pouco tempo em São Paulo

comprou um curi6 por DOIS MILHõES DE CRUZEI

ROS ...

Lógo, meu carQ amigo jornalista, um ôsso de boi ou

de V'1ca, l�(jr VINTE CRUZEIROS para fazei' 'uma soupinha, '

não L,:;t3 to�,' da linha, ou está? Eles vão avançando, avan
çand.J -:'::'::'d "az mais, sem se lembrarem de que quanto
mais (L.l1r' J tiverem no pe de meia, mais perigoso, desde
que o C,:;leiro "'.li perdendo dia a dia o valor. Não é mes

mo? - Até outra vêz,., (ass.) Ze Cruzeirinho.
Valeu seu Zé. Agora pés-de-meia não existem mais ...
Os Bancos estão por aí e cada qual oferecendo mais

vantagem., .

TODOS COIRERÃO PARA

c
.A

·:ONDE?;.,POaQUE? O OUE?
, ,

:��}���;:, :� .. ,

.

t.,

-�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Uniã
Inãugura retrato

chas militares antes de .íní- Luz, com a inauguração do grande guerra; atendi o, gloriosa corporação polí- do pelo rio dos Bugres, on-
'jornais e rádíos locais, a cíar-se o oficio religioso, ,seu retrato. chamamento daquele prín- cíal-mílítar, onde por mais de havia vau e ao lado es-URRPl'./IE (União da Reser- Muitas familías, oficiais e cipe dos poetas brasíleí- de ,30 anos, tomamos parte querdo uma pinguela com
va e Reformados da Policia praças da 'ativa

'.
e da. reser-

. .Presentes a diretoria, as-
ros, abandonando os caíxo- em todos os movimentos doís corrimãos para os peMilitar do Estado), preso va da corporação- policial-' sociados e. familiares do ho- tins do jornal "O Estado", revolucionários ,� expedi- destres. Aldo demorou atou homenagens aos seus militar, inclusive o 'respectí- menageado, às 10 horas foi, em cujas oficinas trsealha- ções em def�sa do regime e

assocíados Ialecídos, cons- vo comandante, coronel EI- ,pel,o presidente CeI. Orion va como: tipógrafo. do Estado que-nos acolheu:tando de missa em sufrágio, vidio Petters aí -se achavam.
. Platt, aberta a sessão e ex- Na 3" Cia. do 54° BC, te- abrimos uma: 'exceção, ao

realizada na igreja' de São Outra aoménagem," essa
I plicado o motivo de sua, rea-

ve inicio a longa amizade movimentó, revoíuctoriãríoFrancisco; às B horas do dia prestada ao fundador e i" -Iízação, em seguida' dando a
que me prendeu ínínterrup- de .1932, pois mantínhamos

15 do corrente. , presidente da entidade '.' de:'· palavra ao orador designa-
.

tamente a Aldo Fernandes; simpatia por, são Paulo e

benefícíência, Cei. Aldo . Fer- do peía diretoría, falou o ali verificamos praça como pelo seu movimento; constí
nandes, teve' lugar na' sé<Íe .. Ten.· Braulío J. Cordeiro voluntário em fevereiro ·de tucíonalístá: Aldo Fernan-'
da PRRPME; 'no ediÍicÚ� que, em breve alocução 1917; 2 mêses depois, ainda des, sempre folgazão,' tinha
do clube . ,Atlético Barlliga' disse da justiça e dos mo- recrutas no manejo de ar- verdadeira veia humorístí
Verde, à avenida'.Hercílio .tívos que lhe autorizaram mas," marchavamos para ca, que jamaís a"""\f"�{'"

,de propôr em sessão a Curitibanos sob o mando fôsse qual' fôsse . a ·circuns.

T
.

J ,," inauguração do retrato do do Ten. Rodolfo'Rupp . a tãncía, .,Qlllimcio ,d::'" !l'.erreno na urere', ,

" !".,.,,:'��'� "p1 ,Aldo Fernan- C t
".' :'. "'.

'c1
.

fim de integrarmos a ,ar a ,mento, c9I;\stittl(io)lalista,. J:untos Sl',l�reinàs to as as
., . -.

' '. ..; ". ,' •.. :des;�OJ'ldevad'l' a e�eito 'pela Itinerária' de Santa Catarí- . Aldo com ·a.J�\,Jj1&' ,er:-�fi'cip.is ágrufas" e;: ventiiras 'da. 'vidaVende-se terreno, otimamente: 'loca�l":': ,a��{ díretoría., 'corri a. qi;1.al na, sob -a. direção -do bravo . da Fôrça pJbÜ6i :forttilj 're- ,militar,; �a' .moeídàde" tútlozado, na praia Jurerê. Tratar' CQri1�9,:Dr:',F��',! se ?9n�rat\.ll,a�â 'ec;l�pois 'd,e então Major Jó:sé '\Ti�ira da
. coihidos"à:'P�Í1}té�ê'i�·i�:Íà. e erEUrt ';:l;lég-riaf e a-,úmt�r��.• !\ 'id 'R" B 'N' 7'2"'" ; "

.' ..' algumas ccnsíderaçõés pe «

Rosa;, regressando avpé em . Os 'ofícíaís. da;çrtiva,'d�ál- depeís na :m'ltu'rid!)Jie',: ;.:(1VlO, i':l.ve:rü a 10· ranco, ,','.'. -. ':_.; ,',., :, .:'.
"

.'dia,'· excusas .. pel..a ".modéstia "
, '. ,

. " . .
..

.

'. completa ordem-de-marcha mente simp'1tis.arit'es;,: reco- peri;Qei�, à: 'politicí;l: : mA:I''',F;'
. .

'" ::" .

, dos.iseus ,a:rgpm.entos,' '

.

'par'l a ilha em novembro, . Ú:lidos à ;InÍ1atom1j.im, de satllrou)lQ,s '; ,�Im,: laTgQ' tre---- -

p""
...--�---'---;.....----.,......-•.-.-'-:-. ....;..;.... . FàJot( o' cel .. Ohwo �. de

mal aquartelamos no Carn- .,\ _ cno da 'Viela
'

. de pólícía! "e
" V ,A ·�.�CAS f·,PAT:ENTES,�·, ·Sonsa,'que'leu"di-SétírSo,.em· .

-.. ." '., : ,: ,,'.' "',, "c�," 'I' ." •..•. ./,,"...� " ,�-r-' " .po.dó-Manejo,.. Ja nova mIS' pa..vorosa mem.ária;. de< seu 'mill:tpr,·'.a:que.a mlsena,aQu-'
"

• I. ,- b ,. '. ''''.. .. 't. ""
.

'

.•
' ,' ...';' ,

" que,..p'.ás ·efu. relev� as belas . '. . '. ,

. são' nos" intmm'b,Íu" o Exér· ; cúbicu!o'; ouvia�.�, til'PS es- 'r(lcla", .corriQ.'.áíria o. 'P&n�peuI :;,",- �-,: �'
.. , O· '��P,'··�.·:c·�a I da', p.·r·o·,'":p' r"le'�a'"d',:e'�.·· -', ,'qua.lidades de caiu.ar:;tda '. e '

,
.

, ". .' .

�.
,-

..� , �

,
" cito '. de, . escoltarmos os' ·pa'i·sc'5,·,

.

tr�irto 'de algum 'ou' ,0 Rp.q;s." ".
, .

, ,�(... • 'V
'

o de, çhefe que 'soube' :ser ell1 pnslOneirqs de' gueq'a do prova�ler atira.do( ·:db presi- ." .;r_:" ..., , ".

ln' dl�S"t,riril
"

".,'" ,.,:,...:_':'" vi�à'·o.:ho�êrrage�dÇJ.· mecél'l.nte alell_1ão "Pontos",. tlin. ·.Üdo 'séd6, ícigo':,a6 pri- 'JtiiJ.,tos tcimos.transféridm
� . H..g , an,cor:ad.o. na,,'baía srtl, on- ,! meirn estÇl,m1'lid,o.,:",.�.h.ama' a. para a 'rese,rv-a rE)m1,ln'e�âtla

,

"'

•• ,,' "�o " ,Eneérran,do.'·,' <i $olÉmidáde.·, "'" '
, "

.

.', ".,.

,de J1portara' peia 'do nor-" l?,i;�n(>"iÇl d0S eompariJ;iêiro$: !Aldci·ja.ffi!Hs deu treguas,'H ,',Registro de ,marcas. patentes, de' ,'ip-vençãq .

,falou �e irhprmriso ',b� . 'pre·
te acossadQ' pe.lo cruza.' "Pessoal, lá :s�JOi:o }primei. su�s at1Vidad�s de' "PÍáy�'_."nomes comerciais' títulos de estaheleêimen-

'

.' si.deú't,�. ' da U�Rp:ME, que ctàr "Glasgo\'l:', 'da matinh;:t·, ro iu�üaJ.o: V".ll'lnós" rios pre· do J1.'tebQ1-�é Ue hurn,orista
.

' ..

. , " "

.

" dIsse: "Fal'lr da VIda de ,.AI· . . ,
. ,

'
. ,'.. .

.' "','
't

. , .

f d
.,

d
,'.

.

'cl.e·guerra,de s: M. 'Qritânica parai'" - ·p.>-1do p'eI,o' amor ·incorrigivel.,.
.

",O, msu::mas rases e propagan a �.,·marcas. do ,'Ferilandes;
.

é .f�lar .de .,.. " ..�.
.

ao tempo d.aqüela tremenda de Deus, não 'fale, niSSO, va· , ,.de exporta'ça-o 'minha ,própr.l.a
.

existência, .

.'.. "
.,.

d 'd' '1'hecatombe: mos rezar:�, P.à�. ,"nosso, ,,'Em 4i) anos e VI a n,:n l-
O d ressalvadas as ni.1anç3� pe· , , , '. .,' ",

t t'Rua .menente SI'lveI'ra 29' , 1 can° a'r '
.

que .. , cà,ihdo.: ao.·,:.c,·h.'.ão atar ém,',·.comurn,. maIS,,-, ,.P.��. f, ,,' ,
-

.
-

cuÜares.a c�da' tempera. '
_

. '
'

.'. " Regressanno' da velha me· seu, interlucutó:r,; n1�1 prof8' ,8. 'dizer., mas vou' par<:ln?-9Sala 8 - Altos da Casa l';ra'ir, -.- ·Floria,n.6·". menta,,: mes.mo-porqúe.·cad'l' '., . . '.
-

tropole ' brMileira, aqui. ria a s' i)'rimeiF�S , ,'pala:vJ:a$ por' aq\li. :porque . a eindç&opolis - Caixà Postal 97 -,'-i' F'orle' 3912 ser'bMmàno é Um. mundo à
prestamQs serviço, ·destaca· d'l 'oraç\ib dominical: com:eç�' a'aomihat'me;' . T0,-

" parte;
,

.'>., dos que fom9s J)àra" . resi- 'Doutra feita; _;" Mdo:, frans- nho. pois, a honra de, convj--- -- -- ---" Ma�s eie �O' �mos conVIVI
1

," . .,
' ..

. , . .

BR1I:'Iu}t','1n��1I'TM:"� AWG'"' E'SP,.A''NT'O"S'.·.'o<EM'" éOl� o:sauctosó ,amigo"Aldo !:�a:ntã�e a�1��::a��� d:V: ferido para o:'fel. �e. Cav!l: .

dar: as �duas senhoras 1��1.

.Li 'f �- '\-,,�i.'íi1 &ii. L lU
. ,Fern:and�s; q�an:do,' Olavo ' . lária, em 192�,� ·',rri�r�havà;." l�a!'�,§ �?:. hr)!:rI.l3r:,a.gellq� 'P!lFa

.

.\' .' B'ilac' perco,rria-'cr Brasil cOit.
·dõ à 'exaltação do povo em mos ·'para Chàpecc;L'!Tiá� La· i déscertarern�:o: retrat? !. 'd'0

PR'It'COS BAII"S'
", ' cons�quên:Ciá,' 'do 'afunda· jés. Era comum" 'desviar·se ,. ve-lho \ IÍrrligo. Aldo. ·'Fernsn·il:a'

.

U '

.

dlamarido à mqcidade p�Ta mento de.·navios brasileiros; do Queb'Í''1'dehtê�; ·,atalha,n. ,d� . .' •. ':,'
.

- "'
.. peg!;tr em armas em defesa .

cabos pelo mesmo 'concur-
.

.'
'. .

'pnlnUE' O'UDE? i .. da pátria e.ntã9· ameaçada
so; peÍo mesmo concurso,U ti � :'1. .

( .

pel::!.
.

repercussão
'

da· P
sargentos, 'lpÔS cêrca de :1
anoS nó 'Exército fomos li

cenciados
.

"do ,serviço atit'o

por conclusão de tempo, já '

no atual 14° BC, recem 01"

ganizaq,o nesta càpital com

os remanescentes do 15° do
5° RI; nos' idos de 1920, ja�
neiro. Por mão 'do saudoso

catal:inense' dr, J�sé Artur
Boiteux, ingressara eu na

, Fôrç'l' Pública. como 2° sgt;
dias depois,. precisamente, a

., 17 de fevereiro convidava

eu Aldo Fernandes p�ra .
a

._------

ese a

Homenageando
a e os

.

Associados
Conforme convite pelos

Àquela hora, no adro do
templo à rua Deodoro,' se

achava formada á banda-de-
música da Policia Militar,
que executou várias mar-

chega:: no acampamento es

se dia, mas quando o fez já
tarde, f,pi logo justificandc
"Que pínguela dificil da
gente atravessar a' cava

lo", ," Foi uma gargalhada
l5"l'al do pelotão, íncluíndo
o . Trogilio que comandava
os "dragões". Ê que' Aldo,
um perfeito atleta, não er�

então ginete, mas segurav;
.
a sela de. qualquer' jeito.

Professora' Luci . Monteiro,
pep�rtªfue.nt6.t· de :Cultura

. deracao· .dos. ,Professores

'.'�rizPá,ri�{'dO Brasil,J.a, qual) �.d

· n,a
.

opor.tuflídade ,'.se 'fê-
.- ..;._� ----....;.:--......'-'...'

. .;:-'......'ioi.'-......-.,�,
.• "'-�;q�•.

i �corilpanhar ..: qa PrOfessôi
M�rfa dfl' GJõri� Oliveirà d,

AssoCiação Catarinerise . de
,"

:' ...

I:'rof�ssôres. ,

;:. ,A .visita dá ilustre pr9fes·
'::;qtal teve .poi: objetivo --:-co·

· rihec�� m.ais de pei:tq a�' ati·
vidades daquele' Departa;
J;nento e' de entrar em con-

tacto 8�m o, p:çofessorado Nao obstante co!'!"
" risco c1p ,.,�o s�rcata:hk,er:ise'; . visandó 10rtifi: b

. '.

d d d d· -C;"r {> 3sph:ito .das , Associa-. . ..
em compreen i o,' a p- n�o" e po er ser

ções,d� PrQfessôJ;'es, no sen, . atacado justãl!lente naq � Q que combato,tido,de ,eievar e apritp:orar tom,.ei a liberd'ade -íe' a:,.,_c' :' a" suge'sta-o que.. os úittrêsses da" cl::j.ss�; ., li' . .

.

" ".,'. . • .. •. '.
me propuseram, qual f'. ' a- de preencher·

·:-A. Pr.)fessô'ra LUCI. Monte�- �
,

"

... ..,' ,
. d

'

',',1 h' Iro., fíd se dispedir pç)J:' ( oda· : �o:rn um umco peno o C's a co una, a a. -

sião.de sua 'lLisita� disse. :da gum tempo ..d�saparecida, s..;rvindo-me ape-
satisfa<)ãó qu.e lev:ava e�n· nas de 'vírgUlas' e de um sinO'elo e conforta-sigo pela; ótIma lmpressao .. b

q1ie lh� ca�sou o có�tílCtQ dor ponto final, pois m� :onvenci de que,
que 'lqui inanteve com: as assim procedendo estarei promovendo o·ãutotidades escolares e cOm

" .,

suas colega�, "e prometendO despertar.dp espírito crÍt:co dos prezados
voltar para nóvo ericqntrÇ> leitores, que não podem n2m qevem com-
com as pI:ofe.ssôras . catariJ .

nenses em setembro pfóxi- pactuar com., a prolixidade e�cessiva e· per-
mo, quando de sua, : volta' niciosa de indivíduos õbv: mente afastados
ao Brasil, por representà;rá ,..! •

no País n'1 Confederação dos mais elementares prir:(;!pios de pontua-
·

·Mundial de Professôres· a ção, consignados em qu�'c�uer'gramática do
1· a'" se du,·rante o mês

.
, rea IZ .'

país e, certamente, do mr?1do inteiro, uma·

.

de agôsto, na· França.
vez que tais princlplOs, n::::.da tendo a ver

. com a mania de dGr-se ur:: jeito, tão nossa

quanto a lagosta ou ° reJ:rô'eo, se baseiam
na proprip natureza do hCT1em, dotado de
uma série de virtudes, en�re as quais ressal
tá a pacíêl).cia, indispensável a quem ainda
aguarda a baixa do custo de vida, mas in
frutHera em ocasiões aue se relacionam com

. k

a. leitura de períodos in' ermináveis, motivo
pelo quàl vou parando por aqui, prometen
do não repitir a façanha, um tanto ingrata
m?s sobretudo patrià�ica, porquanto estou
certo de que os habitnajs (t"3.nsgressores' da
�orma apontada, deparando, porventura,
com esta IndIgesta linbla� a de dois metros,
saberão refrear os seus ír:petos asfixiantes,
para o bem de todos e. fejcidade geral da

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

Agente-s ' Interior
Importante esólida Organização, ,desejandO oper�r

'

em todo o País; procura.

contato com interessados que possa�, efet�a:r cmnpletá copertura do' se\! :planó,'de,
'

grande aceitacão, vendendo o 'rropi�al tipo 1;)orracha • através dp Carrtet BimclÍ,rio
�

" .� _. .', \
.

