
DIRETO.

R'IJB.ENS DE�'�

GBaBln-.

-' .ANO •
\,
f ,

"

. '\' � ,

.

li'LORIANóPOLIS, (TERÇA.FEIRA), 21"DE �O DE U6t -N.O 14.973 Cr$ 30,,00

:FAC .,_ CR-UZE-IR0-80-SiJi;; TJlil�:,'-rllla-::--�' I
9 :� E 1\1 r o (lUeteo,roJógku)

(Sip. do Boletim Geómeteorológieo, ele
Ao SEIXAS NE'M'O Válida atfí às Z3J8 hs. dI)

dia 21 de' julho de H.IliJ
'

Frente Fria; Negativo; Pressão Atmosférica :n'IécUa:
1030.1 Milibares; "I'emperatura Média: 17.7, 'Centígra·
dos; Umidade Relativa Média:· 95.8%; Pluviesldadet
25 .mms.: Negativo - :"1�,5 mms.: Negativo
Cumulus - Cirrus - Stratus -t-r- Tempo Médio: Es·,
tavel.

Costa e Silva em Goiás:

GOrANIA - 20 ÓE') Estado, .estão" tão íntran- nír o subdesenvolvimento
,

'

K C!�las 'agora, �o:n0 no Go A�uziu que a revolução I
As reformas de base, se- vemo do sr.: .roao Goulart .nao pretende tomar terra. '

D
' .

d'
'

,

rão feiti� através do Cort': em. relação ao problem de ninguém, mas'banir'.l.· • ",
.

;"

gresso sendo certa a:, S'\l<a .da .retormai . ,agrãri:à. O espolíação a que está sub-. ,Ig:,O�
.

a. .:e U,',S.:.: realização. ' Foram .decla Gál. Costa e SUva; disse metido o homem do.

cam-I'rações do 'Mi1�istr9' da',,,,a1ilda não reconhecer .3.'.1- po. Na mesma, c,portunida-' .' ,
,

'qu��a em OOiâ.n'ia,:ciura!i� :torídad'�"dé,,�ritlca à�'cIas de, � GaLCosta � Sllva:,se' 'I''h'
",' '-.'

';d
"

•
te ba�qüete,�q1'!a!�do ��;,'N,,,i :�es l?rodutoras. ,Éstas n �amfestou, ravoráve! ta�u-", ,,'. "e'""S'' '"se J' 'O"síderite d� Sociedade' Goía > s�:u ententíer, nada' .,fize b..;m a colncídêncla 'dos" � -,i- .' .

':' r �. .

.�,
"

,

. . .sÓ»

.�'

ria, de Pecuária, disse, .qu, 'ram, e' nada fazem agora mandatos dos' Governado-
, l'

' /' '
" '.

as classes 'produtO,ms i
d pa;'J,"a. 'sj,uêlar o p'alÍs,' a ba res de Estaq.o.. .RIO, 17 '(VA) _; É: o se- mas materialízado em atos,

, .: '.' . , .' '. ,'; ! '. ,'"

.... , -. -..- ,gulhtê·(> ,te�'to do nóso tele-
'I .conSt�tüi . a

. vergonha de
" ".'E:'s't'a mi','ós -< ,'�

tra 'b"a Ihando
'

'

�:��i:a
.

�U:!k�O L�:���!Ó�:� :�:: ::;!O�l�Ó� osfacvo�;p;� ,

, UI?,
, d�putadQ :::aÜac' Pinto, pr�5i. bXissos' são ren�gq.d�s .e· se,I '"

.dente rulciohal da ,DDN en- t>issa por' qli:aa de, tudo p,B
tregue ontem às onze;:hotas, : rll um '''sbow'', de .íncapací
por 'iút�nTIédió do àjudan- 'd�âe p�litica é de, ·servilis.
te 'de ordens. do governa- llio, antícívíoo, r. como êsse

dor: •
r

"q\ie está 'dando
"

o Oongres- '.

"Deputado' Bílae Pl�lt()' -, sd;
'.

não me fale' em dígní-
Palácio da Câmara -"-, Bra- "lde,'nem use as grandes
síl�a, ,<

,.
" l�)tayras 'de on+rora. porque

Na véspera do trágico f�i21elÍl rlr,:tl o n�:imoni,(J"n1l0
êrró que màís. u�� vez -urna é }!Jara rir. , .

superada liderança pohtica 'Respeito amanhê -a des

vai cometer e por" cujas t.r1.i1Çã� d'a' ;evóluçáo' e o

oonsequêncías vocês. um çli,a
.

pcrô'iO-<Jo da 'P:t�Ô;;'·.na· ditactu·
. serão " afinai' respol1sabi1í ra

.

(1e' u�,m socredade "al'lÔnl;
Z"(',\'l:"S, na-o deseío .oome.", �i{� d�' PQÚÚCOS periorta.1is. '._uo " "" -s

. 55 A.�OS D� PROGRESSO - Este avião "Starlifter" C-IHA, dos RUA.• destina-tur os têrmos de sue cai-ta tis e de müítares, ,Estes; ao, '.
,

'.,.... ',.'" ". ' se aos transportes '<le �tureza 'militar e é capaz' de' levar 45 tonel'ádas �e Clugaem l'eSY>üsta .ao meu, apê,-� corn.jjr,e'êndéreLl�, ';0 logro de
b" , sôote qua]�Uel dos oecmws, sem escalas, â, velocidade· má,.�ml;f, de, 880 knJ' porlo. Creio que. ,o presidente que>estão sendo vítimas, '. , . ,,', ,

.

, , -,.,." .

, hora. Para. da,r uma idéia do fiue foram 55 anQs de J)l'ogressp:na 'aviação; fO.i foto-'C,",.st.,elo Branco." :,,continú,a r�glrií;Q 'fata)Jnente:.' . �

" ,
'. g'.ra1adó Jumo riom o' mi:Qúsouli; "Wrl,:::nt Flyc1"", Que data Ele ,UI,!!!); O novó aparelheP;'Ssl''11l'lme'Ú'tO' à$S�s,;;c.,raào DIgo adeü�.; aos dO.MS ,;,€10 .

�
"

. teRI 45 m ue ,cQUllnlmento e 48 de envergailurapOliticaménte quando1)'t l� Ineú '-piJ.rlicio, ti lhes desejO
V:fl:do a a.firmar· que"'o' pQ�D' t,tm�A�liz ,sep\.llturn, J,')')Ís. •

. "ofre 11'eÜ�� ��n 8-Itll "'o.;:er·' na. re.alida{le; i,:j,: estão n10r-· "l" , ''-'. '
.

'.
"" "

:··,OOIlEL:��lde.���..,�"",�,,;,�o .. ·.���.'?�t�.i�nq�'Q:?;··��:.������,iª�:!:�; ·····�····4··"··..,JUI",·:t·liIJ··:. ',"',,'0'',:',,""i\'':".'1).""&a:":>"�':'II8'.': '�e'
'

. .setox.,.,4p wat;Q<.d@ .i'!. 151- .r$rr0'5,,�.patP-at, q'\lELna,O,li . .f( .:1.. __�

�;""Ii;'�:i�:�.OF.''''_�'.�· �,�a.��:.��
.

'�;:����,!��·�!�.�k;t,;: ,c
,
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'

. � �,- w'���· �.,., ,;
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"
, ,,: :�.;-r tal t)rbc�5á:�lagÔr.a:,J, ��' sr'timet:it.ó� é itlt�SS{)Si�'eV

.

,

'" �� ,

' .'.
.

_', ..
'

.

'.' " -

, '
, i ,;;11'1, ; '. <;encànt�' e'a. desãgtega.çflO .tao cle�vmculados. Toma-rt)!

f'·
'

J

"I'
,

.

''-'''':i'"'.'',.';:'''''''' , .. ;:",\"'.,',....
'

,'< "�'o �oin8.:tl:I1Jnob.ra.·ccintinuís�;:, o;rumÕ'quepbss-aparll]:1l'{l- '[C'-·i".r�.,' SEIO-' vo", '0'"r,b�fO:'!/'I�'u;I" ,�:�'n' ." J;)ola ct\tai'.o bon�resso" Il'?'::, �eni�: !lO,})oY� a'_C(lníian�,� ,

, '. ";�: .' ":.' <,

, �. v.' .
"

.

\;I:a, (j. ....: pôs :úm rei"� Nação: Ou: as'. ��l� 'l\.t�)lém; eUb alguma fI' ',. ,�, '
"

". .', :,.' '." .• ,,'. 1
• '.' ,palavras já rUía. terri',15ent�do, -de1'ic1áde; �eln ,al�lp: q01'n· ,

caridca�'nestàs:,cor..,- de. v�tQ ,

.

"

('!'lq,� q,. ma.nt.�nha. em situa· ou võcês . �:'que .'exer,cériJ... T)TOm4s.-,;o.·(j.9: .esJier,anc;a� áin·. rUO - 2Q. (DÊ) - Ju- beto, o

e'l'e''1'0::0-:";" n�1·�.·U�.··.�1·1c1·1[)p·�·aff'.·i'sb,.che' a
' .

ã
'., ,

d á �sta'8 consideram se ,tar diçÕêS nao l')ôder'ã votar> � __" 'i'çãQ tlarale1a· á.·da ,revoluç, o ,uma lidertih_ça' car1!)ma;t-.iba, da n' 'r'!:t' solução em,oe:!'. , ". .

.

O'r'U'-a'11a: '�a'r'a-- ó< 'a'.pe11as'. ,u�_1
'

d b iI
.. . , , .

d
. .

ri aprovada a emenda, CO'18-, jJ,,_,de
.

�'o,
.' .e. iii r .

po,is,. ,pl",orrogam._ manda.tos ,tica..··. qlJ.an o pas.saro,:,.m, ,,os, . ...,', . ,
,

!' e escamoteiam' t,,-'(;nr�ito d.o cíeitps, d0ssar . p':.'l-1t�ea . de titueiOIlal que �stende J E' I!_lue a altero,i,�§.o� .consti-:- , '6&tado. selil ,lllunicipios .

.....;:_:_..;_.:,..,..�.......;;..;..�-..,.;.........,;...._-...;;..--:-..;;...-.;...,7--:-.._-
'.. ....

.

�)�r0b{ "cj\1.e, ,voeés ec,i--o direito de voto ao al1alfa- tucional, fala· cif' ' dir€ütci
'

. , povô ã� esüalhBr. o fe�.l pr!)- v� _,a .,'. ,-"
.

sidente, semi�: consu11,a-r 'a eXQ�l1t;àrid'o em Bl'QSPiil; ,
.

_,_�, �; -'--_---'__"'�"'" 'Via:Jio':U 'o n'osso Dl'r'et"or nil1blJ,ém e 'mÚitó; nl,�mos j,f.i Agrád13çb
- àos que, con·

,'. :3ttl�n���i.er e. P,dl�O: F'onL-tls, �la' decl<,\1-a-Çâ<;i
",' ;_, i!',r'if'.t.; ,

'
!. '

; b;_\scs dO'partido' :.é à .9P.�' fia,J,11 ,l'à; l'niriJ'?- T;'�h�1";1J:Frl \-�. E'f'f"O'-'S "de • ::'\'n"J'a'd:e' 'de votos,cDn'! qU,e",I10 rfribU11�1 ci,()!oC�lltaSj;�'!i>ài�!ú'ltübàr�-o, ,a' ,'S,eryiçe pro1'ission':d. 'i viajÓu 'ófitelÜ b. ni'ãq :púbÜca., "�riYOlyf�ít,. ��' Uímerito ,.ter, OfDlldic1"'; '-"'li;") '.
. I. V�v i.' se- 01JU:ÓCÚ'bll1 á Í1i:>:royá�ílo·'. dns 'contU's '.do.i1"ssó diretor' dr�· atibél)S cle Aitudâ, Ràljios;,: .., . confUsão.. é:):ia: própag�lridll.: cHi· bs' :'d\i:e: ,.:�s�,'· cõní,:cl;:i:âl�.1 .Ln !;pvernD, ,clussifieún:i .

a- J3.titnde da àdúlÍ'.

v':"P �&ll' ,tct·6·m� :!;stá pr�yistopara �'�t<:i-:�'ún'� qu,mta·féira,; áudaciosá. de". um. eohtimiiS· .cápàzcs de.Pensar, pelá' pró, n\stl'agüa como'ANOM,U,H,' aGm;em à; in..
• "i

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

" ..', '.
'

•• i
. , '.. ' .

mo provisótig;. p�r� �apili, pr�,á 6aljeça,: ,páiii: ::;'}�r C:9)11 Rubens de ,Arruda Ramos c(_�nfidéncia da lideranqa oposicionista e
. "

.

tar a' imposição, - de c'ln,Çli- ,
'
ela. na: pilTéde. .' :itsta é ,'a .

dlJUb:iJ1am qüe: o, .nIontante de\ erü" t�r 're..
RIO - 20 (OE) ···P,a""·I.a'm'jdade'P,:ú,.bl·,ica, ".nó". Norde,sfe daturas qúeo póvo.!,epele: quattà;,ve:z;( éI�sde. 45 ilue O,govéi·no·,Iec!eral,. em 1962, par(J_ e\Ti. tomado aos cofi'cs do 'i'csoúró Nadou"l_�

I, -' ";.,,.,'
.

.

".',. • '

' NãO cbega a ser U,má tr?-i: vocês des'troein ,o nosso es�
tal' um ,colapso na lavoura da ba, ta ta., cUJoo . F��1Cl1.müt-;) o govêrno federiJl não decideAeroviários e áeronautas .''/ ,

t- d
. , .....'

_. 'Rlm '20 (OE)'_': Os gOver· de '50 .mil pesaoas'es e;o e· çfJ;O,1). �titude da ,liderança' fôrça, Espero, em Deus que prer,;o' Hlllcuç'áva deteriorar-se, Ubl'iu um sôb.'c o e)..l)\:)d�ente do estapual, acima cio:tat8ãOh�;::i:l�ls �::m��:}:. nlldor�s'" da Para10a' e,: dO sabrigadas em
" consequêÍ1- udenista, pqrqu� ,ela sequer sejà à' última� maS confe&;

apreciável ci:eciito, no hllllÍStél'io ,da Agri. tado, que é tlue deveria ser. feito com os
. . RiO' drande 'd,'�o Norté, .exiJo, cia das imin�açães.: tein con8éi�ncia disso, r�lO' �o que não esperava vê,lati!

cultu'ra, a ser distribuído. aos Estado!:> ',J.\'O,
.

lüO' milhôws?,'ia, para deliberar sôbre .t "

I ' . • • , ,

. rão ',hOje .ao Pre<1i(�ent,e. da -_._._.-..........:-

vidá ',por' se.'us motivos, quoe', 'fraternizar' com· (IS l1mm-
dutores, anrU: de que iúterviessem no mer-. 'li. reSI)Osta e úniéa: dp_positá-los numf'o'rmula 3U.g'erida durant9 .

- t" 1Re''1tUjlica a :?ituação de ca· cQ:inp' i-êendo
.

c 'deplo,ro., Mas g0S. p,'ua. nao . cr (mo 511)
cado e debelassem a crisc,

.

bnncQ. 15so 1'oi ,feito. Mas; aihda assim" °o encontro entre as, clas· t'.

T'
"

,
.

t'
,

. 'h 'lh
-

.

ses e o 'Presidente Castelc lamidade pública 'Vivida por enono C.on I'nua com ,isso, penso, ,ao menos meter-se a .. tllml 8s:ao" que No Paraná, gn',,��.',s hOS 300 milhões que trio crítico dos sepjlores NÍinistl'os cen.
E· t c'los' Ao mesmo

o . PO'vo lUCI'aI'ao �m, r''')sult'''-, tanto fere as 'l'aidades e ds, , •

"t 1
",.

. seus'.s a '.'
.� ,,<T

,recebeu, o aVll 'umOllLO c os ,D.Te,�jS. IOl OVI- SU!'OU:Bra'nco. Também logo ma,f; I '

'd'
.

d "t '
.teIll1)O,' solicita.rão urge,ntes P do'. O fl'.111, das iálsas, lidoe- OUVI os os e,Cl ores; 'esa-,..

")' Y',uantia, SEM (\UALOUER JT]STl.às 17 horas, os márítimo� - • .

reso' , tado c a safra P,GW)U,-l COnS'i.l!Inü'l SCÜl o � _ ce •

Prov'dén(�ias. Nas duas uni- r�nças políticas, çuja crõni· 11er maIs uma vez que €olé"
S110tífí.clo dos batB.ticultores. l�ICAT.IVA, passou no entanto a figluars� a-vista:rão

.

com o Minis- ..
. ! ti. d,'ades da Pedenção nv;üs. cà de incapacidade, cuja fa,l· pensam como e "

. T<'m nosso Estado, que reeebeu 100 mi. como depósito no Ballco do Descllvolyi.tro do Trabalho, para, de "."
á 'di d ,." ""

NITERÓI, 20 (OE) - $e- ta,' de, previsão,�. c,uja nied,io- Voeê est' preSl n o ti d-
1110e5 i")am (J úlcsmo ré,-, o govêrno não mento do Estado.

,

ba'ter .problemas da cla_ss��_.-,..;:... ..:.-�-�- 'd .l-�' d' UDN
....

to" rá julgado quinta-feira pe- cridade já causQU tantas qUl a\;�o ,a e ,lS .

intervelo no mercado, ,porque os. preços Na declaração de voto, a, essa pl'lmcira' .__-----

t"
;': .'

t n"do d"d d h b o :pus em delT�t'1s. e aClitba de �er. não é tão gravo. GravíssiIi:J.o
se n1úmivel'd,Dl dentro de limites- nOl'mais, censura ao gov�rno, 'v<':l'él�\t'oira tru.it:ão'Tempora'l's, con tnuam ma a f�v�r �o :r.e����·io CJ:tval- rotar ,mais uma' revoluçãb. é' que vocês estão liquidan- / que aé"st31'.'lm a necessidade das medidas. aos ÍntereS50S catarinenses, segue.se óutra

.

..
.,.

canti. o ex·parlamentar de
, A 'pror�ogação de" Inanda·. cÍo Ó que 'existia de demQ'

,pl'ot.etora.'S. :momá.iia, anotada. como incongmênda:
no Japão Caxias,

'

se· encontra prêso ,tos . e a maioria aps9lutá d'racia no, Brasil, ào combo- ".
Á vista disso, e sem· fugir à áplicz.ç;ãD um anexo, referente' ao DER, 'acusa o fe·.

,

d' seniç.,os ínet'eo- preveittivamente, enquanto �es� copjnntura, juntas 0,)-1 rar para a prorrogação de,!. especfiícl1 dos recurlios recebidos, a admi. cha.mento de Cr$ �91.14,l.913,4'() ."quando o
TÓQUIO 20 (OE) - Pelo segun o os

.

t 'd o a que sep"radas" constituem, a mandatos e à maioria abso·

I' nl''''tl'an,a-o estad1ual IJ!'OJ'etou' unl PI<'1110 de De�nonstr!'lt·l·v'O. de Bens 'Mo,'veis ,do carti.
.

11'0 ' roiógicos.". novos e fortes 'é lUS rUl o p.rocess , '

.. . . � '; � _ __

mImos l?cssoas, mor·
.

. - esperados r-esponde sOb a 'aêusação destruição de uma revolu- hIta. que 'serve à maiorIa
Investimento, na Secretaria c).a Agricultu- ter pei-m':luente, constaate, de Balanços

,rerJ:tm. no Jap'a-o ne'ste últl'· -','telTIPOralS' sao .' ., - . "'te"n �o "'ongres'so e não à m'0';0,
'1 Pt' O.

,.
.

'd' ·,ça-o." que.,voces nao ,e.'i> ,- u. '--.'. a.J. '

,

t
-

d .

d E t d'
.'

o a rIm mo.

p 1m anlarlhã. de l).omlcl la. . '. ra, dentro do qwll esta a cons, roça0 e Germs o 's a o" aSS1l1a an, "

mo f�m de sépulXia? em, VIr· :, ',-� � "

'

cÍem porque, d�l!], nãq :parti- 1'1'1 do povo. 4deus. Carlos
um silo, em Lages, calculado em 12J 111'1- '�O ,DER, neste particulu�, Cr$,.",: .. ",tude dos fortes' temporai;; (!' '", ." -:--Sn'C'I'O'no''u' le'l-so�'b' f'e'

'

o cipl\.ram ,senão ptu:a desfigu· r La�erda".
. Ülões, e solicitou ao gpverno central, pelo 1.:745.489.230.90."., ,

que "açoitam a região orien, \Joverno"' a .' .

