
",

,

,,�\";\':!:\��"�:;�::"!i�2'!:';Y'�i':,'?::}7jN:j,�r��������,l�;��f'�",,;:-��,��tf:Y"o/ij';i�'·',;�')i)':.,7ri�:�!�!i�:;��'�\il?���
-�--_- ......,;__...

"

...
"

-';;'_"...
'

.0;;""."......'.,...' _';_,J <;

. ; ',Cr$ 3,*�(J,.,.

.' ... :·l �. ':,'."',' :._:� };:_�,:.' ",'','" �' ." �I�:. .: -. "�" -r-:
.

Ealmon contra a

Prorrogação
BRASILIA - 21 ,(OE)

T�bém o deputado João,
O.a I m o n manifestou-se �
contrário a prorrogaçao
'do mandato do Presíden-e
.Oastelo Branco. ,De_clárou ,"

que se. o Presidente eon

eordar com a prôrroga��( ,

até 67, deve-se" âdmltíi '

.:

que êle seja capaz' de con-

'

cordar mais tarde com no-'
v� prorrogação até 68 ou.

7,0.
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.Barra�em 110 IUo GaVeir_áS propiciando u.m)'ú.J:nP.pto , de 2mJó KW'para L.')ge& ','

,

'(TEX."Tü N\ 8".l\\f'lN.\);'; ,.",'
,

'

-'C-u-----b�a,,·�.\!�i Ser ';'jsólada do
restá ·do 'Continente

.

WA.sHINÓT0� gual, deverá s�guir a 11).e5- teriores do Brasil, qcclaro.l
• '

ma diretriz: ,às" demais ,. qvc 1)OS;30. pais ,é favar[t-
,,(OE) \__:_ Deiltre as só,l1ÇÓC" 'países, a�ora b ,l;>rásü; s'1o vei a ruptUra' colctivfj.' e

t?r�fi��a� a ,-serem . ,lil1i)()s�' ravol'áve$s' li: 'ap,ltci!:çt,6 de, . 'compulsória dai. reliú;.óell
tas coütra Cuba por !:t$f\l:�{�.; todá�.

'

':
" óés>prêv'l-shs" "dilril0t�iá ticas ,e ';�on.SlUares

São a'Venezuela, dest�cal1�!"'::�o �., � :li-i�rânt�ya;J; cOl�1; Quta: OI)t�bt, :mânte�'
sê 'as' soguintes: Ról-11Pi;' no,de �sj.stênG�à" ,Múi'(hh,-, "vé' confc·.r'ê)'i'cia corn Õ Bc
n)ent-.o' dé relações, dlplo- exce,to intervc11çáO" i{réii;.� . /-cretã.rió de EStac;lo_ 110�te
:h1'ltticas e tconÓJ.lli�as ç da. O Bra'5i( ç�'a:.' ,�vor d-Ít }lnieric1:no Deal1 R'ij.Sk, ,c

su8�nsão de tOctcis as ·co- i"úpt,ufa 'de relações; ,De, corri. o chanceler venezu<)
muni!'.açõeB. As opinf6es o-Utr.o lado, ai'lunCia.�sé' Que la�o IgnáCio Borges. Qua[
dos países parecem estar o sr. Vasco -Leitãõ

I

qa Cu- guer decisão,' -d�.- 'acôrdo
divididas, muito el�l)Qra li- :nha, é ind.icado presidente com o. Tratado do Rio de,
geiramente. Chile e Méxi- 'dos trabalhos da conferen- Janeirb, para aplica:ção de
co estão contra a aplicn,- cia. Falando a hJlprensa, -penalidades contra t:;)' r,egi
ção de sanções. O o Urü-" 'M:inistro, das; Rélações :E.'x-' me d.e F�del Qastl'O, re-

'------.----- qúer-s"e� a maiorJa tie 2/1"
HAVERÁ ANSJA DE COMPRAR"

'

Isto e; 14 votos a favor
das Banções, a serem 3.p1l

,

cadas, j á que �l Va.ises fa

zem parte 'do, t�tado.
'

,"'-

ONDE? 'POIOUE?;

Política d"'"" ,o
, :'.

. ,.

contlnua'ra"a mesm'a

n;iel Faraco' da Indústria �

Comércio. A deliberação
foi tomada em reunião com.

o. Presidente da Repúblicá
e os Minist.ros da Indús-'

ttia e Comércio, Planeja
mento, Fazenda e os pre
:lidentes do Banco do Bra

sil e do Instituto Bras�lei
,ro do Café.
_,_ ._

"

Aindà O juJga'menfo pela
justiça m,ilifar

São. P�i110
.; .

21 (OE)

O JuiZ José Tiriocó Barre-
to, da IIa. Auditoria 'je

Guerra, sediada ént São'
Paulo declarou que, bas
taria adícionar-se um pa
rágrafo ao artigo 108 da

Constituição, para (permi-
tir a JuStiÇa Militar, jul
gar os crunes de seguran
ça int('� '. Os juristas Ga
ma e Silva e Miguel Réa
ie, defendem, a mesma· te-

S\8.· considerando porém

BREVEMENTE: ALGO ESPARTOSO EJI

que bastaria uma regula
mentação COll_1. 'base no

4-to Insti.tucional..

BRASILIA --r-" 21 (OE)

o lider do GOVê11'l0 na câ
;,nara 'Federal, declal'OU

que seguindo o seu pensa
mento em apÓio a vonta

de do· próprio :presidente
COts�lo Branco, vai votar
contra a prorrogação elo

, mandato, na reunião. do

çongresso, que se inicia

118, no.ite de hoje. Explicou
no entanto qVe. q, e�e�},Q_�
deverá

.

�êf· �ov�eú'W
. a;pr.Q:V.

'.

is .ái �orientes

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

-Tt..C- G�U1E-IR0-98-S\:H.-:;g;llfi,(jJiH-;-'� ]
,

.

.0 T r: ;" l' ti lMeteor'I)i(',:;tC\.' I 11(b'tntese do UolcUru G\)lJllletcorwóglco, de .

Ao SEIXAS NE?'"f() váHda ati' ft"l ;�:.:.l's hs. t"lo
, dia 21 de julho de 19G 1,

Frente ;Fria: Negativo: Pressãn Aimosférka :\'lédia:
1030.1 Mili�ft1:úl3; 'I'emperatura Médut: 17.7 Ccnti.gra
dos; Umidade J'tl:lati\'a 1'Iléilla: 95.8%; J'luviosidadc:
25 mrns.: Negativo - 12,5 mms.: Negativo
Cumulus - Círrus - Stratus - Tempo 1'1'16cUo: Es-

'

táveL

Laguna. Alegou o repre-
sentante pessedísta que

aquêle município precisa
do conscíente

.

patriotismo
com que a referida Comis-
.são vem buscando solu

ções. para os problemas ,�"
sul .do paíS: '

'

_.,-;._---------,--�--�--,---

ONDE? POROUE? O QUE?
--_......_- ,_�-----

Irmando CaiU pede a Assembléia·' a criação de
um PÓlo de desenvolvimento na cidade de Laguna

,

" o Deputádo Armando . indústria e. população. eK- blcía. Legislativa Santa Ca -
. .

�

.. --'-'-�---'

tensão região Vale Itajai. tarin�.". "TODOS CORREIAD· PAlA
'qual representa fator de-

CaIU, ;reqUereu e a Assem

bléia, Legíslatíva .

aprovou
mensagem a·· Oomíssão . 'In

terestadual :da :Bac!� Pa

raná-Uruguaí 'no sent'\.)(J'
de que seja 'ciiado um P::>
lo . de Desenvolvímento em

.

�
.

císívo economia êste Esta

do e Na�{fLO. Baudaçêe.s,
Lecian

,-

Slowinski, Presí -

. dente 'em exercícío A.'35en',-

.

Idêntico telegrama .[.)1

dirigido ao coronel' Almir

Pereira de' Castro, Diretor
do D,N.E.F.

'C�MPRAR BARA,TO

Com ·êxito prossegue o

Técnico CUltural da U S (
Mais, uma vez o Poder

Legislativo' do Estad� de'
Sp,nta oatarína dirige-se

nossa ,C<:oD0i11ía;

1eiro ela) CongTcsí__\lJ� do

Féc1ératfun InternmlOual des

. hai;lives du Fil:rii: BtUxe1l1s

(1) . .17'< CO)eI�llaguéín (1!J48)-.
RQ,na (1949) Cambridge
(U)!jll,Vcnce fUh)3). Du

llrovnik' (19;')6) AnUbc�

OlJ57} Siocl,]m (959). VI.

mand Tallier. b) ,- LiHOS

coletiyos:' DEP01MENTO

l'l\ NOVA GERAÇÃO (943).

THE CINE!vlA - Edi teci.

by Rogcr. MUI1VCll, Lum1on.

1.'951., fe CINEMA BnASI�

I,IANO" Sih'a Editore.

Gênova, )961. CIl'{EJYlA PO-
. LONÊS HOJE -' Mas:otl(l

OJ�n-b Ecl{tôra, 196�. O PER

SONAGEM. Dl):: FICÇAO (Jl'l

prelo). Além disto ,publicou
em catálogos,' cJ:1t.álogos cc"

letivos, assim como ar!'i

gos,' ensaios e infonmtçôes
em jornais e revistas espe ..

cializadas,

Veiculos que Trafegam Irregulat
me,nte Serão Retirados de Circulacão

1

ConfOrme nota já cli\-lll

gada pela imprensa e emis"
soras de rádio desta Capi·
tal, a DVTP, ini:::iarú 110

próximo <Ua 27 intensa cal1l

panlr!'l de repressão à sone

gação de impos1.Ds e taxas,
fazendo retirar de ,circula

ção nos termos da .legisla
ção em vigôr, os veiculos

que cblivere:l1 trvJt:;_;ullc1o
irregularmente. Pura tal,
equipes de Inspetores c j)O
lieiais do Pelotf'to Oe Tl'[ll1'
silo inspceionarã.o c1iIerC11'
tes pontos da CI}_\)Hal e mu,

nicipios vizinhos, notifleul1
do os inÚato.l'es '8 retirando
de

'

ciI;cúlaçâo os veIculas
sem coildição ete. traff�go:

DIIlE;TO.

���,�
'Ge•• ,• .,,_ ';

� .�:,DÍt�::��'
"i·,ANO M'

'.
'

PORTO ALEGRE) 21 (OE)
rani aos primeiros minutos desta tarde
capital .gauclía os governadores NeyBraga

. e Celso Ramos; respectívamentedo Paraná
e Sta., Catarina ..

'. AI;ÔS ., almoçarem nó Palácio Piratini
com ',9,' gov�i;nadóI< ILdo Meneguetti, os

. 3

'pa!-·tit;!ipar� de. uma reunião;' onde 'i;liscuti
ram assuntos econômicos do' Rio Grande .do

,Sill; Pru�atiá!e St,�, -Catarina,
'

: .. •. ,.... ,

.
Ney.Braga �e' Celso Ramos, deverão re-

gressar .aínda hoje.
.

'

; C0111 êxito .,prpssegue o contatos com os alunos da ' de Merleau - Ponty - Pa- do Brasil ao Festival ele

Ciclo. de 'ProqlOçGcs, Técnico Universidade, corno- "ínícla- ris __:__ 1953/54., Cínémathe-. Cannes (.1947·1D4!l). Membro

Culturais dn use, realiza- ção" de um curso que irú que Française et Musée du do Juri do Festival Interna-

dei pelo Departamento' de organizar. V. Outras _<\t.ivi· Cinema - Séanees de For- cional du F'il Expérimental

fi'" Mil1istr6 Juarez Táyo- l<;(luca'j'ío e Cultura da Rei; dados. E advogada elo Esta- rnatíon et Illustration - Pa- et Poétíque Knocke-Le-Zou-

1.�t,- ütutar da. pasta da. toria. do ele São Paulo. VI. IJ}'.V·a ris 09'17/54 -,_. 111. Ativida· te (Bélgíca i, 19'19. Presí-

Viação e Obras Públicas, O Ciclo, constante, de vín- F. '1'eUcs e a crútica, Numa des Uníversltârias. Membro dente, ele uma série de fes·

h índ 11 t· te cursos; ministrados, por enquete promovida pela Cá- da Comissão ele Fuudos Unic' tívaís.. Delegado Brasileiro
c. UInlll1 ·0- ne n �.,ellç:.,) .

�'ara à relevãriéfa d(' our",:, professôres ,de Tenonie ,in· mara. Brasileira de Livru, vCl'sitários ele Pesquisa pa" aos Congréssos CinemaW-

em nosi'-O E-.")tado, cu,'a j)'l.-'
tornl.-'.cional. foi id'8alizado foi '?lassifieado "Girando de nt a Defesa Nacionul. Assis· gní.f\cos. Komeado redator

· rillização hnportar'á, em pelo Reitor ,João David Fcr- Pedro.s como um dos roo tenLe extr::mumemário eh }}l'l:Jc-i:LJul ela 'favola Redo;l'
, ",' . 'i '1 reira Lima e deverá pros-' mancos' (um elos dez) rna.\� Cudeira de Eilosofi� > da ela. sui' })]'o1)lemi "lo Pros-

serlOS pr-e.ru..,?os pflrá _
.,

seguir ate ce7.embro,. exigidos pelo público para TJsP. Professor' da Faculcla· 'pettlve dElI Oinojna Latino"

On1.el11� o j()i"I��listn ,

,

Pé- uma. reedição. Eis o que eliz de de J;'.ilosoJia ... da TISP i}.!TlCTioano, (\p Sost ri Le'.'an·

Inklativ·a;. cro parla- rides P,udó. pirbtor da 'Dl-' de 'seu livro o admirlÍ"el 119(1). Professor responsá- w·- 1062. Í)elDiSac1o Bras_i·

f,llelltq,r, "Pesst,'ál$ta, < Abel' visiio��t�",.�:i;>�qsií.<? Cultu-
_
poeta. Carlos brul�o.nd" ele vel/pelas atkilhdes.'einemn

Ávila' dos 'Santos . PN,pÕO �:'emcu-o�� 'do .Mi!�tiif�9-0. ,4Jlell�de, CIR.�1j?A DE p�;::.c _1ogrflfiC'us da Un�\,�rsidade
·

'àquele alt.o �-uxri11r dó Go-" �r.�'l:ésentou. -a-:�scrj-· -Tm-it.'3'-:é �m 'grandcr livro e de�Bl'-ilsília. Bólsis1,<l 'do Cu"

vUrno da, R,Cpública pro _ tora Ligia ,Fdgun,des Tolle!', V. é. uma r0111ancL�tq ele vérno Francês (Ü)�6). H"

vidência. do maior in!;erús- que mjn�s_t]'a: 'um, curso' só· verdade" eis, em resúmo. o Prêmjo e Distinção, HOllorí- ,

se, 'consubStanciada no :5P- bre romantisl11.d. ; que· tenh,o a dizer·lile rJepoi, ficá. Pl'ix j�1'mnnp .TalHer

· guiU'�e despa�ho teleg,táfl� ele ler ""'ús originais corn in" (1958), Premio eoncegic1o
co:.