"

Foi reêebida'·· em .•. aildiên�
cia especial peifi Profs; .'Olg�
Brasil da Lui,: Dirét0r'a; �,do
Dep<:irt.a�ento .' dê'; ç:ult�ra,
da Secretaria,: de' Educaç�o

.

e Cultura;. à'. pr9féssoi� Luci

Monteiró, prl1s!�e�:te; 'df\ Fe,
'.

;" �".::'. "
',- !

DURAFtEX.

Os Candidatos devem escreve� pront!i�é�te para' a'c. �'9stal, S1'88 ...,....' S� Paulo..
.

.. ,," I
.

.

':,
.

_.

E'

MARCA REGI5TRADA

ESTÔJO PL.Á.ST!CO
"1001 UTILIDADES"

Para o Dia do Papai". o.,seu nõvo apa.
relho Gillette MonO-TECH e Munidor de

.

lâminas Gillette Azul, que agora ofere
cem êste rJotável'estôjo "1001 UTII,.IDADES"
e mais um chaveiro de qualidade! Você
já reparou? O estôjo "1001 unLlDADES"

é .jeitoso, é versátil ... é, um "achado"!. ..

U®®U m��M�fM)��

APARELHO GILLETTE
MOfJO-TECH + EMB.ALAGEM· MUNIDOR .+ ESPETACULAR CHAVEIRO+COM 6,LÂMINAS

.

DOURADO

� 'lj�UU[ll�ik I�,
\

II' G;1teSl��� I ..

6 aLllf ".,. I

:lij!l·�� .. �"""'Í119 iiI íãiíllJlflD I
I 3lbnnn@. dJ

NA OFICINA NO LAR ,NO ESCRITÓRIO N-A PESOARIA

:, Secretaria da
Agricultura
No expediente do dia 15

do corrente mês, o dr. Luiz.

Gabriel, Secretário da Agri·
cultura atendeu em seu ga·
binete as seguintes pessOas:
Sr; Guilherme Jensen In

dustrial em Blumenau, que

tratou de assuntos ligados
à produção leiteira e suas

implicações;

Gen. Veiga Lima presiden·
te da FARESC

.

e dr. Clodo·
rico Moreira Delegado da

SUPRA trataram de assun·

tos referentes as entidades

que dirigem.
Deputado Armando Cam

de Laguna,. acompanhando
Comissão de Massaranduba,

Municipio eie Guaramirim.
Dr. Henrique Berenhau·

ser Presidente A. Rural de

Florianópolis, ex� do
<1cordo da S1.J.��,�ç��
restaI do Rió Ve ...

tratou de materia.
nada com .seu Rr

ESCAVAOElRAS

BUCYRUSERIE
• MootLOS 22· B
DRAGLINE • SHOVEl
-' (A CHEGAR)

lRATOIlES.

�

MOTÕ�JÍlIElA�Of;AS

t::a "J<.'r§=��
IN A .R'C o

«

Rua Sete' de S.etéM"'lbro, 11 -Fone: ,35-94
ex. postal, 550 - End:. Te I. "L1t\�CKS�LH

. MATRIZ: PORTO ALEGRE

Visita

{ ".r.

,J.J.Caldeiro Bostos

DI)'YA6ANDO
'-------------��---

''', .,�.'-.

.

nação, amém.

POBIlUE TERÁ rt1TI;A ROVA

L V A �r..3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



HOJE, 110 meu programa socíal, na Rádio

OItarujá, das 13,2lJhs. às 14 (exepcíonalmen
tê. será apresentada a gravação do radia
lista EdrOli Silveira, da Festa das Garotas
;Radar de Santa Catarina, que promovi no
Clube Doze de Ag0sto. dia onze pp.

Fpolls., 19 � 'i � 64

Revista �l C" - Apresento quatorze pági
.

nas com Reportagem Socm!. lnclUJ.DUO U

Souée das varotas Nadar,' que aconteceu

no ciuee Doze de Agôsto_
i

E POR FALAR em Revista, Eva Maria Lis

bôa, Miss Ra4ar 1964, vai sair na capa da
Revista Luso-Brasileira, proxima semana.Nazareno.Coelho, apresentará

horas, o programa "AS
.
DO-

o �ÓR, Marcio Ivens, circulando na

"Ilbacap". ontem foi apresentado' no Ame-,ríean Bar" do Querência Palaqe Hotel, con
rorme �stava programado. ,

.

'II! ,

E' PATRONQ das Normalistas do Colégio
Coração de Jesus de 1964 o sr. Oscar Cardo
so Filho, que promoveu um ótimo passeio
à Porto Alegre, a uma turma que vão se

formar .êste e�10. Novo passeio está progra
mado. Vera Cardoso, SDd. mli"l. faz parte
das Normalíatas 6·1.

VEIO' passar seu aniversário dia 16,' COm
sua família o radialista Ai�lll B�rret:o, quo.'
está radicado na TV e Eidio, da Guanaba

ra, com destaque.

FORi\B.S EXI'IU.';SSIONAIS, E E\-m;UçAO

Ainca n110 conseguimos' no sé:;.u�o· X.X uma f-orma

poética. adoquadú que tenha a p::efer'':Mia da maioria.
Certamente a conquistJl ele certa liberdade com o !1l0-

del'J1i.51�!O e a. ,::óns.ciên'�':'a i.:1rl}rocisn do lJOU:8Cll alua!, de·
tel'n"ül�nan o �,dvento dc \.uri.::mtes das (ünl.·.fi.S tradi.cionr.is,
puis na nx:.lida(�e C'lúa u;n procura n')\'(';: caminhos, cami·
n.hos iu \'êzcs fecundos. cui 1'03 som fÍl�n:ilbdc'.

O pr�blonm será' entender e fi.0stmUar ;'. crhe ou o ::aos

do nmnd\), pejo 1'!lcnos a rmlidade lJI'[I.:õileira ei11 tôdas as

ciimens,',es o tonta r uma figU1'9,çflo, .

A c]!uJl:udn. pocsta (�Gn:::rcU�� foi uma tento. f.i'lj:J. dé aliar

é), l.ér'ni('p mdcl'ir.>J fW lriw ela .])a1;).·"ra úl1;'�a. ! '.i!,stan:cnre
pOl�(lne proc�,-l:·aYr... fu��i.r 20 ÔiSC1lfSO. C�)j�l brt�:e n0�� JcI?�.J
gI"U11:.lS, f. o c1\seurso é um mei.o (lUe uWizal11b� at;) hOJe.
cnl \'i::l� cip tr:Hlsforrnaçõc--s.

De Haroldo de C'\111:;OS tcn:us U!11 eXelupio:

o azul é pus

fie barriga v[!.j;ia

n \'(�rck (. yi\'o?

t,· vereie é vírus

o n.marelo é belo
. o amarclo é bUe

de barriga vazia

o ';01:1:101110 é fúesh

o \'ormelho é fúria

de barriga vazia

a pocsia é pura.
lJ pO\:l::ila é pura

de barriga vazia

ror outro lado, o grande poeta btasileiro CaE='18!10 Hj.
cardo deremte c;n'::l, Paulo os famosos "f...INOSIGNOS",
pOri! . os poetao núo dm'cm fazer maIs versos, argUllJ,811f1.1., I)

que de"crú ficn' feito sel�á atNvés ele um p1uno VC1:'bi-':;'sm!.l,.
cclljup:ados CC!l) 9S elell,lCntos da vi Q, modorna:

.; EHul! ll'.lC nun� fuLulO l)(ú;,lmo tlÍ1.1J pi'eci.ba:·elL
.

e haverá pU'feita comunicação. Então será

':M.� ,c;Uálogo de ���O�.· ,.' .i '

.

:���"�.����1���:��_ ,ú',·

{,

. �rat,i Vél. earvàó,.. h,milias
qpçrários tflip' -;,' duramellte
ailngi�os vivem i�ltenGJ e

pungente drama saciál f!

. extrema; mlsérla,' cons�i
tuilldo tal quadro um do
loroso flagelo éste Estadn,
R<.'s::wjtosas. sauda.l;ões, Ivo'
't_;Uveira Presidente. Sala
d.as �essões, cm 15 de ju::-.
lho de 196·4 -..:. WaldemH.r
.}Jules, Deputadj''',

Em .sc:;uida, o pttrlamen
t:::r pes"edista assumi�l l;l,

tribUl�a, fu,zendo um exa

rne pormcnoriza,,:10 da si·
iuação gravíssima em que
::;c CliCOll tra as .famílias dt1-
queles lundcles open:rios,
1'epctilldo .

o ad,�g\o pOi)U
Jar de que ."a Gorda reben
ta sempre 110 l11o,is fra
co""., Dis,sr, a.L1G�1. que, en
Quanto os palp,rncntos se

a'�ham em afTus'l cerca ele
4. mcs0s, os 8\.'11110ros dep.!
Lados Diomicio '. Freita.s ,e
Almro Cal.�\o, gl,:anttes mi
l:erudores ela regIão earbo
úlCera, devem �l1ais d� 400
mil11óes aos Im;t1tuLos (te'
Previdência.

..i.peiou, ta)11-bém, para
que as autoridàdes aU1'8s
"cm as instalações, da
SIDESC e da indústria car

·bo-lluímica, que abriram
nOYGS mercado� de mão fIe

oPl'a:
. .

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

1�11HI\.'V ,!tlullttl1.úgiea· de t:n<
I!I(';I" e \<lu!! t,�

1.;Jlb'lll.óno nua Te!10:lt�
Si1 "eJ n, :W - I ,U Andar

!j'\)n,,) il7!:)8

aas 1 ..i

c
URTICARIA

Dr: Pires

QUAUT'A P'\m� t\

BL.HO

.� _'t O.K�M t r:uA �..

'

.

-

í'�b!'l�h :i�':\;�;�:, ii���n�·��. �uént.:> e:>

\,otaUi:t!:> eHl 1:hWjÚC0 '; ,."ouJurr� para bru:e';'
• _J-..", ,..' li ,

"
. "

"
"J" ,,"

•

.
'

j"I.Uti i:� Ú!�]Lt�ho �;n.; l'QV;-._' �Uejro)

:::;;�.L�; \�:���':�JrplF!1:�'� .

ácatid

.

l' a��: ·el:(Jn?n.li�:\;onl'PnHid(:r .. d .. l-etame[.)
Le. 'dt 1: d.un�a: i

voca tumerações bem dolo
rosas e aínda graves como

na hípóteso da localização
na garganta.

A urticária é um estado São inúmeras '

as teorias
da pele em quo existe UúlCL que . procuram explicar as

erupção composta de ele- causas da urticária e a mais
mentos sob a forma' de pia- certa é a alegria, isto é,
eas ou papulas e com remi- uma pecutíarldade toda es

ta coceira. Tem-se ás vezes pecial do organismo em Ia
a sensação de calor, ardor ce. a determinados agentes,
ou, então, "alrínetadas. . sejam êles externos .OU in-
O elementos urticariano ternos. Entre os mais co

á .rosaco, circunscrito, em múns citam-se os alírnen

numero variável, aparecen- tos, sobretudo conservas,
do subitamente com demo-: lagostas, siris, caranguejos,

. ra mais ou menos rápida, ostras, mariscos, carne de
de minutos a horas e dosa- porco. O iodo

é

o arsênico

parecendo, também, sem são dos agentes 'farmaceu
deixar vestígios. A urticá- ticos que mais provocam 11

ria é classírícada como um u.r,t1cária medicamentosa.
sintoma e não como uma Os fatores psícos ou ner

doença propriamente dita. vésos têm; também, ínfluên-
A localização da, urtícã- cia..

ria é das mais "aliadas 'pós- .'. A, aspfraçêo de perfurneo .

slveis pOdendá: �tii;gi1":-:cer. ou, ainda, o uso local de'
tas regiões. corno a face, :lirudutos': : de beleza corno

couro cabeludo, .peíto,
.

,COSo r,i(;ITl'':;S'';i1;i),l'a o r'}SV), 071:

t' então se'r 'g'eral: .ísto f.:.';�J's.· :,"·a.·l:a .. os ·'l'_l'I.. rios ..
' verniz:"s. ou, "

, .Ós: ,.,'. "
, , ,. _

é, tomar 'o corpo todó.
"

. p�Ti·is. \lD1,HS" mi ti.nturv.'3'
Quando sediada." no Tosto' ç�plla?'es.; I)OC�Gm ser, res

"lssume um aspócto des�\gra·
'

'pi:lIl&1vê'i:s por' choques tirO·
dável e feio podEndo ati� ';C;>:1r;iglnosos: .

mesmo ser deg:'",-:à,{ de' ·cri.• ,'M�ítas' v.ezes a U1:tif''Íl'Ía
sipela tanto no rosto corno sê it\ic�a npós l)ieadás de
no couro càbeiudo., ·0 que f[< �irl�étos QU, 'rilesr"o em ql'>11.
scmp,re sério. ": ' .' QlÚcT.. h!g�l'" onçip. 110\1\'8" \I"lf1
As', fi)lC'Jsa9' 1)\)ct01n t,al1l" : _.�·olí'w�,o· 11'3 '�õnfinuldadp 0'1

béiil 'iit:T' afingid.:s;.' ·'p;[n,:-1,. pei.é '�'a�ranhi1(); p01;te" etc,).

P�1,jJl�'�:1) �� .. às." ��! 'l??,G}�.. l:�� ���'11- - f�liantó ,'" no ttatatn,p�nto,
ge,_ E;tC. 'e, iiússcs ea�,ySf p�o- .fL{;:ida-se

<;

D8. c1.8sSeJlf-:ibiliza·

t"�:�'�"�� "-.,.-_.":"_-.-._._-.....:..__,:_--_._

.

: V' E N O E '- ,S E '

.,:�' ,t,.,:.�.,':��/"/:, ,";,:',;- 'o, _;�""
. ,Vellde",s�icl;l�a': nuÍi �QdQro .� :).,8. me.

'''Úndo�:7':,��65:"m�ttÇis: ap�x1rD.ádam�nte. Tra- .

tar', lY��:' F�'e�,sf��n Pti��·',:SchQtéI
pesta "19. as- 20 hs,

CONFEcr;Qú·!f OUtUJI1fI. I" �
, IIICPJW t

ta. fIà:Isc; !a.Alih. �. ii

E,DITAl
,.

Juízo de nh-ei.tó da \'��á dos
.

:FeitiJS da. .Fa�el1dà; Pública
e. Acidellte� do, Tràbânio. d�
C"",lal'�a de Fl()l'ian(jpoli�.
Edit:.ti d.e .Citaçã,o.· com pl'a-

zo de (lez: (lO)' dias)
O T)Qutor CLóVIS AYRES

GAMA, cTni.z de Direito eh 2.0
Vara Cível, em exercício IV)

C'argo de Juiz de Direito da
Vara ((os FeH,Gs da F8$cnda
PúbUcn, e Acidentes do Tra·
balho da Cómarca de :Floria
ntjpoli�, Capital do Est'ldo'
ce Sp.nb Cu.tarina, na forma
da lei, etc.

FAZ SABER a todos ql/.e o

1-" v, "eme cdi tal de citação
virem ou· d('le conhedmen.
to i.ivf:rem, que na Ação (,0

Desapropriação de n.o '".,

343/64, que move a UNIÃO
I"EDERAL contra IDA RAN·
ZOLIN VIEIRA, que. por
p"lrte' do procurgd9r bastar',
te da desapropriada .fói re

QI16':ido o levantameúto .to
tal da importância deposi
tada neste Juízo para JJaga·
menta do preço ofere:::ic1o
pela Autõra. à titulei de in·
c!pni7,a('ào, ctt} ycz, -:]l,IO foi

hr.IP10lov,"",do o ncC.rrdo de
rI·· rl ..s 81ltoS,. elTI que a

Autora e Ré acordaram com

a importância oferecij:le. E.
para efeitos previst.os pelo
art. 34 elo Decreto-lei ri.o ..