,

, rá-la. Espero !ilue mostre 'Oficio n0 681, de.23 de agosto de 1963, a".l- ,Na �\ssembléia, ' na' Comissão comp(,},
tal do país. As chuvas come-,

'

.I"m'p'o""sto de .Renda' ,liste: te��gram;a .a ,quantos
'
.. ----

'tQdzação para ríele aplicar o auxílio de re- tente, seu relator, eni três linhas acubou
çarain BI dimintúr' hoje, mas

terão lido sua carta, 0, para ferência. com a. illcongruência dos t.res· cscJarol?1L1c1s
interêsses' .nacin- evitar contratempos, rogo- Missão Alemã Enquanto isso, cj.epositou os 100 mi- senhores Ministros: a primcir.'1 cifra �'cfe-

lhe ,o cuidado. de divuli5á·lo lhõcs e1�1 conta corrente do Bunco de De- re.se',apenas ao DER, faltando (,15 balanços
você mesmo. Não �enho "O Br',.a·sil. �envolyi1l1ento do Estado. refe�'entos' às Residências do int"riol',
mais o que, fazer, em: Bra· II I

'

, Nt.l. Assembléia Legislativa, não faz Como se' vê, o voto dos C\í::;n11'>simqs
.sília; de ,onde 'vim com. a '

muito, a lideranf;a raiyinlia da ÚDN, irrita- senhores três Ministros"c'ontém
.

m:na, .sé-.O Gerteza de que mais uma SAO PAUtO, 20 (OE), 'da com' o' mencionado ampál'o federal, te· rj� de 61'1'05 clamorosos, grosseiros" rudi·
ve,?: a hab,ilidade :iria doo· ÉUcontra-se de�de, ontl')tn "ceu críticas ao governador Celso R�mos. e rnentares, que se derramam desde a total
truir o .resultãdo . do nOS80 em São Paulo a ,missão es·

proPllgnou _ 'pasme o povo _:_ rJ. im&di?'t--:l imprGcedência até .ao. cúmúló de não dis- .

. sacrifÍcio.' peciàl do Govêrno., alemão, devolução dessa verOf!- ao govêrno federal., tingu.irem uma. parcela a trans_pol'tar de
Desta vez' com requintes que veio ao Brasil, para lDetnos-rhe,� à oportunidade, o trôco de- rnna 'soma, quI') estava n:;l- página seguinte,

de hipocrisia, e com Uma manter contactos e estudár·
vido, indagando quem' .merecia censuras: o e' de trocarem uma Unha' por outra,· na

alegre inconsistência e ,le- .1lOVOS ínvestimentos �m lideI' oposicionista, llue. queria a ,devolu..- indicação de responsáveiS e montantés
viandJ:tde 'que chega a set nosso país. A delegação já ção sin\ples é seca de um dos raros e,uxi� respectivolil.pitoresca. q libelo infanla· esteve em Brasília e. na Oua· ,lias federais à econOliüa catarinenre, o� o ,Esse voto, com essas manchas irremo-
tório�ue vocês estão pro· mbara. Visitará ao seguir a governador, que se empenhava em aplicá· ·viveis. e insanáveis, constitui. escândalo" a

movendo, não, por palavras cidade de Santo�.l lo aqui, em benefício da nossa agricultura? que o egrégio Tribuml ,não pode ficar in·
\.

A resposta amorteceq os ràivinlUlS, que diferente. El do seu dever, para que pernn-
não tiveram jeito de c.U:;cutir o óbvio e se te a opinião pública nãb. deca,ia

.

o seu con·

'vira�' pOdados no tema demagógico e imo ceito, exigir, uma explicação dos seus au-,

pfltrióHco que haviam esboçado, contrá o tores - réus de falta de exacção �10 CUlU·
--,

'Es!nclo. Pti"
., "'o' âos deV8)'Os

Pois apesar de tudo isso, rrutoridadl? moral para julgar
senhol'�1jj .Míllistl�OS Waldir· SOl' ,julgad,9S

.'�
.

..

�'ABànça para,

Prog,resso"

Encontro de "Verme�hos"
redundará em :denúncias

RIO, 20 (OE) - O Minis
tro Roberto' Campos

.

ap�e
sentará' hoje ão, Ptesideilte
Castelo' BrapGo, c relal!ório
.sôbre a participação' da de·

'legação brasileira .

na reu·

Ílião do Cómitê lnterameri
éano da Aliançl:l, para o Pro

gresso. O Ministro do PIa·

neJamento" :r:eass�lmirá seu

cal'go esta tarde: na Gua·

nabara, e dará em' segu.içla,
entrevista. a il'nprensa sôbre
a reunião do CIA? 'na cápi·
tal mexicana.

'----�-,-'�'

VARSóVIA. 20 (OE) _:_ O

premier ,Nikita,
.

KnIschov
conferenclárá amanhã em

- nVarsó�'ia COlTI os chefes d.o'
.

'munistas da Polônia. Tdhe
,

.á�u�: . e A10ma,rilhl1

Orien�1. doso encontro

" (

, '\

.

I

aos donos do meu partido
feliz sepultura

�
, .

uma

Ben '8ella no Mini'stério do Inferior
lideres verme�hos, d�ver,á
:mcit8.l' 'l1Qvàs denúnCias

CO!ltrn 'a' AJemanha Ociden·

tal, sôbr€ iliol'ação elo' espa- .

decréto pUblicado esta ma
nbã no Diário Oficiai 31rge-
1iUel. Não se indica se esta

disposição, é interi:ra ou de-

':Eil�ipiya..
. .',..

ARGEI" 20 (OE) . O
Pre:s"idente BelT ., ,BeBa.. as·

sumIra agora também as

. funçõ�s de MinistrQ do, In·
teriOl�. em virtude. él� um
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TARDE DANÇANTE ESTUDANTIL NO PAINEIRASr ao. domingos a partir das 16 horas - Entrada franca
------------------�-- ------�----------------

•
.........,.

/'"1CO/7teC/;77oiltos Sociais

�\. c1\�... U{���
"�---- � �� �aM ��__---

.

--
9 - Angela Vasconcelos "Miss Brasil",
viajou para Miami, onde na passarela in
ternacional disputará o título' de Miss

1 - Na noite de sábado no "American
Bar" do Querêneia Palace, reuniu o mim
do elegante da cidade, para a apresenta
ção do cantor Mareio Ivens, da TV e Rá
dio Oaríoca, O cantor em fóco foi real
mente ovacionado, prendendo os convida

,

dos da movimentada e elegante reunião
até altas horas,

Universo.

xxx

xxx

10 - Para comemorar a visita do mílío-
. nário Mauricio Reis em nossa cidade, um
grupo de amigos reuniu no "American
Bar" do Q_. P_, para .um delicioso jantar ___;

Estav,�m presentes o SL e sra, Dr. Hldel
brand Souza, Durval José Reis e sra•. , c

sr. e· sra. Mario Corrêa, o sr. GaldiUo Jo
sé Lenzi, e o sr. e a sra. Amilcar Cruz Li-

2 - senhor e senhora Amilcar Cruz. Lima
(Heloisà Helena), ,em sua bonita resídên
cía, recebeu um grupo de amigos, para
um Strogonoff.

ma.

xxx

xxx

3 � Sábado próximo na cidade de Brus-

que, Debutantes �rn fÓCO nos salões da J 1 - A beleza suave de 1\1aria da Graça Ne
Sociedade. Esportiva Bandeirantes. \ ves, em recente. reunião social, foi perito

alto.

xxx

xxx

4 - Num grupo de' arnígos no "American
Bar do Querência Palace, fazia suas des-

-

12 - Já está de volta de sua víagem . a

pedidas para residir em Brasília, o vice- cidade de São Joaquim, o jovem Felipe
Prefeito do D. F. e a senhora dr. Çolom- Boabaid.

bo Salles (Deyse).
xxx l'

.

xxx !

13 - O clube Doze de Agosto no Próximo
dia 12, vai homenagear com ja:nt�r, as

"Debutantes" do baile ofícíal de 1964."
5 - Já está de volta de sua

em Montevidéo, Virgina Gil.
temporada

xxx x x x

6 -' A Diretoria do Paineiras. �):<>::'''�:::,
quinta-feira, recepcionará C0!1V!U,.ld.OS e as

socíados, par� mais uma movimentada
reunião dançante.

14 O jornalista Domingos Fernandes

de Aquino, Gerente de "O ESTADO", já
está com a progmrr.ação dos festejos. dos.
50 anos do conceituado jornal "O ESTA
DO".

xxx

xxx
.'

7 - Jantavam no "American Bar" do Q.
P" na noite de sábado, quando era aplau- 15 - Não menos aplaudido no, Querência
dido Marcia Ivens, os casais: Sergio Al- Palace, o' fabuloso pianista Aldo Gonza

berto Nobrega ,(Terez'l), Fúl-yio. Luiz Viei·' ga- quando' n� not� cle� sábado último 'a
ra (Maria Leonída.) As srtas. Nice Faria companhava � -cantor Marcia Ívé�.
e Iara Pedrosa.

. .

,xxx ,
.

-xxx

8 - A fabulosa atri2í Cacilda Becker, es'tá
sendo espetad'l, para uma tempórada' no
Teatro Alvaro de Carvalho.

16 -'.Uni "Sinca Jarigada" azul,. dirigido
pelo jovem Luiz· Fernando' Moritz circllhvD

pela. cidade, com lindas garotas da capi·
tal paulista, em viagem para Buenos 'Ai-

res.
----'--

-_ Nada de
REBnE�

--

'"""C ruaE)Z D�A��s�
...... 2_6 ��,.'

_,..

PROGR.AMA DO MES'

,
.

I!.:ll'ija em ,!;-eu carro

L(}n� de !'reios ']OLi\.D�.l:)
_ 6tl% mais n(; ;,pr0vt'lh
menU �bs Lona•.

/

Terça-Feira Cinema P,lIR Santo.' �:úaiVB
Ii'M<::'rRF.T'T'0

Dia 21
Nua no Mundo-

dosEncontroDia 26 - Domingo
dos Brotinhos l'P'f.rz I,

i .' r _J. �

Dia 28
Irmâo

Terça-Fe�a Irmãc contra \ 1';: rIr
-_......

Detetor Confirmou rreme�ita�ão de. RubV �ara
,DALLAS (Texas), - A

t l O I�interpretação dos resulta- D1� �r ce SWj)dos obtidos com o detector li 'U . ti
de mentira, prova a que
foi submetido Jack Ruby,
confirmou a declaração
teíta anteriormente à Co

missão Warren, e segundo
a qual Ruby premeditou o

.

assassinato de Lee Harvey
Oswald, revelou uma. fon

te autorizada de .seus ad-.·

llNEMAS
PROGRAMA DO DIA

Cine SÃO JOSE'
Fone: 3636

ás 3 e fi hs.

S)1irley Macf.aíne
Yves Montand

-em -

·MINHA DOCE GHEISA

Tecnicolor.

'Censura 'até 5 anos

Cine lUTZ

·á,s 5 e 8 hs.

John Mills

Dorotliy MacGuire

. A

� -em

CIDADELA DOS

ROBINSONS
,

PanaVision-Tecnico101'

Censura até lU anos

Cine ROXY
Fone: 3435

ás 4 e 8 hs.

Joan Crowford
Herbert Marshall
Janis Paige

-em-

ALiVIAs NAS TREVAS

Censura até 14 anos

Cine GLÓRIA
(Estreito)

-I" , � ,

Fone: 6�:i2
J

ás 8)1S.

Jean Servais
Dawn Addams

-.,- em -

OS MENTIROSOS

Censura l)té 18 anos'

Cine IMPÉR10
(Estreito) .

,.

ás '.8 hr.

Massimo Serato

Gianna' Maria Canale
A RAINHA DOS PJHAT""

SupetcineScope-Etastmnn
Color

Censura até 10 anos

Cine RAJA'

(São José)
ás 8 hs.

Burt Lancaster

Judiy Garland
-em

MINHA ESPERANÇA E'
VOCE'

Não Quebre á Cabeça

SUL· PI AS
Resolverá seu oroblema em

, li .

peçiiS. e acessórios para:
Volkswagem - Willis - Ford - Dauphine e Stncà

Além disto SUL PEÇAS está proporcionando descon-
,

tos aos seus distintos clientes d� 20%

�.m]·Q���as e acessórios
:-,.;.>",';,j- •

\

"�à�1;"J\�

vogados, Jack Ruby.
Apesar da oposição i te

um condenado à pena ca

pital pela morte de Lee

Harvey Oswald, Su.:PÔ3�O
assassino elo Presídent e

\Kennedy, sofreu sábado,
e11'). sua cela, a prova da.

máquína detectara di)
mentiras.

, Ar1in Specter, membro
da Comissão Warren ele

Inquérito, declarou, de

.poís de ter passado quase

dez .horas em companhia
de Ruby,' que êste último

havia aceito passar pelos
testes. Não esclareceu que

-perguntas havia feito a .

Ruby. m2S disse que'o tes

te havia. sido muito com-

pleto, 'seus resuxados, a

crescentou, serão transmí

dos a Washington para se

rem analisados, e caberá

à Comissão Warren deci-
dir se devem ou não

publicados.

NASCIMENTO
Renato �IanQel Pei.�to e Sra.' partici

pam aos seus parentes e amigos o nascimen- .

-to.. do dia 19 dó corrente, d� seu filho MAR
·CELO.

Zanzibar Lima
ocasião por ser um ponto
/:ie EXú, o qual se prolon
gou pelo espaço de tempo
que os noivos estiveram no

'

recinto e que. por sinal,
resultou bem mal para o

pobre casal,.e também está

repercutindo mal no seio

da .farnília UMBANDISTA

de Fpolis.
O . que acham meus

Meus caros írmãos e
.

lei-
.

gos leitores desta coluna,
depois de uma pausa um

tanto alongada, não' por

negligcucia, mas sim por
motivo de doeriça no seio

de minha família e também ..

diga-se" de passagem, por
falta de tempo

.

volto para

VQS relatar -algo que vos fa

rá meditar bastante e qui
çá vos fará arrepiar os ca

belos.
, Nós, -antes de entrar dire

tamente no assunto, _quere
mos- efpItcar •.(OS "npssos

.

i�itotes tqtte nÓP!l
. acasmos

errado a atitude tcmaoa

por .certo "�ai de Santo" e

certo "Pai Pequeno", mas

q1.\remos �ambém' dizer que

aqui em Fpolis o JOIO já
está se seperando do TRI

GO e o que aconteceu . te

nt:J'S a certeza foL por culpa

mãos na LEI disto?
O que acham meus caros

irmãos leigos disto?
'Não acham'· vocês ser

uma desconsideração para
com os seres humanos?

Não acham vocês ser

uma desconsrderaçâo para: ..

com a ENTIDADES?
Pois berh; nós achamos

que só não é falta de con

sideração para com os se·

res . humanos mas como

também para com as EN

TIDADES.
Vamos dizer, .em rápidas.

palavras '0 porque \ia nossa.
única' e exclusiva dêste cer- opinião.
to "Pai de S'mto". Um casamento, um ani-

Nós. dissémos acima que versário, um nascimento é

o que aconteceu foi por sempre motivo de júbilo e

cuipa única' e 0 ,Gi�!siva dês- não motivo de intrigas e de
I

te certo "Pai de Santo" e maldade, ora, do modo que

acreditamos que se por os noivos, neste caso foram.
ventura pedir a nossa opi- recebidos, só podera se jul·
pião com. respeit.o a êste gar que foram tecidas in

caso nos seremos catcgó-_ tflgas e foram reoebidos
ricos: Êste TERREIRO de- maldosament.e, por parte, é

se ser fechado; e só c;teverá claro, do "Pai de Santo".

ser .reaberto quqndo seu Não queremos,' em abs0-

responsável espiritual "fi- luto, dizer que as ENTIDA

zer sua cabeça" para evitar Dil:S para ã qual o, corpo

que seja enlameado � bom mediúnico estava paramen
nome da UMBANDA em tada (Vestido) seja maldo

nosso Estado. sa, isto é, má, intrigante;
Sabemos, perfeitamente; não, porque Ela (a ENTI·

que nem todos os umban· DADE em aprêço) na maio·
. distas tem obrigação de sa· ria das vezes e dos casos

berem êste ou àquele por· só é má e intrigante quan

menor da lei, mas temos do a pesseia que liga ou

plena certe:i!:a que um Pai ponversa com Ela o é.

de Santo tem por obrigação Além. destas esplanações
saber, dentro de seu ritual há,' também, o "PORÉM"

todos os pormenores da de poder estar presente aI·

LEI. I

�! ,II
gum UMBANDISTA sincero

Vamos, agora, contar co e leal e conhecedor d,e mais

mo e porque êste caso nos de um ritual e sabendo .per
chamou a. atenção e nós' feitamente. que àquele amo

<!lUtros aproveitamos (o ca- biente' não era' ambiente pa·
so) para vo1tarmo� a noSr ra se receber ninguém.
sa tarefa que é a de trans- quanto mais um casal de

mitir, sempre que possível, noivos que foi em busca de

alguns conhecimentos. fluidos benéficos.
E agora vamos ao caso: . É,' como dissémos acima,
"Uma determinada famí- um caso" para .meditação e,

lia resolveu fazer a confiro conforme frizamos acima,
mação (COMO NÓS CHA- também, para fazer arrepiar
MAMOS) do casamento de os cabelos.

.

sua filha em um determina· 1!:ste colunista está en-

do TERREIRO,' combinada tristecido e pede a ZAMBI.

a hora, lá chegaram os noi- e aos parentes dêste casal

vos acompanhados de seus . para que deem MALEME

familiares e. foram recebi· (perdão) à êste. inconscien
dos por' uma ENTIDADE te e quer, também, aprovei·
"incorporada" no "Pai de tar a oportunidade para di

Santo" e o corpo mediúni zer aos leitores que nós
estava todo vestido com a aqui estaremos sem medir
indumentária destinada aos esforços para defender o

tràbalhos de EXÚ". nome da UMBANDA em

Ora meus amigos isto não

é recepção que se faça a

ninguém, quanto a um ca·

sal de noivos, isto, porém,
não foi tudo, após a entra

da dos noivos a ENTIDADE

que estava "arriada" deter

minou fosse cantado um

pO,nto n�? cadequa�.9
.

para. a

nossa cidade, e para que os

mesmos (leitores) antes de

comentarem' algo com res·

peito a êste caso, façam
suas meditações e sindicân-

.

cias para que não pague pe
lo culpado O INOCENTE.

SARAV.t\ A UMBANDA
UNIVERSAL.

-

A noite de amanhã

N. Klingelfs

ser

É O fim. do diá,
foi-se, a algazarra, o corre-cõrre.

De 'repente ... foi chegando a nostalgia
e o silêncio: o dia morre!

Chegou' a noite,
tão fria e estranha, tão morena,
só a luz fosca das ruelas, mais nada;
nem a vertigem das. cebes de açucenas
nem .o passeio dos insetos, nas calçadas

Mas amanhã, quando for noite novamente
na lua cheia brincando sôbre o rio,
vou enfeitá-la, 'fazê-Ia mais' quente,
no botão de rosa gotejado de rocio.
Esta noite 'vai ser maravilhosa,
vai ter beleza, a outra não tinha.

Quero dizer com voz imperiosa:
Eu enfeitei esta noite. Ela é .minha!!!

,

,

lIELENA DIV!i'
'$IGNORI .1

-Iía .f:1ilveira de Souza Bri
to, pessoas de destaque em

os nossos meios sociais e

culturais.

menina

Deflui na efeméride ôe

hoje, mais um aninho de

vida a inteligente menina

Helena Diva Signori, fiíhi
nha do nosso ilustre aml

go sr. Martins Signori e de

sua exma. espôsa d, Elsa

Signori .elementos de des

taque nos meios sociais

rloríanopolítanos.
.

A 'natalícíante e seus ge
nitores os nossos parabéns.

Ao Zeno e seus genito-
res, embora com atraso os

nossos efusivos cumpri
mentos.

sr. Cesar Bastos Go-
mes

sr. Luíz. Gonzaga· PÓ-

- sr., dr. Francisco Evan

gelista
- sr. Dorval Domingues

de Livramento
.- sr. Zeferino Carvalho

Neto

ir- .

Com' prazer rejístramos
no dia de hoje o decurso

de mais um aniversário na

talício da. gentil srta. E'l

síra Delfíno.
A Eusira, por tão auspi

cioso evento, enviamos -:.s

mais sinceros e efusivos

cumprimentos.

Ar-

menino ZENO DE SOUZ1\

B1UTÓ

- sr. dr. Indolésio
ruda

.

- sr. Clóvis B Ferrari

.

- sr. Altino Pereira'
- sra. Vva. Ivone Brh,-

·gmann Leal
- sI;a.' tolanda

.

Rothsal
- srta. Elani Dilzi Dien
- srta. Célía Brognólí

. srta. Vanda Regina
Transcorreu no dia -re

'ontem. mais um aniversá
rio natalício do inteligente
menino Zeno de Souza Bri

to, filhinho dileto do nO'i--
80 ilustre amigo sr. A. Car
los Brito, assíduo colabora
dor desta follia com sua

conceituada coluna "PRE.
VIDÊNCIA SOCIAL", e ue

su.a exrna. espõs'l d. Mari-

Lua

srta. Elcína Eloy d,l
'Silveira

- srta. Waldete SalO1r:e
da Silva ..

- -srta.
.

Zeni Lourdes
Plat
_ menino Jaíro

.

Albino

'Margarida
- menino Marcos Basch

Nahas

- Osvaldo Mello-

ACÀDEMICO DE DIREITO.COLABORA Do acadênü
co de direito Olavo Weschenfelder, residente á rua Jerôni
mo . Coelho, 4, nesta Capi�al, recebemos a seguinte carta,
que com prazer publicamo�: Jorn. Osvaldo Melo - Coluna
"nossa Capital" do jornal "O ESTADO".