,'PQr C)1.jtro làdo; l)rO�segue ',terêsse que nã.o exc]wa o bienalmente para o melhor
. "o" .curso' sóbre cÍlloma. mi- .

esoírito crílieo' e se foi eou- livro sôbre- cipemu editado J>U]JJicações. a) --- Livro:
n\stra(�o 'pejo professor

"Marechal Ju"réz T2- vertendo em ,cmo(,'ão,' ele na França. "Offteier elans JEAN VIGO - Etlitions dll
.. Paulo Em�Uo Salles Gomes.'

vora, DD. Miriistro da; ,Vla- leitor fascinado pela texto. rordre eles Palmes Acade- Seuil (Paris) ',,1937. Prix Ar·
. 'Jr. O seguinte o pro��m!\,lD, '

c.ãó e Obra,s' pú.blicas ' OontHúdo ,eO)11, grande fõ10· miques" por, dGcreto. do ·.1,°
-- elo Curso' "F;sr:ob Romàn- -

'

Brasilia. ,Assf'mbléJa, Légls- tk8 do n�asil _ OR Pcetas
go, disDondo eenas e episó" MinIstro da Frfli1,';'l em

latlva. SanLa yata'rina, (0-
T,. li r;01':c'1-\ RO�1;\NTJ"

dias com seguranr;a ele 1960. Prêmio Fúbb Prado

man�o -- c,0l:rhec1.11'Iento, . cA. BR i\8U_j;::iRA,
.

qll�'m sube 6 'q\\b .istú' '�ia�';: (1962) .:__ para o,melhor -

'atr.a:VeB. :prqnUl}cl_am !1[.,)'. TL, (!ONCAt"fE:� DIAS E zendo. criando" realmente
teiro cineml\t0fi,Tfiflco. DeJ�·,

deputado Abel Avil d
... ,

. " 'gado do Drasil .,ao,.' r:.;","s,J�,)l.,._�l",
.--. .. ,,<' f� ,u, ?�' O n�m \''';:r,,�}n. \ :; ;!." pC�f1ç,\ls VÍ\r�isi� l1lão 5\�J;1]e9 I ele Cannes. "�o Jt�ijd!ífc�,
sal1;U?s, ortl.�m parali:3a(�aO II,' AVV/I,BJ!1S D� AZE- pe'j'Sbi1agens;, V{6.omptis-:41'�bi . ,- ,

.

�bras
..

cargo DeJ?artalp:el1-' VEDO'
..

I,' liúo.' l'pe.rt\lfbador,., qye i ilps. "·51'ccíl'kas. En1ír0. as mais

to Nacional .Est.r.ada:-- .de· prende e:, nos USs't�sta, que
'importantes: Co·ftindador' e

F.erro, :).. sereili ·re'alizâ:díts I,'V . .l'7A(:{UND1'i'S VARELA f f àiri;;-ente do Ciúbé de Ciue--

V,ia\:õ.o Férrea ,s'�ultà' C�c ... ,-- ,
" p nos .ue. so rer e ao mesmo

ma de São Pm.li() (�940). He-··
., E CASTRO ,ALVES tempo. nos oferece ó remé- .

iatiüa, sob empreit'atla ÜS· """sc-q'r". '.r,D""A LYGIA FA" dl',O
dqtor "de ,Cinema da SP

-"" -'-,.< \.., n Co.111')Cl1�;pclo.r ela P,�'ó,
t� . Estado, motivo iJteXi3' OUNDES TELLES lAlg1.jl1s pria arte". E,iWS súo as, oh" (1941/-:14). Membro ela Dele-

têl1.cia· vérba'S' prÓxu'lO
,. gação Brasileira À I Confe-

dados e observações). servações, dos críticos por- '

exercício 1.965, .ápeÚl 'u5- I. Titulo -Universitário: tu!;,ruéses quando esta auto.
r;;w·.ia nera.l ela Unesco

sência sentido seja reeza (Sub-comissão de Mass-Mé-
. >, .,. Formadfl -em Direito pela ra lançou. Ciranela de Pc-
, """'nada 'lne'dl-da'

.

Vl'Sto c." '- clia) Paris," 194G. Dele:r:1clo
u.u , ,

,,,,,

Univenidade ele São p'lIl>r. dras ,naquele País: '''SUbÍll' ' "

-uc.Parelu aqueles .servIp'os II. Linos publicauos e pré- do tão alto. c por m(�ritos
fase coricluBão adiantada'

mios: PRAIA VIVÀ, contos próprios a. autora pode 01'·,

ê mesmp porque ditas'
(194�». O (jACTO v}.--.:r�,wU'_;, gulhar-se igualmente de ser

) obras, mélhorarão '-condi-
'LHO, cont.os:-' Prêmio Afon· contada entre as mais ge,

�ões técnicas tráfegó, P'_'):
so Arinos da Academia Bm- ni.Ünas-- romancistas elo 110S

})orcionando maior 'pro- ; sileid de' Letrás, í949. CI" so tempo" ..,.,__ QUEDES' DE
gresso parque r industri:_JI� RANDA DE PEDRAS,.!"(l· AMORIM. "Lygia F�gundes
Vale Itajaí. Além disso, < ".

m.�nce ,(1'955, com três edi- Teles é.um dos mais for·
paralização referidos tm-

cões, "endo que a última fo.i tes talentos de ficcionista
'ba.l�o8 ;:acárretal'á desem- Jn;blieacla, 11á dias). HISTÓ- que ulti111amente nos. tem

prego 'mais trezel;ltos Cirl:- RIAS 00 DESENCONTRO, sido daelo C'onhecedor" -:-

quepta operários, afoi"'.-i. d 1 t't to Naeio JOÃO PEDRO DE ANDRA·
JiÍlúmercm " depêndentes, o

prêmio· o ns 1 u
. .

nal do L.i�rO, 1953,
.

HISTÓ-- DE.
. Clue 'poderá prig1I)-ar grave RIAS ESCQLHIl;)AS, P:rê
prciQlcma;" soetà.l; êom" r0- mib Boa Leitura, 1961. VE- É o segumLe o progrtln1Q.
{flexos píincilpalmel1:te, co- RAO NO AQl,1.<\RIO, ro.man· qo Curso sôbre "Teoria do
mércio fécula e madeira.

ce" 1963. (quando estl.ldàn- Cinema",
Apelando sentimento 'cri;3-

te recebeu prêmio da 01'- 1. Exibição do filme lU- linck e� F_lorl'an'o'poI1'�·

tãos' e patriótiCOS vossên-
dem dos AdvogadOS �o Bl'a- ROSCIilMA, MON AMOUR, -

ela, êSte· Poder tem certe-
sil, com a tese "SoBRE AS Discu!3são a respeito do en- Em visita de illspeç5.o

za eminente homem pú- LIBERDADES"). III. '7ia- rédo. a. sua Filial de FloriUJJó-
blicô procurará dar con-,

gens: Esteve em Portug�11 II. HIROSCHIMA, MON polis, encontra-se ne8t�

tmllid!1de al�çlidas obras, (Lisboà) lançando seus li- AMOUR: A memória. Capital '0 Sr. GARRY J(_).
restabaleéento, assim, tra.1

vros !'I-!istórias' do Desen. III. H1ROSCHIMA, MON SE' PECOLLO, Gerentf
qtiilidad� alto cométét·:>, contro .. ·.e Ciranda de fe- AMOU�: O alllor e a guerra. Adminisfcrativo da il1lpo.r�

-------_;...--------------"-,----
dras. Na oporturiidade pro- IV. HIROSCHIMA, MON tante firma LINCK 8/A,

Prorrogação 'será aprovada afirm'a mmciou uma série de con- AMOUR: COIlclusões. Novt). com Matriz em Pôrto Ale

. ferências sôbre a, poesia exibição. gre. Em contacto com êst(:

I,·der ,do 'goveA_rno moderna. brasileira, sendo. V. SITUÁÇA@DOCINE-\jornal,S. S. l11anifestou-s�.

tema plillcipal' a obra do MA BRASILEIRO. Exihi· -:--------------------------

poeta Carlos Dmmmond o.e ,ção elo'nline "Vidas Sôea,,"', Oficiais Arg,e--I"lnos ,em ,Cuba
Andrade. Com uma carava- rrofes�or P'lUlo F,lllilio -

ná de escritores, teve � fe- Salles Gomes: Currículo..

licidade 'de conhecer a Chi- (Resumº).
na e grande parte do mun- 1. Título UIÚversitário.

do. IV.' Conferência: Além \ Bacl�arel em Filosofia, pela
d.as que pronunciou no !.JS- Fácl.l}dàqe . de iFtlosofia, Cién

trangeirO, mini.strou c,\:'so� cias e Letras da. Universi·.
.

de cultur_a em tod�_O f1-tl.-'" qade (je São 'Pnulo. n. Cur,

rior do Estado de sao
_ _lPau- SO� �xtr�ordinários: �cole

10, ,prpnio"idos. pela yn1Q,0 de;;; Hautes Études' Ciw;)l1la

Brasl1eit2. d··
Depto. de
tai'!a

.

favorá.veig à prorrogação
alimentam a -cada instan

te. Sôbre o voto do anal

fabeto, o "deputado Pedro.

AleiXo
.

declarou que. a

emenda pod'etá ser rejei
tada em corisequ�cla do

trabalho que nêsse senti
do vem· sendo aesenvolvl
dó por dIversos parlamen
t.utes. por sua vez, o se

nador João Agtipiúo disse

acre;iitar oue sua emenda
, •

_
:;". ... ,.�, .. "'.I-'

oo�a ratj_jjfrodá" con'i lü!tlOl"

di
' '."" ."," <,' - .'

ARGEL - 21 (OE)
Uma delegação militar ar

gelina dirigIda pelo co

mandante. Ab(lel Ghani, e

composta i)or 6 oficiais, .

viajou com destlno a Ha-

entu.siasmado com n pro
gl'e:.sso ele Sta. Catarina,
que oferece 'p};celE'l1te cam

po pata máqull1:J,S rodo
viárias e l\gr.lcolas, equi-
pamentos' para co.llstru

ç�w civil, indUstriais, etc.
Ao ilustre visitante, apre�
sentamos as nossas boas
vindas.

yana '\lia' Paris. A delega
ção vai assistir na capital
cubana, o

I
aniversário da

revolução de julho, a sé'!;
.comell1orado dia 26 próxi
,mo.

PORGUE TERA FOBÇA.l107A
·l PA· ··ftA BARATO?

O� ,A POIU!UE1 w.:�..;��F::;"--

tl){)'1"\.,)hiqliU� - 1"'11";,<'
'

• (1�'±�/47-)� I1;Stlt�t :�-�'1;!�::u-

RIO - 21 (OE) - "O _--'_

Gdv�no manterá a atual

polítiea cafeeira, que vem

sucitando geral desconten-

tamento da cafeicultura,. c
seria a causa da queda do

volume das e�rtações".
A notícia de que à po

}í·tica cafeeira não sera

mudada, é do Ministro Da-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"4 Uberdade da Igreja·· no Estado . Comuni.st�."
.GregÓrio Vivanco Lopes .

Sob o título acima foi Comunismo e 'catolicismo
_
dista "Pax", ligado ao go- tado Comunista", o Ja fa-

publicado; meses ':ltl'ãs um 'são têrmos tneompatíveís. verno eomunísta da Po- moso autor de "Revoluçã,o
trabalho de lider católíco a incompatibilidade, como

. lônia. e Contra -Bevolução" e co

brasileiro, l:ro;. Plínio Cor-. nos mostra (> autor, nao Essas . repercussões dó. autor de "Re;orma Agrit
rea de Oliveira, versando se limita simplesmente a trabalho, inclusive atrás da ria _ ,.Questão de' Concí-

sobre a situação da Igreja questão referentes ao mui- cortina ,de ferro, são con- ência", eleva inais uma· vez

nos países de além cortina to .maís longe e se baseia, sequência da importância o nome do Brasil no eená

de ferro.
rr

numa ,oposição fundamen- da tese
.

defendida pelo rio internacional, mostrasi-
Cine SÃO JOSE' - Fundamentando-se na tal de �outrinas e. de eon- ilustre Professor, bem co- d oque ainda hã, em nossa

Fone: 3636 mais pura:' doutrina cató- ceitos, de tal modJ que à mo da consistência dotitri- pátria, católicos inteira

lica e de�uzindo daí, com existência de' uma tenda nária e sólida
.

ar..gumenta- m.ente fiéis à verdadeira
doutrina da Igreja, e com

ela coerentes até as últi-

.

..,

. .... .-...tIl>

:/1C(}/7teC/;71entos <ocos_, .

. \�
t

�.L '.

�\ • �
..

'

'\lA.A1
------------------------

',.

1 � Obteve grande sucesso com" sua, apre
sentação em nossa cidade, o cantor- Mar
cia Ivens,

menta" na progressista cidade.

xxx

xxx 9 - Num grupo de amigos, jantavam no

Querência Palace os casais: Sr. e sra. dr ..
Mario Meyer, e· sr. e .'1. sra, major Hugo
Souza - Pontificando com sua beleza . e'

elegância, a sra dr. Meyer (Maria alivia.'

2 - Não foram desfavoráveis, 'os comen

,.,.�". tários da nova orquehtra do Lira Tenís

Clube, com a sua apresentação na noite
de sábado último.

xxx

3 - Já está de volta de sua demorada via

gem a São, Paulo e Rio .de Janeíroj- o ca

sal sr. e sra. dr. Francisco Grilho (Anita).

10 - Observa-se que nossa capital está e

voluindo, em ritmo mais acelerado no se

tor de construção .: Um ediffcio de dez

andares com modernos e contortaveís a·'
partamentos, vai ter início a construção
na rua Tiradentes esquina com Saldanha
Marinho.

xxx

4 - O dr. Deodoro Lopes Vieira, partici
pará da' 1O.a convenção da Câmara Júnior

que será 'nos Estados Unidos no próximo
mês.

xxx

xxx

11 - Pela Vasp viaja amanhã para 'Bra�i
lia, o simpático e elegante casal sr. é' sra.
dr. Colombo Sales (Deyse. O dr. Sales
que ocupa o cargo de Vice-Prefeito no Dis
trito Federal, -transfere sua . residência, por
tempo indeterminado.

'

5 - Em atividades a cronista Lili, da. Ci
dade de Brusque, com o baile das "Debu-

, tantes" sábado próximo nos salões da So
ciedade . Esportiva' Bandeir�nte - Aten
dendo o honroso convite do sr. Orides
Schwartz, Presidente da credenciada so

ciedade, estarei presente ao acontecimen
to.

xxx

,

12 - Itajaí: Virginía Maria Ramos e Alf're
do Eicke, marcaram seu 'casamento para'
o mês c\c janeiro do próximo ano.

xxx

xxx

6 - A divulgada elegância de "';c 7::.:"::,
foi ponto alto'em recente reunii.o, no "A
merican B'3.r" do Querência Palace.:

13 -' Jantavam muito bem acompanhados
,

no Iate Clube de Cabeçudas, os discutidos
jovens: Nereu Ramos Neto, Carlos.' Ectu::1r··
dro Paulo Pimenta.xxx

\

·7 - Amanhã, a brotalândia estará. em

pauta, para mais' uma reunião dançante
na sede do "Paineíras"

xxx

,.' •• f .. ,.;

14 - Aconteoendo muito bem acampa

',;,l1hado nas reuniões socíaís, o sr. Geqrge
Alberto' Peíxóto.. ,)1.' .. r- '.

_.

'<
"

� , .... ,,' " ", ' ."'; �

8 - _E' com granele satisf'1.ção que aten-.
derei ao. simpático convite ela .Diretoria

) do Clube /Joinvi1le, para participar do bai-' 15 - Aniversariou ontem; .0 sr. Zeferino
le das "Debutantes" a se realizar dià 29,." Cq.rvalho Neto, um dos Diretores da Cai:'
de agosto próximo - Um

. coquetel en1
, }Ça Econômica Federal, de Santa Catarina.