3,fi[l!3, do 27 de dezemhro -do
1958, é pasado o presente e·

dital, qlle será publicr.do na'

forma dq, lei. e fixaqo . no

lugar do costume. Dado e

passado nesta ci.dade de Flo
ri.anópolis, aos. dezessete
dias do mês de junho elo
aN) ele mil noyecOI\t08 e ses·

Sf'I�f l\ e quatro. Eu, Edson de
I\-TOIP'fi Ferro Escrivão, subs
crevi.
Clôvls Ayres Gamã Juiz

de Direito dá 2.a V!1ra Cível;
('Dl "xerc[eio na Vara dos

da 'Coe

3·<)<.)

LEZJlo

ESTCU regressando de Joinvll!e; onde

ontem, na. Sociedade "Harmonia LYra, . .a

presentai um desfile de fantasias, numa
promoção çi.s· Casa. da Amizade das Senho
rãs 'dos' rotarianos. daquela cidade.

E POR falar em fruit�sias; o quarto Baile I
Municipal dê Fpolís, será realizado no dilll''viÕte e 'seis de revereíro, sexta-feira, VGS-

, pera do sábado' de Carnaval. Para esta pro- 1
OCLUBE Doze do Agósto, cm preparatívos '. "

moção o programa será publícado
'

breve- jpara o seu BáUe de Ani"01'sário,. que ".yai mente..··' ,.'. "

.

'.
.

promover no pró�im�' �,1 15 ·de agô�t;o. ;:.:,' ,

'.

< .'
.

.' .' '. _. . Icom .8. apresenLaçao oas aebutl;l,nte,� ',64; .
. >�: CURSO 'sobre Shakespeare, -rIDl1.1stradQ

I.
.' ,. '.,

' .': .:,. ,.

pel�· Professor- Décio. de Almeida Pl'aclo,
vtA.JOU 'para pôrto Aí€:i"s,. ? Úêputá.dó.1�i? ".e, r)l'cn';lQ;�ido pelB:. :V1,1f.v,ersidadê de: S. C., à.�s- I
Silveirci.; ,Ptési�0rlte',dl1 1('" L; ,., .. ". .' �"<' p,:ii:t;ou' .b�s�a;'_t.e .p illter,e§se· dó m.lm:io cul-

.
" .-

>:," . .' I.. '""', -,...',',.. -tútal,,·tldrl(!,.IlopolitanÇl.
.

. :
. ':

'

AMANIL'1, .circu'laJ.:é,. o
.

pr(5X,im?'. �lÚ?.1�,r�, .�a,/.> '; �\,.� , ;, '.. ,;:
..',.: ,

.. DépUtadOWa!deflÍ�r ,'Sílll�S .;recf�ma 'Sol1içâo .
,

�Pàta. probleôil�, :Câ'rb6nif�ro:,'
,

-
. '.'

Wàidcmar iSalr��:'.feq�ei-ea g�â e,. Ministro do Trabá-
Na sessão de ante..;onterr1:,

.

o �nvio"'.de,:t�'iC�amas ..�Q '''ii1õ: A ni.ensage!ll. teleg.r,.
da Assembléia . Legisiati'/ó, 'Pr.esidente dar: 'Repúhlléa, . ficá.' é do sêgúil1te teúl':
d\) EStadO-,. o, d�putado ',í,iiIliSkb... oe MfÍÍas�' e .E!'ler;.

.

"Assenibléia 'Legislati-.u, Il,�
. , .' '- .

:',
;.c ,,': de"

"

Stl.ntà Catárlnà" ·�.co:henr10
......_-�_.;,.-...,..,..;.-,.......--"'l"".....-.._........_-:-:��---�".':'"-:'.,.'-,;--- i)l�QPOSi�ão:' d.o· '9cputaJ.o

'i '�'��demai':' Sfl' i�;f, 't1.inl'S'11It;�
:ip�H1f'n:t� alJê.� é,sjír�tq lJ,j
n�áfiitário' 'i0s,c:�;1.eLu. se�' 1'.;·,

do 'd�ie�l;';i'll� .C01�), �t;�g:;;ÚC;FI,
". G):).:J,po'"Plane' (ú,!}�nfI) '�€lI'lSO

�l'O:nr':ldó Qovêl.''''(). f'Rtude (l

gravfssivo probl('ll1a .• R')"
".IIII.d,,�,g._�.I. -_ �4,{

,.� 'cial'bach earbo;�jfeJ'a Sf'.'�-
•. 1 .- tá Catarina, fiCTtÚdo pro-

. ".
.

.

" ,,,._

S:, '�. . piciar, apl'oveitaiJ:ento. fi.1;')0

PROGRAMA' 0.0.,' ME, ',�',< g.c .obra �mp'crior,t:ii1co ,11]
" '., I· .' .,.', ,brasil':�h'os 'rlcsei\ll,pregatlo,l.

.

.

� ..' ': •.. ,' :, ... "
..' ....., 7'" , Hóf.erido

.

ees'''ul')réé'o·Día 21 -·-:Térça;;:Félra",..,;.;- Cmema! ..��,: '-'<,e ';".,.l. ':"'J.�' _ .l;.:�� .1;:"';'_'".:
�_- .. :', : ... ,.

'. .
,. ".' . �,,'" ,."." . '.' resuff,u. .'C1<,;�. t;-Pyt.s;,� ,;al�O-

, "Nua no Murido ",;:. : � ,.,
_, §c�ltlÍdQrl:;l:S c:' a.tl}l�jocclO::,

Dia 26 - Domingo•. -;
�
..Enco.n..

trQ ·dos. en�ça. tomàgQs .sem,�·!j1'ei�l).
. ,�,llneradores ReglaO m�odos Brotinhos t;'n� eonáições:' aJroveih!.'

Dia 28 - .T�rçé.:.f'e:ra _'-. Irniãc. contra mi)o <le obra atin.gido." V:.:·-

Irmãó
.� tude; llmita.ção a, que es-

"tão ,sujéitos na cota', ex-

çâo pOZ' melo doa proces
sos usuais (anto-hemotora
pía, injeções endovenosas
ti,} cálcio, estrondo, magné
sio. ete.). Um tratamento

uesíntoxícante deve ser fei
to quer para os intestinas

como para o f.ígado.
'

Para determinar a W)JS··
tãncía que produz a sensi

bilização recorre-se ao t:�tJ:'·.

go-díagnóstíco
.cutáneon. •

E:�te,namfmte, corno pa
liativo; usar uma pasta de
zinco: e mentol nu \.''.58 íner
tes, talco mentolado. j Ba

:' '-1,,\,),)';17:-< e de-norados
antes de deitar (meio litro
de vinagre par» UD'U ha
nheira comum r. Vestimen
tas leves e que evitem ú

atrito com .a pele.
l'.OTA: .,,-, Os nossos leito

res poderão soliúil.ar. qual
quer oon.e.ho sobre o 'tra·
tamento Q;], pele c cabelos
ao médico especialista ·Dr.

Pires, t rua \ié;ü�o, 31
t�l() ti"! Janeiro, bastando
enviar o presente artigo
dêste jornal e o endereço
completo pará 6, resposta,

ou 'tostes

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

R.epresentações
�inna com deposito. dtfr.if,· csrnaras' ,;:-if\)É'if,ic:p� u quaoro de vendedores, bem

relacionados [unto ao cqnérdo' cnrnestíveí. procura indústria de conservas e fros
cais para dístribulr no li.::'staéro de São Paulo. Cartas' pal'a, REPRESENT�i.ÇOES,
HíiU Bento Froítaa, 53 .....: São Páulo; '

.

,
.

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

:,.t;

.'

, .

,
"

,
" _: � .: '_ 'o.

�

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

, •
''"- OÍ,OHU�!Q!!.(J.e pat',�i 1:,\}1·'ctt>. ou,�l�lcurl Na nu; JúW) j-'t.h.i,(_" Mll!)'·'.l.U.1 ',,'SI]) :;i

tremes.
'.'

:."',, .-'; ... : " .,.... .

.r>•.i.lJci�r:;;.t !'��enci.,�, t.:tJ� "lii:) .lú�."lHnplr-i ÜÇl�lg _:. ::;rtlú ce JlUltdr.

....:. :U:i<n.
mítóIlDs,' deuwi�: l:.:.e��ênç�as, :'f>05S'�íIl�O' .új:malio$ embutitlo·S. constlui�HO .fjnaJj.
<,.�..K..�" :', .. ;' ".\< ,; ....v. i.-.:�";", (:iio'::"'i,Ü;� ,0.a r:uR. ua�'Ciu .... L�tn;iL;_',

.

.

-;- P.;;"àh"li(':.í.U J'yuj VIsta 'j;l-anoraitiica pl:l.l'a. U [lIa;: na :'.iu& prote,::,soru MaI'itl' .hl
iH .f'r'iú li.� :�. �l'uliüÓS; 4'e{ü�'iS, de�>fJr.ldencitlli e ganigein.

.-- Na ,'j-·1.l1!i J (!;�lle s.i.lY.elm . .:... liohr'acto vazio Pl'o).Jl'io para !liorar lÍU par.&
ren�, ,"", ,,�. ",'

. ,

'; :':,' .:
.

'

'

.' '. : .' .j��':"-
.

.

.. .:.,.. A)!nJ.).1� re!"lõf,�'ia-cté �·,pavirnentQ.i> conl 4 quartos e uemal� OependêncIa.."
" ,:�_ '1,,,.' B,jü�' ;�L:"jgi) uoa: .:.. "3 6.':; .!l'lI<\U�l1'l:I "[JOl pl'e!,!o, ,(ligO, ).Jor 1)0:1' preçu,:"

',' "'.. '
'..

muikr fll1lp1as I:úi .rrMi" .'.tQ)r,ilidt� Silveira 8l::.
.

.

.... .'

.
.

- Fara qÜl'�j :;;'ili,i;a de ,uma txiB,' ehaC!!.18, tos ('asa' lsoiúda COlli Wrt(:�.Í'(":_�
bru.nGO p�r'l �ú i0â i:�traS:�&as', iw$; fund.os dO' [tltu ru Ho:;'pital das Clinicas na
rua Srulbt·Üizia' tm,'iiíndadê:, ',: . '.

" .... .

......: (:ul'ie :â� .m<t<I�lrá !-nnt��a'a·,o!ee, lloV'a, ..aZIa, banheiro de !l.Ivenana no�
B:\ri-e: n,s, CJ1JsL ujGIf:tSOlJrei.2.1o'tiis�·'.,;, :..;

.

- PNpi·j(;-d�d� �é ;H�';'l'�s Qon) t:.9&!I. llvV�, Vti,zi-r. e �lJm tOdo l.lJ.'llorto nh
.

i iún \.� de' 1:3:; iX() .em 'Sâ'o J� ." ..

' -, .: .
-.

,,' <
• "

"
"

.. "
.

'I'

I
.

".', .

"; .' ). _'
,

�

-

\ ' � ,",

tima"�Ki�··�b' ��í:ão ·de. Santa .Lu��aa"
_- Lúte Dili Estieito �1 trenC6 {?ara O nla.r;. '

':"'- � }ote-s a·;r..lO {!mtros da E;:;<Oól�.,ue .Aji)17erJ4l;ze{> a,e Ml\rJn1l8i�o,
- Vátios lotés � -Capoi�ra6 e Barreiros. vencias a presl.a<;ão

Junto a vrai.a na· ,ruo ,:Í'heoÍiú;: d� Almeida, '

• ','

4
,.
.�'.' ,

• .:.;:

�" .

', • .(.>••
\ "

"
.

:'

COM 80IIS rA(!fí..IPÂ/)E� DE PAt1AMENTO·

APARElHOg DE dANTAIJ fJOM· 42 f 60 pe�A9.
APA2ElHO� DE OH.lf � f!AFt OOM io, 17,29 e 42 PEpA�

.<

RUA TRA�ANPI,4�,
.[. ,* •

�
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:f�/i
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plenauierue .a currerra
.

em

Clue' se.i1�n'e· and. ..áa,
.

Buliço·
';0, aglt�at(0, 'aVLi.1do, Pé-�e
ventu eu.' u;n dc,Tlônia em

matéria ds velociqade,' Cat-

. '

Fpolis., 19 � 7 - 61

Notícías chegadus dos :Cs· As príncípaís �presCrlçQes
Incluem a etímínaçêo de'

gorduras com ád.dos grf}.ltaE·
insaturados ou pon-ínsatura-

Molésti3S do G,Jra;:3J
'dos (Óleo de' soja. óleo' de ,_dOlril, 6100' de rn1Iho

caroço de algodão, óleo de ete.)

Fnndado um Ciube�:F.:O(}ntra
f· , � ,

radós.', lndÜi,tão sugestões
(aiíi; "(ile�as nli,ÜJ 'ricas' em

as

ena. ,Jl!.ti·)
.

alimentes rícos em gordu-
1 as saturadas (inanteíga,
creme de leite, gordlf
ras animais, cremes prepir
rados com leite integrai, 15-

to é, leite não desnatado). A
proibição da manteiga, lei
te total e queijo, não apre
sentou maiores- difiCuldade�
desde que podem ser fàCfi.

mente substituídos na dieta
por similares, taís : como. o

leite desnatado, queijo bran

co. margarina, geléias e 'ó
leos vegetais. A indústria de

alimentos pode' auxüíar ' tLS
dietas de redução de. coles
terol, modificando' o conteú
do de gordura de certos' pro
dutos alímentares mamirãtu:

"

;

'�----'----
.,.... ,

{ c,
-------

tunem de um clube original

\.

trovérsias sb�ente pela for- Club", «estínado a C0[f,,)8,Wr

Por WAl,..THit 'LAr.. \J,l:; ça da lógica. Certa 'vez. não as moléstias (.\0 coração.
,

.

d 'er um v�"H�J"h<cIldo os experí-Cousegum o convenc

teírnoso adversário,. cujos mentos 'dessa assocíação,

pontos de vista' soararn-Ihe .

o, n . .d.iIll,1Cr puruícou ínte-

O telefone, na residência como' falsos. pérguntou-Ihe: ressante artigo no. Federa
de Mrf3, El1Iied, em Detroit, "Bem, vamos ver urna eoí- tion Proceeding (Lessons

tocava incessantemente. Ela sa: quantas pernas tem uma trom the Antí-Coronary Club ,

:oorreu para atender. 'I'rope- vaca?" "Ora, sem dúvida: Study, Fed. Prod. 21 (part
çou rio cachorro deitado no quatro!". fói a resposta. Lin lI): 33, 1962).

. ia�re, nerruuóu u. � IUe.. coln: "Muito bem, 'mas. ,se 'Sí\o!lH enumeradas algu

'�� com vidros de cristal e considerarmos o.' rabo tam- mãs elas oonsequênctas, ob

,ç_a,1u ueucro ��,,, "cacos, cor- bem uma perna: quantas servadas pelos membros,
.tando o bra,Wi Quando che- pernas tetia a vaca?" ",?in· em seguir a dieta prescrita,
gb�, a atéflff�o teLefone,.. co naturàlrriente" �braão ripa em ãcírtos graxos não

escutou a vqz-de um agente Líncoln, então, disse: "Ai é saturados e lírnttada em á·

-de uma Cía de Seguros con- que voce se e[lgana. ·,0 fatp cidos graxos saturados.
tra 'acídentes que queria sa- de ,considerarmos.,Q rapo 'u

ber: se. �lll-, ���tava segurada, ma �ma, não quer dizer

Mrs.. El
"

não qwla i1e,. que' êle . seja,mesmo uma

nhuri{vg ! I ,

"

", perna. LQg;ic�en� -a. �00:t
;_'-;- _:_ -If -:- .

só tem mesmo qu��o. per-
Q .Ii:�ofessor:' "Hel4'lho, nas:". =, I ",

,

'

não clnséguii'�s, sei', na'd::i . ó \, ��
-

',,' '. '

na:� y�� se não. .

mell:\l.b.tare-s ,
" v.., '" .

nos �US,.éstudós" de g'e::.>grá. ,EI'1:-1'61+om�m que qtÜZE
i.'i,',,!.:, '�.'i':E-Ieljnh�:' ",PrOies.sor,,'

, casar : éÓ�ig9': <terá' ,<Ule SI)
.'" .