•

Apenas como contribuição a essa sua lida e estimada co

luna diári'1, venho oferecer a seguinte lembrança:
Na descida da Avenida Rio Branco, bem ao lado do edi

fício do Quartel da Polícia Militar de Santa Catarina, está
sendo construida uma casa de material, no lado esquerdo
c:e1J.uem desce naquela faixa de :terra ainda não ocupada.
A dita cQnstrução que está sendo feita sem placa alguma

de autorização ou do engenheiro ou firm,'l responsável, irá.
eI?-feiar em muito aquela Importante artéria pública. Bem

que ali poderia sj3r feita em toda. axtensão um belo ajardi
namento e arborização, aproveitando-se jústamente - toda u

ma 'longa faixa de terra como dissemos. Pensava até que'
êsse lado da avenida fôsse de domínio da Prefeitura.

Sugeriria (lO senhor que desse um pulinho até lá para
certificar-se do que estou dizendo. Acho duas irregularida
des: sem placa e outra estragando, o aspecto paisagistico do

lugar.
.'

Como aqui em Fpolis, tudo se faz, se desarrum'1 sem

que ninguém� providencie o certo, tenho a impressão que
também isso será uma gota de água a mais em nosso mar.

Só se o senhor e sua lida e apreciada coluna fizerem algo
E poderão mesmo.

úm abraço e obrigado pela atenção .

Agbdecendo sua colaboração, ficamos aguardan�o sua

.volt;c, 2\ (;,;/,;:,"a.
vr�t....L00 AMADOR DE FLORIANO'POLIS Novamente

GEN� �jO::-'GES com seu vitorioso Teatro de Amadores dia

28 do cê: __ ,;;nte ás 20,30 hQras com a peça "A OUTRA VOZ

.cujos ensaios se realizam com ã certeza de mais uin exito.

..

)

SUNAB CONGELA PREÇO DA CARNE: ESTOQUE EN

FRENTA O "LOCK OUT" Sem comentário, com endereço
certo a nossa SUNAB, por aqui, transcrevemos do DIARIO

CARIOCA, do Rio, de 18 do fluente, o seguinte:
Os preços da carne para revendedores da Guanab'1ra. S.

Paulo, Minas e Estado do Rio-foram fixados e congeladOS
ontem pelo superintendente da SUNAB, sr. Arnaldo Tavei

ra, para posterior confirmação pelo Conselho Deliberativo.

De acôrdo com a classificação, os revendedores paga

rão Cr$ 290,00 (dianteiro), Cr$ 440,00 (trazeiro especiaD,
Cr$ 4·QO,Oq, (;traseifo comull1) e 345,00 (boi casado), por qui
lo.
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Sua �asa propriafina�ciaf� em 4 anos O Presidente

o condominio SOLAR D.e. EUGE

N.!...,. , li NuVÇ> LAl�ÇAMENTO da
IMOBILIA'RIA A. GON7,AfM p""e

sentadd à família Florianopolita
na, em excepcionais cún...u,<v�_ ..te

venda. Voce tem 4 anos de prazo
para pagar. Mas veja bem; este é o

Prazc de p�gamento, porque dentro de 18 meses voeê _já estará morando em sua

casa -:-ópria. E as prestações? Elas estarão quase ao preço de um aluguel.
VEJA:
,. Pl3y 0ro'md (Ulra preocup.!:tção a menos para sua esposa)
,. I,r':al Previle-gi<too (próximo a ColégioS')

.

* Car:igem Indepet'dente (onde voce pode guardar o carro e os brinquedos das

crhn"RSJ
,. CcndudIo à P'Jl"ta (Circular-Almirante Lamego)
� AC:lhf1mento Pr!m0roso "(material dp,."rimeira)
"' Amh','i:1Jf':1tO de água à gàs (coloca\táo de aquecedores

d ir cor> i'lradora)
VOC"" i' 'P7:P,-\ROtT QUE GRANDE OPORTUNIDADE?

Peça [nlr.rwações m"1js detalhadas à IMOBILHRIA .A. GONZAGA'
RUl\ 'frajano n.o 12 - sala 7 - fone 3450

Do correspcndente:
.

CYZAMA

Churrasnada (l!� Conrratemi

zação na Praia de Camboriú

Na qualidade de Corres

pondente dos'
,

tradicionais

díãríos de Santa Catarina,
"A Nacâo", d" Blumenau e

"O Estado", de Florianópo
lis, não vacilamos em aten
der ao gentil convite do pre
za.do amigo sr. Antônio

Naschenweng, nara uma su

culenta chu-rascada na

Praia de C"'m'10riú.
Na contortãvel e luxuosa

limousine do incansável Pre
sidente rio diretório munici

pal do P�D. rumamos dia 9
do corrente para o mais no

vo município de Santa Cata
rina.

Sef:re,tllr:a da
� AQrk�dtlJra

No exnedíenta do dia 16
do ccrents mês, o dr. Luiz
Gal--riel, f'er,ret<írio da Ag'ri
cultura, atendeu em seu Gá
bínete as segu+ntes nessôas:
Deputado Fioravarita Mas

solinni de Concórdia, enca

minharnento do processos
de assistência as associações
rurais do oeste catarinen
se. Dr. Paul Scheffer e' Pe
dro Boe-na. tratou de assun

tos específicos sôbre assis
tência 1)"I"a Vidal Ramos.
Sr. Prefeito ManoelMarchet
ti de Ib'rama, tratou de as

suntos elo seu munícínio.. Sr.
Carlos Ecss, Prereíto Muníci
pal der S',u,lbiruba. que tra
tou de �"'sn'1t-os da associa
ção rural de Gtiabiruba. Sr.
Germano Beduchí, diretor
do Iornnl "A Tribuna" de
Bluroenr n, visita cordial e

• tornada ele en+revísta sôbre
o transr v-so do Dia do Co
lono nr"i-{;l"1.C' 25-VJI. Dr.
Felíx R';�'lP'Tfe'·. diretor do
Acôwío <::. D. R. V. Demita
do �JiTalc1ern"r SaUes de Tu
barão. tr"toll de assuntos
do co1"nn e pQ"ricultur'l su

lin!' np"','hIJ.n .Nel�'")n Perlri
ni. tr"t,nll {lo r'SS'1J'1t.f"lS de a

ten�'mp'1t..., "r. Ul'0n,ut.or ru

ral �p. .Tnn"''''b:1 e ol1tros mu·

nicípios do o""te catarinen
se,

•

O.EMP

QUARto QUARTO

•

o. destacado industrial e

comerciante sr. Antônio
Naschenweng, que é um dos
meíoraís 'da, ATLANTICA
L':'DA. Imóveis ÍndústrIa e

Comércio, responsável pela'
construção do magnífico E
düício ITAPUAN levou a

bom têrmo uma colosal
ehurrascada de confraterní
zação dos condomínios pelo
ótimo andamento ,da eons
trução que tem o seu térmi
no previsto para ,fins do cor

rente ano.

nando no dia imediato para
a Capital do Alto Vale do

Itajaí.
Ao sr. Naschonweng os

nossos parabéns pelo suces

so da grandiosa churrasca

da, bem como os nossos a

gradecimentos e de nossos

familiares pelas gentilezas
com que �ômos cumulados.

o Prefeito e o Jornalista

Para desfazer intigra de

alguns imrrugos gratuitos
que procuram lançar a se-

De Blumenau comparece- mente da discordia entre o

ram os srs. Félix trerÍng e nosso- velho e grande amigo
esposa, Kurt Lebrecht e fa- Prefeito ForneroUi e o Cor

rnílía, Rudolf Renard e espo- respondente Cyzama, resol
sa, Arno Parnplona e espõsa vemos transcrever o telegra
e Osny 'Gíl Kirsten e ,familia. ma recebído do dínâmíco
De Joínvãlle, Waldemàr Wej-' Chefe do Executivo de nossa

tech e espôsa. De Itajàj, 'E- "te�r� de coraeão, quando' de
gídio Narciso e família' e de' ·.,nosso recente natalício:'
.Rio do soi, .rClovis Gfiertner ;, "AQ ensejo. do transcurso
e 'senhorinha 'Suely ·G��rtne:r.: ,'de 'sus' 'datá natalícía, apre-
Aos presentes, 'e' �demais' sento ao ilustre amigo e vi

convídados espeçlals, 'ápós brante' jornalista, os meus

os aperitivos, foi oferecIda mais -sínceros
.

votos dé fe
'uma

_
churrssoada

-'

devéras lícítacões, almejando lon

sunímpa, .com .f�rtura' <:!e ,'.gos .anos de vida para ale
CHrn.6 de gado e de -carnetro, gríá dos ínúmeros amigos e

ní'í" 'f:;>ftando' anetítósas lín- " díletos, tamüíãres. Abracos
guícínhas: e a:prec�aqas os. Vit6,.io Fornerolli, Prefeito".
tras, :

.

'

'

.

Nada i!tais 'justo ne�te íris-
.

tante do. que afirmarmos
O sr. Antônio- Nliséhenweng '11 que-ós ,bón� princípios Que

"foi pródigo em gen�ileias nOl'te�rãrn: 'a re�oltÍdio" �al
para com todos, e esteve vadora de nos�a"' pát�ia, de

presente acompanhadO de !lá. muito já vinham sendo
.

sua exma. fàmílil:j., compare- ,pregados pelo nosso Prefei
cendo tamõém o outro' 'qe- to' que quando candidato a

rente da Atlâtica, sr. !,Arljn� presentou ao povo sua de
do Gadotti acompanhado de' claracão : de bens' e desde

\

um de seus filhos. ._ que assumiu as rédeas de'
Antes da. churrascada ti� nossa Prefeitura, mensal-

.vernos ensejo de visitar o mente encamínha :

ao Legís
Edifício Itapuan, dotado de latívo cópias de todos os pa
todos os requisitos- da enge- gamentos efetuados pela te
nharía moderna e que tem souraria.
no nosso amigo tríeolor
guanabaríno dr: Orlando
Monteiro, o engenheiro res-,
ponsável e no bom amigo
Helmuth Hauck o adminis-

Trobalho, austeridade e ho

nestídade é ,o trimônio que
sempre norteou a adminis

tração VitÓrio Fornerolli e

enganados estão aqueles que'

pensam 'ser' possível desta-
Convém destacar quê," no zer com intrigas Uma amíza- '

dia anterior, o sr, �ritõnio de. sincera e leal iniciada em
Naschengeng brindou todos: 1940 quando, [untos traba

os trabalhadores' ,cbfu- um,a :il,ravamos, o Prefeito e o jor'
comemoraçf>o idêntic.a,. orid�' rialista; na '�Cobrazi1", na

à 8vAmplo da .ch'4rrascaful/ legé!1oária' Laguna. ,

de domingo, imperpu a r�r. Continúe-o Préfeito J:"Qrn&'
tura e a alegria. ,. rplli tSU'l',óbra Ifiagriífica que
Segunda' feiTa, ain� 1:-em '�'0' jornalisf!i' côncio dê- suas

companhia, do sr. �toniQ 're�ppnsabiUdades �ntlmia
Naschenweng, rumamos )m_. rá dando "a César o que' é
ra a Capital do Estado' :retoT�' doe' 'Césár", dôa a quem doer.

, "] �
�

.

'
,

trador.

I N G

QUARTO

JUNKERS por conta

SUA EXCELÊ�'<CIA, O 'VISCOlJNT
Acóra 'êle faz escala tarnbérn- em Florianó;:::cii . Haverá uma movimentação maior em nosso aeroporto,
p;i� os -jornalistas sempre se', empenha:� numa entrevista quando o viscourrr chega com personalidades
importantíssimas a bordo. f;'Jo inundo inteiro, T' .is, marajás e. chefes 'de Estado preferem o VISqÓUNT.
No Brasil, políticos de nomeada. industriais, er, baixadores e as figúras VIP elegeram-no seu avião pre-
ferido. Sua, excelência pára <viajar diriqe-se à "ASP.

-

I
-

'-... �

Johnson rEceb� livros ,f�·�E('77
sôbre mormeniSdll (!�o�: ���)

, '

,'OPED\J'WASHINGTON (StS) vro� € 'il1diC�u"" ciúe, . tem ,," ...... ,-

Durai7te ·,11""" 'i"·t,, O""''"1A- iDterêsse em lê::'!08, Junt9 ORA, 'fELMA' C. Pl'.:REIRA
cial à Casa ,Branca, na 'se- com o Seryador- .Frank E:
,mana passada., O Presi:" Moss. do, E�té.dos' de' irtah; -Clính... Odont!)lógica de Cri·

- dente Wl'ford Movle BUl�- que também é :um m,em- "�iÇll.�'� Adultns

ton -da Mlssi'\o fios Estadns
.

bro da Igreja: Mórmon,' fa-" ·ConsultóriO:. Rua Tene:lte

Atlâ·'t1co-Ori!'nta1s da ,lava:m qua�io
-

o proçessõ. SilveIra 28 - 1.0 Andar

Igreja de Tes'.'s ."rl<;t.o rtos da Igreia e- de Utah, o es- Fone 3793

Santos' d-os' Ulti""os Dias tarto. que o Prpsidente ÁtendE: dihriamerite das lb

(Mórrnnn) a�,.""o--tc)11 'to Joh.,lton tem 'visitado em às 18 'horas

) ,

'.

..

VI"IJt S'!I':M'
.

(y� I' ruir M(!(ji]7J@Wnf\J1�?' ....
.

., L'· 'L �.. IL :1!!1i�!}!;<J!Jfj';j_iJ j
I

..

'E -O. I TAL N.8 .-'
.

De ordem do Sr. Ins-Pe1)r fícam intiIhü

dos o Comandante e o� p�orroetários 'do na';'

,vio' argentino "Bari1oche�' para,· lia prazo
de trinta' (30) dias úteis, a contar· ,da data
da pri�eira publicação'deste Edital. ' recolhe

rem, na forma do artigo 645, parágrafo ,pd
meiro da N.eL.A.M.R:, a multa de Cr$ ....•
120.000.000,00, que lhes foi imposta no Pr:o-

1.185/64 da Alfândega de Florianó-cesso n.

polis.

'J

Florianópolis, 13 de julho de 1964
Dolores Caminha Nicolaz-.:i Penna

A.F.I.A. Nível 16
Escrivão

E D I TAL N.9
,

'. ,-;���t�4'��t.��N:\ �:(:v lt; ;t, � {lill' ��'''j.J!oII"'''''''��� ...

,.,., �:��:t��l! ,
'ç ....

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

y'
"

De ordem do Sr. Inspetor, ficóm notifi-
. cados o Comandante do navio argentino
"Bariloche" e os donos de sete-mil (7.00()\
sacos de café em grão. tipo 5 e 6/7, pintad"
pelo LB.C. e destinado ,=xclusivamente -I.

consumo· interno, bem como os, proprietárir '

do '. novio acima citado, a bO�QO do qual f,.
encontrada a referida célrgp - todos intim--:·

dos, respectivamente, pelo Edital no. 1, de "','

de fevereiro e 2 e 3, de 5 de março últirry.'
pubJicados na emnrensa local para apresp" �

tarem suas defpsRs de que no proresso
1.185/64 ·da Alfândega de F1orÜmópolj:.:
foi julgada procédente a a.,reensáà da mf'f

cado�ia e do' navio ,em refêrencia,cuja V"m.

da será féita em leilãol se passada em ju'-'
do a r(!>��ctiva itecisijo. .

F1orianóT'oJi�, 13 ile �"lho ,lo "1°f)4.
Dolores C;:lminpa '1\Tj(>(' 1 !:l7zi Penna

A. F . I. Air" Nível 16

..

ImpU,sIonado por 4 poder"�"3 tw,blnas·R,:lls
floyce·Óart, Radar, cab!nn or�ssurtsadal pu!·
IronGS confortáveis e ja! ... as panorâniltu-"

Presirle"'t.. T...v"rl",... .Tnh"'1-
son

.

vqrins li'Vrns sôbre f

Igreja Mórmon.
I

'

várias ocasiões;
"

Ex,",," 'vamente' com hora
mi:&l'" da_ '

.

REX�MARCAS E
�

'.TENTES
t\gente Of�d,1 dt �:'opriedade

Indusfr�f�
Registro de marcas paten�es de invenção

. '10�<;'S rOP'lerciais; títuJos rle estabele�imen
to, insígnias frases de, PTo-,""lgànda e 1narcas

de e�pOl·ta<:,�o
Hl.1!' Tenente Silveira, 20 - 10 andar
Sa1á 8 -, Altos da Casa 'Nair - Florianó

polis' - Caixa' Postal 97 - Fone 3912

A �nl"l3qL\-+�.,qo ·"-�.Tl_"
,.

uma �(lTYlhi-8""-::'" ,3,... lf.,.,r ...{)

de. l'''ó'"'''O'l1, .
n""f,.i"a r

Cf\1'\"l'�-�"C:O ,o. ""KJI.!:_�(\'F<'lI \l�

G"'a�1I","�G "r,.. lo .... i,· ..... t()

U'r.1a T'"I�'h,l';<;I .o n l;"1"1'rn

com

"A

H��+r .......io::l 'l\""r.-�t"'Y'I" n�,....,..ib')

pr.r T""l!::1� � .-I"....,.rr.:l1_c: rnH:t.

est.ev" n(l p,.,,'il ·R10'n .... s

FORM!f)
l7I::jbrica de' mesas fn Y' ica, cadeiras es

!..,� Pro plastico cor i �os para' hRre,t;
Rua 14 nf>' jú lho r.

.

1)0 '_ Coqueiroi
-,,;,.h,,,,() AO (F.�tAlp.lro ,.,"" 1).

Linhas Mndern�' "Jerfeito acaba-

t""Il"'� "�,,-,.:fo Y\Q J\rrro�t;.,....1.
(,..",�I"'< "t"V':C! ..... ;::,no�\ 'P ... ,,�il

ChUe Pe-

T'l r TT.,.." ....... ,.d.

r 'Dl"'n�.;t"'''''" ...o

,Toh- -on recebeu os ll-
F.,,,� pcnnômia

!p rl( F�hrira.
con diretamen

.!,---_.

(O:lrrcc;ow, <;' O!!l.iQU� liJO
Oi,:Hl

1'11 .... T'\",,,t'ln,,.n , R "'e.

'T'rA-
ID' �rte Schútel ' 3

,

o hs.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CON·S t H OS [)E
RESTAURADORES
PARA. OS CABELOS.

tão velha e dificll quanto
à existêicia de uma fórmu
la que possa fazer nasce

los. Tudo que existe é pura.
invencionice. Desde uma.

vei que o cabelo perdeu o

pígmento nada maís há a

tentar com O· fito de read- -

quirlr a antiga coloração.
Mesmo as atuais expe

riências com o ácido pau
totenico ainda não chega
ram a uma solução satis
fatória' e o problema da

canicie .contínua na ordem

do dia.

- Dr. Pires

A questão da descoberta
de um preparado para res

taurar a. côr dos cabelos é
----�----------------------�--------------------------------�-------------

A Càsa da Amizade das Familia'� do Rotary Clube de
Joínvllle fez a sociedade joinvilense vibrar com a

festa NNoife de Fantasias" na Lyra .:_ EI�gante des
ülecnm Garofâs Radar, Rainha e Misses de 1964 _0_

,

O -ca'sa� dr. Diefer Schmidt recepcioncu com um

jantar O resíauraníe "'POMBO�' ofereceu lUTI al

moço a .deleoecãe florlenópolitane

'.0 famOS9 conjunto "Rei Zulús", vencedor do Bailc lUunicipal dt' F1Jnlis
cesso em Joinville, sábado, na Harmonia .' LYm.

fez b

A SOCIEDADE jOinvilense, sábado vi- do Barb:1to, sentiu-se i1U:nD autGn�ic<� n
brou M Harmonia Lyra, com �i:l1a prlJ te üe C:llilU.v::u, ve;:,Lm Uw L',Ü""V" L) �ll�!,
moção desta Coluna em coluboracfij: CJ1.1 lia "c.urdHO". 0 8r. Sl,;ü,hiclí; (lO rL"c;. '.I.
a CA.8A D •.'\. AMIZADE DAS .l:'�',\:I.�-l-t,'1 A ,cc I)C;':_" '

..

_ •• 'IL ...... � ... '"'o l.. �aU{';�l v, e�llOClon�a.v CDUl. c..� Ul.e611u. L

ROTARIANOS ele Joinvil'.·C. O aC'ol14t8Y'l'-
..

unll··1UÇ····," er'l'ro
.. ,

•
�

.

L-a. v I, U no samo CüinlJLe�anú.
to dencminado "Noite de Fantasfas", com,; o ";:;Ü0.W", qJe animou Lodos os pre.3C1LClS
W,ui·se numa gi'ande, stirpresa que' arru.t'l· 1,'oi uma llUne de CUj:n.,va.i ue l''P0ilt;, em
cou os aplausos Ctaquela l:1ôa e' muito

.

J(;.m'l�,(l. ,

, simpática soci�Llade' que, esteve pre:;;ente'

I' na Lyra. ·0 imdo da ie3tü, foi com um o

le�u.nLe. à�S�H<J, pa:;:tioip.1l1do cOiria CUdV,l-

9.a;çlas espe(',ais: L�arata Ra,d8.r do· ·Join\�H
lo, Ester-DoilGt, cr�l lwr:.lenar;em aos V"_S,�:lr'
tos, SCh'1ÜmIJ a LLl.i:'üLa. nadar cie l'\)Ji!i.
Virgínia IlIa1'ia Cal'llcÜ"J: fvIi3'l' FCl'),cn'üi
daLie de 8. C. 19G4 _.- h.:;12, �vIa.ria. Sl'ha.8fet"
l�,ünlla elo Atlântico C,ilariner:'S8 de li!G i
.- Y-cÜa. Dilvu.; J)/Ti:.�;"� r;:).(h�.r ;!(' .: "hta: (i:lta

.. r'
-�.

ri!lu tte:.: 190·1; - Eva 1\-1atia Lisbôa.

b :::;J:L E sru�:. DR. lIans (M2ria. Ci�:Ulüa.
ScL.í.i1r�út, üiCl ()\.!erall1 UHl janLar ao!:) J\...
\·eü::=. cçnnpuIlCHi.8:l da cl;.:üe6"L�':(àu flol'illii0�
pmitanu.