"black·tie", será oferecido pela Diretülii'l.· 'Ao aniversariante os noss'os melhores voo

do Clube em fóco, marcará o aconteci·
>

tos' ele feliCitações ...

xxx

----� . ..:.. .._�---_.._'_.�----_.

ALGO DE BD" ESTÁ POR ACONTECER
,

AOS flUE NÃO PODEM GASTAR

MUITO!

(' ,: 'l '

, ., 'J' • �
,

J'''':'l ""í' 'i' d', i'1: z�'r! m J, \.1 (l;": '\. ii li A
•

'-� _- ..
,
--_.----�

\

,',

POR�UE? ONDE? ----�--_._--

---

Nada de
. REBITES'\:.

,.

Eixlja en! ...eu earr'J

LOlla dr. trelOS 00L,'\Do\S
- 60% mais' n� f;provúta
men!..:> d.9.S LOl!8'.

"

\. ,.

PROGRAMA DO MES'
CASA DOS FREIO�Dia 26 - Domíngo Encontro dos

dos Brotinhos ,

Dia 28 _ Terça-Fe!ra _ Irm5c' co�tra
Irmão

Rua Santoo Saraiva 4:5J
,I ESTREITO �-, .,�.. ,-"--",,.,.;.... .mento.

OBRAS DA CAIXA. ECON
� Faça ·ecQnômia cOmprando . diretamen
OMICA te de Fábrica.PARALISADAS Estão' paradas as obras da· __

.

------=----_------

construção do edificio da Caixa Econômica
á Praça 15. Ó silêncio,a falta de atividade

, ,

a suspensão de todo o tTabalho ali vem sen ..

d d JuÍZo d.e Direito' da Vara dos
O nota o por todos- ha muito tempo. Feitos da FazeÓ'&a. Pú,blica

Vamos' averiguar os motivos da para- e Acidentes do Trabalho da

lisa.ção e depois voltaremos ao as.sunto. Comarea de Florianópolis.
Edital de Citação com pra·

Por enquanto 80 nos resta perguntar ,ZD de dez (10) dias)

t d t-· f
.

d Q' h'? O Uoutor CLÓVIS AYREScomo o os es ao azen 0:- ue e que a '. GAMA, Juiz de Direito da 2.0

"il�, Vara Cível, em exercício· no

A PROPÓSITO' DO FRIO' .. : Como
.

� 6argo d3 Juiz de Direito 'da
.

f
Varo:). c�c:::; ::: =�tos da Fazenda

assunto éra o rio(estava a 14 graus ás qua- PúC:�l:.'. ê.' A0�éientes do Tra.

torze, hofas,ontem) um amigo'contou a ane-
balbr '·'ú1 r; ;marca de �'loria-

• n6po'is, '':::'apita'l do E'st'ldodàta:"um -camarada dizia que em S.Joa- de Su,n!ü. Catarina, na forma

quim O frio era tão intenso,tão intenso nies- . da h,i, etc.
. .

'
. FAZ SABER a todos que o

mO,que um cabrIto pulou de uma pedra pa- presente edital de citação
ra ou�rà e ficou parado no ar,geladinho,ge- . virem' ou dele corthecimen-

1 d h' d lí to tiverem, que na Ação Q.e
.3 in D, uri� o... Desapropriação de n.o ....

-E ° outro que 'escutava:Não pode ser 343/64, que move � UNIAo

e a 'lei de gravidade? .

I FEDERAL contra IDA RAN

ZOLIN VIEIRA, que por
-Más O mentiroso não se deu por ven- pq,rt'3 do procurador bastan

cido:-Ora,a lei de grâvid'a'de desde cedinho te da desapropriada foi Te- Feitos da Fazenda da. Co·
querido o levantamento to- marca. da Capital.

-::',���t;,����ijf!:\;lada ta�;p�;n... tal��t
" "

'

tânç�a deposi-

CINEMAS
,

PROGRAMA DO DIA

ás 3 _e 8 hs.
"

John
.

Lcdar
Ann Sheridan

-em -

TR.<\GEDIA NAS SELVAS

/

Censura até 18 anos

Cine RITZ
Fone: 3435

ás 5 e 8 hs.

John Mills

Dorothy MacGuire

- em-

A CIn!\DFl<\ DOS
ROBINSONS

PanaVisíon-Tecnico lar

Censura até 10 anos

Cine ROXY
Fone: 3435

ás 4 e 8 hs.

Uma conhecida história a

presentada pelo cinema' Na-

ciona!!

- em-

PEDRO E ,PAULO

lógica de ferro, a tese que

defende, o Prof. Plínio ehe

ga à conclusão de que a

ig.reja só poderia aceitar a

liberdade nos· países bol

chevistas, quando esta . a

brangesse a' possíbllídade
privada. Ora, prossegue o

autor, lutar em defesa a

destruição do comunismo
que baseia necessàriamente
na negação da propriedade
pa;rticulaJr. Diste decorre
que a Igreja só pode acei
tar um" situação de Iiber
dade no Estado comunista,
quando êste, entre outras

coisas, lhe possibilite a lu

ta pelá destruíção do pró
prio regime. ,.

.

.. : ., ....

.. Neste estudo comprova
se plenamente ;t af'írmaeão
feita por Pio XI, na '�Qua-

necessàriamente à destrui-
ção do outro. .. .. � '"

.. A tese do ilustre cotóli-
co patrício vem alcançan
do grande repercussão,
além de nossas fronteiras.

. Grande número de perso
nalidades 'do meio católi
co mundial, inclusive vá
rios 'Cardeais, 'têm envia
d ocartas laudatórias ao

Prof. Plínio Corrêa de Oli-
veira, a propósito de
trabalho.

Duas tentativas de reru
tação apareceram em jor
nais poloneses, sendo uma

delas na forma de "Car
ta Aberta ao Prof. Plínio
Corrêa de Oliveira", pu
blicada na peimeira pági
na "Klerureki", orgao dó
movimento católico esquer-

Censura até 5 anos

Cine GLÓRIA'

(Estreito)
Fone: 6252

ás, 8.hs.

Paul Newman
Pie r, Angelí

,. -em';:__

•. !

MARCADOS _PELA
SARGETA

Censura até '18 anos

Cine IMPÉR10
(Estreito)

ás 8. hr ..

Jean Servais
Dawn Addams

� elU-

OS MENTIROSOS

Censura até 18 anos

Cine RAJA'

(São José)
ás 8 hs.

Joan Crowford
Herbert Marshall

Jani� Paige
-em-

'. ........-,
ALMAS NAS' TREVAS

•
Censur,Q até 14 anoS,

dragessimo Anno", d� que

-�;<
.

_/

i�rl ..../���.�-:_ 4 ��_ ""�J"4Ii.","�- .: -"'"� i 1.lA < «
� _A

l�,;����l '�'.) .:_��
<:

;J.if ,l !ÇI�:'
.

;'�4�';frl����:;�i��� r ? /�·'·f� l� A \.' �.,\...�::.l(.J"1..l.J
. .r» , .'ii_,J

-- Osvaldo Mello _._.-

RACIONAMENTO DE LUZ Com· a
.

desculpa ao povo de que ha necessidade
urgen te e inadiável

.

de se proceder a um

curto racionamento de luz (mais de dez dias
não é tão curto assim) racionarri.entó que se

fará por zonas.enquanto durar o trabalho
na usina de Tubarão.Florianópolis.vai lem-:
brar-se do passado.embora com a fartura

.,' .de luz 'que ha �or)aí,inclusive da iluminação
I,

. ,. da Ponte .Hercilio Luz. '.
• "

f
'L

,

-,'1

o fáto é que há necessidade desse ra

cionamento,clesde que a usina esteJa sem

-pre em reparos,até que cessem os lpotivos
dessas providências anuncüldas pelas nossa·

eqüssoras e pela imprensa florianopolita-.

I

nas:

Está tudo muito bem,mas,o que lem
bramos aqui nestas linhas e o fazemos a pe
)dido' de muitas familias é de que não se es- .

queçam de avisar com antecedências,as Iioi�
tes que haja r3.cionamento e quais as zonas

da cidade que tenham de ficar ás es�uras,

para que sejam tgmadas as providências
n€cessarias e as familias não sejam surpre
endidas com a faltas de l�z e,mboI:'a por pou-
co tempo. /

Ê que nem todos tem a boa sorte d� se

rem servidos pelos motores que iluminam o

centro..
\ . __

O racionamento' começou
'

ontem com

as ruas ás escuras.Valeu a luz do quarto
crescente•

Não
.

Quebre . a Cabeça

------------------------�---------------------------------------

Resolverá· seu problemp em

peças.· e acessórios : para:
V-ofkswagem _' WiUis - .Ford - Dauphine e' Si:nca'

Além disto SUL PEÇAS está proporcionando descon
{
itos aos seus distintos clientes de 20%

ção de que se reveste.
. Com êste trabalho "A

Liberdade da Igreja no Es- mas consequências.

�'_. �

...... �.«/fIA ..
seu

FAZEM ANOS HOJE,

memno AILTON SCHiVIIDT
-'

O' inteligente menino Ailton Schmidt
é o encanto dó lar do nosso estimado colega
de trabalho sr" Amilton Schmidt-e de sua

exma. espôsa d.
.

Dilma Schmidt; pessoas
bastan te relacionadas em os nossos meios.

O Ailton Schmidt que no dia de hoje
, completa mais um\.aninho de vida ver-se-à
cercado de carinho de seus pais e de seu vas

auspICIOSO evento, receberá,' estamos cer

to círculo de amigos. O·nataliciante, por tão
tos, muitos cumprimentos, e os quais nós de
O ESTADO, nos associamos com votos de pe
renes felicidades extensivas aos seus geni
tores.

- sr'. dr. Hélio, Silveira de Souza,
_ sr. Roque Filomeno
_ sr. Artur Humberto. Ferraresi
"_ sr .' Nuno de Campos.
:_.. sr .." Osni Beirão Raff
_ sr. Arcenio de Oliveira'
_ sr. Leon Gr'ams

.

.
\

.

sr. Francisco Gotardi
srta . Neusa' Berão Bonnassls

- srta. Maria Stefano Koízias
srta. Maria Célia Veiga

,- srta. Dalva Botelho Monteiro
_ srta. Tel'ezinha da Silva ..
- menino Anibal Afonso de Ataide

UM MUNDO DE ARTIGOS PASSARÁ

·A: CUSTAR MENOS!

ONDE? POROUE? DUAIS?

FORM,IPLAS
Fàbrica de mesas formica, cadeiras es·

tofadàs em plastico, conjuntos para bare>:
Rua 14 de julho n. 160 _ Coqueiro:;

próximo ao (Estale.iro Naval).
Linhas' Modernas - perfeito acàlba-

E D r TAL
t�da neste Juizo para paga
mento do preço oferecido

pela Autõra, à título de in

denização, de vez quet'foi
homoiog.f;l;do o acôrdo de
fls. d.os autçls, em qu!') a

Autora e Ré acordaram com

a importância _

oferecida. E,
para efeitos 'previsto.; . pela
aF-t. 34 do Decreto-lei n.o. ..

3.506, de 27 de dezembro de.

1958, é pasado O· presente e·

ditaI, que será publicado na

'forma M. lei e fixado no

lugar de costume. Dado e

passado nesia cidade de FIo·

rianS>Polis, "OS dezessete
dias do mês de junho do
'no de mil novecentos e ses·

senta e quatro. Eu, Edson de
�oura Ferro Escrivão, subs

crevi.
Clóvis Ayres Gama Juiz

de Direit.o 'da 2.a VJ;l,ra Cível,
em exercício .na Vara dos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



sessões à (o,Rven<ão dos
democ'ralas

o presidente da.Câmara esta noite seria procurac.
gresso reiniciou suas ses- de Deputados Jonh M,�- a forma - de apresentar,
sões depoIs do recesso ím- Oorrnaek, Democrata de com a maior clareza, a

posto pela convenção do Massaehussetts, manífes- posíç ão de Ooldwater.
Partido' Republícano, mas tou 'ser duvidoso que c, ... -

. "

parece duvidoso que eum- Congresso .conclua suas 3,- Os senadores ceruocratas
pra seu programa ,de ati- tívídades para êste .anoan- se reunirão hoje e traçar"
vidades antes da reunião tes da· ínauguraçã« : (l� uma campanha parlamer
dos' democratas ern. :agôs-, reuníãó partídáeía. em :.'\ - tarvem :

que, procurar':
to. tlantic' C:ity,é a :24 deagôs- conseguir a aprovação ('.
A duvíea surge ante' a to; quando os. d�mocráta:< maioria das iniciativas :,r

perspectíca de uma, luta
. aé';igna'rão

'

seu .clndidál.cO'. gíslatívas <;10 presiderv"
partidária em tôrno ao pro- presídencíâl. "A, ,data em Johrrsc-i antes de sua ré"
lieto-cJ;e-lei lPara combater que encerrará o. atual p�� níão.partídárta em Atlant
a pobreza iniciativa que o ríodo de 'sessões ,dcpénd�- City; Ccmbínaram real'
govêrno do presídente L rá, disse, ,'cio' 'projeto-ter zar Ior zas sessões no Se"8
Jonhson considera índís- para cOInbate'r a, pobreza, do' reuniões aos sibarl.og,
pensável. O' senador Bar- paralísados : atualmente da. urn.,' esrôrço para terminar

. ry Goldwater," candídato ,
na comíssão de 'regula- to;'cs os assuwtos nenden-'

presidencial dos republíça- 'mentos da. pânia,ra de De- tes- artes da data marca-
'nos, .votou

.

contra _

a" me- ." pu:tados, .� :: , da em agôsto.
,"" "

dída, na comíssão.

2 - Agora que atingimos a 646. publi
cação de Cine Ronda, desejavamos saber a

opinião' sincera de nossos leitores sôbre nos

sos artigos. É de nosso interêsse saber qual
mo� realiz�r a�gumas ino�ra�ões em _�ossa o, julgamento do povo sôb�e ,'esta

.. inovaçãocoluna pOIS Cme Ronda Ja e uma realIdade, 'd' l' t' d E t d'."'.. .

na VI a Jorna IS Ica e nosso s.a o.
. Uma realIdade de cmco meses, onde
não pou')amos sacrifícios para criar um só- PedirilOs aos leitores que tenham idéias Câmara Junfor reun�da on:em:
lido �mbiente, cultural em, Florianópolis. Er novas ou que desejem publicação sôbre te-

r
.

I .....
-

oros muitas vêzes cometemos mas, felizmente mas de interêsse que nos comuniquem. Es- L.l nUSSfifS" '., .

'

, ern15rentestivemns consciência dêsses êrros e estamos tas opiniões devem ser mandadas aos ende":
tentando eliminá-los. O importante é ir pa- rêços acima, para termos uma base de nos- t�

,
"

r;' . �

rá a -frente com cor�gem e 'idealismo. Mas, so trabalho. Talvez a :ri1;aioria de nossos lei- �in'fnS, tHre � nr�s
varr.os aos nossos planos de inovação: tores não sabem de nossas verdadeiras inten A Câ�a�a·,JÚniO.F· de

. . . ·ções' .. Nosso único objetivo é propagar a FlorianópoliS �steve retini-

.