, forte .coIDá ,um teão,' ,1i'geincreí 'que não é bem assim. ,., ' '

Oor bo 'tàml.ém cori.t:undiu 'como "úm; t1i��;· �aQidt?, cc
á�T '8, com: a' Amé�i(;a "e -.mO urna c?�Úí;. f,tudaz'éqm'o
eh"

'

..

a se" UlTI .homem c6-:' "a" á,guia.�,e ,c.Q!P,· um��v.0�, �t;
iebt: :'!." ')' -;"." ,.. ..: '. mo um: \,:roux1noL �/ ami-
:"':/)"�'" ,,'., r.',

,
' "','ga:-"Assipl"mesmo seria ig-

��-'�-�� "i,
'1- -.

nor�nte" cdm9 ,um burro 'se
.. �i' cassa�se' 'contigo!'"militar

,;..:......._._:_:_:_;,f : __

"

,

qual
. Grande; p'opi:llaridàde� ,Í:!.iça-

" c cou uÍn 'pol1ciat"de Wheelhlg',féz' iu ',. "-, pmteiro ue mã-o chaia, \,!ra
4��a. :'F n:oa'I)l(ia tio PÔ1'tO' Virgini?-;' ,: de ' nome-' �rthur

Cie �dmll'�Lr. o bum. acaba-
, .

. .....
" 'M�c--Keri:Zie.,Ele tinha'; síd,oa�. E_,s,}u._fr. '. p.,o.i:.'._mn._!li.. ,gr.aq� "" . ment;{'de SUaS obms" fel�as

- ., . i�eumbido "dê;' :' p'i'(:)eUral' a:�.a� 'lqalisa' !Jl,Iú,üar e o' g�qe·' . " . em velocidade de lOtaç�w ,ca-

1'&1 .se jtilgo� obr�&ado a ta: guns :s1.lsp'eitõ� - e�n. detenn�· rioc:a.
, • r

.. nada rua, durante. a. noite.ze:f.· um 'd�9GUr·so;,. �in inglês, ' " No ,Registro Civil, chamus-
ilatuia1m�ritl;l:'PoJÇQs. a;prau"

'. De fato po�ças :q''lta$, d�páiS. caram.lllG com pena de um,
" ,< ".., ''', j " , .- . , voltoÍi, trazendo seis" liib" .

" .

sps; X€l'(eq(1U:do POYO qua�ldo ',' "" . .
' , 'Qu um,. nome p.edestinado a

eerrrÍil:iéU:.�:;l�'áo tmi1a"U en-
�êns. 'Era� êl�,s::�úm, b<:tn- Ó,ese.llbarg2.ou- em n"sso ,E,, ".' . ,

'. q"Melro', dás direto,res:, d,e ..
se-

"

.,
,

tendldo nad"1! Mas,.lOgb a· .grégío 1'.lbú;:.al de JUS·i.l.;1l1'
.

,
., ,

'

, ,', 'ruFO'� um·'·agenté ' jrrvestiga· .

C'segtll'r-. um· dus< ,one!ar:>, tur-. _, ?:_ -' "O' - c_ .... ,," :., .\: ,- ""'''' '. ,},:.isé ,de Ar·ima tem a:'neE'Q
c�s �ó h. íU a ,pluá l;a e" cté·s·' 101', de delitos: e: qOls ,:vere�� da' Sinia ,Furba{t..l_ pai'a s,á
• .'

1 '< "
"

1
.... , d' Câ .... 1IíI'Unicip'3-1 I"tl{;vez o'�dlscursü' fàI� ueu- f,:o:r:es. �. ma;ra'���

.

-

....
�,' vogado com êsse n;:UJ8" Pé"' � .,,>" '�' '�.�.. " '.:... _ _.:,.

'_ ", 'I :. -. '; 1 , ". - ...'. •
�

.,

_

.,'

ràtl,tem'eri�.', ': Interronry,pHib ;
,

'. ;r.'" _":.,, dr;;:-\/ent'il nem pre':::lsana as-

pá,r,ap,fauS9s. €) ,gen�ra! vish,', Felix ci�y�aI�' qUiZ:,�i 't;do, tuaàr.· Fol' ..nado, colocaria
"a'n'ce quu"pnu'"

'

sor g'eni'l'l " . u;lrl� p!aro"a ·a'e 'qrv,·nze n.a !)J.Í'• ,",,' ""y �" ", custo assi�tir' : um jqgo qé .�

tá'ÍnJ)éni aplaudia cáda' ira- futeból d.Fitr'� as' equipes dê ta do escritório. O Llheu fi

se' do õr'1dor turco. embora .
.' --'

"
' cárÚt encantado com. aquê"e

ta��é� ,

nada '·entenC\epse. Madrid, e .Bi�háo., O está<JiC!,
'.' , , e.sta:vá ;repl�tb.. t;rm �á:migoaPós 'al� -tempo, u� dos.' I

lhe 'consegli�Ji' UIn' lug&r.' enioilciais' ue' sua 'cóiulth'a vo�· ,.

t·"'u'-'s':e" ." p'a'l'a' ",:51e,·'. dI'ze..... ,l o',;.', pé i?<lrá<se:,'mostÍ:.a::r agrade" . q
'" '" u... ,·' ., ,.', .. ' :" '. '

.. � ,I 'Seria uma'oas l.Jdnca.
, " '" , . cido ' não' teJil'Q.o, .Ot:itr�;, COISa ", : ":.

'
..

_ <"�elf;getlE!ra! .•. ·,no: .. seu !qg:8(X'., " ,'" -.' ,I, ,�.,,' .... ', .\' • ' '
.. ', .",. advogacJ,'il. "RlalS 'pro;nl,-,sora"r· , ·'pai'a '(;'jf.er�e&r.,;ao';"Rm!J.g0.';'" 8',,�..... " ''_ ,. ,�,. '" -, ", '

'. I" eu!: riáo ·ap,amúr'fa. '''ta,'irto, ;<::. .

� ,
'. "'.". ·.i,. '.'

'

.. , da' 1111,a. ,O n::JIDe �mpel'la_.'.
, - , nao ser 'Mm bllne.t? da ,lote·,. " ,' .. , .

t'eit( está : apenas " t-niduzind:.o. ':.' ,
.

.

1 ,;1'':'' Pé-de-vento JustIfICana o-

;".'. ".' -CUrSO: que o, Selmor fêz .

r,u;l:da: Es:panl;la� Fe �x rePQr� d' " fama. Não impor-,.........." ,

tiu.b dando lhe � metade." A .a a "sua
"

'
.liã;'pouco, .. ,,-�

..

'

'.' ' .'

..

- .

_.

. '..,,' taria que ele perdes�e. do·
':, "'

. .' :" ",' :
,.' -, extraçapi da, loteJ,'Ia cor�_M· .

:;, .""'7:'""':'7"'�' .' '.
. dois' ài�' depois:':Q bilheW c\IDleritos, que deixasse pas-

'�"E!iO, P�r:1S" �:_hQlPex,n, ;,p,e, .

f01 pr'eri'liaQQc- eôni; 8;' :Sot� sal' os' pr"1zJs,
.

que flze.>se

�P,� - a.oo,s> d�'::!d�,,<'!-� .�n!.9rco;ll.-'. g�á�<i!e �,e�' gord�:'� 'i;to: � éÍliéana. O in'lpol'tante é que
.

..... 'p0rque o' mediCO qUlZ (')-" " " ' ." - ;se t"nitav� do bacharel jo--'�, ,'. "" -.�- ," , ,":., :
'

Sei'$ miIhões· de·'.pesétSis!
�tiga.lÓr a' b�p�r·,:;:sóni7nt,e .a·, .....:

.

.::__�� ..
':�";

. sé de Arhl1ateia va.u.:J...:'o da

gua' .pqra:; .Ch,amaJa.·.se.'j ·êle 'o, ,' ..:" - Silv!;l. ,Furtado. E com, no-

E�ií:é . Bo;i;t'rtli�:, ;, i1�s6ido , Úma 'estâtf�tic'a:' int�;��san me' êsse imperial n.:;me de

'_ -Ve,rs!;l.lhe§�,a ..�.:r .d�:Janéi· t�",qoiis.e.guÍl,l' um,,�titutia IP�is d� der be:t;ltimetros Ih
'rb' de '.Ltlói;"suphrt-iva ,ale- de tr:abaU1õ :dé Noya :York.. tUognuauus, lUlr ..JU.n:!. a�sl,.l
kremeIlte o :p�s(j '�ps . anal; Q{* I>a;ber quanto�

.

p�s :lo acaso. ,O José <;ie Arima

��sar' de ce@, �á" 30 WlOS. dá wna ;Í:n,'�éi:: pqr ,à),a.� d.,ü,. teia o: velho furtadJ foi bus,

'�.'��"!.l'l'a" um' '-c-'a-"ci..!'e'r' l'ovial e·
. .

. cá·l·O· 'nas'"fuIl1Ctsas lendas" do..,....,00 _ ....0 tante o seuitrBiba'Ulo; C9rise- '

,
......,·.se:

..u··,·iracó imÚn,"'·.·-á;s,· o.oas r,e'
. , '. � t' t" "'uI't'.. .o' �, Sa··nt� .GrR'1l.• 0a.rnl#J..:,J

.

da,U
J:' guiu . Q. segum�: .. es

. ""'fo" I

f,�,'i"'õesi s,emPr,e."r.ega.d.as,'coID,· '., ., .,...
'

� 'tt·b·.':';;;;;' Silv� era'o nome 'de f�mília" uma·. múlher' ..que.'. a ..
i24....., .

UríLbom víIilái) tmto. '.i:endo em ià'boratórÚ1s' ,dã, 564 â: <,� da dórui·Bola. a ,mãe. MU:llie�
'(ido utnà sií!éope Q',iéu iné- 1146. passos; P,QI: h0ra; �ÜrJtà dos seus cemo e VlÓLe- qúi·
i4��' }éceltoh.1�e��Ó. qtte: .já-' éonzinheirá. 1047 a r7.�;, U" los,; do�a BJh:1 tinha algo

in� .

aconteCí;}ra.' .em '; sua.,. ma 'lavaçleira 621' a i245� mais em rartur!:1: nome_ Chá·

}ópga. vldl;l.: �ié�(ii� '-'cama:_ M�s a maior é a;. balconista mavà,se Maria da ülOna AS·

. coirter verdÍlias'1;:c.ozirla� em'· �ôm um.a média. de 2700 a surílção do Amaral Carneiro

água e beber apenas água" 3500 pi!:ssos por hOl'!à. To- da Silva.
mUleral. Eugene, nãq ,pode0- mando por base um traba·

.

E:.o FurtadQ, o sol,ene Fur
do curuoriuaL"·:;e ciüm a rue- Ih6 diário de oito hpras, ehe- tado, encerrari!:1 com cha

ta; 'apanhou uma coreta - e gou.se a conclu.são que uma ve de ouro o' nOÍne do meni

enforcou-�e, no batente' da venctedoura de balcão dá no. O danadinho, desde o

janéla. diáriamente 'tantos Pasos momento em que nasceu,
.i..:... _;__.- - qWiNtO representa à �etadÉÍ iiiiCiou. uma berraria este·
Abraão Lincoln vencia con da marato� oncial. . reofônicà '��e não ,acabava

N.o 353
.

PÉ.DE-VENTQ

o apelido justificava-lhe

I '" :

. 5

i �
!

endetl:ores (as:)'
__

'

Firma de ârilbito Nacional em fase de ü.tUNDE ·CAM·

.'

,.

'.

PANHA DE 'VENDAS: '9�m .produtos de fácil ace�tação,

, -: COM1SS.\.O �l�I�A: Or$. 150.000,00 mensais

Os elementos' que' se ,sobressairem, poder�o
.

movidos a cargos supetiores .

se� pro

,)to
... Adquira nós seguintes' Pr,od\ltores Autorizados:

'. 'I

:'�rnpooníssima na Pensilvânia (USA)
,1 .

e no Brasil
.

GRÂTIS: 'SoIfCI� folheto�:, té,CÍlicos. '

cional, '-çom melO de expres
são artística para o íntimo.
na sucessão dos planos' e

),! �CàpI1;ill�' �1I: a Côr das sequênpias, como �Q.
;�, ·�.,-.,.·1

•

(. tivo absoluto, pode aumen...

€lu '"".,4 u� ..."...J.·Uí,;éllold< t: per I"��ªo-'a 'Côf uma qualÚla- .tar a belezá cio' filme,
ê�lJl;ai:lou. Vt::.4ti aH·I:l.Vtjl:i aa dé�gé��6;ia" '\'�liai d� fo· Deve ajudar a reforçar·,Il.
J"'UC1i:lo, v u",ue no' \'/IJUllol(j;{!s togr�ffa� �ônvérrt' colocar a- emoção aI'tf�tic�, não qual_
uu L"ê:u10j'U"'l a":CAoUI:lL'l:I.. qual:!e qui:a'l�s' conceitos 'acêrca uma coisa aItfstica' con'io a
U!a J<t. ",-O,1i:lo.UI:i u...1S ,e..l..:�..:na.. dêste'meio,'de"expressão',que pintura, mas qual coisa di.'

.çauv:) �nHal!:S, q.ue e:s�avaUl v.�íq:·:,e'm:fquêcer: o.' ,instru· nâmica.
!UL·':J.. ui: Já"'" 'ut:"'o.ld sMcâ·.iel·"" men�ár1o 'fê)tegriâfi<i0 do cU- A côr no cinema. difere dá

.'

, ra. a lUuL�.tl uv 'pal sàiJl:luQ ao re:tbi.,'" I", ""
.

"

,

"

côr na plrltur!:1·.
ta.·ut) -'eL'a Ulua SUHJl'esa. .Inter��a-nds:mostrar não Toma seu va�or de asso.

� lOgÓ naqUtM' 'QU1UingO cOmo' 'stirg:Íu;' seus progres- dação; ou _ melhor por 'cau.
que 'ü,u:'la' U1UI:l excursa? .,<!� sos, etc·; ritas, apenas, o que sá do movimeàto, e :t;lão pe-
VlU',aruunl a ;::'Ul ao lf.lQ!. et� 'pode c;:ontribtiir' pa-ra, a lo seu próprio valor.
- ,vamos l"1zer êst� en-

.. eipressã�' �rHstic'a,' do pen-. Um exemplo de .um filme'
têrI'o l�,gv. gritavam.os C10l�. slil-mento e:ij'il.· en19ç�0 do di-! onde a côr tem uma função
lVias n",u au.amou,- 'potque rétor' :cihem�togrãficb. _importante e que' sem a
as ramos ja náVIBm' an,un·.. ..

A
.

grande. ,roadoda
.

dos' di· qua:l não· se conseguiria' seudado que o féretro salde. tetê;ràS,' prihéipalinente� os real objetivo é o filme 1a
<;io .Lv!úrro· do ' cnaJ)ecó_ '. �s tnEídíoGres :qutú'em" . fazer ponês "Corvo IAm<3.relo" em·

onze e trinta de, domingo., filmes ·com ,as'cores
.

natu· que o prêtó" e. o amareio
-

Romão e Bibi' ap.avoraI'a�,· tais,' coisa, teunlcamente' 'itd:!" realçam violentamente' ,o
pois se o entêrro·�'à�ue pdssivel·. ,àté'

.

nossos dias. fundo psicol6giCó da histÓ.
la hora,· perdêriam, 'O' caml- ,Mh':: se is,.8o fôsse 'Consegui ria.

, ,

nhão para Sul do. Rio•. cUja. do,' 'qué:' '�albt: teria ,para '0 O filme foi exibido· faz
saida se daria às 4oze, ho- éirtem�?:. 'Neiip�; é claro! uns 2 ·anos ern umar' úhic.a',
raso E� qomo se .o piD:to,r se con· apresentação.
Na cabiné do furgãO. do tet:ítasse, co�, faz�� fotogra" Mas são poucos os casqs,

Ortig"1, os dois' filhos de fiás colÓl"id�. ' .

que se- j:ustificam o. USO, da -"-_......_--...;..__.�.,.;......;;.------------..---

Pé-de-vento gritavam 'pa;ra o 'Ên.tãó, ";como á pintura o côr, sendo' ela explorada pe
motorista: "senta _o pau,;sen- oci,rlemll-dev'e' us�( nã,o, a' êÔr . lps diretOres de bôlso (.me:
ta O pau!". ilátnrilll,.'màs � côr'psicológi- diocres) .par? . aumentar. a'
.Jamais .

se �iu entetr<;> 'õ,a.. os: .diamlUiqar fnncional, is- . parte cómerciliÍ.·
quele geito. fé-d�v.e�to, pas- t.o.:é. qu� está -de, 'il.cõrdo. cQm ,Os g:Fand,es, diretores,' .em
sou- zunindo. peJa, J;l.�y ,�lj:r·- o �onteúd,d, formal ..da ima·.; geral sbmente,a llsam quan'
bos�. em: �e1,l.. caix8,.o,· de �Ei-: �eth , cfnemáiográf'ca. '. do. dela

.

dependa um f�tor
gunda, Á- c6r é domo vi�os, mna
Justificando-se",peràI,lte qs qualidad� aC,essól'ia das coi

parentes, Romã-o e Bibi �:., sas, .mas não deve ser, a me·

;rii5a:�m: o paí jal,nais, gos- ta '��\ vérd�deii-o ar:t�s�F"
tou de' coisa,s demorad�s!... . s,\l;n.uo�w,c

lU�...) e C...11""' ll.I;I,

rU'U1d.. .1:\0"' ,<.1; :li�O, "

sê 'ba.,De
'l-'v.'i"'�' vi.v'" ·u...n�

-

�,,;�
1"' "". ""V1'i"'C:' IOC:WJ:llé lyra

g • .,. ".. , "" ...,IOUU U. IOtl!' (ii ,tt.Q-

,l.Ili'.u.