1�.L� . .!.\'..l.0Ç.ó..S Ilcar:alr). hospc\..t.1dws'_ nDS 1':._

s-iü.ellC.iaS UuS e;t';_s.alS: Rubens '.d·8i:�0(LU 1\.:
reira lia Siivu; Neison l\leüiL:�l'; :ti.a:is h:-I
to;_· ;:'Gei�i.; Dr. f;\uísio Condeha, Dr. LUi",!Orlo\'iskl e Hary Lind.ncr.

.

NO DO.M�NGO 'o .Restaurante "POlV.mo'!
ae \)i'oyr.:.ewl\1c elo. to1'. A"l[;dÓ PlaviG _tjt�-

EELnNA MarLins, deu um n':3,plt!. I 'loni, ofereceu unl almoljo a delega<,;ho v.'

Hs1L(r\\�';, c��ll3Udo úlC.n_�u3 !.:JU('·_;'·1S�,S c i i.�l. ::_;_:.��.nt.e. rv1iss Rc.:.c{ar ue 8!1t1:.a CB:va..rlnU" de
sic<", lJCln)lgll:(:!0�1�. ,"�G1lr'::1jl'V'cl;� �'" '.. 196,4 Eva Maria Lisbêa, enl nome d�)s pl(:;·
C]_UJ.nim e seu Conjl,nto do BaltU1()O, _svncll): sentes falou em homenagem a Casa da A

. 111:..dtu al�;1.ali(Uda. nlizade da ParníliG, do::., J:-totarittIlOS de JQ.

inville, entreg':mdo uma fLi.:llula· Caro ta
CO,',TI1\'CA::':DO cem o cSlxtê:'::l;�' (1. Radar de Sant20 Catarina n, senhora Nico:

('tJl:1Cl:":!:Qa r'oi,it:cle, � {:�ü (j es 'l":'�;?'!:) li.e::: Cordts, Presidente d�t C.1srl. ela .I:.i11.iLaCl��

le (1,) ; <"11,:::;',.<:; dQ. R�.ile ;''l\ml,�;_pRi r'; do Rotary Clube, daqueb cíd2.de. !
'

F1:olis e c:c C�t,'n�:v;:,l d�:· 11: .. ,�\ ..... I'nl:::,rq .. ··� II\I(f:":a l:;:e:�Lfl Teixeira. Duma Originai <tEs' A S. "HARIVIONIA LYEA", de60mcL.
f'rll.'la"; Jl;J,;'risu. C�\rcloso_ desfilou com a com lrlcl[i'.'OS de carnaval - mascar:,.s 'e I�r.1:1�'·i;a cl.,} V ,�'tt Cn,d.Jso, Sk.ind::l, dassi sel'p"'l.lti;:"L�S enfeitararu aQ1l8'!a tradicional
h,', �l('_;� DO t�Pi1c !\Itrt15J�':pt�1 df.' f'-pni1c: (1.(' e :..ii·lS·iJ·;l\�tlCJ.. :sociedade jv.i.nVÜ8:!�i3.

'.

lnG:l; Marikna Porto, de. "ChiI1E;Si.nha de
.t.:-{_;'-iiri..tl:�', ele .Diono }l.ü"·bau i.:Hlv'l, p'i'i!nei" PATROCIr[Oq o ônibus especial da (;a
ra \·l�,s_.:.;:lc<lct::. llG I·.l!in.ici))'.;] !l.e FpC/ii� ,!,t !·��)'ín",n"e. a Ft.nvJiçiío Tnpy. SaLnos cb
cm Ju,'o; NGUsa. Porto, com "India dq.s .'�Ilhacap", súllado pela. manhã e

C;)rd.:.. ücll·'\S do A.u(.�e",·', ·da Vera Cardoso samos no d"mingo à naiLe.

K,\JJ.l'.;.1 ü1) Cat'il,l ',a1 e,E: (,.±; Munoel U;!rl)�l
jotti, de l'icrro(-:l, prh"l0Íro class.ifie!)cb
no Ij;�Lp I\/Llntc1val à�J l��ft�: I\'If.l,ria ,1�·�Jl·
11a Tei::ci \';J" de t'J.eTOUt; J.viar.ia. Au�liLci -

1'a Hml1el11, de Cal1-C'tl1, ql1e fez S1!GG�';:;'J APUS aquel..-:t aprE'ser:iüv;ão, as Scnh�r:-,s
no Mt"ni'3ipal de 6·�: iI.ianoel Ga.;hc'lctti, da Cas" da A?1ü?:9,cle do Rotary C:ube de 1-d,� Esp8.nicdho Rcul, prhuo.iro cla5,:;;íl'ict�c1o .1ninvilJe. ':.;lJidtan:Dl fJO Colunista, li'na

no r lunkl;1Ul Ó8 6:-;; Ana· T'vT.a:'Í2 S��ll,10fe<', nova Ipnirr,IX:i1o do mG:",mo e"tilo cm maio liclH P.i'2i'l·[!1',t, ele íai:,-�, PECl_:'O�;G: Vlrginiu' 1\1>. 65. com m: f::>,nta�;as (Jo B<üle Ml11'ki)Jal
lVI<Jr'rt" C:>rnciro, '''D(,l:sa eh PUi\ll3.· BrHsi. �e FP0]iS. 6;j, (\lI.e. V;,1 acontocer 110 dia :ln

I
.

I'lcü'C:", (le Yol:�nda Carvalho, prirueira Clafl ri"l [c\'el'e,,'o prmnmo.
sifjc�d� -elTI prinlciro Jugar enl ort[.�inc.l�·c1.l:"'- Ielo no i.\l(unicipl1J cle 6 t; Maeocl Cr.;,rbe'-

•.

ESTA COLUN}, 0;:1 n0;118' daR moç8s e f
lotti, "O Grande Espetáculo" CP�l'!blCO). íovens' qtW' partiCiparaÍn daquela CGrrJen.,1dctL Uill v'm'dacle\ro "shaw", nos Si)JõíõS' da tada festa, faz V;U' f\grad8cimcn!',Q a ·jóxlas

Lyra, arrancando os aplausos dos presEm- Senhoras da Casa da Amizade do Hut,,!'v
tes. FinaUzando a àe;,;fiJe,'o "I-ld Zalús", c de j)e�si)::ls qu\') <';;Ji?]J, )\'�F�n n::JCli}:�!a pro Icom, /0"'6 !'Ol'to, MRrilenc 'PorVJ, Neusa moção, pAla am::'ihi1id'l.c.l.�l e gentileza com

Porto, M8ri"a Cardoso, Net1s3. Pórto; Jo: qu� tiver�l11 com todos n6s. .'

50 lVr. Soa r, r:;lInpüE]1O. Alves, NUo M'3.cha,
do Fi];10. Antünin Alvés: comp]cturarn a

i

,.J

reg.!.'e�)· i
, I

,jOS JOVENS fkan1'1l hospedados no l�.c
B. C. e JoinvÚlc Pàlace Ho':el.

'

l::',j\'H1 l.l.;=i�' pi'l�s,éi?-ç.ia'í/alll
i1aq�le1a cidade. E

I

,NO., :l\vIEtl programa social elo prô:dmn I
doriiingo, �s 13,::0 ;15. R8dio Guarujá, ia-
l'Al 1: '1" ('mJ1E'nt,írjl) (1::l<111P;l1 fe<;t.a. fi lA'

,

ni! MmlchesLer Cat.:::rincn·1
1

Em ralação aos váríos
produtos comprados no

·comércio para tlSO caseiro
e conhecidos como "restau
radores" devemos alertar
aos nossos leitores que são
tinturas metálicas, cujo uso

deixa. muito a. desejar, tor
nando-se mesmo prejudí
oíaís. Nos modernos. ínstí
tutos de beleza. causam fta
no para o cabelo.

Os metais mais usados
nas' formulas dessas pre
parações para combater 1)5

cabelos brancos. são o

cnumoo, prata, cobre e ní

queI. 'A substância coloran
te dêsses corpos e depesrta
da - na parte externa <lo

. pelo. Com a ação da luz fl

ar há uma tl-ansformaç:lo
dos scluvcís. sais metalícos
r" .... "vír1o iy,soluvel, de co

loração negra. Essa, n:'111-
l.", •• ,o. é vaõaro.<;a e o ma
triz resultante com- o tIS'.).

dêsses restauradores meta-
, Iícos é sempre o mesmo l)i�-

t •

.'
,.

� '_,;"

QUARTA p \mNA

.t,
.

ra toda. espécie de cabedo
ou seja o tom preto.

.

Ao lado da falta. de um

grande especto na escolha
de tonalídades quando se

usa. uma tintura. metálica
ha o Inconveniente da -0-

xidez. Internamente todas
as preparações com base de

metais são venenosas mas

rio caso de uso extêrno ha

.a possíbílídade de, oosorp
ção através -ortes por aca-

80 existentes �::\ pele ou

o eOlprego e� courr cabe

ludo possuindo •

� ação,
Mais comuns são os casos

de inflamação, prurido, ec

zemas. E' claro que qua>

quer .slnal de ardor deve

ser logo seguido com aban

dono completo da tintura.

pois do contrário 'advirão

problemas mais sérios. ::_;a

0S cr.:J.mados Choques aler

gico� capazes . � (t'c.), cc '

cor com quaís=i-er lX':l
dutos de cosmética. meS'11

os ce fabrieaç;\.o idónea.

_\ fi];1 de evitar surprs
--------------_.___

prôpri08 memiJros ·"0 ··COW'

gia;do17T'" ,,' '-".'.' ,.:
•

, '.

(� ..... �J, .' ,,".' • .t,
?'N:fto h�.dúvi�� que-, as

situ, a responsdbilidade maio
ór pelá actnlinistração pas
sa:rá .rio 'Go·dlmo. Trata·se

,C8!1ió se· vê, de importa!1t�
modificação,

.

que .I!mitar::i a

infltiêri,cia dáq entidades sino
d�cats ,nos Institutos. Outro
ponto" que, segundo se afiro
ma; será alterado, refere-se
a diminuição de número ele'
benefíeios, a, fi1'\1 de qU.e os

8Ul38.972,00 que venham a scr dados, de
f_uxílio ReClusão - b'SI.:. acôrdo com as possibi.lida-
Abono, de Pern:t. em Ser- eles e'e cada ]l''stl'tUl',,-O_. .,. "

..-'".8 , o

viço - Sr$ 10.923.689;00 sejatn de . .fbn:'1a mais efeU-
Aúxíiio Tratamento

.

.fota·
.

vá do que até agora. Tudo
DI.-,_acJliO -'- Qr$ 345.115,00. ' jlldic�: qúe deái;o '

cle dois'. ".',
tllesês: essas modiflcaçÕes·.iá

n"''7,0TDENCIA DÓS INs-· serão lei. Até lá os otU'lis
TITUTOS DE PREVIDEN- Conselhos, muitos dos quais

-

CrA: - Lemos na "Fôlha d.'l substituidos por íntervento
T8,rc;e" que apesnf' de quas! re5, terão que ser renovados
r::;.da SA conlíecer dos estU. pois o -pra-z:o de sua vigênci�
das relativos ao nôvo CÓdi- terminará' a 4 de setembro
go do' Trabalho, que enfei- do' corrente ano.

)
,

.. -.-... ......�':\If�l\Trrn,' "!;;<;T;{"\':f1'S�
TICO DO I., A. P. C.: - I?,.l'
rame o mês de j\ll1hü nfó
,,·it11.n n!is��.d ,) f")q):'T� re!3sI5i-'
da.s pelo sr. 0õ1"'f'i'�r '''''':"(;hG

. Baixo, delegado 'dQ I.I\PC, .92
pessoas e pela Secretaria do

, ...;ve UJ JJe·'·ei�ad(.· 108.

Foram conQeçlidos 67 a.ll:iil·
lio- doença - 416 amtilio :na·
tHlirl",�o - :1 <ll1';'·fHrr funeJ'fl·1.
- 15 SegUro. Velbice .:_ .1:8
Aposentadoriá 'por Invalide�

,

7·· Apóseritadorias' por
llmr:;o d€: Serviço - 8 Abo

f'ln 20"I'Y"!-"nêncJn 'em ���el�:"
viço - e 16 SH<.:úro )\I[e>rte.

'

Ai-é 30 de jun11·o .. de 1964.
fo,'l,iYl concedidos benefício.s
nQs :;;8guintes' valores: �

Se:.;uro Im-·aliticz :-" CiS._,
1.5 LGi5.900,2Q

.

/ . "

f,'
Aposentado.ria· por Ve�hiCe

- Cr$ 05.3'11.176,00
Aposentadoria por Tempó

de l;3erviço .:._ Cr$ ... : ....
32.78:1:.7'15,70
AmdJio Doença _. Cl·.$ ....

82.165.2'11,20
.

Auxílio .Funeral
4. 664.736;00
Auxilio Natalidade

.
103.878,00

Cr$ ..

_:_, Cr.$.

:�:.:.âi 's.indtca'lisn::J, pn:;y· :o:en·
·

_"J.. ::;Jcl,<il e t1fc1o que se re

ú;1'l:( a tâ:;> çomplex'l maté·

ria,' afirma·se que haverá

�ell!:;i '.i",'lL mbctific:W5es na - lei

��o '[)revidência. A administra

·

';lD,
_

ao que consta, continua-
·

'[!: .i ca��9 de coiegiados, for
n1f'C\ps ,1-ior :r�"p1;f;:SCm'lriGea
ç1c� ,crvjpr���tad0res. er,r.prega ..

;';.)� é ,dovérno,. teunidos em

Conselhos. Tem·se ('{lmo, cer

to;,potém, que- peja nova lei

'a p!'e�ic1en,;i:'í de cada' autar·
qpif.\ cahêrá sempre ao dole
�a&) TIÇ Gôvê:rno e nn.Q, co

mó· a.íé. ãgo'l''l, dependendo
d� 'e1e�(;ãG procediq� er.tre,os

.

CAMINHÃO INTERNÁTI·ONAl
tão brasileiro
quanto Brasílie!

zas desagradáveís é conve

niente antes do emprego 'de

uma' loção restauradora
para os' cabelos fazer um

, teste .de sensibilidaãe. Esse'
teste será rea.izado na per

atrásna, axila ou mesmo

da orelha esfregando-se um

pouco do preparado com>o

auxilio de um a'go::Eí.tl.
Apés vínte e quatro horo,.:!

si certo que o produto se-

rá bem' suportado. Em tla·-.

80 contrárlo escolher um

preparo com· composição
':diferC'nte "submetendo-c,
também, á mesma expert
êncía R!ÜeS de ser \161'.0. ..),

Nota: _, Os nossos :81.';

tores poderao solícítar

quarquer conselho sobre o

tratamento da pele e ca
belos ao médico especíalta
ta Dr.' Pires, à rua. Méxiú),
31 - Rio de Jane:ro, bas

tando enviar v 'presente
artigo deste [crnal e o en-.

deceço completo para a,

resposta.:

._""1:";' .

E' D' LT···A ·'L"• " r..

Juizo h) D :_rcito da Va.I7.1 t(t;""
I<'cit\)�; ,tli ,Fiue!ida, J>úbli�
e Aci.d·;nt� ô,; 'J'l'alJamo, �
Oomar...a:· de Il!QI'�t1dp:oii�
Editl\l-'de

.

UtOA;:iio . .co�� o ll(a,..
z_" de 't(ez (lÓ); �) ..

O lJeutor eLO v''..b· i,�'::' iÚ;..i,
, .: 1 •

GAM!\., Ju,iz de .íJ'ú·eit.o d'l 4,0
Vara C:í\'�l, eIú .'e;.:�;:d{Ú!;r".�W
�!trgll de júiz de '. i)Ü'eíikf" tU!.
Vara dos Feitos da Fa3enüi.
PÚbli::a: e Add",nte.5. �ó. 'fl"<;,'
balhe �la Con·,�m:Ja dé -F�oritl·
no " l is. '3t .)�,al do 'E.:;tnoo
de Srinl �� .C�tarina, Iií1.fo�·n.a
da h,i, etc. . ". _

FAZ SABER a tojo's ;gue o

preserite .. edl�L.d� - c;.taçã'o
virem ou' dele �-jn)1_ecj.rUf:lil
to tiverem; qúe'ni Aç[.o -(..(l .

Desapropúaçlid de n.o " ..

343/64, que 'move. ,ii' trNIÁ:O
FEDEReM:. CoLÍra IÚA BAN
ZOLIN VIEIRA, .. ,q�6 : FoI
p"J.rt� do

.. procurador' bflst'a�F
te da desapropriad.ai. ttii re

.� .... :...�,',
.

v ,tJv.ü1"ament.o .u>.
tal. da i111po:rti1ncia çIitJPSi
t�,du n6(;Lc Jtllzo P&l-a jjàg��
'))1ento do preço·.' oferoeWo
).J€ia ,AuPQr�, ,à títu.lo .�de in
ddllliàção, Je vez tl1J.é fui
homolo[:''ldo' o 'acôrdo . ',d.e
fls. das autos, � Bin. que a

�i.utora e Hé .acoràaram :cotn
a iJ:nporj;fl.ncià: ofereiÚI.a� .k,
para éieito?' pnivisío,: ,. p{;lo
a�t. 34

_ dO Deoreto.ie: n.õ .. ,;

3.5G6, de 27 de dc.:z,8!11bro de

1958, é pasado c p�e���té'e
ditaI, qúe será publiçàdo ·na

forma Id,..� lei e ftG.ldo 'no

lugar çlf.j costume.' D.J.do fi
paGsaáo nesta 'cidade de FIo
rirmópolw, "05 délk�sete

, dias. cID _ ni�s de junho' do
'110 de mil novecentos e seS
sinta e,quatro .. IW. f:ds'on de
Tóura Ferro Es6rlyÍió' SUh�

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

creVl.

Clóvis Ayres Ga� Juiz
de Direito da 2,a Vl1ra Clv�l)
em exercício. na: Vara' 'dos
Feitos da Fa:oçnda . da Co::
marca da Capital. '

22·7-54

�---;-------- .1

NOTICIAS DA CES

Cem a recente estada de Ot�n Russo
...� ,

nest a capital, foi nomeado divul�dor da
. iiSCUS CBS para Santa Cu: arini�� jorna
JJs2;: An: unes Severo que é homem de tràn
siío livre em todo o rádio e imprensa do
t�siado '.

Desta forma, hoje já podemos contar
com amplo noticiário da CBS para os leito
res de nossa coluna.

-x Xx
,A música italiàna continua dominando'

'-1 pr�ça e a DISCOS CBS acaba de lançar
út'1 novo astro que muito promete. Jerry
Adriani é o interprete do microssulco ITA;'·
LIANISMO onde aparecem com

.

destaque
as' � eguimes 'Íu:xas: . A Bronzatissima - Um

,
.

bê; .. ;1(;. p ..ccoionisrvo . - Sapore di sale, - Cosa
v<·jc,d:� . me -iComo potrei din:enticar�e"

.....Dina J'âcrimó' sul Visto, etc .

--o x Xx-
','

_-

.

. Outro lançamento de destaque de DIS..

COS CBS é () que traz a conhecida Orques
tra 'Brasileira de Esnetáculos aoreseutadoi L ,

'. n.a �u.eçau dos maiores sucessos da atua-

'.;'c1"·c\:,.l' EiQ a f-,'::l1:::\ .,.'7 - .

.), <.-�
-

� :," •

•
,J ,o. "_,' 0 •.,UI;:Ç'�IO que C",�a U:q1 eSlOI,!�OI
i: U.J;,f:::voir - lo (�he amoso:o te - Nono L�ef.a

.. - i"f�I' Amarti .:. .Uno dei tanti - Se mi vuoi ,la�
clê-ld - uindici Anni - Rhythm oi the rain. e
Una Lacriyna '�Lt1 Viso,

.

x X x

NOTAS
A cantora E:llis Regína da CBS, conti..:

nl,.la eSlr�lardo o "Blq BOSSA SHW';" ,cÇllp
\Vilson Simcnal e o Cluar�eto de Lu�z .clau�
dio, no Teatró de Bolso. É um mUsical dt.:
"l'igido por _çqrlos Neiva.

"

Aos apreciadores da Boss_a-rrova," 'te
coméndamos o Lp. da Colúmbia, do já 'GQ

,nhecúlo bateris�a Edison Machado';
.

co�
-

,'o
�eü' H'SAMBA,NOVO'.' '-

-x Xx-
FRENESI E uma· das 'músiGas '�pr�senta�
da l1às faixas de "S YOUNG, Rqy Co��iff
orquestra e côro, gra�ação CBS.

.

--x Xx-- '

.

A Mocambo àcaba de editar para o

?rasil, 'o Lp. que conÜnua sendo sucesso;"
"Ttàtél�se da; jovem cantora Fran�sa Frari:

,

.

, .�>. .' .