1 -. PlaneJa.m,os real.lzar alguns debate�l e. simplesmente. Como ,disse mais acima
da ontem para einposSar

�b f ' b d t
.

'os Dh;etores. dits 'Comissõesso te lImes eXl 1 os �ecentemen e n� capl arte cin�matográfíca em nosso. EstadQ, PJlrÇl' Perq1anentes.': Na ausênCia
tal� ccn.1o fazem nos. cme-clubes .'�slm . t�- o coleoO'a Emanuel,' podemos ter sido muitas' do p,resi,dente Antônio
d

.

t d d d d Grillo, que, se ·encontra n,aos teUGm opor um a e e a.r sl,las OPl?�- vêzes agr�ssivos, mas ,gostamos' de colocar Gtiarabara,' presidiu .

a
-es e m�lho,rar sua cultura cmematograÍl- . 'I' .

d 1\T-: - _' li',·
.o·

)..� _

�

'" ;,. as'COIsas em seusl ugares, nem que oa. 1'lao sessao o jorna sta. AID;a-
ca. Aceitamos sugestoes sobre nossas IdeIas , Ih'

'

,

I'dade tI'pJ'C';
ral, e ,Sihra" Vi� 'Pre�idçnt"

_ .,

'

T
. e orgu. ,O nosso, mas numa c . .,- da Câma��, .. Júnior.'

,
N�

q�e p_oderao �er'en�lad:s a .rua Esteves tJU- m'ente provinciana, é de se louvar que uma ocasião o Dr., Deodoro LQ-
mor 178 011 a redaçao deste Jornal, em nosso '

'f
.. '. d 'do d 1

.

pes, Vieyra, pré$idente da
. b' d b'

.

"bl' coluna, que ugm o aos mo" ....s. as co .unas, ,Comissão Nacio� ,'qe Ex-nome. AceItamos tam em
'"

e at,es em pu 1

vulgares de nossos jornais. tenha-se imp0s- pansão' da' :Câm:,t:ra Júnior
CO ou em particu, lar,' �om t�das aquelas pe�- to. Nossa primeira publicação foi n; dia do Brasil teceu ,prololiga-

t h d d
�b d d - cil3;s considerações, a 'rsoas que �n aIl) UVl as so re as ver. a, e]- 6/2/64 e até agora não se rendeu apesar clô peito dos 'trabalhos' 'das

ras inter.,ções de nossa coluna. GostarIamos.
f' til

'

I t ':ConÍissõe$ LOcªis'dii Qã-
.

d d b
'.,

t" melO pouco er em que u a .

mara Júnior de . FloriaÍló-por exemplo" e e ater com os proprle,a-
polis e das Com�ões "

de
'

rios de nossos cinemas. Qualquer. dúvida âmbito, Nacional' e Inter-

ass,im, ficariàm esclarecidas A sugestão está EMANUEL MEDEIROS e JORGE ROBER- nacional.. "",
'

, f" TO BUECHLER o, presictente (,deu" . afeita ,esperamos qualquer resposta ate o nn
conh�ce,r ao" . pÜmár.io'·. o

"'LL ti !IR·& CC. mAl' ] e ».
nQme <los", dir�res elas
Comissões Internaçionais e
Nacionais, também empos
'saAos r�n�niente.

'

..

, Sâo ,os' segl,lintes .' os

dlretores '.' áa:s"','CoinisSõe!"
InternaCionais,' Nacionais,

"e. locais, 're�pecti�amentei '

,

C0MTSSA,O··DE ,RELAé;õ'l1:S
". INTERNACIONAis: Ro
nald Aterino - Surina:ú,
Parararibo, Guiana Ho-,
landec;a, Jader Carneiro -

Recife, Antunes Sev.ero -

Florianópolis; COMISSÃO

CA�AS A

- Oportunidade para renda ou edificar! Na rua João Pinto, sobrado com 2
frentes.'

'

.:._ Moderna residência com 185 m2. Amplo Iívíng - Sala' de 'jantar - 3 dor
mítõrtos, demais denendêncías, possuindo armários embutidos,' construção finali·
zando, na rua Bão Jcsé, esquina tia rua Garcia - Estreito.

-:- Residfincia com vista panoramica para o mar na rua Professora J.\tlaria Jú'
(ia Fr":.nco - 3 quartos, demais dependencias e garagem.

_:_ Na rua Tenente Silveira - sobrado vazio próprio para morar ou para
renoa,

- Ampl1l. residêncía de 2 pavimentos com 4 quartos e demais dependências
,- No Bom Abrigo boa casa de madeira por preço, digo, por' bom preço,

muito amplas na, ma Tenente Silveira 88.
_ Para quem gosta de uma boa chácara, boa casíit isolada com terreno soo

brando para edifica!' outras casas, nos
<

fundos do futuro Hospital das Clinicas na

rua Santa Luzia na Trindade.'
.

.'

- Casa de maneira pintada a óleo, nova, \ azia, 1:Í.anheiro de alvenaria nos

Barreíros, construída sobre 2 lotes.
'

_. Prrrnvis-dndr np '" hectares com casa nova, vazia e com todo conforto na

Ponte de Baixo em São José. \ ,i#iJ.i;�"",

O Con-Washington, _,..

TERR}�NO A VENDA

"

- Uma fazenda no sertão de Santa Luzia.
- Lote no Estreito' com frente 'para ,o mar.

I

- 2 lotes a 30U metros,da ,b;scoh.l ue AprtmcÍizes d� M<:trinheiro.
- Vários lotes em Capoieras e Barreiros; vendas,), prestação.

junto a praia na rua 'Theofilo de Almeida: .:
"

_

--��--�----�----------------------------

C!NE RONDA da semana.

TOPICOS
Aproveitando a estadia em nossa velha

capital, a.o lado do colega Buchler, deseja-

SALAS DE· FORMICA
,

,

l\l[ara\l:ilhosos e novos conjuntos com Bufet
- Mesa Elástica e Cadeiras Estofadas com

Revestimentos em Plástico-

------------�--------------------

Cr$ 260,000,00 ou

10 pagamentos de Cr$ 34000,00
.

Conjun10 com

Bufet de 1,80

Cr$ 280.000,00 ou

10 pagamentos �e Cr$ 36,000,00
Con junto com

'"
,

Bufet de 1,90
•
'�----------------------

Cr$ 320.000,00 ou
.

10 pagamentos de Cr$ 40.000,00
..

\__c�on_!u_n_to_c_om_._Bufet de 2,20
,.,

'.

MOVEIS CIMODiferentes Conjuntos
à sua Escolha. ,

em Fórmica rias Côres
TZCA 0',1 Jacarandá
c(:;m Decoração em

l.' ÓTTL1ica Branca
\

filIDf�í!iG��m�iidAk.IíiPW

, ,

, ,

"

'Entrementes, ·(is,.repulili
canos projetam para o se

nador Goldwater um pa
pel destacado na'; formula
ção da política' partidária. '

no 'Ser ado. O senador Evé
rett Dírksen, dirJgente .d<i
maíoría 'republicana no Se
nado, dísseq ue em reu-

. nióes a serem . realizadas

Êm sua primeira sessão

de, ho v, o, 8e"a10 aprovem
rrTJid:J'nente uma lei ç!.)
d"'s f meio por cento a 1
ml'h'k e 8')(! mil 'homens '€
m"lh."�s T'e nr"�ta-u s�r
v+os 'as Fôryus Armadas.
Prevê- se Que a Câmara de

Drput-,/'os aprovará a me

dica sem gra!lr�es modi-:

Tem
DE ME:''''S E FlNANÇAS:
RamO:ll Bittong - Filipi
nas, ,Tcião Castilho - Be
tei Hc'rizonte; Taimes Ma
chado Florianópolis;
EDUCAÇÃO E AT

DES JUVENIS: Magaml
tSl-l Rshio - Japão, Mário
Delgado ..:.... São Paulo;
Georges'Daux - Florianó-
polis; COMISSÃO DE

�EINAMENTO DE' LI-

DERANÇA; Harold 'N.
Groon ,--",Africa do Sul,
José ;',:-lrrarlo _:_ Rio de Ja

neito; Angêlo Silvestre
Be� - Floriànópolls; CO

MISSÃO DE ASSUNTOS

Ecdl'TóMICOS: D. Ber

gendel -- Oslo, Osvalrlo
Mendes - Belem, Ernaiu
dos Prazeres - Florianó
polÍs; COMTSSAO DE EX

PANSãO: Hans L. Koe
ne -:- �mmesterdan,. Deo
doro, topes v;p;ra - F;lo
lrianópo1is; Walter Linhà
res - Florianópolis; CO
MTSSãO DE PREMrl'\'5:
Jerrold 'Lockshen - USA
Ovidio MariJ'lh() - Santos
Bartolomeu Bittencourt
Florianópolis,

A preSidência co)1vo",
'cou nova sessão da Câma
ra JÚnior para segunda
feira quando será votado" o
novo regimento interno
da Casa.

-----_.. _-._- --

.lm10sfo único poderá 5er revisto,
9s Ministros do Pla

nejamento e da Indústria
e Comércio, e os presiden
tes do COl1Selho Nacional
do Petróleo' e da Petro-
brás, estarão reunidos de
pois ele amanhão, para d�
cidir a redação do ante
projeto que será e1'\tree;'l�
ao Presidente Castelo Bran

co, propondo a revisão <io
lmpôsto único dos derIva
dos do petróleo, Ai revisão,

'perm-:':Ü..ã o levantamento
de rf'�urso pão estatuário,
pr,ra atender aos proble
mas ;'odoviários do O'�

1'0 Fe-'era1 e as l"Iec<>,,�;i1a
rl-s n::t Rêdp Fp.rro·'i'iria.
F "!p:rn! e aeroportos civis
do país.

Ato "lnstit,rri"P,1�i
>"rogaçã,o do pr"nrio 'ma�:
"",Jo. "'0 Tlp.ríorlo, de viQ;ên...
1';<1. .-1(\ I'I,rt. 10 do Ato Ins
tit"c;""1al. que trata da
C<I!'I!'.",.nf) fie )'1'1an�atos e

s.""""",r!'!"orl e -ilr<>itos' po
'í+'''os A fi,,�la"ar:ã.o é do
("'h..fp na C::�sa r.lvil tia
p.o"s;�p.""c;a da. Rp.púhi1ca,
tP.""rlo o sr, Luiz Viana

reinicia

Brasília __: 21 <OE) -

O go,rêmo não cogita de

prorrogação ou revitaliza
.ção do 'ato instituI"jo'."'q'
disse hoje o chefe de �a
binete da preSidência da

\ rePública Luiz Viana.
.

Acrescentou 'que o govêr
no ail'\da não decirllu 'sô
bre o pédid9 do marechal
Taurino Rezende chefe da 9.r.rP.s<,,,,"'t,ario, Que o chefe
·comissão geral, de invest.j- . rl9: "'Tp,cãl' ,,''''lig nar'a tie

gaçõe� íI)a.ra' que sejam ci,.1iu 1'1. rp8�4'\It.o !'ln Tlp.nld( ,

julga�os sôment,p ])p.la. i"R- l"P"!l "'1"" 1)<: hNn6rltos ela·
tica J'Y'iHtar os criF{le5 con- 'l,1"�ac1"s pPla r""",'��:-I" '

tra.a sé.:rul'ança naCional.
O Pr� l"tp dã Rp.-

gttava pror- Militfi,r.

,�i;'��il:J',;� ",',;��:J,'1i:.;·'· j'ff,\fl:;

ficações e que o remeterá ra que' o aumento entre

ao presidente a tempo pa em vigor em setembso.

_� POIOUE?,:
'.

,'I. A.'P: c.. :Neii1\1AS; DE CÀRATER IME'-,
. ; '.' 't··,

.

',' ,,', <'
"

" ',,' .

;. �IATO: PA:BA�·.Ç0NCE.SS AO.'DE BENEFI-
CIOS:' ..lI,ÁJun't� 'Interventora, do IAPC,
�en2,�' �n�,' vj'$t�,:i;: Relatórir, anresentado pele)'
'Direto�' Geral. di> 'Departamento de Benefí-

·

cios, deterrniricu. que -r.s
.

> 'egacias não dê
em. a mm.hú:rt; pertexto, .lcstinação diversa
"a parcela; do .suprlmento .

" ensal correspon-
_;

, dente .a:os'��Up"',Çó.lflPt9m�ssos 'CP!?}, os 'bene-
·

.fícios l'egulií��ntares�
.

os quais;" devem me-
�

.
.

-
.

·
. reo€r' pr�f�fênêi.a:',dé atendhT'�nto. " Determi-
nou qüe:.�� es:Ú�heleça d3� Délegácias. com

· a partíçipação 'ç1as Divisões de Contabilida
"de. ad�qÚ:à:da' prograniação para que sejap.,� �
',. •

'"1 • � • '.

,/

· supridos,de,Iium�r,ário, com regularidade P.

· ,presteza,' ,:-r\gêridas., Fiscais e Corresponden-
..tés; á:fim'�é._;que,n�o falte ou se retarde, em
",quàlqlieí:( lQc�liaàde, o paC1Hmento das pres-
,'tâêões: dêvidasc�o�beneficiários'.
., ��. Tendb ,êJ.ll YÍsta·'o re' rdamento de cer-
/ tos prÓé��,&O�" :'d�téTm,.inou �ue' haja abs

,

pri�rídade�:à. qúru,sqJ,fer inforrn.qções neces

sárFú� à. 'inst:ru�p' ()1.i ao él.,damento de pe
dido de� he,n�f.íc�b$. 'Estabe1ece1,1· norma rí-

· gida, ,det���à�.� praza· '�áxirhó ,.
de 8

diás paf-á'â$' Ilihgêheias 011 inf'Ormaçõs re1a
;tiva$, a 'RtóC�$só'�,od�,benefícios a cargo dos

Fi�c�is: :: .,>,;;:.-, ':
.'
',:

. C�m,. têspéit�:'· as 10calida�'es que' ora

não são' 'provldàS: 'de Correspondentes, de

terminoll" q�� s,êlam:, igu�lmente' ,visit,aftas
com maior, f��queriêia, pe�a fisCalização do
instituto, :aJtm· 'de. qüe hão fiqbem desassís-
"Üdos os"seg'Urad9Se não sofréU1i'solução de

'continu.id��: o�c.Pag,amento� 'de auXílio do

ença, .a�seni�d9ri�.Por invalid�z1 . velhice
pepsão. poT_mortê;·nátalidade �tc .

'.

�.

..
.. -."� .. ::y_:_

•.

� ,I

'�'"" .� ','
_

'

.• :,',
•

TABELÁ":Dt,'sAuRIO MIN'IlVIO:' Aten-"
"q��do' �'::spÚê'itàção,'tl�. diverso�jI;lteiessados

•
.
.' . ." 'l:�.{ '1' � "', ,. r'� •

informamj)s:,que 'o .salário míni�o' ,desde ..

'

': ....

�. ".

1935, .

segue a seguinte tabela:
1/35 a 6/40 Cr$ 100,00
7/40 a 12/42 Cr$ 200,00

,

1/43 a 11/43,Cr$ 250,00
,12-43 a 12�51 Cr$ 300.00
l-52 a 6-54 Cr$ 650,00
7/54 a 7/56 Gr$·1.100 00
8 ..56 a 12-58 Cr$.2. 400/'0
l-SÇl a 9-60 C_r$ 4.,500.no
J 0�60 a 9-61 Cr$ 7.200."0
10-61 a 1?-'62Ci-$10 g""!)O
1-63 a 24-2-64 Cr$ J.7 �

�

"1,00
25-2-64 atual Cr$ 35{6DJ.00 .

o SETO,,' lUIS BARlTElRO DE -

, FLOBIAIÕPOLlS SERÁ

8IDE?:"'OI['3E?"
f E
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c O N S 'E . H O S DE a E E Z Ab"l íetc pa e-e r�

• . ,
'.

d t b.....d·lp.o U"' 31�. 'b'o de .Taneiro, as.- uer�ço compi
..