�Lanl, rachad0s por'�à
pe,u�ua.

tiNE RONDA
C()mpareçam urgente a Rua Gerônimo Çoelho, 16. Hó1'á-

'------------ -

clat$ó" \ie-'. :tntl'Odução
. '. ". qilélÍla .

'.1
'

..
'

ao

, ·Agentes, de Máqu:nas 'Agrícolas
'-'�L.U domi,ngo, chegar� Firma distribuidora exclusive para o Estado de S. Ca

tariI:J.a de tratoi'es, motores Diesel, máquinas e implementos
'agi"ícolas de reputadas marcas de fabricação 'nacitnal des�

.,. COM� lE AGO�RÂ'NA'.SUÀ �'�ÓPRI,A. REGIÃO
'I,

.

ja nomear organizações comerciais" com experlencil:1 no

rarpo, para ·seus agentes locais. Interessados devem dirigir
se 'à LINCK S/A .. Rua Sete de Setembro N.o 11 - Caixa
Postal n.o 550 - Florianópolis, enviando J3.mplos detalhes •I .

re�erências comerciais e bancárias, ramo de nilgócios, capi·
,

tal. etc.·

.

Convocáçãb
'

. ,

@ ,milflor pinto de corte do' Sta$n

li A,UTÁRQUfA U. B. L. - Projeto Gado Leiteiro convi

da,. os senhores criadores e técnicos. vinculados as ativida
des' pecuárias a cempar�cerem ào auditório de;> "Edificio
das, 'l)iretorias. as 14,30 horas do dia 20. do corrente mês de
Julho afim de fundareín á' ASSOCIAÇAO CATARINENSE
DE' CRIADORES DE GADO LEITEIRO, aprovarem o seu

e:;;tatuto e elegerem a pritÍle�ra diretorJa.

Florianópolis, 17 de Julho de, 1964

João, Demaria Cavallazzij Diretor Técnico

SANtA CATARINA

. '
cotcólDlA ,.

.

·S/� INDOS1�IA É COEClO • SADIA ·-cx. P�stal 11/12
,

,
'

• SOmente THREE CROSS CORTE PARKS GB :(1070)
:

:r. '

.. ",••,11.' p�r� p�odj,Çio doThi'et 'Oro .., 'Cor'te Park�.Gà (fO�O) � K�ys.on.
, ,. Parka OB foram adquli'ldas na, Grs'!je a.rance • Parks. •. C,P.' 507'8

.

. I .' RIQ de �a ro· qs.· ..

,

','

I,

.

Representação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I

CONSTANTl EM PROL

DE SANTA CATARINA

�o �F,1'OR OO� ESPORTES

(
I I

REDATOR
Pedro p..uio Machado

COLABORADORES 'ES�ECIAIS
MAURY BORGES - GILBERTO NÁHAS

GILBERTO PAIVA

I COLABORADOnES
RUI LoBO - MIL'roN F. A'VILA -. ORILDO LISBOA
MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI

ABELARDO ABRAHAM

_,--

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

Pelo Crmpeonato da la 'Z'�nf.., �'o -:� ...

tadur.l de �Tu 'ebol, estarão jogando, esta
tard J'_l·" B'

." .',
arce no (",,' i aio {lJ. rua QC:'2'IUVa, com nu-

í .

os ccnjrntos elo Imbi'u-
1rJ!,e p,;::J::--rân. s: lSJ'�'l'ar

O F' ;17-'" ��T"I") -6;', iiI 0." or.' ,

"t;,;' errens2, ,q ... e '-'S a ao páreo para

conseguir um,: das elneo vagas" aguardar
confiante o memento de p'sar o gramcdo,
certo de q--e ccnseguirá novo e esp 't�,c1Tlar
triunfo, cerno áCÕD, 'eceu domingo, quando
levou de vencida Q líder por 1xO.

'

Porém o Imbi.uba saber que atuando bem,
poderá passar pelo alvinegro, e para tanto
dará ,.

ara ü ma:�lnlD.

'Quadros Prováveis ,

'

IMRITUBA Ijucanei, "Valter, Nivaldo'!
Augusto, e J. Gonçalves, Alencar e Pitis,.
Luiz, Vva1.nincio, Batista e Orlando.

FIGUERr�NSE _ Mareio, Marréco; S'-r�io,
Édio e Manoel, Va�ério e Yzair, Wi1son,�
Caetano, ArcenQ e Ronaldo.·
,_ ,----_._---=----__ .- ...---_._-.........------

,Uma Ces r a 21 Se�undos do' Ena!'
Deu o T]��'o farfoc.a ao Flam'engo
RIO '1.7 r�7�) _' VERDADEIRArviENTE

sen��cio::al fci 8, ,s�2unda batalha entre' o

Flamengo e o Vasco na noite de on:ein, no
Maracanãzin::o, deddíndo o campeonato de

1

basquetebol d'2 1964.
Os rU�Jros-ner::ros que haviam vEncido ,o

primdro jôgo, na têrçr-feira pé:ss3(lq,' p,0r
74x6D, voHartm a V2ncer on�em por '5.1:x;19',
sagn:ndo-se cam::=-eões e recupe'rando, ,:::.sslm
o 'tHu�o que estava em poder dos cruzmaHl-

,

nos, campeões de 1963.
l\1'!" 1 J 4- f·

.
.j.

•

.lV,LaS 2. uta üe OTILem OI mul.,o IraIS em-

ro�gante e mais difícil, somente se definindo
qur-ndo faLavam ,vin'e e deis �egundos� ,

O F12mengo r-J,arcou a vantagem :le 24x

] 9 no rrimeiro tempo, mas o Vasco co�se;;'
guiu mudar o placa� de 26x21 para 3:xJ6,
no começo do seg-...mdo tempo.

E já corn a bandeira amarela' na mesa

chegou a e8"''''.1' com 49�41, mas três minu...

tos reS�i,:l:2S -O ::II::-,YL,engo deScC1ntOl' a dife

rença ePl 4"�:-::43, 49x44, 49x46, 49x48. �
f· � -{ r�f)�cLl.9 uma ceS�a de coInaLmenLe ,<J; JL �

_, com

queiro, 'a úni�a dêsse jogador em tôda 'a par
tida.

A Al\JDAl\IIENTO DA LUTA
.

() Vasco al1:r:u o e§�G:re com um lance li

vrg enresf�do par Barone, 1 x O.
Mas o FL8.1YL.engo púSSGU logo á frente em

2 x 1,4x 1, () x 1, 6 x 3, 7 x 3 (saiu Leonar�
do e en�rou JuEco), 7 x5, 9 x 5 (saiu Algo
dão, que CS:f.V3 temn três faltas, e �ntroú
Marcelo), �x1, l1x7, 11x9 12x9, 9x11, 14-
'xlI e 14x13.'

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

F�rl':'r?f�O, Sa'on!·staV, __ J_�J'fU . í

De fonte, dJ.gpa de
crPdito a renortagem con

seguiu apurar de que o

atual vice !Jr('�;Cl,e"'ite da
Fe'ier;:lcqo t;fl,;q-;'�p'-�s� 1e

,P'llt"h:' ,,� .,'" � ';""H,,_

-.rá de!.�1�s�5.o �'" '"'<""1""0 :: r'�-()

acupa, em -,-irt--,:'2 02' d2-
,sentençlim�:.:tos havidos

,;i\;�Af,;,:5;���,��r;.s" \ 'ré' .

com os mentores, e atletas
do Paula Ramos Baporte,
Clube que não se confor-

(

maram co;m o revés 1m.

No "ADOLFO KONDER"
,.

'� ,0 f

',.'

•

"

'

, '�.:

{
J,��:

,.,; : ,,'

..':

, i

'JOfJlõlfsfa Hilberto"'N,élhas
Fa� ':àrio�, .hoje; �, .nosso, '��ti��do compa

nheiro de' lutas, jornalista Gilberlô Nahas,. ','
';

, " " ção a, disputa' do trotéupresen.emente. radícadono Rio,' onde '$erve , O I Campeonato Mu- or=recído ao quadro cam-

na-'_cor;.p�ação naval exístenfenaex-eapital] nícípal de' Palhoça que foi peãó.· cujo valor está fi-
,

' ',,' " " iniciado no último domín- Xa"O em, cem mil cruzei-
íederal. "

, "': .. \
.,'

\ '"
, ,,",' g"O. e one envolve 'cl.ubes ros:

'

'
,

, 1:' ';GiIbeJ:Í:o', qiIe.:" é }ipdi$çufl\l'�lin-eÍlt�' um dos ,niãjs diversos', recan-
'

o, Torneio, . vem ob-
, -

-, " , " ,-- 'tos' 'daqUele'; . Município. ' te}' do
'

, o maior sucessodos, 'J'ornalistas esportrvos prestigiosos '"e aca-
'

possível,.

I
tem com� '!ptil1cipal:,� 'atra- ,

�:��:g��:' Pi�:�!��:': �:S�� sf���:r�;9�:��" -.• 'C�rnet-dOs io�_,g-o-S-de.,-·h":-'o-J-'e-'-p-e-Ia--"
-

�r?c�ra,dos'" pelos es}:ortistas que .nele _id-en- t '

O caso dos irmãos Vahl e a tificam u� çonhece�or prófundo.dos ��sun� I
Estadual de Futebol'

I
·

'd" t f"
I

I tos que dizem respeito aos esportes, alem de "

Estrela x Caxias
, €1 �'e 'n:ns ercncms ,,',"

" "

-:
À. 'medída que as ro- Em Joinville:

, saber dar" aos mesmos um estilQ"vigo:rosó�" ,dà,das vão 'sendo' desde- ca x Guàrany
, Ao �Gilperto O -nôsso :abraço. ',",

'

.
\

",
bradas; o certame do ]j:s- Em Jaraguá 'do Sul:

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

" tado' vai ganhando 'nÓvo
.

Baependi x Atlético

',Toarn'e.I"O' I'be'ra Ame"r' "iC'a'o"0-
, >

"

: 'éolo�idó. com, as disputas
'

Em Brusque: Carlos
"

.,' ç , alca':1ç's,ndQ, um íridlée" IRenaux x, Paisanctú
Na última' ródada do altura." ,aproximaclamente' " Sei-lsaci9nal., sofrendo a

Torneio Ibéi'ico.,America� de -25,Milhões. Sendo, qU,e'r
'

�otrendo a taboa de 'cólo-' me iras x Tupy

no. qUe se, realizou· em para a ,pal'ticla' ,de', fundo caçpes alternativas das
,

't entre Riv'er,'3'e'Boca 'l.,'a máis 'interessantes.Buenos Aires. na Ar,gen ,i-
na '_:_ entre os quadros 4!), renda subiu a-"�(l 'milhões, ,O certame do Estado,
Botafogo do Rio de Ja-' Com êsses: resultados ter- marca 'para' hoje os' se

neiro _ Barcelona' da� Es,.
" m�naram empatados' com gulntds jogos eril "suas 4

panha - ,_Ri,ver Plat e 2, pontos per(UcloS; as equi-", 'zonas:: Cruz x OperáriO
Boca Junior" ambos 'clá pes tio Bota!fOgo. Boca,' '�e '

'

'ZONA 1:

Argentina; 05 resultados River. enquanto que: ó ",Em Santana: Mihera-'
que completou

-

a últÍmá Barcelona não conheceu o 'si;' IX -:-Atletico operario' ,

roflada foram os seguintes: "bor de- nenhuma ':vitória '"Em' itajaí:, Marciiio
na preloiminàr' disputada e tenniaou .'c9ni 6" pontos 1>�' x "Po�tà.l 'Telegrafico
na noite �e sexta-feira o, perdidoS. _AgOra as, direto;,

"

NeSta capital: Figuei

Botafogó' com ceJ,"ta facili- rias dos, quadros __ classifi- 'ren'Se, x, Ímbituba

dade venceü ao Barcelona, cados irão maJ,"cai,- : nQyas' ",'� Éni Criciuma: Metro- x Hervalense

por'dois tentos a zero.
- datas ,para se conhecer' o pó( x 'Hercillo Luz Em Caçador:

gols de Gerson e Joel com campeão,,'
i do referido tO,r- :� Túb?;rão: ,Ferto- qa Gama x Videirense

,

'

-

't' 1 .' viário x Urtissanga Em' Joaçaba: Cruzeiro
uma

.

arrecadaçao' a e t:ssa nelO"
x Imaribo

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

, Carclz"rlho' poJerá ser do, Juventude
, o �agúeiro Ca�ázinho logo ínteretsaãa e.n con- I

que tem cOIÚrato' em rígor tratar Cará, dever 10 nos

com o Figueire:-se .mas próximos dias J :ant"!r

que, se 'encÓ'1.tra, devida- cor.tac�o' com os rr entcres
ménte Iíceneíaco .no ,Rio do Fig-:;e�rcnse sê ire a,

Grande do
-- 'Sul, este, 'e poss.bilídade de .' -transte-

,

treinando cóip. total agra- rêncía .do 'ogador. !
, dO,'ertr� ,os',jXlgadores do Segundo cors gUjmQs
, J'uyerit�de _ d� +c\dade ,de' apurar o jo:?;ador $� trans

'Cá:lPas do :Sül. feriu optem, para o 'Ju-,
,A diretoriâ' dQ' clube ventude de Caxias '0 Sul.

, eaxíer-se- mostrou-se desde no Rjo grande do Sul.
.__�-�._.--�--- ---- ------ -- -

Continua na cidade

grande, celeuma :em tôn:
da trapsferênc1a' dos ' ;r

mãos', Vahl � que -- troçaram
o Martineíli peio" Pia
chuelo-. 'un:s afirmando'
que não' p'oderão toma.r

párte nas, próxIma compe-
,

tições 'oficiais ''pl'ograma-
04·�� pf!là. Federação, Aqu;l,'
tlca ,de Santa',: Catarina
enqua'1to que' 011Ú'OS afir
mam que :àmbos_ os rema.

dores' terã� eondições, pa-'
ra tal. Sem /' cQwentários
vamOs transcrever textu.,.

alniente·. li "Lei' "éxpedida
pelo Conselho' Nacional

de Desportos de l{n3 que
regu'.a as transfe;ências
dos atletas ,amador �s. ré;-.

ferente ao ramo.

ART. 13 - Gru)o A -

'Remo: O atleta te�á que'
fazer um estãgio de 12

mêses.
ART. 15;_ Q r,rnador

que atin: ir a idadE- 'de ': j

ar,os estará isento de es';'

tágio.
ART. 20 :-'- O f,marlor,

mesmo iser.to de �stágio
só poderá ,participar' 'de
competições 'oficais ,'três
mêses após ,

a da a da

transferência.�

-

'OS pr,incipais ma'tchs de hoje
AVAl 'F. c. 1 x G: R.. " pelo certam(� ;estadual

MODELAR 5'
- .'

ZONA UM - conio clá- Pa�7sandú na rodada an-

CLuBE', u'NI'VERSI-' si�ó, ,desta, volta, do cam-, ter�ar por 4 x u.

TARIO '4 X G., ·R. MO�E- . peQi:>ato estadual vamos Outro cotejo de boa
LAR 5 .

'
, ap6rttar o que .' serã tra- marca esta, determinado

'clas's1\ica�ãÓ, final, 'd�" vado, na cidade, de Criciu- ' para a cidade' de Brusque.
Torneió' "Dr. 'SAUL 'QLI�, D).'R onde o líder. o Hercílio tendo por palco o estádio
VEffiA": Luz. terá dificil· compro" Augusto Bauer. Preliarão

1). lugar: :atêmlo, Re- misso pois' dará combate Carlos Renaux e Paysandú.
creativo Modela.r'; ao Metropol. num "grande em mais um clássico regio-
"2.) 'lugar: ci�be ',Uni': classico da rivalidade. O nal valendo dois pontinhos

versitário ,Catarinehse', Metropol após um período pelo estadual. .os Demais
3.) lugar: Figueirense d�''-atu.açées incertas. parece jogos: Estrêla x Caxias.