çG�se H�rdy, com a orquestra de ilo<..>er Sa�"
mym. l\1úsica forte TOUS LES �ÇONS
ET 'LES FILLES.

.

•

J � •

- x ·X x-
. A . gravadora Fhilips, continua ptepã�

rando mais um long-play para a sua éanto�
ra exclusiva'Doris Monteiro.

,A
. Cabana lançou o segundo volume,

do Lp. "'EM TEMPO D� SAMBA" com

Moacir 'Silv'à e sua orquestra .'

- tle que você precisa! ..

No quafidàde de revendedor�s O\}to
. r"-:C:.10S, póderí19s resolver seu pro
blema sem demora. Em n'osso estoque
tocê encontrmó - com certeza' • a

peço ou. o ac�'ssório que procura, a

preço ele teb'9!a, gei1lJ!nos, testados
em 'lob6rat6rio, �arQntidos peJa mar

co iH. E, no emo de qualquer con·

sulta. ,sôbre .0 seu Interna'tional, tere
mos e máximo prazer em atendê�!c..

". .

Represent,ante I{;t nMta cidade
•

G. SOCAS
ItEPltÊSENTAÇOES

.Um .- ter�Q a vista e t) resto

em 12 llrestacõ�R juro8
de apenas,' 1%"
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Florianópolis -

[\!lor(J
•

-,

i.

HOMA - "li. democra
cía-crístã e os

.

partidos
socialistas, .socíal demo-

crático e republicano re

sc�veram constituir .nova
mente a coligação de cen-

----- ----_. __ .

Convocação
A AUTARQUfA U. B. L. - Projeto Gado LeitelÍo convi

d� os 'senhores criadores e técnicos vinculados. as ativida·

des pecuárias a comparecerem 9.9 auditório' do .E<illioio
das' Diretorias, as 14,30 horas do dia 2Q_ do Corrente mês. de

Julho afim de fundarem a ASSOCIAÇAO' CATARINENSII'
DE CRIADORES DE GADO LEITEIRO, aprovarem o S�

estatuto e elegerem a primeira diretoria.

Florianópolis, 17 de Julho de 1964

João Delnari&. Cavallazzi, Diretor Técnico

DEPARTA1\IEN'l'U lJA' FAZENDA·
,_ '4. ,-". •

- ••

EDITAL·

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

Formar

tro-esquerda na base po
lítica c programática de

finida em novembro de

1963 (quando foi constí

tuiuo o primeiro govêrno
Moro), com os necessáríos
esclarecimentos em protua
dídade" Isso diz ri doeu-

'mento do nõvo gabinete
ministerial, que sérã. pre-·
sídído por Aldo Moro, da-.
do a conhecer às primei
ras horas da tarde de' on

tem.
O

.

documento
preliminarmente da
tão das subvenções

traI

ques
esta-

------- o

tais aos . estabe.ecímentos
de ensino privados que na

Itália são em sua .maíoría
relígiosos, pois .roí êsse o

ponto que ocasionou a de
missão do. prímeíro gabi.;.
.nete Moro.

O documento,' firmad�
pelos representantes dos

quatro partidos, tem a n,.!

ta de que ta. por.to seu

enfrez.tai.do pelo nõvo I!.a.-
.

bmete, por no>/a legís.a-
ção sôbre o ensino priva-
I t de '>

...0 de junhoco, �L_ es

de 1965.

InstHu10 de Prev'dênde do
de SEnta (a�'drtna

dPESC)
EDITAL

Tendo .: em vista a OR
DEM DE SERVIÇO N.o

02/64, de '18 de julho do cor-

,
rente 'ano; comunicamos aos

Srs: ' contribuintes dêste

IPESC, que 11 partir do dia
24 do' corrente mês .. preces
sar-se-a.a entrega de propos
tas para o "empréstimo sim

ples, nas'diversas Reparti
ções .desta Capital, obdecen
do a .seguínte escala, por Re
partição' que será rigorosa
mente cumprida:

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

Ficam convidados 'os senhores / 'contH::':
:.

.

.",'."

buin.es abaixo re.acionados a. eomparêee��
rern à esta P:r:efeiturà,· para pagàni�nfo de.
dívida' referente ao. impôsto Predial e' Térrl...

. toidal,-e evitara cobrança [udiciali
'

Car�os Nazareno FialhO'..: João l\1Çjt�à �s"
-", :.'

-pezim :
Carlos PQf�O _ Deodoro '. " ; ., .

Dia 24 de julho de 1964

C.' "'Y;'('� SPJ1� ana- Mambrim Juvan Róch.'a, ... ' /

, '�aláci.o. .do Govêrno, Se-

Carlos dos Santos _ Jerônimo J.. Dias
,..

�·'''tarias da' Estado, Assem-
.

. A' .

L' p' ..
c. ,

.

• bléía Legisl�t,i,,? rio Éstado,. Chrccs Sc..eidt _ nge O aorta
• • • c' •

. Tribunal de Justdça.
Carlos Scheidt _ Dom Jaime Câmara'

. 'Car�os Santos Eduardo _-.: Pantana! ':
'

..... ,
:Di.a.25 de jUlho.de 1964

,Cã��GS Wenceslau Pa::!héco. � 'p'�'dr��;Roniâ'; . ·

Juizes da La. 2.0, 3.0 e 4.0
·

Cad�s' Vieira _._, A�.mirante C; da' s ... ; €-ar..; V�'ras. procw·adória· Ger91
'. '. '.

"C <.
.'

do: Estado (Mi!1ist.ério Públi·
rneiró, . :, ; co'); Trihun�l de Contas. Pro

Car'o:á Wahlí�ein '_'._.. Viêtó:r K.Ó�dê't;;l ,�;:: euradoría. Geral. d� Fàzenda •

êarmel.lno .' Jorge,� João C.�v�iflC);;'::
' �..�'\ L' ";:

.

�:��:�iç�o;::�:��r�o �:��
··.éá�me:rn·.da Cunha Car�ei�,o;.,".' :� 'J��<?�i*!? . do.;'��': f"';'<'

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

:i'·· " .... ". ',.' '... ", __",., ,,'

'caro� ina Eulail� Vieirá .;.: J��n '. Ga.'1,19 "'. :�ia 27 -de julho de 1964

"

FerIÚíndes;:.· .

.

..... ,

...
< '

:.;-:.: ..••;', '

..

' ," " :Departamento Central de

Compras; Contadoria Geral
· Carolina Rosa dos San.tos -.' .Pádr'e, Sch_rá"; . do Est-idoó Servico de Flsca·

"det .'
,

.....•
.

>. ", : :'•.,' '. ,>"

.

����ãOJU��d�:zen�, i����:." -; 'Catarina .Alvina Gouvei,á7'CâfuinhÓ'4da Conselho Penitel'lciário, Pro·'
· C'ost€üra

.

'cu�adoria Fis�al do Estado.

;' CatélfiIia. l'4achãdo -' Antônió Car�o� ,Fer- Diá 28 de julho de' 1964

Po le
O Govêrno

,'.;' reira-,
. <

:Cat�riria M. ,Caetano _., 2701.- i ..

'

'., 'ê�tgriúa Pereira _._ Monselinor ',Top:p'"
...

.

Catarina Werner _._. Lauio bin.htÍek 'i'

.. 'Cédlia Siinião" -'_.' São Vicént�;.d� ·.Pâ;u�â
"'êecflia Machado da Conceição

.

'foÍIúiz

João dos Santos
Cecília Rovere e Irmãcs Ferreira Lima'
Celina Cassio _ São Vicente de Paula

'Celina
.

Martins '.ttmandio - Carvoeira
Celio Cabral Carvalho -. Sérgio Lopes Fal
cão.
Celio Br.ito _. Padre Roma .

.

.

Celio G: Silveira -' Capitão··R.' dé Barros
Celso da Costa Moellmam _ Aíiitâ 'Gariba1�
di.
Celso Furtado' _ Lauro Linhares

._ .

,
-

Grupos Escolares. Profes·

sores de, Escolàs Reunidas,
ESc'lJas ·Isolfld9s. Inspetoria
�egi9MI' de Educl;1cãó, ��.
cola .:Profissional Feminina

"'.:iof�e ,Làé�rdé, .

Instituto
de Êducacão "Dias Veiho'�"
Deparian.1�nto de Saúde Pú·

blica.

Dia 29 de julho de 1964

Enciclopédia.de Santa Ca

ta,rina, Me"'end!\ Escolar,
Museu de Arte M'1dern'1. Di

retoria do Fom.ento e Dere·

$a
. da' Produ�ão. Den!1rta·

,

metrt,o �E�tadu81 de li;sh'tís·

tina. Ininrensa.Oficial do Es·
. 'ta:dn,' Crmselho F.st<>.du<?l de

Contribuintes, b.o.R.s.P.

Dia 30 de julho de 1964

Maternídade Carmela. pu.

tra, Arquivo Público, Teatro'
Alvaro de Carvalho, Direto

ria de Organização da Produ
ção, Laboratório de Quilnic&
Agrícola e Industrial, Folha.
de Operários, Colônía Santa

..
Tereza, Colônia Santana.

.

Dia 31 dé julho de 1964

Penitenciária do Estado,
Diretoria de Obras Públicas,
Hospital Nereu Ramos. A·

brigo de Menores, Polícia Mi

lítar, Junta Gomercial do

Estado.

Dia 1.0 de agôsto de �964

Departamentos' Autõnornos..
Departamento. de Geografia.
e Cartografia, Inspetoria de

Educação Física, Diretoria
de Veículos e Trânsito PÚ·

blíco, Instituto de Identifi·

cação e Médico Legal.· ;

Dia 03 'de agôsto de 1964

Bolsa Oficial de Valores,
Comissão de Energia Elétri

ca, Serviço' de Inseminação
Artificial.
Outrossim, tendo em vis

ta que as propostas de em

préstimos serão ._e:ntregue�,
na própriSi Re�artição cons,.
tante dá escala. supra, set:t.
dó portanto, o associado 9,.

tendi.do rio sEm local' de trà.·
.

balho; não havendó, pois,
necessidade de comparecer
Si êste IPESC para aquele
fim.
Os funcionários inativos

serão atendidos nas datas

acima mencionadas e pelas
respectivas repartições de

origem de suas aposentada·
rias.

FlorÍ"nõpOlis, 18 de ju·
lho de 1964

'

Heitor de Alencar Gui·

marães Filho, Presidente

® TOVOTA DO BRI-.._IL S"'::"'ND. E COM.

Produção e Econ6mia
�spectalmente projetado e cons1ruido para traJ)albar .com l)ósbante motor Diesel "Mer<;edes Bens" de 78 BP, o U�·.
tálio TOYMA BANDEIRANTE é o velcuió .tdead pal;i ii a�ualidade brasilf:llra! ·De tato. supe?·.rtiforçádo,- oferecendO
fxc-elente desempenho e utilizando combus,tfvel de ,báRt l"Usto, o robqsto Utilitário 't'OYOTA �alldei!.ante. apresel)ta
conio importante elemellto para o aumento dâ lttOdú'� ie agrle01a, com.muito mtUS econorilià! .

Vá conhecer abula hoje a' famosa linlu: dI' *íC1lJOs ia ó�. tncsel n3 R4;vendt.dor 4utórizado
'.

Rua FQlvio Aduci. 597

u
·s. A.

Rua Felipe Schmidt. 33
Telefones - 2516 e 6393

"',�.,.�",,�romihnópolis - Jl;streit\)

.,

.
l

,�

. ,

- Prof. Dr. Hermann

Delegacia de Ordem polí

tica e Socíal, Delegacia. de;'

Fu'rtos, Roubos e' Falsifiea
ções, Administração do Edi-:

cio. das Diretorias, Serviço . .

de Diversões Públicas, Servi C� r. ta d.a' IA' �
e'ma'nh �ço de Registro de Estrangei- .;; I ;J

ro, Diretoria de Armas e Mu'

nições, Biblioteca Pública.

�
.

r� ,
\,

'.

Dm"d...ôs'�d.l904 I ,f Umero S
��. c.ocr:en -

Mais de cinco� bLhóes rlc
dólar:os os americancs tem

. inve.ti';'o ra Ec:ropa d;)3

Se:s, des;::e a fundação <la
Comunicade Eco�1ômfea

El1ropeia (MCE). o exem-'

pIo que ma:s rea_ções pr',
vocou, foi a compra da fa·
breca fra"cÉ'sa de a::tomo

Vf'S S:;:NCA pe:o., rupo da

Chrys' er. Os e'lropeus "88-
. tão orga-'im'ldo resist311"
cia co��tra a (!on�ol'r}�'1cla

.

ar:erica-' a, não por meio
de proibi:;ées ,e medi-'as ,::;�
ver"ame:rtais, ,.

mas pe>a
melhor e mais racional CO'1- .

ce-�.tração de suas próprias.
fontes de produção. p!,�
vendo O' goonde porler d')

peretraç2.o da KODAK a...

mericar.a, que participa ia
mercado mundial de pw
dutos .de fo_tografia com

50%, a AGFA alemã de

pendêrcia da BAY:;;R) e·",

GEVAERT belga estão fun

ciorando, tornando-se a

;naior firma do ramo na

Europa (eom 1,2 bfhões rle

marcos de vendas por a'10),
e a se�unda no mundo' (a

primeira é a KODAK com

4 bilhées de marcos por
ano).

Comércio
Bretanna

UdSSR
.

).

G.rã.-

russos.. ..

..

Produto soda, bruto

pais que oste:: tará entre
os de2.fsete paLes altame:l':'
te indt:stria.il:oados (fora .k
bloco so?iético) o mal::>r

.. � .

.

.'
..

�

.
"

�

J

··e·".·
..

••

••

........

·r-atos
co�as'e de. artelanate; �s

bO ares' . t.sc\nlcas e. outros
projetos no campo da tu·

giene, 'saúde.e educação.

·(nvesthrientos

() ·total dos ir.vestimell
tos de investidores alemãeF

particulare,s, r.a Am :ri'

Lati; a, de 1931 a 1963
.

de '1,::82 bilhões de mare lS"
.

dos ·qt:a:s o 'Brasil recebe
.. 798,8 mi hões, a Arg'entin:
273,3 milhêes, o México fh

.ri:J.ilhêes, e, em quarto lu·

gar, Columbia 68,3 milhxões
de marcos.

crescime�.to do ·produto 80-
.

._ •

cla! bruto. A República- Fe� ,Ajuda 'T3cnica
d.eraI da Alemanha, dé." .

acãrdo COm as mesirtas .. < .. '-D� 196'1.·a 1962 o valor
previsões da Editora' espe-' d� ajudá. téé!.\1eá.

.

cçrncedi.;.
cia Íz.a:'a Mc Gráw' Hill, .'. da pelo govêrno alemaó
poderá contar com um áu- aos pàíses da Arhérléâ ''La
me:-to de mi"", 6,6%, qU1"r tina quadruplicou, ou seja,'
dizer berr. �. • de 21,4 milheõ' de marcos

a 91,8 mi:hees de marcos.

Co;::struqão de casas·

10 bilhões de dólares e

a' soma que o govêno de
Po-m 9-is'_)endeu de 1950 a

1963 para fira:�ciame:nto. r1.a·

c0'-1,strução e teforma de
casas.

Sal':rios _;. preços.

_,

De .1953 a 1963 o Índjr,,,
do custó de vida aumen

tou na Alemanha em 24,3%,
enquanto os sa'ários no

mi""als aum,e�taram no

mesmo período em 107,6%.
O acrescimo do poder a

quisitivo em toda a Euro

pa foi maior na Alema
nha. Entrre 30 a 80% si
tuaram-se os aumentos sa

laria!s nos seguintes paí
ses, com aument.o do cus

to de vida: na Fra .....ça d�

54%, Sw'cia 37%, GrãBre·
tanha 32%, e Itália 29%.

Colaboração Estado

Igreja.

, ,

PERDEU-SE
dia 14 do corrente, na zona central da

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

dação QU telefo..l!=lf ,I:ara 2>198, que será bem

gratificado.

Agentes de Máqu�nGs Agrícolas
'Firma distribuidorá exclusive para o Estado dE; S. Ca

tari,n� de t1"ltdres, motores Diesel, máquinas e implementos
agrícolas de reputadas marcas de fabricação nacicnal dede

ja nomear .organizações comerciais, com experiênci.a no

ramo, para seus agentes locais. Inter.essados devem .dirigir·
sa à LINCK S/A. RUil Sete de Setembro 1'f.o 11 - Caixa

. Posta' 1'1.0 550' - Florianópolis, enviando amplas detalhes,
re"e"Anéias cornerotalS é bancárias, ramo de negócios, capi:> . /'

balo etc.
,

I

--_._----�---_._----- -_._--

Vended�res (as)
Firma de ânibitó !'Jaclónal em fase de GRANDE CAM·

PANHA DE VENDAS, com produtos de fácil aceItação,

'lc1mi.te elementos de gabarito � que �esejam ganhar clinhei

ró.

, cOMlSSA� IDNlMÀ: Cr$ 150.000,00 mensais
. "

,

, Os elemehtoS que Se sobress�Tem, poderão" .
ser pro

o baily Mail !nforma que
I á U�SSR encomenclou na

Grã-Breta""l).a eoui' .�.'Ue'1-
tos completos de fábricas Em 1962/63 o govêrno
químicas .1"0 valor de ca. de Bonn ajudou no finan
de 265 milhex de dólares. ciame.rto de 350

.

projetos
Bancos britaniéos

.
esti!.o' de desenvolvimento na

preparando espr.éstimos �a- fis;a, Afrira e Amériéa La
ra. fornecimentos de �t'sta-: tina, apresentadós pe'e.s
lações �o v'a'or .de 450' ml- duas Igro�as. Cadà ano,
lhées de dólares, à U1'lao' desde, 1962, o govê�o gas;.'·
Sovif'tiea, ja . d.escontádas tou nessa obra 100 mi-;
as entra.das de, 20,%

. dos'
.

lhóes de 'marcos. Trata-se.i·
de pro�etos, cuia 'elrecúf:ii,o móvidos a -cargos superiores...
em gerar cái na órbita das �

eclesiásticas: casas de saú

de, saúde, hospitais, pos
tos ti .' saÚd.e' éscolas agri.. ·

: '

••; '.>:. ,:"�;,, ,'0'
'" o:.

Cóínpar�çs;rh'llrgente a Rua 'Ger6nimo Coelho, 16. HO�cá.;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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49 \NOS. DE LABUTA

CONSTANTE. EM \ PROL

,OE' SANTA CATARINA

'JO '��TOR OOS ESPOR'rE�

.k �2·d( s acenes 41 minutos:

T:ev€ duração
rec uzí."a o ·l�. � �1

bastante

PigJ.el-
re' se "vers �S" I-"·b:.t :' a,
a+.eoz tem (:c-�· z"""'I --'"l"'s'tJJ

caiítc, va
-

é) ., :0 Ja-'l

pco: a f o "';s' -,' ('11. .�-�e -

8,S

quare: ta e s te: -"��-"'--1-,CS �o
ran jOS·<l,··'r3. �. c "..,:1"1:' ij
se aos ; TIT-':::. s "a J·�S3

fína., :r o; .. -, o
._ - b cs

qUErC8 qo'''''' ir f' "s 'X''1

lar','�e &_:,��1Ql"'.3 ' ;if-:- -'::� .""'_0

solo e 12-,or {: s � 1 ::�cs !'>')

es�,üi1193'C cc ',]0 9 �a:er
Crel' t-r sjch ,,+: '-:-1".0, o

que na vt:ro� ....�j_e � "'o se ove"

O 'a!� r,
I' �
I. �

Sabado - l'Laraca:1ã
Bo:'sucesso 2 ). Arr �rica }
Domir go - l\Carn�ac" ã .

Vasco da Gama 1 x Ban
gu1
Alvaro Chaves

Caio I\Irart·,�� - O:aria 3
x Car..to do Rio 2

. C.Il.MP"1('ÇNA'l'G ,CP,R::fOCA
."

,�Jm A::::;P:;:RA: ITlES

No UaraC&111. - pa'cgú 2
x Vasco da Gar.ca 1
Em Alvaro Chaves ._

Po:rtugnesa 2 õ; Flamen�o O
Em Conse:heiro Galváo

- Fluminense q x Madu-
reira O

Em Cáio Io.Iartin.s - Ola
ria 1 x Canto do Rio O

.

CAJv.P'ZONATO PAULISTA'

DIVISA0 ESPECIAL

Na Vila Belniro - San
tos 5 x São Fr "lo 1
• Em Pres�_ "')�-tc ?ructe�'lte
- P1'l:de"C:ti a 1 x Pa:mei
ras 3
No l'A:"TU"""b,i -;- :'O':t'.lg",}

sa dé I'es::crtos 2 x N:;,
ro�ste,'O

-

.. )".�.. l

:J-;� r_ "� .' -

• I,�.
�_'

�': ',i,' .�;. '

rificou, não .passo �êo:;tü:b
ele uma erice :a� a, c,i+l 10

d11:18 O,Ut ras -erí. ca :lás' '. o
.':t: _.

:i' al (o príme.r, tetn')o,
!l:a-- ,:0 sáíram �e campo
�a"rc -:-a '.(;S !�elos compa-

.

uhsíhos os -oga "ores 'ta':'
�t�.·io e Zéca.· I'icardo, 'o
:ur.c'ro r'duz' do. 'ara cíi
":0 hcrnc s 'a;.te, r'ots. "j
�·::v 1 e�,,1U�s(:S >. "ult!lo e

.'
... , � _., , .