.o .... ", '"

,... :,.' .'_, ,Df. !ires -.. ,

o q,ne. COl'l"(lf.pOnde ao a o seco, qqe!� .. ,_o '�'. ....,- � II
.1nn.L1

,

i de solou "' '.$ tarido
.

·.en.víar o presoan.te resposta.,', Entre os' 'vá!106. esW� pel�.mal nutri$ ,e que se . pouco ma s
'. .....-; - �

cla.. c�ijs; o maJs.,COPlt,iln é. ca��rJza. pelo seu aspec- mo o proprío ar puils fQr- �r.t1g:o 4ês� j.ornal e o en-

�:-�á� :c��:��s p�� 1�� . _.:._,..:.._�:R";:':':E"':X-..-M�À_"R--'C-'A-""S-;'E--P-A-T-E"':'""N=TE::-:S=-..
-�

a pe.e nessas condições fi- .

,

cam iinPossibUitac1�s, o.e
Age",''n'te·'.. Of�cj.·�.1 da' Propriedadepraticar esportes, rrequen- I ru

tal" . praias ou 'outros di-

d
.

I
.

vertimeutos ao ar livre. ,Ao ,In ustna '

lado de todos õsses senões
ainda há, a acrescentar ..
enorme tendência para o

aparecímeirto de, tugás'
mesmo que sejam :' índíví
duos jovens.
,

Vá.rias são .as opiniões.
procurando explicar a cau

sa pe.a qual a pele .ee 'a.

presenta fina, rarínnenta
e consequentemente ma,!

nutrida; . conforme se díz

geralmente:
Uma delàs e que parece

a maís aceítavel 'afirma.
que o 111801 reside numa ma

elírnínação de 'suor e ue

, sebo' através os poros 'da
.

pele. Quando à função act
m anão se faz perfeita
mente, Isto é, desdeu

.

.!ia

vez que, as glândulas' cid

baceàs não secretam un�a

quantidade.. I,lZ"oável ue

sebo, a pele perde' :Stm
agente ; lubrificante e que
lhe' serve, normalmente, ti�

proteção, é· nutrição.
VejànlOs,' à,go,ra, qual '.1-

aco ndutaà segl!Ír. nas ca

sos em que' a .pele se e::i

cOutra mal nuttJda•.
'0 tratamel1tp resume-se

110
.

uso de -crem'e gOrduro
sos ,e oleos nutriÜ,:os.

.

J;,

especialistas om. bele'?a
costumam aconse�har ,U�l'J• 1

• ,J "

"ba,rhô .0100;';0" opa)!� a· C'l1-

tis. Entre � os cre:�H:S gOt'
d.lll'G�GS o m�lj)ór ,e o eu!':
prego da lalioliria .. puro. ..
cru eé uma gordura' an:im:.t

extraid,a da iã: ..dO came'i
ro e a' que mais se .. as:w

melJl::t com. a do orga::J.1<i- \

mo . hulllano.· . .1\foyhlle�1t;9s
de ll1CHsage;n serão feiLo,og
parn, Qúe o produto �enc-

I

tre bem 'nos potos. da !.)�:
le. Duas óu t�es gratnas he'
colesferJ.na :' e· de· Iecitilra .

púdetão ser anexadas ,Je,'ni
clncoen.ta, 'gramas de

'

h':'
nolina, para um melh?f
resultádo..

,

COtllo 'Ó1eo nutritivo r• .:."

cm1selha-se o di taitar'l:L
ga; ricóem substanc.ias nti�
tritiv�s pará 'a, peie' e es1

.

pecial1Xlente indicado par'i
às

.

peles coiu tend,ênci::j;' a
rugaS.' . . "'"

o óleo de tubarão. ta�n';;
bélll é tido como : P05sui�

.

dor' das: h1esmas' vii1f6.des.
�UsÚ. o creme pela

.

matliiii
e ..a�air, cí: qual' també.ql,
serve pàra lJroteger a éutis
do sol e' do vento. �q qltlo
púcÍ.erá ser ern,ptegádo a.o

deitar lifllp&.udo, dêsse. 1110':

do .

a, pel�, :sem·' self '. pré..,
ciso, r'ocorrer 'ao; sabão, qiie
é cOl1tra-illdi�ado nas pe
les lÍlàl lluti'ich1S (seca!3L
Nota: - ,-Os nossos lei

t.ores poderão, sollcitàr
qualquer conselho sobre o

tra lamento da pe�e c c.�

belos ao médico espeé!aliõ
ta Dr. Pires, à rua .M,éx!<:,"),

QUE SA,O
,�mTBtIlh\S

'l\lARIANO' .;., v'" v .....4J.v 1,..4 ... �,) .... .:;) "! uq . ��z,
:Vl:'riano levou sempre o pri
meiro ou segnndú' J.1,l.gar.
(..:mlO se vê, essa mania dê
dizer Que a cabeça chata ti;)'
'nordestino abriga'mais, fi 'dr

. n:'elhor forma a massa' ceiA
líca não é de todo ímproee
dentc.: ,

Orígínal em tudo, Maria.
no descobriu unia f6rn1Ula.

.

de estudar as inobjetivas .. �
maçantes matérias do cur

no secundãrío. Assim,' cons,
titula equipes de fu�bo!
com lagoas' e rios' do Bra-

, si! e do mundo. Os' tóxicos e'
,

as unidades de fôrça tarn
bém tiveram os seus, times

-"i • "

o �orc.iest�úo abençoado
I.)()�. F'a4r,e C.!;:cro J�;. (UJ ".'

longÍl1Gua São ·JOSf� do Egi,
to, mesrno com amor. apaixo
nado ao ·J;revo e ao n"Fa,:>'
,11. :ltir;)ú se 'p�ta

.

o "el 40-
�'�,r-J(,'�. <:ü).lnO'.·, em busca' de
terra: inaís a�ú::ldante e gen-
te: lliénQs sofredora.

.

Vivo; inteligente. Mariano
�r in�cr:Jv(;u as pressas no

exame
.

de' 11Jü;i)il.ac:ão U3"a

sargento especialista da Ao
ronáutíca•. c, depois de tr�s
qisc!p:l.na,dos anos em esco

la müítar do interior' de São
Paulo, aqui ,c;hegou com trô,j
lliz'rfÍrtb;:as nos braços, sem
a'�i'Ínp,onên:olar, militar que Certa vêz, perguntou-Ihe, o
sua f4rda cinzenta exige, professor se o Rio. Miranda
v

Chegou e abafou. De, uma Iocalízava-se TIO 'Piauí ou no

.rodínna a' entra na 'Faliu; -o-Màranhãoo Mariano respon-
· Schmídt, .Maríano,

..

em coisa deu certo: no Mato Grosso.
dé "sel'P�nas, Já' era: o' popu- O mestre, para ver se seu
lar" Mariano.

"

'exmninadq. tinha convicção,HoiD' �m" dÚi:. muito' r1�j'l ,ret.rurnu: "não é nãp!"
..berr(l:mmorádó, � �om ',0 r�tn-

.

Mariano, num impti�so; iIi.00 de !;J.viaçáO que n ralvíde 'terpelou em alta voz: "co
-':p','-ry�tura"lhe '.deé:enh';u na. mo qtle não; pois' êssE) rioc�beça;. a :passagem 'de Ma- jog'l de cent"o�vante na, mi-ri.áno' r.Jela ll"'u._� -+.- �". 'nha escalaçãol" . '.

f1�10 ié uma sensaç5.b. _:, Ma- M�riano tem coisàs,'nbtá;
· Tiano! ...-: gI'i.tl:tm todos, ,ao veis, como' ,por exemplo :'a
···.qu� êle' re�pónçie cam SWl quela linna média iqnn.ada
graça." pernambucani,: "oi õ>"- reurêsas brasileiras: U�
rhonie"!,. rubupungá, ,Marimbond01:'�.. ,

São Simão.
.

"

, :V�i ::er urna pena quando
tivermos qué ·perdê-ld .. E:
que fim do ano a Odonto' vai
lnandá-io embora, d� 'boti
ciLo às mãos diploma debái·
xá do braço,

"

"",
Certame�te a saudade dos ,

x'axados e cta famflia que fi�
cou n'l ressequida terra G()
lODl?;Ínello' sUio em' são JÓ
sé do w.Ó'\�O, 110S levará Ma·
riano daqui.

Registro .?e marcas patentes. de. invenção
nomes�c6merciais; títulos de estabel�
to, irisígl'lias frases de propagandac marcas

,
.

,

de: exportação .

Rua Tenente Silveira, 29 _. . 10 andar ..,.._

Sala
.

8 �..L Altos da Casa Nair '-- Florianó
"póli$ -, Caixa Postal 97 -- Fone 391W:

----�----��----�------------------�----------

dê· futebol.

:.I)EPART,AMENTU. U1\
EDlTAL

FAZENDA
'

. Ficam convidados 0::; senhores' contn
. b�intes .. ,àbai:�o relacionados' a· comparc"C€
real �: ésta Prefejfur�, .para. pagaI1lent.o"Je
divid�;{ referente ao inrpôslO Predial e rré'rtti:.
toriâl: � evitar a cobrança judicial:"

... ,

CRr;,os l'''i�f(reno Fjalho -,_ Joào' Motta K:i--�

A 21 de Junho riass�do. ,reall:l!otl-S;C em. nIco, cason..se corrl�,� �tor" Y�shsbigc�cbau, 'no chleiÍtgán (Republ� Federal ,�os1iida, havendo -t.oda a populaç�j) local
da Ale:Uanha) u�n casàmento jipooês"em' '.toIDado parte 'na �esta, .. c·om seus t'rajl's I

estilo bá\�I'Q.·J\1ariko Okada, Ú.·1l8 dlÚ
. 'típicos, . ·tfopas ·.tradicionais,· dant;as l'

tmais populares artistas d? c�ema oipô, �nçõci; populares ...:, "

� • I

��.

DESTACO' . os s�te muiúcípios caÚ.ri:ri�n JOVf;lIP' gtl.arda ,f1àl'�a.n�.5politana� às vin.te
ses que maiS contl'ibui;ram para: o .E;stado .

'hcr�s:",. :'.'no primeiro semestr):l de :Ult34: .
-

Joinville Cr$ �.932.91O.812i3�. PÁJitiérp�tI da festa I':NÓitç de Fan
Blutnemiu Cr$ 1.915.617.429,40 .' taSSi,IiS; �a', Lyra, .

em Joinville, a' Sra A
Florianópolis ' Cr$ '747.049�8n,2() mállli"Fagun<1;es e �U� filha IÍ'is, que tmja
Itajaí

.

Cr$ 691,913.4-64,0<: va '�xn, bonitQ. modêio b,roC'l.ci0 dourado.
Lagos .91'$ 'f179;95Ú)t32�� :�' RA,��HA.::üo :Atlântico: �,a,taril1e�se 1964
Brusquo .Cr$ 536;333'.882;.00. �'Ye�,. S�lval':no ,sábado, em. ·JoflviIle, nl:j" "

'" v

.. : ' ..
" •. i'ità, 'i.diri..':tllava pinll aC0111?arilnlda..

j)l�\lOver:á' 'efr{ deremlLrc- ANdEI.....�. Vàsconcellós :_ J\.1:sg: :B�'asil 64
próximo unia 1i\)menagem. aos d:ez Iirh.n:eL Ôt1t�al. Yi��?Ü para� JI;1i..9.lÍJi .•. ,l1ixwb, onde.
ros Illuntc!po.is Q:Uê mais con�rlbtiir4.n: '.Uisp��ará, o; titulo de .l\{lss .l;nive.\'_i'o 51.
60m o· Estado; por intermédio' d8.s Cóle- .0 .CORREIO d�· Povo de .Pone J\:egre, Sil.

�rias. OS, s,ete já são cOnliecl�os que' a, 'had�� publicou uma. mag�f��a '
.. r'�;ol'ta,·

càbo de publicar. Veremos. quaIS os .tre!
,

gem '.d,a. III. Festa. de .ConfracêmI,,(l.r,aO ti:: que completarão, � lista �os 'd�* .. .v6u ISO
,: �S?G�edad,e, C�tarin,$Iise .T .els,sme

.

das G,
: licitar apóiO da Secretatia ':d� F�zen�,. m rotas'·Radàr,' que acontcpeu no C;UI)8 D,'
,

referida' promoção, que G0nstar.�í, ..de um "�e çlé ,I\.g,ôsto.,
.' .

r
jantat, sendo convidados os, prefeitos (). , " ' ,;'

I
i

representantes cÍas classes con�l;'lrv'ad9tas. "'. .

. � 'MISS RADAJ.'t de santa Cat�nna . de 196 €) ÇIDVER�A.Q9R, �ey Br,tgu, ?nLmu" ,r� ,\
"

Eva Maria Usbõa esteve'
.

em.·· Joipville::tM�O:FlottO:J�H�!,CMi:0;�:I;.,'tZ1�,;qf;clfl'1'J?u 11: mqP
atendendo convite.' dós' pr6moto�', '-da' c:p'l'ên�a', qUe' é l":.nJottvér' 3,- IJ'ror"rJga�'li:o du
'.ta._que àconteC9u na Lyra: Estava. aJ �aHdatú. 40 .P�e1i�d8nt6 Casuilo El':mco.

companha<;la dé s).la. mãé dOM Célia ,Li.�.· Q Dlr;"PP!.A:Ê>O-· iJ�Ó\ S!Iveira; �l'é5idonL� dfi
' ,

boa, de se,u Irmão acadêmico Ale.mi Ra- AssembléIa. Leg�sl�tJva., ,chegou ontem
mos Filho e aa Garota R8:�ar (lOlra), de' procedente de· PorGO Alegre.,
Lages..

.'

',.

,E; .. 'PO�.' fa�af em Assemblé!a LegisJ.utiva, ,"
.. ,

.

\
. o ,De'puta!io' Walter Ziguel)i; nn: ]iueraD(ia

i

. " .'. '.., 4� �nêàd� ,da tJ: Q, K'O CLUBE '�, de J!illlo", :de �agGs, :,pr,hi. :
.

" .:, .'" :',
'

'.
:

:.'. . Iino dia primeirq. ·de ,agOsto, v.,.ü,:p'rorÚO\'Ci' i A�·'I'V: :��':;,:Olinal Onze 'dé·.Ploriunópalis,
I'uin baile'c�n . honienagem .U' ,Míss' à�ci.ii' :n4.'ll'rÓ�illio· i�6k de:, agÓsl,Q,' 'i;,ai :inalJg'Ul'aTENa Ml�ria 'i��b6a, o" .'". \." .

\mú' ,ea:rat�j.. ·: e;�pirh�lcntaL
.

Cir,..:ü;to fecha.'HOJE, às 21 lli.Jnls; no Clupe Dozo <10 A- d9 JS, q qu.e': eóinentum os direLores.·

gÓstd, ,será realizado .pJii 'el1coÍltro cl,ílllçàn .