F. C. ' qúe entrou no ritmo re- Baependi x Atlético. Pal-
4.) Íugar:1Av.'aí'Ei C.' ,guIar' e condicente ,com me�ras 1{ Tupy.
Florianópplis. 30, :1e", sua. potência. atravessan� ZONA QUATRO - Líder

Junho, de 1964.; '- do 'agora período de maior' e vice lider terão com-
ODY VARELLA entrosamento e de resul':' promissos difíceis 'nesta

PRESIDENTE tados 'convincentes. Por etapa do certame. O Ca-
seu turno o HercEio Luz çarorense estará dando

que fêz rma campanha bri- co":'bate ao 14 de Julho lá
lhar;tíssima no turno. per- em Xanxerê. onde tudo po
deu domi_ngo pa8sado para. derá se complicar. enquan
o 'Figueirense. descendo to ",u.e o Sadia. viajará até
mais <1'ois ,pontos na tá- Ch8.pecó onde será recep
bua de classificação e con- cio"1ado pelo onze do Atlé

sequentemente agrupando tico, local.
os candidatos 'reais. a cla- Os outros jogos: Torino
sificação para a �ase se- x' Comercial, Alvoráda x

mi-final. Um cotejo em Hel'vrulense. Cruzeiro x

que o Metropol leve peque- Ims,rlbo. Vasco da Gama x

na dose de favoritismo Viceirense.

por jog'a:-: em casa. . ZONA ,TRÊS - Duas
'Os demais jogos serão paáidas apenas darão con

estes: Mjnerasil x Atléti- tip'lidade as disputas do es

tico O!Jerário. Marcilio tacl'Jal nesta zona. ,

Dias x Fostal Telegráfico. Teremos o clássico Olin-
Figueirer-se x Imbituba e

Ferroviário x Urrusanga.
ZONA DOIS - Nesta

zona destacamos ,o cote

jo que será travado n�

cidade de Joinville, prota
gOnizando os elencos do
América, e do aúa.ra'!1Y. O
América surge de um em

pate diante do Tupy por
2 x 2, descendo assim da
vice liderança dara o ter

.

cetro pôsto. isolando o Ca
xias' naquela posição. O

Ouarany por su,a vez vai
tentar melhorar sua con

diç.ão e p-!l.ssar para o gru

po da dia?1teira�'i, traz con

sigo um, resultj;(lio convin

cep.t�, pois,� derrotou :3,0,

de
da

ItFederêcão Atlética Cai,a:rJnense
. , - . .

FIOUEIR�SE F. Q.' o
x CLUBE UNIVERSITARIO,
5

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

:'/ DJjputa�sê· em Palhoçe troféu
avali.ad'o' em Cr$ 1.00 'm,iI

Améri-

Em, Blumenati: p�r-

Hoje o "Dérby" pauHsfa
"A' grande atração de,

hoje pa,ra: ó públicq pau
lista :será' o clãssicci 'que
en.vól'·erá" as es�uadras do

Santos e do São Paulo que
assllri estarão dando se

quencia 'ao certame de

profissionais da: '�terra do

café�'.
,O Sahtos vem de uma

derrota diante do' Inde-

aumentando assim ns di

ficuldades para co' tinuar

nas disputas pela Ta-:;a
Libertado�es' 4a ,p. mérica.
pois terá que jogar a se

gunda partida em 3uenos

Aires.
NOTÀ OFICIAL n. 16/64

PELA ZONA 2,:
Em Igáras: Ilinkraft

x Guárany
Em' Canoinhas: Santa.

PELA ZONA 4: ,I

Em Chapecó: Atlético
x Sadia

O Eão, Pau'o vem

bom triunfo diar �e

pemdiente ,de Argentina.

Ferroviária de Ar:; raqua
ra por 4 x O, esta:,: do em

plena asceEsão.

'RESOLUÇÕES: Toma
madas em reunião tealiza
da no dia 30 'de junho d�
1964. .

\�'- ,

.

'EXP:imIENTE�' Fo

ram recebidos" oS se;--uin,;,
tes: ofício s/no ,de 22 do,
corrente do sr: Moriah

Silva. Notas oficiais nOS.
31 e 32/64 da C,B.B.. cir';'
cular 57/74 da C.B.D .• ofí-

'

cio de 15-6-64 da LA�C.
ofício n. 295/64 da C.H.V.
e ofício n.' 530/6� do clube
do Cupido.

•

CO:"1SELHO TÉCNICO
DE TÉNIS I?]!:' MESA:
Aptoyar os seg1.1intes jogos
rea-liza00s pelo Torneio
"Dr. SAUL OLIVEffiA":

Em Tangará:
; x Comercial

Em Videir.a:

Torino

to1ihed�õs' oS'oaiSes�1tI;snut: rão
'. _.
'.. .. <:I

às próx:1mas ormo�ada�,
,

Já ,se cOÍlhece' os de

zesseis ,pa,rticipa"tes do

TorneIo ,de Futebol que
será' desdobrado em Tó
quio, em disputa do titulo

olímpico, ,

'Eis a relação: ·Iugosla
via (campeã dos jogos de

1960). Japão, ('patrOcina
dor dos jogos). Hungria,

, Romênia, Tcheco-Eslová-
quia. Itália. Alemal1ha

Oriental, ,México. Argenti
na. ErasiJ, Irã. Coreia,

do Norté, Coreia de ,Sul�,
República Arabe Unidll..
Marrocos e Ga�á.

A, Ru�sja Ca'u.pe30
oÜmpica de Me'boume de
1956 e a Bulg!iria, -semifi
nalista po mesmo ::> "lO, es';"
tarão ausertes do 'T'orneio.
A Russia foi desc'a 3sifica
da, pela Alema�ha Orie",
tal por 4 x 1 erql1a>;to'
que a Bulgaria foi elimi
nada pela Romeria.. nas

grandes surpresas rlos 'Jo-

'gos pré-cli:npicos.
------"--

JoãOl�nha diz Que Véli. de,ixar o ,Postal
-. f'·. ,

Em conversa. com 'a

reportagem o a.rqueiro
Joã.ozinho. pertencente ao'

Postal TelegráfiCO anun

ciou seu desejo de abando
nar o. clube postalista.

Afirniou, com o apôio
da defesa de s�m clube
que vem complicando I)S

lances mais simples acà
'bando por cQlIlipremetê-lo
também. em certas"oca

siões. '

'

Alvorada

Vasco

';,'PELA ZONA 2: Em' Xanxerê: 14 de
Julho "x ,Ca:çadorense

N'slson ��dams é aç;.oriJ
treinador do luo,"

j o gauc:ho Nelson

Adams, ex integrante dp.

várias eQuipes principaIs
do fuebol ganchO com

curta passal?,'em pelo Fl'l

mineTlse Fnt,ebol Clube

foi convidado e aceitou

para dirigir a equipes d�

profissioI'ais' da Associa

ção Atlética TUpy ce Join

le.
Em vista disso. co

mepta-se p.m Joir' 'me 1e

que o treinador Vl'1.lde:r::a,r

Turi e, seu auxri.r,r Bé

co; serão dÍspensa, 'os.'

Páreo de o�to será corrido hoje' em,
hcrnenagem ao �r., Comandante

do 5. D.-N.
Marca o calendári.o

versário do Ipira1"lga Fu
t,ebol Clube. para hoje.
com início às 9.00 horas,
'a regata a ser dIsputafla
entre os barcos de Oito

do Riachuelo. Martinelli e

Aldo Luz.
'

A regata será em ho
menagem ao sr. Coman
dante do 5. Distrito Na
val.

N'ereu " .Ramos:

\
,

\

-" - - _._-�._.�..._-_ ..

lnt�rnaeional,aaóra n"ler AnArOr
. • �,,& •

Noticiou a imnr"nsa sibWt'!anes do tric010r do

paulista de que a direto- Morumbv T'egocia,r a at�s

ria do Internacional de,' ado liberatório do extre

Pôrto Alegre enviou a 'sua ma canhoto catarine"'se

cf)"a:ê)'l"'re elo Si'io Pa;llo Age,'" ar que enc'rntra-se
Futeból Clubp. da �a:o\tal alO'1J�� a�n<: r",-J.ica'o ItO

paulista. sabendo das pos- "Clube da Fe ..•.

Gitberfo vai iniciar a \lo.lt� ?o rnJJ,do
. ,

'

dp.ste mês. 'PS-"sa,,<'n por
O . nosso colega Gil- div,ersos 'Oa.ises, 1nc10 até

berto Nahas que se en- Suez. nl1ma vJ1!{!p.m de al-
cot"ltra lia a"a"'a"'lara guT'ls ",as"s fi .. "l1'." "R,O.

P�U!l.,.,"�,...�o nr�"m dp. em- n"ort"l"'�,m .... tp .,,(')tI�

h�,rquf' para �"p.z, "'''V�T'l r.��l'p"",(',q r. rntnir0 a s":r

deixar o, pôrto do Rio 1e percorrido pelo' IlOSSO com-

aneiro. Il:2,S ,últimos, ,� ','.P!u:�h,eJ,ro;
,

------,_,

kraft x Guarany. clássico

Torneio esportivo varzeano chegará
ho ie ao ,seu fina I

,

o Torneio quarlran
gula_r, aue vem sendo dis ..

putal'ln no esMrli" �n T1ii_
-ra"qa 1i'lJte1:ml Clube rJo
Saco 00<: Limõps.

.
dentro

da, programação de ani

versárJ� : dO "ciiibe ipitan-
.

.

I!" " i ."
� _·i.t<;

)guista, atingirá se}i f!
nal na t,arr.Je de hoie com

8 efetnacão de sua última
ro!'1a,-Ja, Ipír,anga, Renner,
São Luiz !:I Cruzeiro dis

'putalI} •
o ,titulo do torneio.

regional. onde ') Olinkraft.
�ercê de sua posição maj�
destacada na classificação.
�parece com maiores chan
ces de vitória. Coritudo. o

clube bugrino poderá can

sar 'lu,alquer surprêsa. ac'l
bar. do com os prognóstiCOS
que apontam (;) clube de

Iga!'as como favorito. mlli- ,

to embora o Olinkraft con
'te com sua torcida. poiS
'jogará em seu próprÍo cam

po.
No outro metch, teremLl�

,E'm Ca-rioinhas, o duélo en

tre Santa Cruz; e Operá-"J
>cr.io que se apresenta equi- ,

'

librado.

rro 0C> att(Í�à, '"

lido pelo cert
nal salonista.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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•....•. . '.' , .· ..U ·'ii.l':ilIWU" IJ .iiiiÜIt �Mgo Dlarhl l1'e �IU I,a Li!ta'.'l�ltt.

nsfituto de Aposentadoria e Pensões
dos Empregados em Transportes

e Carg'as' - E D I TAL ..

o Instituto de Aposentadoria e Pensões
oS Empregados em Transportes ..

e Cargas
visa aos senhores empregadores 'que a par-
ir do corrente mês o recolhimento das .con-.
[buições devidas' ao Instítulo, .será efetua
o utilizando-se os modêlos éDAF:,�4' (Guia
e Acidente e DAF-6 (Guia ..de·�Recolhimen
p), com as' seguintes moclifj,:ca.ç(j�s:

.

1 ',� Na Guia. de Recolhimento, a eon

ribuições devidas:ao lris.1itUto; ser� efetua
ão do' Salário Família' (F(t$F} deverá

. fi
rar no espaço entre "Mu)ta"'?':'� ;�:�iurós .._._

. Trabal�o."·. ,... :'.. _

"!< .:.
,.

.

2.-0 valor·da·Gilia.de Acidentês�vol
tará a çonsta�' da .Guia de nç�urtrtlentO�',

3 - .Não mais erá eiigida, ,,>a c6hl'geni
e contrarecib�s nas Giii�$·:;de:R�colh'i�en-

.

devendo cónstar tão. sõni�ntê '.,.o·.·n(u,Iier:l
QS mesP'1OS apÓs �á' l�itaç'ã9 .::·:d<>�· rlô��$.<·;:dns
mpregados.

"

.'< -;.' '>-
4 - Sempre qUE' a emprêsa venha, 're

olher contdbuições devidas ao IAPETC,
. cIusive as' destinadas ao FCSF, e haja pa
'o quotas de salário-famíli� a.algum �m�r€

,ado. deverá. fazer no verso �o pé dà guia: a

eguinte anotação:
.

Total de contribuições' diversas, reco-

lhidos Cr$
.

.

Quotas de, salárlo-farm1Úl pàgas . a ,em-
pregados com - filhos, CUJO reembol
so declaro ter recebido' nesta data. � ..

....... �Cr$ ;

Saldo a favor' do IAPETC ..•......Cr$
Data e é:lssinatura. do r�ponsável pela

emprêsa
5 - Havendo saldo a favor da emprê

sa, isto é, serido o total das quotas pagas aos

us empregados superior ao ,�otal a recolher
..

o
.

Instituto' (englobando tôdas as coritribui-
,

ções, inclusive acidentes, terceiros e FCSF)'
a emprêsa procederá ao lançament� acima

inversamente, ou seja:
Quotas de salário-·família
pagos a. . .. empregados
com ....•

-

filhos.... . ........•.Cr$
Total de contribuições a

recolher ao IAPETC ...••.......'Cr$
Saldo a meu favor� cujo
'pagamento declaro me' haver
sido feito nesta data '. ; Cr$
Data e as�inatura do refPonsavel pela

emprêsa
6 - As Guias de Acidente'serão preen

chida's em 2 (duas) vias as ·Guias de Reco
lhimento em 3 (três) vias.'

Florianópolis, julho de 1964
Rodolfo F. Pinto da Luz

Delegado Estadual
26.7.
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ÁGUA JORARÁ EM

LOCALIDADE

IMBITUBENSE

o Prefeito da cídade de

Imbituba, sr, Moacir Ori

go esteve em audiência
com o Governador Celso

,
.

Ramos, acompanhado pe
lo deputado. Bpítácío Bit
tencourt.
Da entrevista resultou

.

o

o acôrdo de pontos de vis
ta, que' concerne à solução
do

.

problema' do abasteci
mento de água na locali
dade de Vila Nova.
As obras serão tnícíadas

em breve, pelo Departa
.

mento Autônomo de En

genharia Sanitária (DAES,).

LíDl):R 'PESSEDÍSTA C01\'1
O GÓVERNADOR .

o deputado Nelson Pe�
�. , f �

drini, lider da bancada do ..
Partidd .Bocíal De';'locráti-

.

CO, este�e "em audiência'
con;!. O' Governador

-

Celso

:Ramos. '. Nà oportl!nidade.
vários assuntos' foram tra
tados . e, a reportagem em

conversa com ,o sr. Nelson
pediíní,

. obt�ve. do mesmo O
a informação de que Sua

E}lcelênéia, o Governador
Celso Ramos, está empe
nhado na soluç'ão dos di
versos ,problemas ligados à
região do Vale do Rio 'io
Peixe..

x X x

PREFFITQ EM'AÇÃO.
NA CAPITAL

. Veio a esta Capital O

Prefeito do. município tle
Presidente Nerêu, sr. Aloi
sio Beckhauser, que, en

tre outros assuntos' elo in..
terêsse de sua terra, man
teve ente:p.dimentos com o

presidente da Comissão de
energia Elétrica, engenhei
ro Paulo Melro O encon-

"

tro .

versou sôbre a acele-

leração. dos trabalhos re�

látiv08 ao fornecimenta- -de
energia elétrica aos muni..;

cípios de Presidente Ne

réu e Vidal Ramos, atrà':'.
vês da respectiva cooper;)
tiTa de eletrificaç;'io rumL
O sr. Aloísió Beckh.aus�r

teve a costumeira assts':

tência do dr, Raul Schefer,
pessôa que, na capital do

Estado, coopera de forma
acentuada com os interes
ses dos municípios com':'

preendidos na região Jo

antigo Brl1sque.

x X y

SECRETARIO
RFPBJi-;SENTOU
GOVERNADOR

o sr, Luiz Gabriel. Secrp
tário da Agrj�ultura do

Estado, esteve presente 8S
festividades que assi'lab.
ram o cinque',t"l�"rio de

fundaçào do Munic:pio de

Pir�tuba, I levadas a efeito
nos dias 11 e 12 do cor-

ai construir?
Janelas, porias, porlões de ferro já estão pronlas, à sua

disposição, em, ,

ompensados Paraná LtdJ.
.,.

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 748. - ESTBEI1�

de Piah", imhuia, pau-marfim, jacarandá,

end(lin, cahriuva, loro, gonçal. alves, cedro e lambrí Co-

rente. O Secretário da Agrí-
'

cultura, naquele Municí

pio do Vale do Rio do Pei

xe .representou . sua Exe

lêncía o sr, Governador do

Estado.

CINEMAS
PROGRAMA DO DIA

. Cine SÃO ross
'Fone: 3636

ás 10 hs.

MATINADA,

Jónn Ireland
:pórothy .Malcne;

- em -

'!'<iA FURlÁ .DA
VELOCIDAJ)E :,

Censura até ,5 -anos

as 11/2 -:-.4 -:-.7 - 9 �/2

Cllar!ton Heston:':'
James St.ewart ','

.

.
Betty Hut�cn : .

'.