'."'r.ltcr, o árJ1L'0, c:U::l,-
;,r:'n(�o as re�ra$' que r�-
2'e�1 o futebol, '::'.Is)e:1deu
J � :rc, da;lcló,o f,'Jr ec1c.,-r

ra::o, com a yit.'>r·a do T{-
.

:mii�f"s3. pelo
:x"'.C,

'

escore de

As
.

'�,('rit.:.;sçc-s'; verifica-

ris, ,�'l'::e os jo-:-a.-1,ores do

:;,ál.(�i') sulír-o ,;:ada.mai'> re

orese taram do qUe. um

orote. ',o contra a arbitra-
5::m c'e Ar:::o :'oos, CO::l.,.

s:··,ler[>. a p.re5�j-iciál. ao 0":1;-
·

z? ter x.ro colocado da .Lí-
. -

,

Ia ' Tu!:;car,one" se de Fut:J-.
· bol"o '1_ue �1f!. ver:1ade ocor-.

· ;.:,e4, 1'O;S foram fla�:ra·�tes
qs erros' do apitacfor que
em 'dl:as 'ocasi5es imfluiu
em: pre:uízo do quadro yi-

:sO s.

To;'a-'ia, com \.rl:;lltto
oezn ou mau, o Fi:: :etten
se ye2ocer:a faci'me te .c

eTco·-tro., E ;por g rleada,
'á qr e demo+strou ';er jo
gaél.o cerca de' '90%' . d�s
a:é-�s, o que, ev j�n:!:.l
a'1�.·'a,:,-s�1"a sua nehor

rorma o 'es"';,';ar.i:ão .' ';reinJ.
do por JO"'Í, àpcsar 'orte i
fàlque de,Wilson, qu(. é
peça importar te ., la en-

[re:'agem a'vir.egra. �.ua'l
to ao pelotão do Im 'Jituba,
---_._----'-- ---

t'
fI:' �

n t
-

,

ti' "� � q',.

... n��l .er, maR t'a� ;:10
"Ilt I II II . 11 ' ,., ,

J.!L .' 1\ n'ler
.

, .,' '., "',,

SêÍ'ie Mendonça F,alcão
Em:' Franca _,.,. Fra�cana

2 :lt;'Barretós "1
'

Ein Campinas _:_ Pome

Preta 2 x' Estrada de Fer-

CA"ÍPEONATO G:\UCHQ:
DIVISA0 ESPECI�t.L, :,'

ro'-aómeaba"1a O

,Sél'ir. JQsé Rermirio de
Momei;

: EI:P. A$sts - Fetroviiria
" ,�.Vf)tuporanguense O
'Em:'�arm8: _'_ S§.o Ben

t.o . 1 � Rfo 'Pr'éto 1
, �rJt· �'ilã' - TU'03 2. x

CorMt'a"s de Presidente
P't'ude'- te 1,

S�r;f' �au.Io'Machado de
Carvalho

Em Porto Alegr3 ',...:.' Bra
sil 2 x Cruzeiro 1."
Em Ca}:ias do à,�t"-'Fla

m€ :go 1 X Parro�;il_h.a 2, '

Em Novo, HaIY1burgo':
Floria�o 2 '�Juvetude 1
Em Pelotas Pe otas 1; x

Rio Grande O

CAMPEO�ATO CAR;rO.(l,t··
DE JUVENIS

," '., "

Em, BraganÇa'\ PaUlista

Braga�tho 2 x Irmãos Rr,
. manol' o

Em General Se"etlano - :Em 'T'a"M.t.é - Taubat..

Botafogo 5.x O1a:-la 1" "1 x-�Jp',baollará Õ
Na Gavea - Flamengo Em C!<>.....tos � POl't.11'T'lJP.-

3 x S:i.ó Cristovão O sa S"""l�"", 2 ,- Naciona.l
.

Nas Laranjeiras - F�u- .• '-la' Capital, O ,

mine;"es .2 x Can:po Gran-. ,

de 1 CAMP];O!"ATO J.I\::INEIRO
Lm São Ja'r'uár;o - Vaso '.

co da Gama 4 x Madurei-
.

Em "'telo .'H"t:"i?:o....'te-
ra 1 �: Amf,r;�fl, 2 'lr Re ....ascpnra O
Em Mo-:a Ponita - Ban- Em Hhe ...�1-)a - Ube:raba

gu 2 x Bonesucesso 1
.

2 X 1\Tf:I,f'io-ral 1
" "',

. 'Em Pedro L�('1)oldo -

Gl1ar:;l'1Y 1 x Pedro Leo

poldo O
Em 1\,TOV8. Li'l'l8.. - Ride

rut"It!('!l. � :li' Vflq 'N'ova 2\

Em Sete Lagoas - Cru-

ZOl'''A UM - l° luvar _
HercíHo Luz e Almirante
Barroso com 10 p.p.
2° lugar - Marcílio Dias

com 11 p. p_
3° lugar - Metropol com

·12 p. p.
4° luv-a.r - Ferrf')v1árlo e

ComerciRrio com 13
c p.p.

5° ' lugar - Figúelrenlle
com 14 p.p.'
6° IUIZU - Aval, Guatã

,e Atlético, com 1'7 p.p.
. 'JO. lugar - Urussanga

com' 23 .1t.P.
8' tngar - ·Ymbltt1ba ' e

Minerasll com 24 p.p.
$O lug�r - Postal Tele

J;ráf1c� cam. .25 p.P.
r ',c.,.

CAMPEONATO
PERNAMBUCANO

CA""'PEONATO
CEARENSE

Em
!Forhleza - Usina.

I

Ceará 2 x Nacio,;:al (

CAl"J'l"ONATO
B4-IANO

Em Salvacor _ BJ.hia 4
x Ga'icia 2

C�V1D"'��T'\TO
PARAENSE

Em Belpm - Tun1. Lur.o
1 x Paissandú �

C "l'.. "P""-f"M'"�O
p""�pT�T.1�rs�
Em Tore7i""a _., F'ame.t1-

go � x ""o>n")r(';9.� 1
�m Camuo Maior -,- Cai

çara 1 x Auto Esporte" O
.

. I .

C,\ 1\1I"PT.'�'IlJ,\TO
C�'Ql:«:TI'���A
Em v;t.oíria _ Vit jria 3

x r,ll"'ias O

Santos 1 x Ferrovi \.ria 1

ZONA DOTS 1° lugar
- Oljm�ico com 3 'P-p.

2<> lugar -:-. Caxias com

9 p.P.
3° lugar - América CO�l

10 'I' '1'.
4° IU'Jar - Guarary com

12 p.p.
5° lugar __, Ttipy com

,13 p.p.
6° lugar - Carlos Re

. naux com 14 p.p.
'JO lugar - Palmf'ims e

Atlótico cóm 18 1'.p.
ga lu!!ar -' -qaep�ndt 'e'

Usatv com 22 p.p_
10° lugaç;;tr: 'Estrêla com

27 P,P•.
'·

�" •....
-'"

REDATOR
Pedro Paulo Machado

, .

COLABOl:tADORES ESPECIAIS.
MA.tmY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

Rio _' Julho' - (Cor�esia da 'Cruzeiro
do Sul) ... O caso datentativa de suborno de

c,:um árbitro da Liga de CéÁçador, está dando
: o '. que falar.

,
'. Imaginem" se fosse então um árbitro

.

mais Teconhecido. que, fosse dirigir jogo de
maior e:nvergadura., com Çldversários maIS

conhecidos.
/

Realmente, segundo os fatos indicam
e a propria- palavra ·_do árbitro, a situação é

ve�atória ,para os dirigentes do Clube de Ca
çador, que'. àndaram 'querendo ganhar uma

.. p�tida "no mole" no apito", sem molhar à
camisa dehtro do campo; preferindo molhar

,
O Qolso do árbitro com dinheiro.

'. ,�A: guestão de subornarái-bitros de fu- I

t�bol,.,aata de longa data no Brasil, e se exis
ter,n subornadores, não tenhamos dúvida, é

porque e:�ístem arbitras desonestos.
"

Eu semp.re disse que um árbitro ião
mal pê!gO como o catarinense, tão. criticado,
malhado e esforçado, difere muito do· árbi':
tI'O "cartola" que so apita' clási.icos, ' jogos
importantes t:; atua em ou{;ros centros.

.

Fazemos mais aí, amadorismo pelo api-
to, gostop�la coisa, um v:cio por ass'im dizer
mas mInas sempre in'�ompreendidos, e

quando não se da' <) pior q�le são. as agressões,
qqê não animam árbitros a 'irem para o ih�
terior. i·

Porque 'trazer árbitros de fora, para os

melhores jogos e por conseguinte os melho-
.

".
. ... ',. ,

; res remunerados? A regraenão é a .mesma?
Viajou, para um garo éL,:Selc'çijo .' A responsabilidade do árbitro não é a mes-

-
.

d b' ma' .

em clássico OÚ pelada? E um despresti-
, Cátarinense e. "asºuete' . gio e Lima falta de responsabiliàade. O pró-

, . ·A se'eção 'catarlne ....se ·'.1e Sabe-se que a seleção ca-
I

• R' ld A F lh AI
,I

A'd· tarl'11ense en'frentara- a's' .prlO cmua O rppi L O e ten Ires
basquetebol '!uve�n que ei-

xou tie particip'ar do certa- equipes da Flurriine!'1se, de Abreu me diziam que cobravam caro, por
me "l,acio'1al de bas'11)"tel:'lúl Vas�o da Gama, Maken- êsse motivo, e êles estav�.m e estão certos �juve:oi1' ora ·em, andamento zie, entre, outras.

t.. d p' -

d'd A· excursa-o dos catari- Cabe �.os. próprios árbi�r0s, valorizarem osno .Es actO o an, .. e71 o

a falta de condução, via- ne:neses à Gua'�.abara foi seus trabalhos, deixarem de lado a questão
jou a�t�antem com desti- e'1tabolada pelo sr. Mo-

d d 1 b dno a Gua'!"aba,!l.. onde re'3.- riát Silva, representa'lte _
e anzariar simpatias e c u es, ou presi en.

lizar4. "'na série de jogos ('1\3, P.'eN,PTa"ão At16Uca Ca- tes, não irem a êles, deixarem êles se dirigi-
amistosos tarinense na ex-capital fe-.

"""''''lr� deral. rem a FCF, não atuarelp. de graça, e exigi�:.
rem seus direitos, com bons vestiários, ga
rantias policiais e preço compensador da
taxa; se seus direitos são poucos, seus deve- ..

re são inúmeros, e conêcrdo q-qe nenhum
de�f's deve desconhecê�lcs, embora na reali

dade, nossos árbHros, cano em muitas ci-
.

dades interioranas do Brasil, sao cegos em

leis e regulamentos, e aritam pela prática;
Quanto ·trabalhq dão os auxiliares no inte

riór, não só por desconhecimento das suas

funções, mas porque são apegados a equi
pes,

.

O árbitro tem que ter independência, e

desconhecer amigos na sua árdua função;
. os dirigentes e atletas devem reconhecer is
to I?lais que eles próprjos.

Os' árbitros que vem de fora, jamais
nos �nsinaram outra COi�8... a não ser a arte

de "Trabalhar com o Apito" aceitando as

COIsas sell modo da melhor maneira. '

•

ft

U

.- ,
'

P€1.'�:::nrl) o EercHio Luz ·para o Me:ro.. ·r:.e da revés{4xO) sofrido no turno em Ita-.,
pol; �ur' �c:n' <.r-:1, a lid�ra��� �o çert :"me' da'. jaí e que po.�t�riormente ficou sem efei�? pe-'

'
.

Ia Zcr:::�' \ -:;u. a ser dIvidida· entre, ó clu.;�: Ia T J ,D '·que anulou o encontro .
Ba �roso

I

lr� �l_"brrlncn-::e e o Barroso Este estará na: !'versu�"_'Avaf ê. pois, .o grande encc;mttJ de
I

rioi'e de 2m.::'.�i,hã TIes�a Cap,Há} cu"reIÚando ..�J.i1anhã'n�:e�tádio da rua 'Bõca·úva'� dindo
(]o eF�rLm ..�r}:) ('O Aval: que espera

' de�fortar- i 'coPtl)'II�,niento à quarta rodada: do rebrrno

f'rJ��.bol -€Dl '-ada -p ':1rte-�
CAMP':':li)NATO Cl-":.R!o:ca Em Rib'eirão;:'r,tto-.- Co-. . Em-:TefxElira de Cástro- zeiro 2 x Democratll
DE PROFiSSliÚl';AlrJ rintians 2 � c,omercial 1:· ," .. América' O: x Portuguêsa u

'

Em campina$'.';:'-'- a:üa..ra;'
. , .

AMISTOSO EM MIN.\8 '

ny O x Juverttus; 1
i -

:,:-
'

C�P.tONÀ�O 'PAULIST� G.ERAIS
Em soro�a-ba,-.: S�()B�"n." nÁ;,·p('.IMEí)tA DIVISA0

to O x America·l· ...

Em Pirncicabà; 15:de IIfo:
venbro l�càl' O x Fett:o':'

Fla- viária de Araraquára O. ."

me:lgo 2 x FOL·tug'lesa 1 Em Guarati1.lguctá·- Es':'
Cor..selheiho C:a:vão portiva 3 Botafogo de Ri-

Fluminc':.�e 2 x l'/::adurei- beirão Preto 1
ra 1

,

Derrotado em Curitiba' O:
.

.
.• .

'

:Jmprensa 'Oficial.' , .'

1\ equipé: ,do' Imprensa ,pelos .diretores,�.rédato�e�i e
Oncial 'Futebol Clube; con�' operáHo�- d� m,atuttno 'PIl
f�Jrie

.

e1tava
.,

an�Jlicla:dQ; rana�nse., No 'dia' segubi
pa;tícipQu das comemora- �f,l, pelo: mànhã: .rio

, cam:
çóes do .130'ani"ersário dé po

-

do. Atlético Píuanaerise�
fundação do "Oi &stat;lo �o .

.e,fetuou-se (I. encontro 'e'n-
,'.Paraná'.',·- órgão, líder da' Üe os thnes dós '4õls jor:

.

imprensa. 'paraitaense,'
.

e nais, vencendq O. quàdro lo

que ocorre.. sexta.Celra (lJ-: cál
.

peia contagem mín'i':
t·

.'
.

,

ma, apó" sensaélónài e m{I�'lina... ..
, A

êonvidáda� pela IÍnpot- vimentaaa peleja� LogQ: àL
tattte rÔi1i:á.;. a; dele.raçáo . do Pós efetfiou-�e .;'ahnôço' co;'

Em ltabfra _:_ V'llerÍo:'
. l'11bforê��ot da rua Jeroni- memQ1'atlvo dos '��stejos 'dó

doce 2 x 'At:4tico Mie .eiro O.
m� êOf'lh(;.'d�ixou est'a' Ca- airlve:.:sá·rio do:' �·O' Estad�

to pitai quinta.;felra, em oni- "do·Paraná"'�
.

dêJe partici
btis esiJecilil;' chegando a pando a delegação do Im':'
Curitiba às ultimas hOras pren� Oficial Fute:bol 'Clu-
da noite,. �e sendó recebida be.

',. " "

�
Em Recife -' Na1. tico 4

x Sul América o
'

, ..

� \ f

�4.", «c:
•
<

'.

� ."

'é' frac�,' \ nãci' "po��Uindo' .; dade 'máxíma ::q-q,e;:.Ronaldo
v,al:guafda: - e ,retaguarda "ti:n.i�fórma." n(j:."�?'- g()ldtil
capazes .de

.

justificar 'a '. surge-se :Wa1ter ';éoi'itra .ó, ar
pr,esên'ça ,dO 'clube em' cer-

.

'bltro::e é '�X'p.U só:,cda ,ca�
tame ú..o. Importante. Dai' tha. Ãr'ceno, deh:a"o 'cam
o fracasso do' prélío que po cairegl;í.qo P�:9-, massa.
remlro rm-bi�uba' e Figuei- gista/seY1lib .substttuído por
rense, para: o' qual", tam- AtiQva1!iq; Aos 44 "m,inutos,
bém" eQ:-rcõrreu o tra ralho _,�es );;câVelmeT!.te, "·0 ãrbi
ealamítoso do jUiZ.' _1.r'ro 'tro �{;:"'�:O,;Im,��ba

'

t,O:Ill
Boos. : .

'..
.' novo .- penal., .num la�lce·

;m!Í.,TENTts '. sem qÚlJtj.ue-r, :�t.6r'náliçla-, .

�

�

de;,' tTi.ili�l1o'�·,�quc Pthiêo';an;
tês éhtrara -'em' substitil1-
ç,ãô' a IJauIQ,: Protesta con
tra .3. decisão do'apitador
e é por

.

êste . expulsQ da
cancha. Ze'ca leva' as',rria,os
ao t_,stômago �e' dei�ai", 'o
campo � .0 priiri�iro tempo
é.::encerrando. '.ve�' a eta- \

pa final e logo 'aos 2 mi-'
nlJtos, sai

;
. Romenito .e· ú

jogo é dado por termina':'
dó.,

'Arceno .'abriu. O", escore

ao� '9 minutos; :uvido qu·
foi por RomÍldo. AOS 2�'

Osvaldo serv.e CaetanO: que
marca :. (impedido)" () s""

gll,'ldo tento.. Mi:tis dez mi
mitos e Izair,' receberido
i
de, 'Arceno" _ fulmina 'rio
ca:ltê".'atirando de' fora .da .

área�. Pouéô,,'detióls Walter
'comete foul -em' Arceno que
é' derrubado' dentrO d!,l. pe
quena aréa,' . :11arcand() o

juiz, com· acêrto, penali-
9S�QUADROS

COLAÇORADORES
RUI LOBO _ MILTON F.. A'VILA _. ORILDO LI�BOA
MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI

ABELARDO ABRAHAM

, . ,

, -FIGUEIRENSE Már

cio: Marréco, l!:diO, Se1':
gío e Manoel; Valério e

Izair; osvatdo.. J. Caetano,
Arcer;o (Aríovaldo) e Roo:.
naít.o.

IMBITUBA:'__ Paulo (Ju-
'

linho, Canário e Abemí

cio); Walter, Otávio, Ga
nuca e Zéca; Aurélio e

Llris: Canário, Bruno, Ale
míeío e Romerito.

4,
'" "San�a'Catarina 'em 5.·lugar

'4° lugar:-.,;'· :pari ..

5° h�ga.r .;.._' símta éa:ta':
I

rli1a".\., o"" •
,,_"':-

fIO lugál' ''';'' Pér-nambúco
.'.7° )tigar-' __:_. P�raná. :.,.

o certaÍrle' teve contrmii
qaue h�' éua: de oh.tem. -

.'

_o:.' __
: _._--.- ....... _

t·
1_---'

o
c'

camp'eonato naeioi:itu
dtl'tênis"dÉ(mesa que ora

se desenvolve nà Guanaba
ra; a?r,ésenta .�. �eguinte
cólo'cação': ..... " ': '

1° ju�ar - São Paulo'
2° lugar �- Oua"'abara

. 30 - Minas Gerais

�----

I Tl� Ri1m:dO'd� .Cadelra •••I }cl;IID klf/tdr/lf;k!.' \B !!J�- -_'_
�-------------------�---------------�

."�

Resultados 'de anteontem· do. 'Cam
.. \

. peonafo C�tar:nens� �e Fntebol
ZONA UM - Nesta ca

pital' __:_ Figueirense 5 X
Imbituba O,
Eni Tubarão _:_ Ferroviã

rio 2 x UrlJssanga O
Em !tajaí - Mareilio

Di�s 5 x Postal Telegráfi
co O

Em Brusque - Càrlos
Renaux 2 x Paysandú O

ZONA TR�S' - Em Iga
ras'-. -Olinkraft 2 x Gua
raJ;lY 1

.

Em Ca"'oinhas - Santa
Cruz. 2 x Ooerário O

Em Criciuma - Metro

pol 3 x Rercillo Luz 1 '.

ZONA DOI� - Em Ne
rêu Ramos''':'' j;trêla. 1 x

Ca.xias 3
Em JoinvUe - Américà

1 li: Guaran11
Em . .Taraguá dó Sul -

Baeper,di 2 x'AtlH.ico 1
.

�
Em Blumenall Palmeiras

2 x.;TuPf O ' , .'8OL.AtW$���OOIlWll.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



N rz TOU-SE CON-TR
da Convenção udenista, pois considera que,

"':"..--�---'---------......----

com prorrogação do mandato Castelo Bian-'

co, a questão está automaticamente supera
da.

,\,

BELO HORIZONTE _' Magalhães,
Pinto manifestou-se contrario a antecipação

lnstjJuto de Aposentadoria e Pensões .

dos Empregados em Trarsportes
.

e "Cargas - E D J T A l
\

o Instituto de Aposentadoria e Pensões'
dos Empregados em Transportes e Cargas
avisa aos senhores empregadores que' a par
tir do. corrente mês -o recolhimento das con

tribuições devidds' ao Institulo,' será efetua
do utilizando-se os modêlos DAF-4 (Guia
de Acidente ,e DAF-6 (Guinde Recolhimerí-
to), com as seguintes modificações:

.

1-· Na 'Guia de Recolhimento, a con

tribuições' devidas ao Instituto, será efetua
ção do' SalárioFamília (FCSE) deverá .fi
gurar no espaço entre {(Multa" e "Jurós- .