·

te _. TIro.tos em F�rias.' :.' .}
, Lôdo\ �'(jitG; �a Riosul.eqse, o Lins Qhl'

-'.
" �ba:'(:'e �"poÜs; se l'�uniÚ 'c?\1l Wl1 jantarCgN.Vm.<\NDÇ) o Dàli.misl'1 pard: :0 � caSa ,::AMitNI1.A', p�a: d�, 9onsUtuü�ão Catarincn,ment6 de 86u,s filhos NÍ'lu,<:a;'-YtufL' o. Jo0J;'u 6'8" (iue "coJllpletará" <i!-esêssBte' Mus. (Pe,Sr. e ;S.ra:"Nerv' (Ifunej�MtlU:r�;e :()'i$I\��P riià.do E,staci.ixf�1:tr:, :.L� � "':,,; ,_

Sra. 'Jüà;;, j9�é�" ál'[�i:Í� j :'M:;i�'doÍiçq, '�r;kl '�. ::,. ,,:': i.;, ; :::" .'
.

'

,.

, ':':," ,mo düí trinta üs m�e' hcra$,J ..jjti.: �g;t}ja' p'i1: ·�P.o:rto : ,A!.egre" ..Olltem, eslln!nnll n:u-I

Presbitcd'Lul'\ '.� Huà "Yiscóndfr :, .' cie: r Oúrc." )TidOS .'oi> �o'\'éttllidott"ls, __ .: 1Iildo

l\'teüeriuet,/i'relo . di.. ' J�iós 11 cerinió''1i::t retigió:�a' '0" ti, .N�y Brá��. 'q Cels� ,RaI)10S.· :,
"
'.

. '. '.; 1
-

�
.

"1� , '.
.'

Iconvidados sel'uo mccpcion:ldbs.. ' ',o .

.
•

.

.

NO, Que.rê-ncia Palace. o (Juntar Marcio
\MINISTRANDO o C1.l1'�o (�e Cinema e l�;ens Patri.'l.nO'i�n. l'oi atraf'üq na Ivli!e de

IRomantismo, os prOfessores Li�la Partun· "':ibado:' Coríl Arlindo e Aleio Gonzaga 11;']
des Tciles G Paülo Emilio Salles Gomos PiéJ.r-o, Ielo' Ciclo

j,
Técnico Cu] tu.raJ da'

FALANDO em piano, o Um ·:r C., contm,.!. tau llhla nov;:i orquestra, Informou V.O r

Clube P::;inei.ras, vaI l)�'o!nC� Colunista 'o Presidente An,tônio Apóstolo. I

peZini

C
.

J' 'I'A -

S'
.n;� :'::p J c;;:�,. _ 1!" ..

.
�J..Ó < O,�,; (e ..�u;}(,.ao ,qu.eu a

(�e..:6,'ro Espírita -- Padre Schl;ader
.. '

Cenq'ó :E�pirita, A RA. - Ma:reclw:l
·lhêi�;ie. '

'" Á �p'opularidáde d;; ncs,-u
· personagem' é coisa de

.

irif,.

p".essionà.r. Pouc�s 'pessoas
nesta' terra já gozaram de

o

,,':,t;.:, �este 'particular, -ci-'
te-se' a dedo o' �'êlho� Agapi·
\ ')', o .esorivão, AbeL Montei·
;0. e, pOr' exemplo, o, ainda'1' """

L C'd _1 T uivo .·H,nn'eco, q'ue, em ac-ita.Centro L."Splnta uz c an aGe .L.iau:ro ...

ctb Avaf x }i'igUeirense, gritfl.Linhare_s fr.-' ',�,,';': 1'..AMANDARÉEElCesa.t GaioJá Lopes -- José Jaques': , 'MarlaÍ'lo "grangeou-a gta-
�as, a� sua' comicidade mata,ChiJünha Anmjo .-'. Pa.t:tta,nal 8.6,seu geito especial de fa.Ci<;l.. T./81i1inadora .C2,tarinen,se. -., ;:,0. l�,;' do Mn'., �, ",,!s�s o.':h' ;.,; "" .'

..' ,

'#>; riginais de. sua provÍ'l!ciàna1.,éi>f:q ��f.r?: ,
. .: :,

.

\
.

.

.. '. " . '. 1", . e 'corotiefesca
'

Pérnambucó:Çid Raulino Andrade - LaurQ , Liu·l)are!i . (Com "o' "é' �berto,· como
CilI. S.:,: ..•. d.o�. ,'. S,..an.:'t9�. -:-:-;:- Vil�., Operária .Fundos p·x:�in�?i�);.;:.,', .· .•·i .. '

C'-"
- jjf' ,

,o 'Zé ,Cândido de .Carvalho,
r

'Cidâliâ' Vilela Guimarães· - Furtado . .' �esPQ4sávef pel�, Úm de li-C{���t� Machado - Furtado .'

':;' n�� daievis�a.Cigarra, uma'
. ..' daS' ..pág�.nas. mais orlgfua,l.,cii·cWo Op., de Florianópolis .

� . GeIleral ·mente .. .'esérítás de nossos,-Bittencourt '

,iPag��inesi . � ..ra:u'tor cto . .de,
caritàdÓ '�Ó dORONEL E b.;.etvi@ Lqi� Vl.·eira -.-. Celio :Veig�,

"

.. r

.

.

,,'....
. �"'

.' �/O�:rSOMEM':i:!l ctúe VVil·'Cir6�@séar S'onciiü _.,_ Alves,' de: BrÜ'b ,�' san M:afÚlis Quâli!icà
-

de
...:Cl�'i;a' Cab��ii,o Soares _._. Silva Jardim .... : Ob_;�- pTima, ap�óve!tarla de. r

-

il:>ais se liôuvl.Sse o' Mariano·�CiaI�ibe.·F0itkatnp - José Boite&\1x: . e.q$:e�t6fias gue.ele cont�..Clal�dete tvfarque - Demé�riO 'HibeirQ , ,c .:':
"

, ..

,Claudio Lúii de' F;ranca _'. FOl'miga: .

. . .

�
... '

.

Cláu�io :r,vtartins.- João Mota EspeziI1t ,.

.

'Â:oe.ltfes de Máquinas Agrícolas, .eMudio·W. da Silva - E'reiCaneca.,- .Furi:-
.

", ,","'.' ,: oI
,. 'o' "\.' .e;:ab�'

,

, :': .' �.
.

,

'; :
.

'!'
; ""

>� . , ._::�mlil.:d4sttibJ.!.i�Q� fb=élusive para o Estado dé�,�,: ç.�:.:' , ': '" '
. '.

. , '., ',i i • íat;'...na '.aé ·,r.-.ltotes;·motóÍ'� DiestH, máquinas é, Irilplemexhos:tláitaih: W,: ..dâ Silva'� Vieira., l'; ,,' ,:

ü��s.de,�uta'cia:Sba.rcàs de fabricação'n�cionaf'�';CiaüdiOrnâ�� 'da SiÍvà - AÍlnirante' Carlos '. ja tiofriéar orgarifzaç:oos oomerciais, 'com expei'iên!':i$)' nofa.mo:,para. �s agentes locais. InteressadOs devém dlr�.
.

da S, Carn.
se à LiNCK SJA. Rüà Sete de Setembro N.o 11 _ CaixaClelia da Conceição � IVlorro d� Mocotó �i h..\) 55Ó - Fl'orian6pol1s, énviando 'lmplos detalhes,Floi"ianópolis, 23 de Junho': de 1964 rérerêÍ').c!.as comerciais e b�mcátiâs, ramo' de negócios, capf.

...

tal. et<l.J0ão Silva - Diretor

Gui�

COl,��rb' E�i)irita de Jesus _. lVIa:-t::lro 'Ramos
CE'n!j'o�E�'píri3 r A. FigueredO',�:.José M.
Lt.ii,·'

.'.'

,

.

E o doutorzinho c�reca., a..

legre como callarinpo em éx

posição no antigQ Instituto
de Educação, goleiro. i:iq Ca·

. rav.ana no futebol' de �aião,
.
�ai vender sua

.

Jambiéta e

.pegar seus caca�os, ,r$Q,
ao Aeroporto.

.

.

. .' I

Nesse dia, o nosso céu t�
rá qtte se' abrir naquilo 'Qu�

.

êle chama, meteoràlpgica�.
mefite; em clareza cine6. Se,
'Tá" uma' 'boa homenagem' 4a..
terr'1 ao nordestinO todQ cO:
ração, todo amizade, que. se
mostrou 'mais cheio de seno

timentos que uma, bálàda'
do Lwz Viei�a.

'

;:",

NOS TEMOSCÁMINHÃO INTERNATlONAl
tão brosile.iro
quonJo Brasília!

xxx
---_._---- --'._- - - -"._._, ----- � -------_,.- --,-� .�-,

Johnson
.

beijado
pôrto*alegre,ns

\,{ASIUNGTO:;-r, -:-" Br.'.

judo por uma jO\'e111 on-
. s].oira l'odeado por' est;!
dantes. que. preLendiam (]'.'

scs�eruti�.l1ellte u.iJertar
lhe a mão, o presldcü:�
L:l>'l1doll Johson suiu "ilêso'
da quarta reunlilo a.nual üe
estudantes e;;1..' LIl�elros, :10

jardhn da Casa Branca.
Em outros anos" a re\�

nlão adquirira proporr;ÕPíl
quase assustadoras. No an�)

passado, c presidente Ken-'
nedy perdera O' prendedct
da grnsata e seu leiwo,
um guarda-costa perdem
o sapato e um tenente de

policia. desmaiara entrG o.

multiduo de estudantes.
Desta vez o presidente Ly�l
dou Johnsoll recebeu 3.000

'

estudantes secundãrios ue

ppr

A PECA.',
. � .

oveln
• e

58 l)t:is:)s dUerentes e sa;:.l

�Gu.. l;oci.os GS seus 'ó\ljetos
pessoais h;.tactDs ....
De:}ois de )Jl'ommCiar ai.

gumas pa:a\'l'3.s
.

o 'presi
dente Iul' slü'prendido pOJo

vens gritaram .. em co�o
. 'Ique vo�.te Jo'hnson'''.

.

Os ootudantqs' haviaü]
termhJ.ado um ano de es

fudos em escolas secund,t
rias·'em 47 Estad�s, Viera'!'ll
a este país por meio de
UIll ptôgrama' de interCal!l
bio esLudanLil,

'de que você precisa!
.

\

No q�alidade d� revendedores auto
rizados, ,podemos resolver seu pro

, b!emd sem dertlora� Em nosso estoque
·/Dcê. êncontrdró • com certeza - a

peça ou, Ó OC€,ssório ql,le procuro, o
.

I'

pre�c de tob·;,!o,. genuínos, testrados
em labqrc't6rlo, garantidos pela mar

co .IH. ,E, n6 caso de quak.júer con�
SV!tá sóbre C!l' seu International, tere.
mos o máximo prázer elT!,' ote[!dê-lc•

'.

Zellia MartilJS mo;:a de �U
- unos de idade, de Porto
Alegre; Brasi.l, que, lllLH

gesto de entusia,slp.o, veio

correndo e beijou-o ila· fa

ce. A jovem' brasileira; q!W
passou um' ano" c'st�dan\.lo
na Esco la Mac ArthUI', <1 e
Santo Antonio. T�xas, di's
se qu,e sua icu,pe,tuosídadc
.rôra devido ao fato de "e;;
ta:t contente porque pod"

lIDN X UDN
1)RARfI,TA, :10 (OE!)

'S(�n1e"te oU'�l���,�eirn o 'pre
S�C12.n(f' (ln' UDrs. resp:->nderá
o frI0g:'flll1f, que íhe enviou
o (J0YG1'1))'u,lor Carlos La·
cerrJ',', Na mens'1ge1J1, o go
Ycmtl;:hr, da Glúmu1Jara to
cCli f',=,�'jrs crítictlS 1'Õbl'6 o

nrw'p:':llwnt" do :-Jt', Bilnc

P.into o d'l.· eúpn)a ueleni.sta,·

falar C01'1.0SCO";
JohnsOll parecia estiH Sfl.

tisfeHo com' a 'reutÜs.o.
Por momentos, desaparê-

.

cia, JUl'lto com sua .et>põsi1
e Slias filhas, t,ydia lBir,d e

Luel Balnes, entrá a; 1l.1ll.!-

o .,

Representante 101 n�ta'
.

cidade
•

G. SOC"S
UEPRESENTAÇóES

Um t�� � �st� é ó resto

eta 12 prestaçaes �08,

de apenas 1.%

FULVIO ADUCCI, 721

ESTREITO
:J 'fr. ;. ;,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o· a:·,·· inha
""r' ':� •. :'�I�:"���". ". \,":',:

cronista , q� está'· lidá� ptq.n�. w:io. �.ç retôrP9, Yor);:, 511.0 'paIrr,,ª Ó!tm" p�
��' "ff�t:Q!>:'i, . fi, 'q_M. ��º ���' rftrlado, <iornmgO OU ttór Tu f�á', Meri1QO ··méQijtg�··ecUii
se liçla; cofh '; fat.% : li�� rll< I donie$t.e�,,· sonho' Plen'1lllerit� :reà.liz;;·
comi !3Vi�Reias; QU. QãO. .sa- 'L1daildo;e.ml;>orà �o .mar � do, Ilhéu. de �lÓdá'�Odest�.1

.

be que·a.�:�··.<:Ve�e eoiÍl.o mar, 'ci:Binho nunca no entretanto' válida.. "

..

deve amar-se.' a',· Verdade? tOf.bom· n�adoI,'�.� ��, Qtlan� a sua ·d1.!�dai $��'.
Sem isso' o- v_�l�i::"�pecl,fi'Óo por. singularidade' de .

valen- Silvei1'a.,: sõ�x:e �Ei. �. q:u.eln
de um. 'ésfàrçó

.

debu,UlIl,sé: te, os mergulhos espetacu- possa fornecer.lhe· ô nome

em de.SâniWrQ·,<.,·� ,

.

:;, " �', lares onde ponttãcavam 'ó do "Yento Sul"; b,á pO,� aqui
,Po.rtá.nto,-Ó, Sr�,'�llveirn;' §te Mlxuim e, o primo Quirico inúmeros ..outros, .sem .'tn

em inias'�tí��ea iOt:riliii8�. éom seus celebres pregui- cluír-me, que. 'pÓdem, . f�r;
tícas, a�ui.Ei;o :�r·::p. /rillQS;' '

ou faze-:lo." GonfirPláçãO' Q
cíoso, e ortgfnài;' sa(Q$ ��'q�� ;,. ��r�nZitib . dê

..

corpo, .' nãO Sr. terá ':�d9' pU'�é��
a or��inàlida�' � um,'�ypr era i�urO; e� ru},vq . s6.:. ao Jonas;" hoje gerente '411
do. talento, ·.é que 8$ duVipas. taCha� 'ROr Um ,vmte-um, Transportadera 'Cresclun1�
como verái �� .pata�. er.a.�:metido a' tenôr, concor- se, ao Jac6,',ca1x8 dó' :âaQc.O
rem desf'et�' ":.,' ..