_ ...•

- em�

MAIOR Er-;PETACULO

DA .I..r;!:tRA
Tecnicolor

Censura até 5 ·anos

Cine RITZ
Fone: 3435

ás 2 - 4 - 7 .-:- 9 hs.

John Mills:

porothy MacGuire'

A CIDADELA DOS

ROBINSONS
PanaVisiorl-Tecnicolor

Censura até 10 anos

Cin<; ROXY
� F\:ne:

ás 2 1/2 - 4 1/2 hs.

John Milles

Dorothy Macguire
- enl --

CíiDi\DEIA. DE

RO]f::I'NSONS
Pan::cVision·Tecnicolor

A

Censurn até 10 anos

, ás 8 hr.

Paul Newan

P·ier Angeli
-em

MARCADO PEL . .\. SARGETA
-;ensurq até 18 anos

Cine GLÓRIA
(Estreito)

Fone: 6252

ás 2 - 4 - 7 - !l 11s.

Massimo Serato
..

Gianna H�I.ria Cannle
.

A RAINHA DOS PIRATAS

SupercineScope '. Eastm8n·

Color
Censura até 10 anõs

Cine IMPÉRJO
(Estreito)

as 21/2 hs,
�anti.nflas

.- em-

UM DIA COM O DtABO
Cens:UJ;l até 5 anos

ás 5 1/2 - 8 hs,

Massimo Serato

Gianna Maria Canale

A RAINHA DOS PIRATAS
, SupercineScope·Etastman

Color

Censura até 10 anos

.Cine RAJA'

(São José)
ás 2 hs,

Frank Lovejoy
-em-

SO' OS COVARDES SE
RENDE'M

ás 8 hs.
Warren Be1:ltty
Eva Márie Saint·
Karl Malden

-em-

3435

DEPUTADO AVISTOU-SE
COM -o CHEFE DO

EXECUTIVO
o deputado Antonio Pi

chetti, da representação do
Partido da Representação
Popu ar, esteve na última

segunda ...feira, em visita
ao Governador do E<;tado,
oportunídade, em que, La

longa-palestra que mante
ve com o Chefe do Execu-

sua obra político- admínís
trativa.

x X x

APROVADO, O DiSTRITO
DE- GRÁPIA

Em segunda e última dis

cussão e votação, o plena
rio da' Assembléia Legísla
tiva aprovou o projeto de

autoria do Deputado . An

'tônio Pichetti, que dia ()

Distrito .de Grápia, no Mu- .

t �iVO,.' 'hiPote�ou ,ao mesm�,. nícípío de
.

São Miguel
· inteira solídaríedade, a' D'Oeste.

Impresíime para modernizar
os aeroportos

.

, CAIRO, la (V.A.)· _. A
Conferêncla da Orrá+íza

ção da Unidade AÚicaxl�,
(DUA) reúne, na sede.ida

Liga'Árabe, 19 chefes 'de
Estar10 afrícanos." Ná' ses-

Falou depois o Presidente
· Ben Bella para pro:Jor a

:'lista dos. nomes que deve-
·

. riam presidir os ti::> :'�"- ,

da Conf'erêncta. .(I. lista,

'8\pro'V��.a por 1J,cla'''1at;ào,'
-. são de .abertura, o. -Presí- foi a seguinte' Seku ,.,Tul1e,

·

dente GamaI· Abdel Nas- ,�'éla Guiné; Ibrahím Abbud,
-ser deu as bôas vir-das aos .. .do S1l"li',o: Jo"'>;o IJ."im,"at·
congvesststas em <ljS;'l't-�') -ta, de C:uêr> ia ' Habíb Pur-

de P1eJa horai.· D·e.c'arou iSuita. ('8 Tu·':�:a:.. Diori

que a unidade ideal era:.'a 'Hamani, c�a. l'n�r.i-ia;, Ah

unidade de pe"'sà,:'�'H:),,:,t,o, ma.r�ou Ahtéljo, ces' Ca'ua
Á srguif. assj,!,alou á 'ió- ,rõfs; Hastings Bal�él.a,. de
portància da Lei de Dt- ,'·Mals.wi, e S1,lru IyIigan, d",

reito.s Civis nos F's"& "lo ',Daomé Fora'TI de:'ois li-

Unidos e ma'1i"esto'.l me"s�>,<!,e"s do,> chMes de
co"",iccão de que -seriam E.,.".t"r'o aU�8Y'tes, . prosse-

aprovadas imp'ort?'· . guindo a sessão a portas
so.uçães na Confer3n::i.a. fec:c.ac'as,

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

EDITAL

tal., porlzP"',10 dedu:3ir C1TI

trid'.lo 'Os r8:>:('18s da rec.us3.

sr;b rer:n, de f.8..08��se o su

pr;mEmto jt.Fiici')l"!2en�e a

suà revelia. após ::1 teT':'nina

çao do 'prazo do edital, nos

têrmos e de acõrdo com a

petição e dm;ml.cho a· se

l2"uir tNnscritos: "EXMO,

sa, 'DR. JUIZ DE :nI'''''i:rro

DA VARA DE FAMíLIA E

SUCESSÕES DESTA CAPI

TAL, DIAlvrANTINA CC)STA

DA SILVA e ORLANDINA
COSTA LUNAFDELLI, bra

sileiras, casadas, de pl'lin
das domésticas, aqui resi

dentes, vêm perante V.

Excia., através do nd_:vo&a·
do infra·assinado, dizer e

requerer o segt,tinte: 10

As postulantes, casads,s pe�o'
regime da C0ill.unhão de

bens, cClnfor�1e dcnO:1s,
·

tram os c1.ocumentos anel' JS,

encontram-se. há longos
'lnos, . separadas. dos res- E para que chegue ao co·

pectivos esposos, ANTÓNIO', nhecimento
. dos interes

JOSÉ DA SILVA E NODER- .. sados e não possam, no fu

TO LUNARDELLI, brasilei- turo, alegar ignorância, ex

,ros, casados, ignorando on- pedi' o presente e outros

de po�sam ser localizados, iguais que serão publica

pois, dêles jamais recebe- dos e afixados na forma da

ram noticias ou auxilio de lei. Dado e passadO nesta

qualquer natureza. 2° - cidade de Flçrianópolis, Ca

Acontece que os casai.s pos- pital do Est'ido c).e Santa

suem em comunhão com Catarina, aos oito dias do

· outro� herdeiros, uma: área mês de julho do ano de mil

de terras urbanas, sita à novecentos e sessenta e

rua rua BlumÉmau, n° 41, quatro (8-7-64'. Eu, Luiz Fe
.

nesta capital, havida no es- 'lipe Jorge, Escrivão o subs

pólio de ·EMILIO FEDRIGO crev.

DA COSTA, NA QUAL' está Dalmo B�,stos Silva'

Juiz de Direitn, el"1 exerci-

ESTADO, DE SANTA CA·
/

TARINA
JUIZO DE DIREITO DA

VA� DE FAMíUA E SUo
CESSÕES

EDITAI. DE CITAÇÃO DE

ÀUSENTES COM O PRAZO
DE 60 (SESSENTA) DIAS

".'

O DOUTOR DAL·
l\'!:O BASTOS SILVA,
Juiz de Direito, e�n

exercício, na Vara de
Famflia e Sucess5es ,

da Comarca de ii'lO

rianópolis, Capital do
Estado r1'.l Santa C '1-

tarina, "1a forma' da

lei, etc.

FAZ SABER aos' que o

presente edital virem ou

dêle
.

conhecimento tiverem
\..

.

que (expedIdo dos autos

n° 2080, de o\ltorga judicIal
de consentimento, em que
são requerent�s Diamantina
Costa da Sil",a e outr'1s, ci·

ta os srs, ANTÔNIO JOSÉ
DA SILVA E NOBERTO

LUNARDELLI, brasileiros,
casados, que. se enrontram

em lugar incerto e não sa·

bido, com
.

o prazo de 6Q
dias, para responderem aos

têrmos da ação, que se pro·
cessa pêste juízo, mov5.d'l

por Di1:lmantin� CostCi. da

Silvfl e Orlanr:li!!a Cos�a J '1'

nardel�, brasi1ej.ras, C'2sa·

das, "residentes nesta Capto

à venda um� parte corres

pondente a'dm;\,mtos
.

e tr1n·

ta metros qmtdrados (230

.. , ,�), ou seja .dez (lO) me-

tr.os de frente por vinte e

três (23) metros de fundos,
fazendo frente Para a cnf
da rU:t, fundos com as ora

requerentes
-

e os o.emai'S
condôminos, 'leste com JO·
SÉ GARCIA e oeste com

NELeON DI BE1�NjlRDI, a

qual consta no registro
Imobiliário s:;b n° 13,365.

do livro 3·M, fls. 224, desta

Capital. 3° - E como' te

nh'l aparecido com'orador;
oferecendo preço razoável, ..

'

à vista, sendo aceito pelos·
condôminos, as requ'3rentes,
que desejam s.comp['nhá·lo�
no negocio, estão in'lp.ossibi-''''(/4 "'1 I ('

·

litadas de fazê, lo, em virtu- l

de da ausência de seus mll-

ridos, cujo consentimento

é necessúrio em se tratan·,
do d eimóveis objeto de co

munhão de be:1S, 4" - Daí·

porque socorrem-se dá pre

sente medida, afim de obte-

rem a ilTI'.JfeScindível outor-·
ga judicial', que lhes permi
tirá suprir essa forma.liida
de no ato da escritura, 5°,-
Sendô justo o motivp.· pois
inexiste possitllic'h!de, mes-

mo rcm0t3" do retô;'no de

seus maridos, a pretensão'
merece acolhida, nos têr-

mos do art. 625, do Código
do processo CiviL Assim,
requer 'se ·dli_';ne V, Exa"

ouvido o :Jr, Promotor' PÚ-

b"n
.

",- 1 ._., "d;,' er1'-11 .....o, m �

.. .:.,t(\.a.L t,Xp�,� .�'"
,
.. L

tais ele ctt3.�·D,:) �la!Ft C:U2
AI'J'?õ:0TIO JC;:,]:f; :,.)/\ SIL\.,r,��

e r'J:']BEE-TG ;rJ':�1--:. :.�·t:: ,.,..,_

I)P"'�LI. j:i qu!?íi�i�:--d:;G. cu

g8.!:'1 se csnse�lt·.� n OH l1ão

-na venda de SU'l 15sitin:as
no imóvel, sob }lona de fa·

zer-se o supri "_}.C1:.to· ju4i�
cial à SU3. reve'.1a: Di·se o

valo� de 1:>. ..11'1 !'J'H �,v.::;ei.:''l3

(1.000,00), p8.r::: e."tcit"s fi"

cais, Ter'lLs e'1 que peéle'''l
da:erimento Fl:Jri\1nópolis, 3

de junho de lS61. Ass, Zany
Gon""lnn - .i'iJ.'!ogado, Dj.J:6·

Pl'\��':'� ";'" T y"'-4;\� fV'T'O

(8): Defiro a inicial. Citem- �
se An"Ól1lO J,;,,0 d>.t 'Silva e i;

Noberto LlmardeHi, por edi·

tal, com o 11;-::\7,0 de 60 (ses·

senta) dias, que deverá ser

publicado uma vç:z no ór

gão ofici8-1 e duas vêzes no

jornal "O D;ts.do". Observe'

o Sr. eS�;;'i<io o disposto no

art, 1 '3, incisa II do C.P�C.

em 22·G·G4. Ass. Dalmo Bas- ,

tos Silva - Juiz de Direito.

cio, na V21'? [:") P"mília e

Sucessões,

Rua Conselheiro 1 afra 160 -.- Tel. 0,2 - aixa Postal13
.

- Endereço Telegráfico "O ESTADO"

" l>IRETOR
Rubens de Arruda Ramos

GERENTE
Domingos Fernandes de Aquino

REDATOR-CHEFE
Antônio Fernando do Amaral e Silva
DEPAr�TAMENTO DE Em�ORIAL

João Francisco Vaz. Seuetiba - Psd � Paulo Machado
.

- Osvatdo !I,Telo
PUBLICIDADE

Osmar Antônio Sc"1Hndwein
DEPART,\llIlF1\J1'ü COMERCIAL,

Divino lIJIariot

COLABORADoaES
Prof. Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues Cabral,
Tito Carvalho Prof. Alcides Abreu, Prof, Othon Gam:r
Lobo E'Eça, Úfinistro Milton Leite da Costa, Dr, Ruben!'
Costa, Coronel Cid Gonzaga, nl'ajor Ildefonso Juvenal .
Walter Lange. Dr. Arnaldo. Sa!l�n'o, Doralécín Soares,
0"""""1' Pi'1,!1·,i. Dr. 'Fl'p,,";s�n E"�0),,),'\," Pilho, Zury M'l·

chado, Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas Filho. JI1:arcilio
Medeiros Ftlhn. Luiz H�n-ique d.., Sil";df�, A. Cartos Bri

to, Oswaldo H0ritz, J?C0b Aucusto !'Tácul, Maior Ed

mundo Bastos Júnior, C. Jarnnndá. J"l�es Garcia. Nelson
Brascber. José Ferreira da Si1v8, C)('F'18I1�eaU do Ama

ral e Silva, Jaime Mendes, Cvzarna, J'Jsé Roberto. Bue
cheler.

REPRF.'"'RN1'ft'l'I'T'FS
Representações A:S, Lara Ltc1i>. P·i'1· (GB) - Rua. Se�a
der Dantas, 40 - 5° andar - Si",o Paulo - Rua VIt6na,
,657 - conjunto, 32 .:_ Belo H ..rh0n+-e - SIP -v-' P,ua dos

Cartjós. 5!'i8 - 2" andar - Pc rto Alegre - PROPAL -

Rl1", -Cel. Vicente, 4fi5 - 2° and= r
An'''''1('l('s mediante 'cont:::üo de ncôrdo com a tabela
em vigor.

A��Tl',Tf.,-""[mA ANUAL Cr$ 6,008,00 - VE.NDA. AVULSA
Cr$ 30,00.

(A DIRECAO NÃO SE RERpnTT'" f PI ',IZA PET"OS CON
CEITOS ÉiI.UTW\)S NO::; A:,'?,TIGOS ASSINADOS).

----------------- .�---

OLHOS
·use ócuros

bem adaptados
"-.._

.

atendfi?mos com ey.otidõo
suo r�ceito' de óculos

ÓTICA ESPEClALlZAD ,�,

kiODERNO lABORArÓR, J

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

Vai Con�truir ou He!unna!
Consulte N üssos Preços

Ind. e Comércit, M.e«llúr�{'a ATLAS S. \.
Rua: Deodoro N 23
Filia} Florianópolis

CIRURGIÃO - DENTISTA"
Clínica Diurna e Noturnà

.
.

ExDentista do Seminário C:?rhiliano Pio XII
de São Paulo.

Tratamento IndOlor pela Alta Rotação
Protese

HORARIO: DAS 8,31) às 11,30 e das
14 às 20,30.

Rua Nunes Machado, 7 Esq. João Pinto

._':- Casa Precisa - se
Precisa-se alugar uma casa no centro

com. peças amplas e bom" aspécto, possuindl
no mínimo 4 quartos, 2 salas. dependências
completas de empregf<d� e garagem. Telefo..
nai- 'para 3945, nos dias úteis das 12 horas

. \

em diante.
22.7.64.

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

Dr. Júl�o Doiri Vie�ra
Comun!ci1cão\

Comuniça a seu� am igcs e clientes

mudança ae seu consultório pRra a rua Feli

pe Schmidt n. fi1 saJa 50 - Edifício Jaque
line (ao lado do Hotel Caéioue).

EcrR�TOP'O nE r!'.''!(,CAr!A� i k �'� ',JI '. j 'f e '._

DR. NILTON Pi�REIRA

Advogado
ABELARDO H. BL,UMENBERG e PERS1'

A.HAHN
Solicitadores

CfV'F.T� 'l'P 1'1, n.1I,�,pT�""" � ('()�.

.IS, PREVIDFNC:L� SOCIAL, ETC
'�inselheiro Mafra, 48 -- Sala 2 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ha1"er 'sido aproftdo pelas
.

a baneada eatarJne6,8e"
Com1ss6es de Justiçá' e de com assento no Congresso

. Orçamento da Câmara Fe- Nacional, o Magnifieo Rei·.
deral o anteprojeto que vi-. tor ,João David Ferreira
sa iJ.. efetivação dos

-

pro- Limá conseguiu com que
ressores fundadóres das venha o referido ante

Faculd8:des ou 'Esco:as Iso- projeto, oriundo do Poder
ladas que integram a Uni- Executivo, a ser apreciado
versidade de Santa Cata-." pelo plenário da Câmara

Federal na próxima sema-
j

na,' com as melhores pers
Pectivas de aprovação •

.
A refericlli proposlçã,c

que tem o n. 2.121/64, dis
põe sôbre o aproveitam:en
to de professores funda
dores das' Faculdades ou

Esco'as Federais, isoladas
ou' Integrante de' Univer
sidades, e dá outras pro-
vidências.'