A. Trabalho."
.

� )

2 -O v�lbr da Guia.de;Acidentes vol-'
tará a constar da GlIia de- Rec61himento.

3 - Não,mais
-

erá. exigfd� a colagem
de contrarecibos nas Guias de Recolhil11eri·"
to devendo constar tão sàrn�nte o número
dos mesP10S após .a 'citação dos nomes dos
empregados.

4 _ Sempie' que .a émprêsa y�nJ:nl re
colher contribuições devidas ao r'IAPETC,
inclusive as destinadas ao FCSF. e haja pa

go quotas de salário-família a algum emnre

gado. deverá fazer no verso do pé da guia_ a

seguinte anotação:

Total de contribuições diversas, reco-

lhidos Cr$
Quotas de salário-família pagas ·.a em

pregados com - filhos, cujo, reembol
so declaro ter .recebido nesta data ....
.... : ...c-s
Saldo a. favor. do IAPETC Cr$
'Data e' assinatura do responsável pela
A

�

empresa
5 - Havendo saldo' a' Javor da 'emprê:"

sa, isto é, sendo o total das quotas pagas ·aos
seus empregados superior aQ tqtal a recolher
::to Instituto (englQhando tôdas. as: contribui
ções, inclusive, 'á�identês; terceiros>'e"FCsr)'
a emprêsa procederá ao lançamento acima.

inversamente, ou seja:
'

Quotas de salârio-famili�
pagos a. . .. empregados '

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

recolher. ao IAPETC ••. õ •• , • • • • • Cr$
Saldo a meu favor, cujo,
pagamento declaro me haver

, ,

sido feito nesta 'data ...•........ Cr$
Data e assinatura do responsavel pela

\

. HOJE O DIA "D" DE CUBA"

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

Pequenas . Notas

ração, "drive-car" (único cio
nema' na América do sul que.
possui estaciorto:nento .pri ..
vativo pam automóveis).
4) Recebemos cOl;respon

dêncill" de FlÇJrianópolis, no

. tamos' boas programações
recentemente. Bas ",ria' citar
duas obras primas: "Encou

emprêsa ,raçado Pontenkini", um das

'\ 6 - As Guias de Acidente serão preen- pontos mais altos (.ilcança:
. , dos pelo cinema em todos

chiàas em'2 (duas)' vias as Guias de Reco.. os estudo do "Wester,n", e

lhimento em 3 (três) vias�
,

inesq.uecív�l pela S811S'lbili·

Florianópolis, julho de 1964
dade com qqe Ford trat�m

o� ,Dersonagens_ Ambos mui-..

Rodolfo F. Pinto da Luz to, bem comentados pelo 00-

Delegado. Estadual, lega .Jorge R:>berto Buech-
. ler.

26.7. 5) Na semana cinemato-.

Vai construir?
Janelas, porias, porlões de ferro já eslão prontas, à sua

,
.

'-

disposição, em,
/

• ·,t

Compensados Paraná Ltda.
\

Rua Dr. Fúlvio Adueei, 748,-.ESTREITO

Compensados '. de Pinho, imbuia, pau-m-arfim, jacarandá,

amendoin, cabriuva1' loro, gonçalo alves, cedro e lambrí Co-

depiae

ppard) g:anhou o "oscar.", pa
ra melhor atriz, .por seu�de-
sem.penho ein o Indonlado.
"Tom Jones" foi considera·

. .

do a melhor película dq a·

no. Merecem destaque tam·

bém, os· prêmios auferidps
ao fil.me a Conqui�tll do

• Oeste, melhor sonografia e

. mel!).!)r edição. \

7), Nns próximas
'

c�rres
pondências, começareÍ1),os
um estudo sôhre o cinema

brasileiro,' desde seus pri
mórdios' e fixando'se mais
no oinema novo, e suas pos·.
sibilidades.· Ffl.remo8 ·tam-

bém um Telaciomu;nen'to
.

e

as ccnsequências' que tnirão
ao nosso cinema a crise que
abalou <> I país. Será publisa
do em cap;tulos. \ co'mo o co-

lega Buech1er. ",.,.,.." 1i�endo
com seu oportuno' "Curso

de Introducão ao Cinema.
'

8) Af'Sic;t;"'OR d':-':7lingo. o

esncf'ldn filme Fogo na Pl'l·

.
1

n'�;,p". iii cittt.do em corres- .

p0mV;118L<ts· anteriores. Mes

mo não st�nenmdo as exnec

tativa, .e não podendO nem

de lon5e SUDerar o memorá

'veJ filme "Guerra e .Humani

�ade", é um filme fundamen

�al para os estudflntec; d"l ar·

te cinematográfica. Realista
ao 'extremo "No Bi" é um

:fiime de guerra, . contra a

�gu'�rra. Devido ao seu ultra

realismo, Fogo na Planície
reoebeu (.iS seguintes consi

r'erações de um crítico pau
];<tra: Vejam "Fog9 na PIa-

.

. nirie", ,comprimindo _

o e'stO-
\ m<u!,o, tentando deter os vô

mitos e pensando que as

guerra é aquilo -: a degra· .

dação e a morte num pân- .

tano . solitário, numa estrll
da lamacenta, numa planú
ria esbraseada, e .que meda

Ih3s e P.'lórias não reanimam

10
'HNIsãWD
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_ A diretoria do Lira Tenis Clube, lem

bra: a todos os. seus Associados; que a par .ir

desta data não. atenderá na portaria do Clu- ,

be por ocasião d� testas, os sócios 'que nao
.:apresentarem Carteira.

. �',dutrossirri, adverte que todos os casos

4ev?rão ser resolvidos na Secretaria, inclu
sive nos dias de Ies.as, quando haverá exp »

diente da�: 14. às 17 l�oras,; exc.u ivam .n.e
I .... f'

·

para es;e nu.

Dia �6. Sabado
'" .

. ;
.

.

ção das CANDIDATAS' A.
·

CLUBE 5'DÊ3-NOVEMBHÓ
.. �

Dia 29 Q. Feira _' Fim de Férias Dan-

çante
. ��._-------------

"J

_'.: Isaue ae apresenta
RAI1'J.l:JA . DO

E O J 'T A l

_.

TARINA

JUIZO' DE DIREITO DA.
VARA DE FAMíLIA E SU-

CESSõES

EDITAL, DR 9TAÇAO DE

AUSLNTES CQM O f'RAZO
DE 60 (SESSENTA) DIAS

.'0 DOUTOR. DAL:
MO BASTOS SII(VA,

aos que o

presente' editál ·virem ou

dêle conheciÍnento tiverem

) que (expedido. dos autos
· na 2080, de. outorga judicial

I

tros de frente por vinte e

três (23) metros de. fundos,
fazendo frente para a cita
da rua, fundos COIr! as ora

requerentes e os' demais

condôminos, leste com JO
SE GAROIA e oeste . com.
NELSON DI BERNARDI, a

qual consta no registro
Imcbiliár·io· sob ,n° 13.365.
do livro 3-M, fls. 224, desta

Capital. 3° - E .como te-

nh<t aparecido compradOr,
oferec�ndo' preço razoável,

,

à vista, sendo aceito pelos
-

condôminos, as requerentes,.
.

que desejam �corp nhá:IQs', \ :�",�.�:.;" "

nQ ,��gócio" e�ã ,gjs�'J ��.�.->1.,1�1··
liilEdasl!?de fazê.to, 'víl'tü,

-

de da ausênéia de seus m13.�
/ �

ridos, cujo consentimento
é necessário 'em se tratan-.

do d eimóveis objeto. de co

munhão de bens. � :._ Dai

porque socorrem-se d� pre
sente medida, afim de obte·

re,il a. impresf:indivel outor�'

ga' judlci:>J, que lhes" peTmi·
tirá' suprir' essa fotmalida�
de no ato da �scritura. 5° .:_

.

Sendo justo o :motivo, poiS
inexiste posSi�ilidqde; mes

mo remota, de retô':no de

seus maridos, a p:-etensão
merece r:eolhida, nos têr

mos do art. C25, do Código
do prócesso C:ivil. Assim,
requer S8 'di :;ne

.

V. E-xa.,
ouvido o Dr. Promotor' PÚ

blico, mandar 8xpeüir edi
tais de ciLi.:·�;!.,,� pru:a. que
ANTôNIO JOi31B DA SILVA,

e ]'�OBELtTO Y),3� ! F"::.\1.'?

b!�LLI, já. qUi li_�!.:�2,Ll;:s.: di ..

gam se cdnt:G::��e.n C-:.l não

na vende. de sUJo lJgiti;m1!'l
no imóvel, se'1 p0ua' de fa:
zer-se o Sllp7·:��::-··:�_'(ltJ judi ..

cial à sua. re·�;e:.ia. D;�"':=j'L::" o

"valbr de hUJTI. F,J.i1 c.r;�::eL.t';Js

(l.OOO,on)�. p:'T" ei'eitc.;�;

cais. Têrr:Jos B"'. que pedCL:1
deferjmGlltr Fi Jrianópólis. 3

de junl10 de Ü164. Ass. Zany
Gon'ilaga -- A<lvogado. IDES·

PA{;l[W DF, T0í...HAS OITO

(8'): De:Firo a ini�h11. r;i:.e�i1·

:::8 Antâ'.1io .Jcsé d,,- Silva e

Noberto Luui"'delli,' por edi

tal, com o prs.,zo .de 60 (ses

senta) dias,. que deverá Selr

publicado uma vez no ór

gão cfi.0iaJ e duas vêzes no

jornal "O Estado". Observe

o Sr. e':;c\'j';'?'o o dIsposto no

art .. 173, inciso II do C.P.C.

lOem 22:6·64. Ass. Dalmo Bas

tos Silva - Juiz de Direito. ,

E para que chegue ao· c�

nhecimento dos' interes

sados e não possam, no fu

turo, alegar ignorância, ex

pecli o presente e outros
I iguais que serão publica
dos e afixados na forma da

Íei. Dado e passado"'Desta'
cidade de Florianópolis, Ca

pital do Éshdo de Santa

Catarina. aos 'oito dias do

mês de julho do ano de mil
novecentos e sessenta .e

quatro (8-7-64). Eu, Luiz Fe

lipe Jorge, Escrivão o subs

crev .

Dalmo B'l.stos Sil"a
Juiz d.e Direito. e'U exercí

cio, na; Vara de Família e.

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues. Cabral,
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gamf

Lobo E'Eçá, Mínístno Milton !.,ej�e da Costa. pr. Rubens
Costa. Coronel Cid Gonzaga, ]\I:a.ior Ildefonso Juven13.1

Walte� Lange. Dr. Arnaldo Sanf'ngo. D'll'Rlécio Seares

Osmar Pízani. .r». Francisco ES"'l11�,:- Fil110, Zury ��
chado, Lázaro B'il.rtolomeu. Ra\l: G>,-](h,5 Filho. lIhrC1110
Medeiros Filh'J, Luiz Henr;nue·t'I.' Qil"�;�'" h ("'n-l"" T>,.;

to Oswaldo Mcrítz; Jacob Augusto Nácul, Major Ed
m�mdo Bastos Júnior, C. Jamundá .Ó»Jr1'es Uarcia. Nelson

Brascher. José Ferreira daBí'va. C1('r\en�oall do Ama

ra! e Silva, Jaime Mendes, .Cvzama, José Roberto Bue

cheler.

. REPRESEN"'A '\fTEf'1 . '.. .

Rep'resentaçõps A.S. La>,q Ltrls ';:.':l \'--;'B) - Ru," .SeI?�
dor Dantas, 4'1 ...: 5° anríar - S":') Pa" '.0 � Rua VIt6nl't,
6fi7 - r.ppjun'o, �2 _:_ Bel!) F"::j_· ...""'·e �- S,:p _. P,ua. dos

Car+lós. [i<-;fl -- 2° an-íar - P,d0 Alez"e .r: PROPAL -

RUél Cef Vice-1�e. 4,)� - ?O :m'l"".

A1l11nr.i'ns mediante ccntrato de acõrdo com ã tabela

em 'vigor.
;." ',

ASSTN "TURA ANUAL c-s 6.00e.CD - VENDA. t.VUI.SA
Cr$ :30,00. .

. .

cadáveres".
.

.

Emanuel Medeiros' (corres

pondente de·C. R. em POrto

.l\legre) '

..
.

NOTA - Este artigo•.está
se�do Duhlicado com algum

,

temp0fde atraso, c;!evido a

Madeiras' Nobres para Beveslimenio nosso esquecimento.
_�_���......,.�__. � �_..;..,. ._-,........., .... ' ,'". ,:Jorge R. B.

CINE RONDA
áf'

...

dá o
,ESTADO DE SANTA CA·

gr ica InICIa a p.ueo em

.

Pôrto. Alegre" serão
..
vistos

1) Grande sucesso de pü- "A Moça 'com a Vl:l>lisé", de
blíco e :crítiea vem receben� Valério Zurliní (Verão' ViO-'
db, o fil;TIe deGeorge

.

Seaton lento), . do novo cinema: ita
"O Fal�ô� Traidor", no qual Iiano. "O falso-'lraid6r;:' �n.
se narram as façanhas de E-

.

teríormente citado e o wes-.
ríc Eriekson,

. considerado tern
.

"O sino da tra,lçãp'i, .de
pelo Alto Comando' Aliado.. um grupo independente '+
como um'dos seus mãis etí- merícano.
cientes espíões,> durante ffi �6) Tony Richardson; .' ga-
Segtincl,a Grapde Guerra. l1hou 'o "o�car" para' o �e- ,iuiz de Direito, em

2) .CirCularam . em Pôrtp lhor direto� do 'q�O, .d'� :;tcs-
eierclClO, na Va,ra de

.. ;t!'amíiia e' Sucessões.
Alegre,' vindos da' Argentina deinia de artes €i :ciE�nCias . de

. ,
. da; Comarca de FI0-

os atores' Anthon'y Perkins, Hollywood, pelQ 'filme "Tpm
K I M d

.

" .. .

. .i'ianópoli&; Capital do
ar

.

an en e Janeth Jones. ,SIdney Pqtler :foi
E t' d"

-

� S
:
'c

L
.

h p' ··t· .

.

.
'. .

.
, '.. ....' . s a o e anta ::1-

elg. e�:r:tOla.r,am, na capI� �onslder8:.çio 9, me l}�Q:: ;tt9:�__�... ; ;";,._ taXina .. "'a>+. fur-�� ,·tia
tal, _P�:rª,;...�P9.:S,. �,-;gllir,�"""--P?r"seu -dGstl1::f[Jenlt(1"éfu Í'�_ •

..,.,;
• lei e�' ,.

.

para Curitiba� Antes porém, ma voz nas s')mbrb.s'\:recen- . .. ' .'

foram entrevist;ldos pa Te: temente exibido 6Tn nossa PAZ SABER
levisão Pi'ratini; capitaL
3) Foi 'reáberto� apóf3 fi Patricia' Neal, gpe deve es-

mêses de excepcio'nais mi: tar, ria memória 'dos leitores

lhoramentos! o Ciné Marro- de
.

Florianópolis,' pelo s�u
cos, no bairro lVIenino Deus. trab,'ilho em Bonequinha d,e
Ar condicionado. nova .deco-· Luxo (Rmante de George Pe·

de consenthnento, em' que

são req,jerentes Diamantina

Costa da Silva e 6ut:r'is, ci

ta' os srs. ANTôNIO JOSÉ
DA SILVA E NOBERTO
LUNARDELLI, brasi1eiros,
cas�dos',' que se encontram

ém lugar incerto e não sa

bido, com '.
o prazo de 60

diáS, p�ra responderem aos

têrmos da ação, que se mo

cessa nêste juízo, movida

por D.Í.':lmantina Costa da

Silva é'Orhii1clina Costa Lu

nardeUi. '. bnsileiras, casa

rl..,�, .

residentes nesta Capi
tál, ,podendo d�duzir e'11

tridurJ as raz-3cs da recusa

SQb' D€ma de fazer-se o su

prime!1to judiciqlmente a

sua :evelia, após a termina

ção do prazo do. editE,!, nos

têrmos e de acôrdo com a

petição e despacho a se

guir tr!'!.nscritos: "EXMO.
SR. DR. JUI�: DE DT)"?EITO

.

DA VARA DE FAM:íLIA E
.

SUC'SSSõES DE'?,TA CAPI-

TAL. DIAMANTINA COSTA

DA SILVA ... e ORT.,.�i'-TDINA
COSTA LUNARDELLI, bra

sileiras, casadas,. de pren

,das doméstic':l.s, aqui resi-

dentes, yêJn :prante .V.
ExCia., através do (')_dvoga-'
do 'infra-assinado, dizer e

requerer o seguinte: 1°

As postulantes, c�sadas pelo
regime da . comunhão d,P,

bens, C0nf0rme' demons

tram 'os d:Jcumentos anexos,

encontram-se, há longos
anos, separadas dos res

pectivos esposos, ANTÓNIO
JOSÉ DA SIT..VA E NOBER·

TO LUNARDELLI, brasilei

�os, casados, ignorando on·

de 'possam ser localizados,
pois, dêles jamaiS recebe

ram nóticia� ou auxmo
.

de

qualquer natureza. 20 \'
Acontece que os cMais pos

suem, em comunhão . com

outros herdéiros. uma árell

de terras urbanas, sita à

rua rua Blumenau, n° 41,
nesta. capital, h�vida no es

pólio' de EMILIO .FEDRlGO
.

DA ÇOSTA, NA QUAL, está
à venda uma parte corres

pondente .� duz'entos e trino

ta metros' qu'1d
.

S (230
2)' ,- d' ,i )leJ '(,Y,;:::!ik � , OU seJa. e.

'�"

.

PR01i:.-:JA S(JFJS

OLHOS
use óculos'

bem cdoprcrdos

atendemos com exoridóo
.

suo receita de óculos

ÓTICA ESPEClALlZAD"

MODERNO [ABORATÓh
I

___
........_,___ o-;. _

Vai. COIlstruir ou :.td<)rnli:l'

Ind. ,l�TLAS S. \e ComércÍt. Metd!úq;-1Cêl
.Rua. Deodoro N 2�

.

Filia I Florianópoli�
..

---_._

DR. Sebastrão�Moura
CIRURGIÃO - DENTISTA
Clínica Diurna e No'.urna

ExDentista do Seminárlo Cé!miliano Pio XfI
de São Paulo.

Trátaniento Indolor peja Alta Rotação
'Protese

nORARIO: pAS 8_�n �s ] 1,30 e das
14 às 2030

. Rua' �unes Machado) 7 Esq. João Pinto
"

\
..._--_._-- ---_-,�.--- - ..

,{asa Preds�-se
Precisa-se alugar uma casa no centro

co� peças amplas e bom aspécto, possuind1
no mínimo 4 quartos, 2 saIas; depen�êi1cias
eompletàs ele e1'!1pregada e garagem. Telefo-
nar para 394�5, nos dias útl2is das 12 horas
em diante.

-

22.7.64�

DI'. Júlio Doin Vieira
.. ,

Comunicacão
.

.,
10

,

Comúnica a. seus amigos e clientes

mudança de seu consultório para a rua Féli
pe Scbrnidt n. !)l sala 50 - Edifício Jaque
line (ao lado do Hotel Cacioue).

ESCR!TOR'O DE t\DVOCACIA
DR. NILTON PEREIRA

Advogado
ABELARlJb H. BLUMENFERG e PERSl

A.HAHN
Solicitadores

lETS 'T'P,L\,0ALJ-HSrpAS r�,
:PREVIDÊl\iCIA SOCIAL," ET!�

Cons�lheir fra�· 48 - Sala 2:$�··
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,:>"/',

o Ra

Em compac.hía elo Go

v:::r.,.a_.or 1';cY ,""raga, se-

9-" "o'e, às 11 horas úa

manaã , rara
_-' ...._u L:.O Govêrno ,]o

Paraná, o Governador
Celso Ramos.

Na capital gaucha, o

Chefe do Executivo Cata
rínense presidirá maís uma

:::-união do Oor.selho de
·).(::seuvolvimento· do Ex
tremo Sul, que contar i,
aínca, com '1, presença
dos goverrador ss Ney Br3,

g'a, do Paraná, � Ilda M'!

neghettí '-') Rio Grande
do Sul.

":> Governa, 101' cetso
Ramos segue :1;?(;;:�n:Ja,:ha
ao do Chefe da Casa Mi-

litar, Ma:or E.Imundo
Eas( cs, Pro�e_;sQr 'A" cldcs

.

Abreu, Presídente do BD'2:,
Dr. Jade Maga hãcs, PrB-

.sídenre do BaLco Regio-
nal c;., Desenvolvímento

E(;onôrnico, e derr.a.s aSJ,)

ssores de seu
. 3-ovér..o.

Carnaval de Florianópolis fez
sucesso em Jolnvil'e

�TS "I/I""."ch'}ster .Cata
ríner.se, r a madruada .�,=

FARE;C
recomends

I
.