». '�end6 oom o ÀrnaÚlÓ' Dobes, dá Lavoura., 'aO-·.D-ikir�. Poli
. Pareoe-me cIué p, si.>�i �eitO; �!o�� q�!'l� outra. vo- doro, dinamica '.radi�ta:
ra agiu muito úiooÍ'.l�� �'ção,

o

sqgou. jogav>l razoa- ao GuiguÍ, hÕje ·Sr. < Testa;
mente;,;�l,>énl; de ;"(rutre;) velmente o !ütébál, 'sendo proprietário de '. concorrída
modo serl!:\ mais:' ·bJ,miã.no: mÚitas

.

vezes reserva do Ti- concertadoría a.o pé da.�
mais <;lelieado, m��vol� rh� Glorios�� FraCo no cor- mela ·AdolfO. KOnder,' 'ao
vel ao trata.T· de.,iI.��it:9sj ter, ni..tnca ·l,>izo1:l. estafeta, Francisco,· radl�tei�gJafi8-'

- quadrilhelroi!\;':,' vagabqpdqs, tiln'bém nunca . foi alto, ta 4a:'Westein',Ó�mp'an!i' :Qo,
gáng,; e outrds· tteirtonio� �s�" : Silveira,. ,ne�' louro, Fr.ederico· B0telho,:' â.1I. . ,n�'
nhós' uhta.�ap���!ié �i-üz.. "seu'" '8ilvefra� nem cabelu- Prefeitura,'ao P�ixoto�' o; que:
sadia, ativ.a, 'positivamente

'

do', nem' mai ,CbeÚoso; meu comIa .ràp�dtiJ:i.. çbmo :<iti..eri:x
. � era o QuiricÓ. Fui rebeldé' .deSta .,Fi.o�'ÓiiS inipréci�O

.

crôhlste,..
'

Tinha, gasVl' curo, piUié�do, :'pi.ni-
OOlnp>lDheiro '. do "Vento mteres�.ante.· •. 7.,.. .. \.

,.

, : .• t'·. isto Sim, sUa �roupa de >tm- canda. cóm'�\Írna' .pena dan�-
'S�.. qUe o 'crônista' cita .e·

. ,Tã<?·:,tnt��essàri�::�·�iilW,:� ; báiho: ·cariüsa aberta ao pei- da que.a gostosura ·�ba8-
de' outros, ,além· �dos relacio-: peSSQ8S 'como·, ()" Sl"J....'.SUYei�áJ 00". e' Qnlça" arregaçada mo� se._'

1. '

, �

�iiçIos !l.p.i:ma. impiedosãrnén- . }�as.,V!,lt�4�J�\�'�� tÍ:ando.:umà·.· canelá' f�a.e E sempre sabe donde)seu
te crucifiCados pelo 'Sr. SU- Binho, .:ou.como queim·'o·Sr.: �:6:mca': .que:' o Binho nunca ;Sllveira? Ai ettçostadd:- :�ó:v�ira.' COmo gente' sem �pài. . SÍl:V�ir;\; ;0 ·';V:6hi4,:.S�1,�::n.;;S' . foi,·'de. niuito 'banho de' sol. casarão, do ·.Jornal:;. '" !Ut!
�Ui·· �ã�, paridos"'no JjÍato Pem,P,º.S".� q�e).,�rPD:tst.�.'.'* :;t.:6�··dÓ .sen-iço ,

.. f.p�lava que tantas.,·co1s1Ís 'set.dêste

e�'���alhados' ri�: �!;IS:' \ C(I"';'e ',(e s;Y'&PÓ$s'l1":J.nliévídà� '·se�.·duqtie:'e·,é·aqu( ijue apá: velho �récíiO' éox:ft, históti�! '

,''<>r.l3.; diz o Sr. Si:lveir.a em. m�ri:te)fi:t$4:'::í6i'.:'*��:,.d.é' "�te :o'sêús' ..máus ,ihábitos: Brinca-'Que��PÓd�':: 'qu�ridb; '.

::;tt6iC'?�e��:' ���,� ��e:.·· ni���i:�:�'·::�:'�.��. _.' :::i':': :;:':� :},��C: :��::i.���,:������::�r;; :�: q� :;�:d�:!�; �i�v��'r�, �h:,
.

i>'re' de longe, debruçadó nu- .'

E·ra· '_ n\Ul1a turma;'dê" sa14, 4e' bo�i:lQ. 'dos 'navi�s pap"l- gamos ao fina.1': ROgo" 'q\ie
ma 'Cêi6a de mact�:lirà·põd.ré, ·�teS!"�,'.d9�)ítai�/'d'-��a,�, gaiárido um '''carioca''

.

irri- �e' d�cuipe.�. llie.' pareci·
e�q!leciQÓ�' c�rtarrie�te,·· que.

. dQ$".tan�J pelo'.�s9', 'q�e �e, ,tatite, e cttiante;.
.

rude. Mas �oritece', 'que 1t
rrtemónzar de "ouVido"

.

',é gotejava.' 'com-:'::façilidi\4à,' :; :Mora tais: C9tttrnriedades "gllng" que: o· �i>dfênâ",u': in
�inà. '�rte difiçÜ,: tanto' mais' n;,".''''t.':'' o .. se� e�t� nÓs,ó',que 9-( fl�à c!?üid�... 'seu. Silvei- clui' dóutoie� e ilidu�iíiàts,·
quandó ainda não se aprép- iW:üs. t��eJhf!.V�;·:��c;i�; :J�s: ra", .avulta: I;l�ais.. qfle o :'Ven- .comerciantes e. operáriós,··

d��'� �l'iar" �r.a: dispOr '" W..."'.i.tl 'àb ;i>erVfÇÓ':"éieíéido
.
to: gui':' nunCIJ.

. fGi ladrã'q, todós com um ponto em 00-

.·Ap çr'óriista, ésçlareço,
.

� Ó ,curibsd:·a;P�Úd9,'.·��rl:loCte:- 'l1Unca'f;Qi chef� de gang n&· : mum: lab�raínAem.·benefipio
ter-me· furtàdo já uma' vez rizado;

, pri.n�il>!tl�enf�, 'pél\? iUlQ.ffia..'e ,se ó r�n1ie'ci e.m 'da çomu�idàde, �ctv-ltQ�· ho
de Ô reÜfi�àr, ao citar recen arrôjo com qu� .�le crnzBya 'sua, ctiátd):>e 'foi t&O," sómen- ie. rapazes "de ontem cuja
te cáso o�o�rido em' Santô ,de.1:lma· p�r�,," '/:),u�ra·>��i;U.,,' te: .Pelá aléunÍla,'e i.ndica,çõ�s· infancia ,�s' t.en��· d,á. ijn1.sé-
Amaro da ·lmp€raÚiZ. '. vencendo 'em 'lánoos- 'het6}: de lo'cais. '

.

.

'

.
). ria não sufóca�m, -

é 'dói, � .

.. Nesta: tal aquela,' h6u'Ve cos nuiha:, ftáiri "i�&'irihá; ..: :D�sej9 qQe :8aib$, "seu S11- francamente>. :c�ve�árPos,
pecado dé. rePorte.r >lpressa� com pouco' �i!>, 'de. á.���$ �eira" que o '.'Vent6 Su1�; ve-la tão' apag&4llrPcilte ':aVtl
do; .a; 'começar pelo nome do anàs "de Í'âlúl,e;:" d . �paCto. a.n�s • do triais: '. f�i' s.empre tacla, aindá' mais ..cppl laça
protagqni�ta, que i Atalíbío, vioÍento; dô' furbirfii�' ·à.i·6;· "wn.: rapaz' prooCupMo, '

, em rotes' de ciw.çi;)e!;l "de 'vicíp:f
qúe Sul-d(}-Rio não' é locali- das �io ':m�eh{{ '.��etit.o·.fé- . àrfumar a �jda.. Queria poi: Hugo, ponto ,aliáS, 'oiitie' s"a
dtid� próxima de Sánto A- ctindadru;. 'CUriípiia 'ti'B� ft)rça'dê todoS f:i� idol'os sei: crônica. coinc�de 'iêe�' Q. ,d��
maro, pertence me'smo a de m�ne�ra'�.·ijh���.S�i���,te� 'en;lb�adiço:' E fez-se� Ho]e t'inq do Binhil" o ':s!iü;:"Ventô
�àritO, ..Â;inai-'o;é está pani;',o p seu, dever,

' .. ,.

:...
"

':_,.," é ti�'mtu1bh�iliO .'de ltr'i:hB Sul:; 'qúé.f.ez���'·:·�6'.::miJ'_'.soh
1l1tl'mo é0mo o "Estreito" es-

.
O 'Sr: "�geu" SlrveirÍl�, :��:: .' ,',; '1

; An'"d
- ".

ó
'

is
.

d" r:..�';_�'ál:d' '.b' ,,;.' ,/,' _

..,. ." ..•. , ..... "',,'" '
•. ..,.,_' N·' ·internllclona.. a ag ra o reg tro' e v"wv . Ç>·· . ....,aS:o ."

tá para; a" CrlPtta,l.
'

E' por tliln,tO (> :.des.t!.�ií.. :t�t.i;a�;�:, '�o 's�C@'r' qnci�,:rilas o, fa-
. t9s dâ .. siIv�, ·ar��à:.,e,:,� ".

.'

·r" ..,À· .'.
""

,

=�� !:l�i��o�in�l:�� 'to�ÍI}(Ià: �' ..",,' �el� ..�'·lkio�· 'io.�é,que.��a"PariS, .New· guaidada.ín��ón.�,::" \::. R�, ���I�,!��·:\�',.:·: .. f:"ON,� ���;41::
'Jl� saiu' de)�, .vive lá, ê dc�u,;i.a.srec'"'·"i�dPOS�r;:.'·s.�t:!r'��."Ylp:j"�C'�á��.e,'\:��-

.' :.:� " .

: �. :":.:' 'J ...;.!.:...;;;_. ......__
.:
...'_
.• .:..�..,...:...ê.,...·�-..

·

....';"(iÓ;.,..'• ..;..;,,"".1............ ............_-- ....._......_

,':apesar' ,cro's p&ârêS 'é riiéil .,.., 1m '... ...,."

,�do, " "t l�is dita�yiá�,;9.ú.��o;� ��. f"
.' :,', .'

d'
: .'

A I
,', ......

"I,
.'..

.

" �o �taliba" que é como (, Bqck, J���l1?te�i,'.'f· ��
'.

'. ·,;.", '� r·:·,�,t.'a:·:. '_.. 'I ." .a. ",:.'
.

'

..

:

.. ,,�, :n:··l�.:,·, 0·.:.·, '"�O •.••a�.,.,:
'

tratl:lJllOS familiarmente nun xias ,pTá'.·� ;l?i�ye., ª' '�' .
.

'.
�

ca. '{aI,tau .origiiialidade; éx- niv::ete' nOsSgs bólàS'; dê? llôr-' .... .', '.
.. ". �.

'E!�=:E� 9"��� ... -" -P"
'

'

..

�

fa:d··· ?:�,s:,:.,·:,'.·.·,.·,.d'a
..

U"
-;

n>'+ão':
....

: "'·:,·,:,So,;,::'tl,:'!,·.""é, 't ;0:a;c1I� ..',"q_� 'wsitava,n'o CEMI- QÜitan�&. 'dEi'D;' 'Álmem� ,':'<: .

f ,,'"
..� '" .

'
" '1f' �

·

fE;RlO loc,al ex�olega de
_ hoje nO ,Rio; à,irta:� �,'Udà

.
,
,..', "

;�o'ti 'p�:Se�h��eci��, �OT- qU;st:�!��Msii� :'� . ':�.:. hof�8�r. Dr. Hennann :�=��:;!�,!!.�.�imis,
s

!.'r�i= �u:iS�.�:.. :�à�:o :��.'��.':,f.� .. �.��":��;::� �am.. :.'" ioS:,q�! ��:;i���oS aegu::\, '. .' - - ." ,:.,.... "';;",. ': '

. ,'\

M Ge6'
'

meio ,da p1'6.. páiY "dà.', é ··w.;·.c. , ,.., . ...,

: ',f_':" 'Ruem? Eu? �.ao" nao .�ba$�r!:cs"n�!J.� q,ue>e�� ':,' .'
, 'rg� .

......� .�... PPoS C;hefes. Ao mesmo ie:m .. Mm t®a. �tá; li:lii; sMu h<!-' ,jifut!Uli�1'ite àgota·.é'Stí� �ó-' A!!lldO tudo istq. Agora sou

;voll .lá.não ·R.ezcf�quj.. ó. 'gaV'.!Ím' àG)argQ::'�dê:!n�s� .,

' \',
. ; '. b�" si�ic.àt:!vb :·.·., .. rêj&'tl- pc ref1e�ín as piadl1s obje:- .

j� de;�aq�g�� ..�.$$ hb:.: ',�cl.!:.citle·,eS�oS,j� ,.� . �à, é estou satisfeita coJ}l
:ciuem"rtao é ViSto 'náó' é le;rt- d�� .. ti��lf,:: '.l�'v�d�$e-il!léS (Ma1íi '�::ique: '.�; 1 r�gim:es vamente poug""iPtadas tÔo Uvas, e desejos politico�. da . raS pe.ra. tíUsCa.� 'leit�. �'. q\,l8: �F�c�gÍ'�O".:· " � _',; . :cLpouóó, . que tenho". Res

rbrMq,t,�' � .: .'
: >,i .. :: ':<:: :m.êl������a::.�:��l��� ,����rá9�� :�" _p��. Póf b�e.�'l>�6���:·:;��1e:f:,\/ �:,,:; �dê mas!;& �do PGVo;' ';.

"

hora efu v�1��f; _tláói � .�íl-".:.�l��y: '�inptM"·· co� Póhde ó rtlporter: "Mas, va-

· ',: P.�tn?.· ye . .0'. �r:,.· Sn'll�U'�, '�e :':: barr�í:.';3,���:.·�' 'Ç..rup .

��,"fi:ul'c;�·.pplí�� nos' ,te COQ'l o' deciór�r�"',d9 .!�� .
Muita�' piadas 's�:' c;on��., oe"',:h' >_. J:. t

," ",...'';:,;> ,,',:�� ..
: ::�'t.néli�:· .� "' ..e()�� .4ã < ��;, porqué tanto peSsi-

(�i�Q, de',bebado e�p.irit1}o,So, bf,�i.1; ·,�!I�ir-ifl.hJts>.; '��B;1!ít �êls'" dtb3.tó:r�� .E" e�a, àS pó 'as, 'pili(iàs: : Çont�d . ;. ,. H� cta.s em,-f()�a de �rgunta.:. Eis u,ma. 'pi" d.q'.;R�': ,)r��iJi:Jil���$;Jtõã�' ;ih: �úhd� r
. mismo? Est'1mos passando

'hWriôriSta "'fino_, .
dêsses q�e

.

:ràda!.(n& 'ttiteH9�;' �éi�(llli'a� ���::: c(Órii9Q .mel'?,,; dé',C� u-niilo SaViétici',&iló/
" didgida a. R��iO Er�van; ,que ��.S!?; P,OP9wt'�<? "�il(�#dk �.' ,:�i�t��L ã'f.���;; deJii�,::�

.

'him, e a.�enhora não' deve
-

:
...t, �âÓ 'e��a�seándÓ:: ,', .:.,' , 'ban�h�;

" .1a:t�J��: :!��t:r ','�:� qi:Ü'/II:'(:�táttura, .q\fe: �m lu:.. GOrihecicÍaS' ,n��'.�ll.,;.:�·;;. :;. ':6' é UIlJ,ll' estaçB:0 na Republ1·. 'CrricPElV �c!.ecí.áip1Í ";(�ntd. .':, ":Vitlo à; cij:fé�n9� '.: J�e': idade... esquecer., que ainda existem
'Ademais, pereeba'o câro trazer êmbiitCádiçO� li têm . :gli;f';'.tnit do' 'mundó até creSC�nté�'mtérCãtri6iÓ'fefài_ ca Soviética da Armêrua.' :::�'. mente que. �,�ft!:�,;fó's'ses{,!fêÍitte Kênnedi·.·�e�clú��v�·bt, regiões na

.. terra, cpmo por
-.....,;...........--------..............--'------.....