.

O projeto em aprêço,
Q;ue objetiva a efetivação

.
desseu professores, at1hge

. os que integram' a nossa
Univers�dade, como decor

, � '; rêncla ;da fMe a'1zaç:ão,
atribuindo-lhe o' venci-

,
Em despacho telegrá.

fico que acaba de enviar
<10 �. ro.essor LuIz Osvaldo
d'Acampora - Reitor em

exercício da Universidade
I de Santa Catarina, 9 Pro
fessor João David Ferrei
ra Lima, que se encontra

. em Braaílía, tratando de
Universidade junto ao 00-

vêrno da União, comunica
rína.

Mantendo contato com

o Es�rADpO lUIS ""lIGO illAtlO IIE SAlIJA tAtU"A

Florianópolis, (Domingo), 19 de JullÍo de 1964

. O SEU DINHEIBO É POUCO?\

BEH�ERÁ MUni BBEVEMENTE
I

,r.

,

, PDR8UE? ORP�? "

'.

'--' --,----� �

,';,

.

<

,
1!i];:

ções cansul'lres, suspens.ão
tota.l .das relações econôml:,
cas e das comunjcaçõ�;.:i; lfUÍ.,'

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

P'r�jao Preventiva
.

DUQUE m:: CAXIAS' (�s.
tado d'o Rio), 18 (OE) - O

Promotor de Caxias, pediu
a p:-:isão preventiva do ve

reador Armando BeÍo Fran

ça, da cidade' fluminense c;ie
São João do Meriti. O e�il,
é acusado de participação
no crime de morte" p�atica.
do cantr::l o trabalhador

Moaci!, Teles Menezes;.
--'---------'-_;,�

Vêir�ola no
EaUBdor'

. ,

QUITO, 18 (OE) - Atra

vês de intensa campanha de·

senvolvida em tddo o país,
o govêrno equatoTian9 con

seguiu imunizar pelo me"

nos 80% da população con

tra a varia la, reduzindo ,pra-
. tic'3p"'ente, aquela' doença
no pais.

'Entrevista
DAT,LAS (Texas), 18 COE;')

..:_ O Presidente dos Ésta'
,.. ... � , TT.,k'�"" T.m,n:,n John,
�,.._ " .....__ ... ..:1(;\ ....\" o� 14 �1()raS,

llpra local, entrevista cole·
�

·'e-nsa. A ,entre

será COnf';�;tlirl'1 .0111- '"-', .... ,

'proD1";eci'lde 110 Te.{;;:s, onde

� YSG cnco:2tra, �er'f�"Q"10 cnun ..

Cása Branca.

",;,,",'!If .

lDeDéos e':prenogatlV'aS de
de

.
Pro� ,catedráticO,

exceto a vitaliciedade.
A comunicação do Rei

tor João David Ferreira Li-

b1llCa de' u.m.á. pronta acO
lhida.Llúda do UO·vêrno �'e

dera!, e que' se amplíou
com a receptividade en

contrada na Câmara Fe-

deral,· .•ã.tra�' do pron�-'
c'.làinentó de- iÍlas, coinis-.
sõea té�ica&, o que npa
re�ela.· motivol!!

.

esperanço
sos na aprovação d�' ma-

E', •

ma ao Reitor em e:xe dcSo
Professor L�' OSvaldo
d'Acampora constitui uma·
-víteríona reívíndícação da
Universidade de -santa Ca-

Cido Técnico.Cultural:
Curso r

sôbre a dram�turgia
r •.

Shakespeare elcençe
.: ,;Fálando .obre a vida fÚlldo conhecimento da foi reeebído pelo Magnifi-
dEr,William 'ShaKespere e �obra e da hístóría 'do bar- C0 Reitor em Exercício
as' condíções do Teatro do ínglês, ,Luiz Osvaldo. d'Acampora
:ria "época do imortal dra- S.exta . feira, acompa- e' pelos Drs. Aloisio BIasi,

.

matur;», o professor Dé- nhado . do jornalista Ama- Secretário Geral' da USO

cio ,de Almeida Prado,)ni- rál e Silva, Diretor, de .1)1- e Murilo Martins, Díretor
cíóu o curso sõbre

.

Bha- vulgação da USC,· esteve do' Departamento ne,' t ,«

kespeare, mínístrado corno em visita ao Palácio do cação fi Cultura. Ná Reito�
parte. do Ciclo 'l" cníco- Govêrno onde. foi recebido ríà, 6 "ilustre catedrático,
Cultural da USC' e sob o pelo professor Nelson teve oportunlda.Ja de "i

patrocínío do Departamen- Abreu, chefe da Casa Ci- a maquete do Con+unfo
to >'qe

.

Edu,eação e Cultura. vil e' pelo Major Edmundo Urrívérsttárío,
<

cujas. obi as
da ,RêitorIa.· de Bastos' J�nior,' Chefe de estaqueamento- já 1'0-

,
'

<),� "eminente crítico da casa .Militar;' tendo ram iniciadas. 'Disse
.

:dá.
t'eairàl, .' que ontem Pr-J-. : percorridó de:hi.orada.�Ei'n- s\la admiração facf' o vu

nüri-clou, i ;segunda: . conre- te as dependenêiàs·· do, Pa- � to, .da obra . e'rri-oreendidã. • �'.

��irdá:- a�hr��uo 0 -Jt)jna tlâ6io 'Fic:isa:dô�' )âfsse,:'(lafim- :�o Reü�of F:e��réirã> �Lim�� .:'

"A �:I;f.agédiÍi. ·S.hà,kesi:>�da- '��es��Ó,.·· Qti� ;l�ê ct*::;t;'ú,,' a .... ,

Procedentes .' dé· . ··S'ao
ti,à',' ·jri.ipri-ssi.Ollou'<a·' ;tüdoS ;b?'�<' nnY'a ';' 'arquitetônica. :"Paulo cheg�Fão lioie' a es-'

. peiq :slm'patia,' �leYado' ea- ,P9�terio�m.e�té e�.tevé .';0 ta cllIpitai os�, p:rQfessôrés:
.;�1to ,int�íect,tl:�L e pro" Palácio ,da.Reitótia. oripe Paulo EmlÍio 'SaUes', '

. 00-
.

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

--,.....;.
.

.;..
..:..'...--....

'
.

mes e Ugia Facul1des'Tài::
..

R'
.

V Á"
.

. .

':

"C�" le�, que &adio ptosSegúi:;;' .' O'Dr- Mürilo Gm�1iip'á:lW!Jrtir!� ll� Sily�;;�iretor'"d� Depar.
;' , i; A �R' '. AlSIA DE ,u-MPRAR mento, ao. eic' (>, : Técnico'

. tamento· de E(lupaçao e CuI�ltra dl! ReitorIa fIuando ' apr�
>

'.' ':", '". • ".,." �
• /.' •

:
•••

CúJtural dá use. que .tap::' . sent:wa �os. part:t:Ípantes do .Ciclp::Técmto ,Cultui·a.l.o pio.
to sucesso vem alcatiçan- .

,fessor., Décio ill' .Almp,r�ra 'P.rad{!� Dh'f'�or 'do 'Stipie:mento
do.

--.

"

. Litprário ilo' !!ESTADO·üe.SÁO,PAULO'.'.· ,
'.

"

'

"I �
,

: "': M·
·

',' atona
·

. RIo,.'18 (OE)' L Ja na

, Guanabara após' , intênsos
.

·

tr<J:oaih6s que .,'cuiminaram
com', a' pruneira ,. !lprovl).ção
da Jlrotrog�çã.o,do mandato
do :Presidente "Çastelo Bran·

co,' deputados Pessedistas e

tl,'aballiiStas. '�coineçaram a
trocl1r. impressõ�s, sôqre 8:S
copseqqências. das ,altera

ções. no regime. Nas lideran·
ças

-

das duas' agremiações
partidarias, onde. já se sente

Absoluta'
a infiuê�ncia do deputadô�San�
ti'3.g0 Dantas, está

, sendo
fixado � pensamento'�de'4ue
a anrovacão da m�iorl� a'b
so�uta, torna invenciv�l' a

aliança PSD-PTB. I ,"

BRASILIA -, 18 .(V.A)

o. Minis.tro . Luiz Viana

Filhó; Chefe do' Gabinete
· Civil' ,da Presidência da

.. Repúl)!ica, enviou ' ontem

circlil,aÍ' ao� Minia:t�rios e

órgãos . direlJarn'enté S)l-
, boréllnados à 'Presidência,·
autaiq,uJ � órgãos da a/1-

m'nit�f;l�

dentes ao Impõsto' de Ren
da e aO emprestirnd

'

pulsório, de a('A,.�o com l\

legislação em vlgdr�'
.

Determina ainda a cir
cular que os vl!-'ôres reco

lhi.dos dos SeJrvidores de-'
verh ser· rigoro&ar.ne�te
depqsitados e qlle, poste
riormente, seia feita a

correção de diferenca� (l')8
ve'll:laxn a

Os organizadores. da'

,ta. 1"e1ra do Li�:ro .de Ita- ,.-.:.....--------�-.;.....;....!..--;;.--,�--..:..-.........:........:.,,;.....;
. .:..;..'

�j

jaíj frisaram, a éste pe- ,EM OUTU 10:;·'0 SEU DIHH·EIBO·
tiódico <que "':{ finalidade'
principal dessa l1'lodesta.

nro111oçfw; é a ,clifIlSii.o do

ÜvTO, que ;será vendidp ao

:p,úblico� com descontos es

.I1,eCi�s,�j�
-

'" OHDE?·. POROUE?

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

�k '1 l i� i �
.

p. 8:.. d-·: �'I a'1 � a· rI CO-- ��í!:tf'r� I l?_ � , � il !�.. f.!';. '. ': Úi i \I�'
'I

�� "

,
'

''''-' '

,
," r,

J; <

>�. �Í', fi i � ,
• ... \

(C"pt, (12 1." �á�) 'f..' ;� ,.'Cinte�;i:.of�!;ià;,llri�nte. F.p&a T'1.ahria ao Cons�lho nf<Go,
mentes de trabalho dá. :;cdn� �f����:�ã:�,:AfS;i- � �i��QY�da� pela vêrno,

. , ,

::; ..

'

ferêncía, motívo' :peid, r{úk "Y',

apresentara urna 'resolução .; </1l
'própria ao iniciar:se,are:u�,. ::··:'._.'C.ô�reio d'a:' M:.un,ha-'.', ':. ':,';:.,: ..
n;.ao c::msúltiv�,: nà. '�êtçUr t u

_
.::;

����da:,d�:n:�:Uin����, �!!�: .. >:.</:':.�:': '.:��'c:'v9i::.5er 'prOce$sa�do :. .r;" '.

'��.:r:'"
das: ruptura de relaçõe�,.. di: '

.. '

,,',o .',
-

'., . '.', .
.

,
•

,.....

· RIO•. 18 ,(OÉ) _:_ O. Vice- nhã':. 0 sr. ,José Maria Ãlki·
plom�ticas, rupt\.lra, de., .. rela>.'" ,,; ""

. ,
"

.. ,.
-

','
.

, ,

, p!esident� da 'Repúbli�a to· : .mim, a0US� o.matllt-i��; �a:
>:"Ío�: 'P,royitl.ê,nci.llS . para pro;-, Y'iAr.a. de o 'haver calunilidq,
eéssár o ·�Cop;el.b

. ,da Ma- difamado e injuriaJio:,;'�.·.
�'�"------�-'-------�------------------���

Grave àmeaça 'ao' futuro '.
, n, - JJ;,'

. . ,

da 'humanidade.'

Inéugurada ontem a Feira '

do Ljvro de Itajaí
.

Sob o patrocmio da vro. Segundo a::S informa- NOITE DE AUTOGRAFaS
UESI, União dos ,Estudan- ções obtidas com os orga-

.
.

.

tes Secuhdários de ltajaí, IÚzadores, a abertura ofi- , Logo após a iriaugu-
.sOb a ,presldêpcia de An- cial' teve início às' .1000 ração houve noite de au

,Wilio Carlos Silva, foi inau- horas, com a presença' 'de tógrafos, ocallião em ' que
.

gp.rl\dá 'ontem, naquela autoridades. os escritores' Silveira Jú-'
cldad.e, a Ia .. Feira do Li-

/

, .

.

J

nio<, de lta:a�, auto�a:-
fou "VULGARIDADES ..

1 E.
, COIBAiS' �ÉRIAS SoBRE
OS· EÉ.UU.," e Périéles
Frade, de lrlorianópolis,
apre�flntou ao público,·
$eijS tr�s livros. O' volume
de poemas "Sereia e Cas..:

tiçal�' foi lan�adp: por és
·te autor naqllele. municí..,
pio, . oportunidade em que ..

fêz' unia série de Palestras
nas rá.dios de Itajaí, a res
peito dos, Pr9'!'llenias no

livro' no Brasil. A Noite. de
autógr�fos inielou às 20,00

COll1 os pró-' horas'.

1',

" Anunciam, da opOSIçao, - que o lider parlamentar -da
UDN, deputado Fernando Viegas, está percorrendo· o lfsta,-
40.PARA EXPLICAR A REVOLUÇAO.
,

. O sr. Carlos Lacerda, que sáiu pelo mundo a éxpllcá·la,
já den com os búrros na. água.

,Por que? Porque para explicá-la, antes de tudo, devia
compreendê-Ia.

Como êle, o deputa"'o udenista, confunde
·prios os interesses. do movimento.

. As suas EXPLICAÇÕES, por isso, serão EDIFICAN·
TES ...

FINALIDADE DA

PROMOÇãO
BIEVE:

MUITA, MUITA COISA. CUSTARA
.i\fAIS B.ABATO!

. 'xvII
. :po Diário

'.

, ':'
. :''t.:

. _, .

· '. Lages l� .....:. inài� -� 64: 0 tato dE{ vir paSsat aiiuns
"dias aquI para caçar e encontrar'oassados' oli direitos à
caça�' sem dúvíd�, .quando �ontado, . el1côntratá a.lgum

·

gozador, da marça 'dq ql', Raul ca�d.as, pará torpes .re-
moques e ignóbeis ironias,

.
.,

,:
·

Cito êsse ve�ho colega e excel�nte a�go , pÔrqüe
êle� quando para cá me atirei, conhecen(l<1 o programa,
ficou desolado por não' poder vir .t:'1mbém. Veioj,1tUa
vez' e viveu, na COXilha J;t.ICa, pa fa?ienda São João; do
nosso ,Herr Presidente Wildo Costa,' dias que nãOl lhe
saé.in· da niemória�

.
.

. '.
.

.

Umas reclamatórias na JUStiçi:" do TrabalP.Q, bom
.
sucessivas audiências 4uran�e o nlê�,,' co:rtáiam-nae �s
asas. .'

.

.' "....... ." '.\ .

,

Mas, ad meu regresso .;._. ja .
ó �vej-�';,--,-" será ,;dàJ Pti

'. .meir.<.l.s visitas; a sabatinar'me sô'tlrê tOdos-e tu.dó;,-'·
'

.

.

. Quando .

me pergtintar, con]. ares', 'dê Cllàriie. Chan
, _ -__

. .

"'( '., . "1'.. • . (

ausente �'que, entao;- de, per,dizes ., e' j.'l.cú's;-necà?'·: eu

·lhe contl1rei est6rias: - Pra ca.dar; rião;'\prà.c�er,
.'

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

sim! No caça,)ogo qe chegaçla! Não.'\'ô que o pr�mó':Ze
. -' .

' ," � . ..

e o �tínho, seu filho - você o,:oonhece."" tiil�am umàs"
invernadas arrendaçlas até, o dia 1.. de maÍo. Nâs 'vés
peras .de entr�gá·las, desoclwada,s do :seu g�doro '�tinho
passou o penté-fino mis c6dorMs� e 'nos perdtg�,es.··D�
se-me êle que tinha suàs duvidas sôbre se aJgtln1à"l,'éZ
não houvesse ficàdo nesseS campos do' ái'rendiÚne!lto.,
Era possível que sim. Mas, perd�,. tiilha abf)olutá<'pl'lX-

I
"

-
� .•

I
�, �,

teza: não restara nenht;imal For�l!l essas que êóll). o

seu Armando de mestre Cuca, esquele,t*�1JÍÓs' "pa,t
entrée". Se estavam, boas? Nem lhe .emito.

'

.. ",t\riuêle�
p�itaços de 'perdi�ãó, amare�os- a�ul!'fta.49s, rtÇ).., rp,�
'teiga tostados ... com aquele môlho" que fi vellio',n1}o
conta: .. - Não diga!? será túdo o' que .'".<],1 dizer '<>
Raul, já verde de fome e: maIs qéideqtaHzado do que
japonês com solitária... .

.

.

r
/
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