A :Ii'eueração das' Associa

çoes .tiurais de' Santa Cata

rma - FAn.E::3C,· recümen

ao. ·'l..JS SedllJl'eS f;l'8"J.uen
ueJ ue a.::;�uCla�0es rurais,
-l-,ê ell�a�'ninnern cfiéial�
___ .;.ÍLe, as agencias q_ó IAPI,
�.; �t;u;j a:O:;0cladcs corno di

• e.ó.co ue serem atendidos

!-lor êsse instituto.
l:0UJ.I.';;:'J.ae . a reconlenda-

I

_�� ):JLlJJ.1L:<lda no Cvm.u....:uca-.
___�".c;._;c ue junho e ju-

.-�....... ano corrente, o

__ .�'l, pJ.·e:;La <:tos segurados'
__ .1l'alS ou CiepeIldentes ru

_ ....J, ",e1'V1\;08 ue asslstência
u.' !UaoeúHuaae; auxili»
úve!l,..a; a1-it);jtJJ.!Ladoria por
lnvuuuez uu veuilce; pen
sa0 a<.Js ·benf:::J.lv!ClUuS .ti<.Jr
caso de morte; assistênda
médica; auxílio funer-ül e

01.1.0 ..0::; serviços .

.Amigo ouvmee, se você é
SÓClO ae uma associação ru

ral, peça seu 011C10 e va à

hgLllcia do IAPI do seu -fiU-

.
nH':lplO, para; cemo outros

Já' são, ser ta.nbeJ.n Uln as-

� ......ut.L1·""""'..J l'Llrai,· dG a-cora0

1CJ_!! o �,;-cacLlto CL3 Ti'âGa,
lh'ô',dores Rurais, é um tiü�.
to que VJcê tem, então 't\sc
êGse direito.
,----

.B'P.A'1f'rJIA. 2'J (OE). - O

Congresso Nacional cance

lou rcun �1.1o marcada para
esta t.r-"':1�). em virtude da
provável .falta de quorum,
para os debates. E!n· pauta
es.L,,",,'tP�Yl1 � .e....,'An�"=' consti
tucional do Executivo , que

equipara os vencimentos
dos servidores dos 3 pode
!'8S da República. O Con

gresso deverá votar em se

f!pnr'l.'" discussão até dornín-'
go, todas as emendas cons-.

o.ltucionais aorovadas
semana passada.

P��rOf:êt;tiJS Q�rerem reajusta
manta salarial

RIO - 20 (OE)

Aeronáutas e aerovíá
rios reunem-se em assem

�,Jéia conjunta as 18 ho
ras, com a finalidade de
apreciar os resulta "'os d03
entendímentos . iniciados

esta marhã entre Inter-

e

Apés o êxito dos cur

sos de Dicção e Shakes-

peare, ,pros�egl1e o Oíclo

Técnico Cultural da Rei

tdria da use, com os cur

-sos sôbre romantismo P.

:c�nema, ministrados, res

�pectivam,ente, pe.os pro

{essôres LI, ia Fag1,lndes
relles ·e Paulo Emilio Sal

ies Gomes.
Na noite de ontem f!)i

instalado o curso de cíne
j.'

Pila.'
�{ Representando o Mag-
1.,:
·:hífico Reitor, o Dr. Murilo
,,_Qonzaga Martins da Sil

. va, declarou iniciado o

curso sôbre cinema, apre

sentando aos, presentes o

professor F'.aulo Emílio

:;:lalles Gomes.'

As 19 horas e trinta

''minutos de hoje. no Palá

cio das indústrias a reno

mada escritora Lygia F:t

��ndes Teres dará início

ao curso sôbre romantis

mo.

'ortó Ale rea
,
.

do (ODESU,L

dos Universitários de Pes

quisa para a Defesa Na
cional (1942). l\�embro do
Conselho Uníversitárto co

mo delegado de alunos

(1944). Assistente. extra- de Filosofia; (1940). Mem
numerário da Cadeira de bro da' Delegação Brasí
Ffosofia da Fac. de Fi'os. leíra à I Conferência oe
Ciências e. Letras da use ral da, Unesco, Paris, 1946.

(1945). Professor da Fac.. Delegado. do BraSil ao to.

de Filos. Cienc. e Letras' Festival e. Cannes (1957) .

CIo. ,USP :(1964). Professor Correspondente .açredítado
:

respo+aável 'pelas" átivída-. junto ao, Festival de Vene

des cinematográficas da za (1947, 1949, 1951). De

trntversídade �e Brasílta, legado Bras1letl'o aos Con
Bolsista do govêrno rran- gressos da Fedération ln
cês, 1946. IV. Prêmios e ternacíc+al des Aréhíves

Professor Paulo Emilio Distinção Honorífica. "Príx du Film. Bruxe'as 094'1),
Salles Gomes: (CUR�ICU- Armand Talliar (1958) Copenáguem (1948) Roma
LUM VITAE). !prêmio concedido bienal- '(1949) Cambridge (1951),

..,. T':tulo uníversítárto: mente para o melhor livro Vence (953) Dubrovník

Bacharel em Fíosofía pe- sôbre 'cinema editado na (1956) Antíbes (957), Sto-
la Fa�uldade de Filosofia. França, "Officier dans l' ckol (959). Presídente :

Ciê=ctas e Letras da. 'uni- Ordre des Palmes Acade- de uma 'série de congres-
· versír'ade São Paulo. míques" por decreto do 50,S cinematográficos.

,u. Cm_'svs ext:raordi'-
:
---'----------�----

· n'í.rios:. École des Hautes
· Études Sociales et Jnt�r-

nacio�a1es-Páris (19�8/

'1939). École des Hautes

ll;tudes Clnematográfiques
Paris' (1946/1947), Irstitut

d� FEmologie Pal'is

(1950.'1951). College ele

F�ance (C�rsos de Merlp

au-Ponty) ,- Paris 1933/

principal: cartos RrumonC1

de Andrade).
- Esteve na China.

com uma caravana de es-
.

crítores.
Pronunciou cursos de

cultura em todo o inte

rior elo Estado de São

Paulo, promovido ,pela U.B.
E. e Depto. de Cultura do
Estado de SP.

Esteve em Braailía, a

fim de fazer um levanta
mento lecionar.

-E' advogada do E::s
tado de São Paulo.

Prêmio (quando
estudante, com a tese "Sô-,
.bre

'

as Liberdades"),
·OAB.

domingo no Clube "Har

monia Lyra", a casa (18,
Amizade das Senhoras das
Rotarianos da1ue'a Cída
de, com o Reperter �ocial

Lázaro Eart.olomeu, deste

Matutino, promove» "NoI

te de Fantasias", com um

grupo de moças e rapaces

da
.
nossa sociedade, que

aprese::itaram fa.,..,ta -ias rio
Baile

.
Mu�icipal de F'poH'5

A atra�:;:o foi h!cia-1a com

um desfile, das Garotas
Radar de JoinvIPe e Fpo
lis, Ester Gilda Douart e
Virgínia Marla Carneir();
Miss Perso:nalj'la(�e de' 's
c. de 1964, Ara Mar2a
Schaéfer; Rair:1U' do A.
:"'t.r(l;iCO Catarhe'-se dei
196.4 - Yeda Síl'Va; Miss
Radar de S C, de 1964 .:.., ----�.-----.,.---�--------------------------

. J!:va Maria Lisbôa Seg{lin- No 'Rro Grande do �'()rte: .

do o desfHe de fah'aslas

��nst���:;al u!e ;��':l� "h Ijvas e'st ( o' e'''� �8··O Isucesso naquela sociedade . \ -9:�' . ., ".'. -,. . (_.. "�.< r "o I �.;. .

_

Segundo os críticos job- ' - II li ....

. vilenses, comentaram que

���'�:��iz(!�2r���aa':0�e��� .(.. �.,� , �;� fra de" 'c··e" r'e 1-"stão' anhnarla como a que .. , "�'O .J (':1, ..i. ......." ,.

.

foi promovlra ra Lyra �1O

sábado que passou.

S �1 fi O R O S O'?
SÓ C A f E ,Z I T 3

D:I'�"f'>O riO r�1 d D 'A- Duuul'., U;' [��a O 0,$ ,nos de
Serv[cos ;n' ��nh,:l r?;J':"�<fn!"l

•
u ....u �u lo!tta ".iU

Completa hoie d�;<; �·�cs de existên:;i.« o BG�1C" de De.
S311'(11'dmento do Estado.

NrN'Cs 'e!" CIO - d o
-

" ..... �:..._, ...... � _u -",,1.<....,':" e pe:af;aa o BDE CCl1se-:-ui',
f "E12.:--:::e ccmo um dcs mais prestigioso,,<- t

- . .

� ..

_
es Loe_e:!El1en

tcs de f'rédito, 81rtstentes. no país.
'

SGb a p:-esidência do professer Alcide<: t. b'''''' e c�n

�2��O ,.�C.�l 1�r::: e��l:;� ;�, t:cnicos d� �l��",��? �;�h.�l'itc::'�
_

., ,,,,1L L ..... _,{J --� c'-'<,(�,. u.f.!!Julso ao deSen\r01Vl.l1Ul"O eco�
n(;1':1;cO de ,san:a Catarina.

.

De_de a ;sua instal�(ç'8,O, pelo GQve,:,nador Celw 'S',l)-

11'!CSJ_ c B::n2o de D8se:T:]"olvln1ento do E1stp..d'J 7e:::n CHI:�N
PI ;J:t S'L:�S 81tas fin.alid3d.8s que o credeD.(:!a-r'l (>0:--"0 Ulna
dr.s inJtltuiç:5cs qti.8 lTIui,cres beneficios t�r�· t;a�i�o fJ:o'
p�o;S"-e.::so de Santa Ca.tal'ina.

.

M�ss Brasil viaja hoje
para, os EUÁ .

,
'

CURITIBA 20 (OE)
Ange a VascoClceEos, Mis3
Brasil, embarca amanha

para Miami, onde tenta
rá cO:1quistar para o Bn

sil, o título de Miss U'1!

verso, Falendo aos jorna-

listas, Angela declarou .Qlle'
leva' para os EsLados
Unidos,'a mesma esperan
ça que levou à Gua'1aba
ra, para. a conquista. do
titulo nacional.

I
I·
I
, O sr. Nilson Bender, recentemer..te, endereçou a este

jo.mal, como já. foi comentado, uma carta com resposta ao

que, nesta seção, foi escrito em revide a ataques ao gover
nador do Estado, proferidos em rádios.

Não lhe acolhemos a prdensão exposta, de divulgação
da aludida carta, com base na lei de impi'cnsa.

O sr. Nilson Bender, por �eus advof�ados, foi à .lustiça.
requerendo fôsse esta fôIlla determinada de fazer a divul

gação pretendida.
N:osso diretor, também como adv.()gado, �ontestou-o

judicialmente.

--�--�------�--,------�------------.--�--------------------------------

D -S�I·AD'O Vicio Técnico Cultural prossegue com
F1.d:n::!:'·;�:':�;:':�.':lor:'C=�-l":

cursos sôbre Cinema e Roman.tismo
CangrDsso Suspend'êU a

'Reunftlo d,e Ontem

ventares de suas' entída
des e o Mini�t,ér'io do Tra
balho,' visando a, uma so

lução para o reaiustarne-i
to salar+a' a l.ue têm di
reito desde l°.d e Julho úl-

. timo.

Centrafs Ilétrkes de
. Santa Catarina S, A ..

-.AQUISIÇliO DE TERRENO -

A CELESC, tendo necessidade de adquirir ,uma' -área
de terreno. dá ordem de 10.000 m2 par:ra construçã� de sell
ah1noxarifado geral, convida aos interessados em vender
'1m imove_! como a()ima re'erid'l, a apresentarem SU'l.S pro
postas em seus escritórios localizados à Rua Frei Caneca;
: 52 ...� �"(lnõmiclJ. até o dia 31 do corrente mês.

Adianta ainda que dá preferência' p<.I.ra terrenos com

fácil acesso, situados ao longo da BR-59, no trecho com

pree!ld:do catre Barreiros e Serraria ou em Capoeiras.
A CELESC reserva-se o direito de aceitar' ou não as

prcposl'8S que lhe forem l'lpresentadas.
.,
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RIO, 20 (OE) - O PrGsi
dente da República confe
renciou esta tarde c:Jm o

GClvernad:Jr do' Rio Grande
,11 Norte, sôbr'e a situaqão.
1,0 Estado f 8.0'.319r':0 pelas
'nundaçfes, O S1', Aluisio
Jll.ves che:,',::JU hoje pela ma

nhã ao Elo e deverá avis-
1'''r''S8 'linda hoje com os

l\�{lnistros JUEl'eZ .rráv0ra e

C:;rcleiro d() F]rias. FaIan
(1'1 13 i"!�'-e�l,sq. o G,""vGy-na
dor do Rio Grande cb Nor
te de�la'!'-'u ('1"0 í:rJ% da sa

f!"! de Ce�eQlS no 7:stado
foi dest-'ulda pe'."s i7Ju.,rlu
ções e Tle as 0,o""'-'uni-':ani'ies·.
ferroviárias estão interro:n-

pidas pela queda de pontes
e barreiras. Também diver
sos trechos rodoviários es

ão interrompidos, agravan
do a crise

.

do abastecimen
to. Segundo declarações do
.sr.· Aluisio Ahres, 15 mil,
pessoas Rerdel�'lm suas la
vouras e' estão sem trabà-.
lho no Rio Grande do Nor

te. Hoje a noite chegará a.

Guanabara o Governador da
paràíba sr. Pedro Gondin.
Traz um re1.<J.tório comple·
ta sôbre os danos e Un::l�

estimativa da verba neces·

s-"r'a pgra reconstrução dor
t"'e"hr;s fe:-:--oviários e rodr

7ü'Íri.r�s, SE'w'm8.o as última

notícias, cheg-adas do n'"

desj'e, as chuvas 'parárfl"
ontem e o twuno'ho.ie,mar
tem-se nnblado. O princ'
r�l nro"l))ema continua. se'

�0 o flhasteCl""1ento. _com '

Marinha e a FAB C'11aborar

do no tra"..,Y)n,rte de vívere'

pam os �"t."40s atim!Íd0�
RIO, 2!) (OE). - Prestar

em conferência extraor.., do declaracões .a imnren�

dinária em Washington, nuando de sua chega<;ia 3'

i!'iciaram 'uma 8"·r1e de Rio, o Governador Aluis"

consultas privadas e in- '. A.l"es rl.i""e ser c'!e cala�

formais, num es�ôrço pa- rl.<t,de núb1\ca a situação ri',

ra conciliar as' opiniões Rio Gr.<.mde da Norte. 15 m'

dispares, sôbre o modo ','e pessoas estão ao desabrip'

frente ao de:icado -problo.- e 1.400 casas foram destrl"

ma da subversão comul1.is- dfi,s nelas inundacões. Dr.

ta instiga<"a pelo govêrn<l clat'ou ainda Que as li�açõe'
de Firlel Ca�tro. s"�ndo rodo-ferroviárias. estão i,...

acusação da Venezuela. terrompidas pela queda di.

Lyg'!a F. Telles
Formada 'em . Direlto

pe:a USP.
Viagens: . Dois

mertos de seu�

lanç<:t
livros

"Histórias do Desencanto"

e ,"Ciranda de Pedra" em
Portu aI ·(Lisboa). Na

ecasi.ão pro""unciou confe

rências sôbre "poesla mo

derra" brasileira. (Tema

\

1>ontes e que o problema do

�bastecimento está ·send.o
feito através do rio Paraí

ba, via Ceridó, que 1/3 da

produção de sal foi perdida
e 80% da safra de cereais

QUEM F, Pi\.ULO E.
. S. GOMES

foi destruida pelas inunda

ções. Concluindo, afirmou,

que felizmente está afast�

da a possibilidade de epide
mias, graças a ajuda Fede
ral.

Dtretor do "Estado de São Paulo"
Visita o Palácio - .

U professor Décio de Almeida Prado, Diretor do Su

plemento Literário do "ESTADO DE SÃO PAULO", que em'
Fiorianópolis ministrou um curso sôbre Shakespeare, es

'teve em visita ao Palácio do Govêrno e ao' Palácio da Rei
toria, acompanhado do jornalista Am"1ral e Silva, Diretor
de Divulgação da USC. Na s�de do govêrno foi recebido

pelo professor Nelson Abreu, Chefe da Casa Civil e pelo
Major Edmundo de Bastos Jr., Chefe da Casa Militar. Na
Reitorja foi recebido. pelo Reitor Luiz Osvaldo d'Acampora
e pelos Drs. Aloisio BIasi Secretário geral e Murilo Mar-

.

tins da Silva', Diretor do Departamento de Educação e Cul
tura. Os flagrantes .fixilm aspectos do acontecimento.

Ontem, o renomado crítico teatral, esteve' em Itajaí
onde !:l.S,sistiu" como convidado de honra a noite ue autógra
fos dunm.te a Feira do' ivro;daqua!a cidade, quaneb os 'es
critores l'él'lcl�s Prade e S.ilveira Júnior aUlo::;rafaram St.l;"", .

��
,

1954). Cínemathêque Fran

çaíse et Muséu du Clnéma
- séances

-'
de Formation

et Illustration-Paris

(1:947/1954). III..Athida-

'Primeiro Ministro da Fran

ça, .em 1'960. "Prêmio Fá
bio Prado", 1962, para o

melhor roteiro cinemato

gráfico. Delegado do Bra
sil no Festival de Cann'.:!s
(1947 " Q18). V. Atividades

i;SI' c i fi a s. Entre as mais
espee., .eas, Entre as mais

importantes:
.

Co-funda:"
.dor e dirigente do Clube
de Cinema de SP. na Fac.

'.

Cümpn�§ta
WASHINGTON - ":0

(OE) - Os l\\'lt'�istros .ele
Rela�õe'5 Exter'ores das

\ r:�:pública'5 AmeTi>::�aT)ás,
que se reunirlo ama-.-,ha

.

I

-----�-------

Mais vaôllas para o nordeste
P,TO. 2fl (n-.:;-:) - r,heO'�rá t,'Jdo o naís. o sr. Raimun,

3,rnr.phií, lU) Rio pnlcede1'1.te do de' Brito adiantou ainda

da
.

Inglàterra, mais dois que o Ministério da Saúde
está enviando pam. o nor

deste grande quantidade de

meclicamentos; afim de so

correr às populações flage
;Vacina será distribuida por ladas pelas enchentes.

milhões de doses de vaci

nas Sabin. Segundo decla

rou o Ministro da Saúde, a

---- - --__ ---

RIO - 20 (OE)
Por determi"ação do

Presidente Caste'o Bran

co, o setor financ2:ro, l�O
Govêrno '!::cd estuda-,' em

sua r�F:Ycl de hoj�, tOCh3

nilativas l:i.Q

desc1plinamento das ven

das a crédito. O .chefe do
Govêrno disse que agira
nêstes problemas a:)enas
como intermediárlp. enca-

minhan matéria para
• estudoS.,

.

des Universitá.rias: Mem-
bro da Comissão de Fun-

Es:a Casa, SUa BD Jardim Ai�ãntico,
• {. I '

Póde Ser Sua
I

Presenle -de A·Modelar

:XVIII
Do Diário:
La-.:;es -- 13 - maio - 6·1: No hoteI' tive a gratli vi-

,/

sita de José Maria Arruda Filho, tio que há lo�gos a:rlo'S'
não via e que, embora de.sconfiado como bugre ve

lho, não desconfia de que muito lhe admiro e prezo a

Pllnetrante inteligência, o agudQ poder de análise, dos

latos e a, senslblllOade pelas coisas do espíritó, que a

autodoxia não limitou.
.

Tem um livro escrito e' parece desconfiado da sua

valia de. publicá-h). Acon:telhei:o a que o fizesse, ven

cendo-me 'no pavor que sempre me acompanhou de

meter o nariz em· critica literária. Mas, na verdade, o'
seu trab'llho valerá pela sinceridade de um depoimen
to autêntico, pelO seu modo especial e até agreste de
'ver os fatos, pelo jeito caboclo do seu bairrismo de

sentido construtivo e, também, pela origu1.alidaàe eclé

tica, que mistura vacas e versos ...

Lages. disse-lhe, terra opulenta de tmdições, ca

pital política, servida por extensa v.ariedade de temas

e assuntos, hi�tóricos, sociais, folquilóricos, econômi

cos. ,. não tem bibliografia! Os seus autores, 'conheci

dos, na verdade, são meia dúzia: Vi<Í'l1 Ramos, Indalé

.ciO Arruda, Mário Costa. �.

O seu UVlU �"'J.u. ••. __ .". um, de inegável utilidade.
E papeamos. Entusiasta das raças crioulas, mos

tr'a-me fotografias de animais, bovinos e cavalares, de

pêlo duro", para exaltá-los:
- Bichos desse tipo e dessa saúde estão-se aca- ..

bando! Hoje; por aqui, cuida-se muito em qualidade.
Mas. , . e a quantidade? Êsse é o gr.ande probl�ma,
.que não estamos prevenindv. As grandes fazendas di

vidiram-se e sub-dividiram-se. O consumo de carne muI

tipliéa-se pelo crescimento populacional. Multiplicam-
se os mercados. E a nossa fonte produtora em vez ele

aumentar, diminui ...
O problema, de fato, merece meditação, porque é

ii1egÍivel e já está apurando, nos moldes tradicionais,

por enquanto: dilrlnuição do produto para' aumento

de prêço!
Mas as perspetivas futuras têm linha mais dura:

falI?!. de carne por falta de boi!
.

E daí? Que adiantará

o preço?
Impõem-se, desde já, providências preventivas.
Do contrário, cOm a inércia, estaremos preparando

a vitória revolucionária do& vegetárianos!
\ '

xx xx xx
_

Espero, em breve, receber.o livro de mais um C011-

terrâneo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