'

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

...
,','

·hoje.encontrou-Uma coiltra- >l um Convivio m�s ,intenso
. Per�nta: O·que.é um co- tados SOCialistl,l.s terãosu� Presidente americano aloon-' ',exemplO a Sabara, onde um

" .'
.

, s.troá efiêl�te:.' Pois>' é éon- de viajarites,' ooxhercjan� .
munista? rados .os i>�� capitalisi.ru?.' ÇQU a mel;fJ com grande Van- simples copo d'agua é uma

ConvocaCão. ""�.·i':; .,'
.

:.> ....:..\." ·ttaPtoduoonte e ,extrema- ihdustriâiS e dipl�tiâs',do . :R�spOl?ta: Comunista é Nós todos, en,tão" pBsS� tagetn. em priItleiro lutar. preciosidade". Pergunta a
. ", .' . , '

. tn'étite 'ridícUlo acusar. ou OCidente' para. com oS st'itis . uma .pessoa; que já perdeu mos muito mE?lhor ao q,ué oli No tUã segwute o Jortiâl vovozinha: "Desde qu.<mdo
•

A AuTARQUfA u: B, 4 - projetó Gado Lel�"�i- bó'hdeB$r'Pessoas por' corl- COlegas soviéticas. Ó Séma. a e ''1ça.de se tornar CQ' habitantes. dos' paÍSês ca-pi- . PRAVDA de Moscou 'publi- êles têm lá o comunismo?,." .

d� os· senhores criadoreS e técnicos VincuJ.à�· as àtfvld&- tarem piadas.. À1ém de tu- pitalista. . L li talistas. 'Cada cidadão 'da' Cou il. segUinte nota: "O Ca;.
,

des pecuárias a comparecerem ã.o lÍ.uâi�tié :'qlà: itidHí6io d'0",'0 j""C7"rnento pU'"Oll'''" de nário "DIE ZEIT'� ,coletou " .

União SoViética n<>ssará as' n)arádá ,G'tticheV óbns:e.....;!u Sãó algumas das muita$'
.. w..,.._.. "'" . . Perguntá: Porque o Cana-. ..... � ,

6 ....

,·c.j.as Diretorias, &1114,-30 hOras do:�ia �.do:t;;oti�ti\ê)pê,s.�, ,tais pi�daS póderia resUltar uma série de piadas fome·
dá e os' EE,ÚU consegi.lem

suas férias � gmç.<:J., oom- . um honroso segUndó lugar, piadas, que servem na 6rbi-

;u:lho afim de. funWtreIlil. à .ASSOCIAÇãO, .�1:�INENSli'
.

em teveíações dêsagra!iláveis Cidas por uni C<ililerci8fit'
.

te, fornecer Ja.�to trigo à Uni. pra O seu veetiln,ento .de gra-" eriquanto o presidente $].ma- ta dltatorial como· válvula
UE CRiADORES DE GAD,O IJilITElRO, aproyàfetn () SEii1 para'o$ própnos ditadores. que constantemente v aj'1. à ia Soviética? ça, anda dE!, graça: em todos rleàno se oolooou no penúl- de escape, Por isto mesmo
estatuto e' elegerem. a primeire dtte'toria;.· ..

'

União Soviética e outros pai- as meios 'de tráfego',' em u-" tim.o". são pronunciament�s extra-
.

. Resposta: Caso típico deAssini era a .função da ses atrás da c�rtina. de fér- ma nt:>lavr'1.Só: cada cO,mu-'
.

Um.réporter soviético p'3r. mamente politizados "e ra-
.. '. . capitalismo: superprodução. .t"� . �
piada, na' época nazlst'l, roo Eis algumas das piadas, p

. nista ao fim de sua vida p,o. guntá à ",ovó russa, qua'l é pletos de conteudo :preciso.
'q'uando os alemães inventà·

'-
da à ergunta: Seria possível '.,

que sao uma prova gu-
a Suiça e a Suécia se torna- derá dizer, que 'Vi�eu de' gra·· a suào;piniãO sobre oprogTes objetivo e 6ficiente:

tam .centenas' dé, piadas sô- da observação, com que. os ça,O camarada Cnichev dis- so ·sociaIistà. DiSse a veiba:tem países comunistas?
RespOsta: sini, certamen- se, que ó prlnléiro c1arã.ô "já. estoú eôm 75 anos, e

te. Msls, pata que?, dêste futuro' glol1oSO já' a-' nos últ�os quarentã, anos·

Pe�gUnta! QUai 'eta a mal- pareceu no hOnrobte.·�) -só ;côilhél::i· IDficUld3des de

(lt eátupidéZ cometida ria meus Senhores,' eti � tnill�'
. aSàsted:mentb. Pduea Mta-·

Uniji,ó Soviétidl. ilO' áM de to burrO. Fui, 'então, resal.' ta, PoUCá ca�. l>Óuea rÍlatJ.·
19621 ver os dicióMrlos' da bibli- te1(l'8 e muitas 'oüttas coisa:s,
R-esposta: Uín homem fa. téca Lenine, pata 1e.rificar, titte faltam. Vbcê$ sem1")1.'e·

,�et .�tlrar-se n� p""'j ..tit' o que � ühOri2ló'tité". �O()n- disseram·qUe dentro de �
· aó espaÇo, fazer a volta 64 trei a segt.tlrite· definiçãO:' atios �do múdàrià, e sem
vezes em tôrnà d<\ terra,' e "HorizOnte é Ufil.JJ, linha l.trià,.
aterrizar lV""'Ullente na U- gináriR, que ,se afasta, quan-
ni ... ".' �"'Viétfca'.

. to mais à genW . se e;prcilti-
'Pérgunta: Você crmnp,ce. m!l:�. .

OS quatro' períOdOS crítico,:; Sessão Plena.tia nÇ) .XXI
· d0 :nhH'l.eiamentn socinlista? Congresso 'do PartidO C'(}-

R.esi>ósta: .Sufi Serihot. munista em Mósébu: Os ca;.

PtiínI;\V'êra.· vetão, outono e li.
maradã� Ivanow: e P6povich,

mvemCi.· velhOs c.amarooás. comunis-·
.

Sôbre ti astron!!Uta Gag.ll. tas, sentados lado' àO 'làoo
, . iin conta-se à seguinte1:)ia- escutam com' atenção fi dis-

��.aDO'�"�.! TOYO.·�A. D.O BR�.�I�.'S,..•A., ii D
..�.,"E-C.. 0..Me·.. ,

da! Um reporter alIlerlcanó curso de setS.hõras ae �

O '. .. '''isita à. família do àstf.On'iou- chev, 'em que apresentou,. .

·

ta. em MóSêOU. Ao. toque da' viólenta· oondéllàção 'da era' ., eou MAIS PflIIIIm'A 00 lRA8It.

P O'i �iO'" e' 'E o'n',.m"'Ia'
. I .

.
,','. '�'Pà,nhia abre a 'poi'tal·ó . 'Staline: PópoViéh é mUito <

/ r
. u.,..

.

'.
'

(
.

I:;..
.

. -

.

..' .

_

". .: p�.queno _9agiUin: ":Botn cansado, ê de répente 'adot-
1 '

.f.,speCJalptente projetado e construido para. �raba�t coÍQ piO�;ulte 'Q1otói' Diesel "Merc,edes,,8ens".:,de.1.8 f1P,·o � 'dia, meni.no·, Gostaria muito I 'mece,'1I4ais'algurts inStàntes'
, iãrio' TOYOTA BA...1IffiElRANTE é o veícul� 'ideal tia.�· '.. atuáUdad� brasileira! De' fa'tq. S1;l1ger-rêfa�do, i C?fer��o. '. 'de conversar com o seu '. ti Popo'vich" come-ç's, a i'bn- •

txcel�nte desempenho' e utillzwulo .combusti�l d�', ba�. ê'liSto, o 'robusto utiUtáno 'fOY�TA 'Banaeifant�fap�ta: psi!'........ "T,A ....ento m11ito,·' 'éat e' áo mesmo tempo' a'fa;.

eoma importante elemento.' para o an.mento .�. p�a1if;iWda de ,agriçola•. com ,muito miÚa, ecc)nclrtüli'! "" _ '.

•. ,

.

'mas ull1")9-i f6i atirad" hoie
.

,lár: de voz a'pagada:' "abaixo .'

\rá conhecer ainda boje a. famosa linb& di' Vei�c)s a ,�JM DtcrJ' Dl l\evendp.do:r Autorizado
'

. ! dA
.

Jniinh�' 'r11\"'I<\' )')to1etU � crucbêv, o tI'.ãidór:.do soeia:.'
. .,. ,

.
-

Hl11'! "'"1,..,;,, �cf;';''''''_� e jl;ili"�;t)ltA ..6 '?is ... ,

,; J'smõ, a:o infenlo' COhl' êle!""

16.58, depOis de·,.t� 'feito por Ivanow acorda ao camarada.'
oito vêzes a ·v

.

m redor i'�PQPoviCh:. ,'estás_
4a. terr.a;:!

.
'

, ,}·,��lJl., 'a.�'r
'-

,��J��,,�

Flórianópol:is, 11 de Ju�o.dé 1964
.

Fpolis., 22 - 7 �964

"L.a:ro1!lgeira carregada,
N'a '.beira do caminho,
E" $zêda PU deve 'ter,
l\'Iarianbôndo ou espinho"

..
Crônica publícada rua a

<ia, corrente, neste jornal, as

sínadà por Luiz H. Silveira,
r.�va·lidoiI:me velhos trechos
d�. uma Inf'âncía querida,
�eÜ!., d.i estouvamentos, nun
é�. porém, de arruaças.
,lli' que nasci 'na Figueira

e . i0;guei no Figueira, cam-,
peãO varseano de tradíção
g�.oriosa

.

que presenteou a

Capital' com, .alguns . cracks
dé ncmeada: deu um Ivan

que brílhou no- futebolPau-,
lista e Mexicano, UI.P galego,
Adueci, UÓ 'Olímpico de. BIu

m�nau�' um Frederico,. um
, �"'(""'�";hO� um Tatu, e deu'�,
�, ".

';' ,

/?J '

;12íiDfO:�/ifI!!fú, í/;.��)!fV(J�(j,.: "

APARElHuS
de tiliNTAR, .(iIlA'e l!AFÉ
I

CiO.

.

,d'

,

,t' f

.

t

COIYl BOAS FAf1/LIPA/)Eg'OE PABANl
!

• : ',' '. ! •

.

'.

APARElHO,� ,OE' dANrn� �tJ()l!lI,,:�: �.',',� PE�'4!1
APARElUO�,'DE a�� f,.(!A_��.,CoM:,/Oj 11,29' e ·42 fEp/�

..
"

.

14
Q
<
Q

,.,

IQ
P
...

-

,.,

o(

�

., ,:; =

, ..

-;-:.. .-
t ,-

, '\.

.:. "
'.'

"

ORA. TELMA C. PEREIRA

Clinica OdontOlógica de CrI

anças e Adultos
ConsultóriO: Rua Tenente
SnVe1ra 28 - 1 n ,�ndar

Fone 3798
Atende diàrlamente das 1&
'1

às 18 horas
Exdustvamente com bOtl
marc8da.

PERDEU-SE
aia 14 do' corrénte, na zona central dá

cidade, tun broMe de ouro � 'brilh�ntês. p
de.;.se aquém. Ó encontrou entregar'parà J;
_?�ção telef�Hl:ar 'l?ara 2198, 9.� será :P
�tifi . � ( �.

.' .. ,

-fé ':l'�l � .'
-'.

.

,
-,

- •

.t,"
�.��'....��

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONSTANT:t EM PROL
t'

I I'
MAURY BORGES :- GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVADE SANTA CATARINA'

NO SETOH DOS ESPORTE�
/

,

REDATOR
Pedro Paulo Machado

COLABORADORES ESPECIAIS

COLABORADORES
RUI LOBO _ MIL'roN F. A'VILA _. ORILDO LISBOA

MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI
ABELARDO ABRAHAM

I

�1r4)50 e'AV,dí em lutiJ,completando à rodada
A equipe do Av� lerá, na noite de hoje

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

uma cartada das mais difícíeis, pois enfren·l\ I
.

b' '1 V -I I' " N'AP· I
t
'I C I b'

.

tadF€SÜvadradoA1mirnte.Dar_·oso a '�.ar· ê'
.

I;e ve .o ,<',O.V,O' ,re�,lc:en.e ao tu e
qual, com a derrota sofrida na .tarde:dE{ d6'-: . .'.,

"

n.mgo P�10 conjunto do Hercíli�"Luz;'diànté' .,

\,t-.·�,
..

,

1.'(-., L,ít'···•·..,r·'...c.'. 0.::'...
·

',' ..

do Me.ropol, J:E.SSCU a direidir cà:gL07,club.e -,
.

.,

�
-

.'
alvirrubro de Tubarão as honras de líder do
CEr�<:I:.:.e da la. Zona. '. '

É cer:o que o nesse Cêm�.:eã() 1 iS3.1:,i.
1 1 ( _

� ,',

ca nc ." CC'�- Ór- �
, � te �'os que sao camr o e

' ..

I'
.

.. ... -........ J...l._ 'L �.t. '" ..i.,-
. 1.. 'lI,,_.�

r cida, mas o pe'o.ão barrosista, pela .sua �t;, '..

"

geria e p-Ia C�2E::;2 L�e seus valores.. CO�i'� .

ccrn maiores prol.abilidades de triu?.fQ. ':i
espera desfazer a má impressão deixada no

público Forianopohtano que oviu ser rsu-.
plantado pelo esquadrão do Figueirensê.que
assim desforrou-se do revés sofrido em lia
jaí. , '

Um grande encontro que o públ1�o ,por;,
certo não quererá perder na noite . de' hoje'
na praça futeLoFstic,a da rua Bocaiu�.r.�.

.'

QUADROS PROVAVEIS
,

BAr.ROS� - Jaime; J. Batist�, IUl
tenor, Nelinho e Maurício; Pepê e MieI; He.
lio, Dêba, IV[iL',a e Pereirinha.

AVAl - Edson; Binha, Nery, G:�rsi!l�
e Mirinho; Rogério e Gilson; René"CavaUa-
zzi, Reginaldo e Viana.

'
.

Como pr�;;��r_linar, pelo. certame citadi
..... - "no de prdi:ssicaais jogarão' P�ula . :t:ta�os � IGLlan:ní. -

'

.. ".

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

o Cam�eonato Carioca de. PrQfis-'
sron]is em N�jmeros,,·-

Luiz G. Lamego sa x Madqreira com
. cr:p

60 300,00.
"

Total geral dé arre.eà.d�
ções - ci-$' 4424.8.1'61,60.

Eis os números estatisti
coo do certame gvanabari.
no de profissionais da atual

temporada, qua:ldo os mo-

'. vlmentos 'atingem a ter
ceira rodada do .. turno.

.. ",. .. ,

-x�J' '.'
-

,'. . .'.

Na divisão. de profi,sslo,
nais é a seguinte �, Coloca
ção por pontos' .. 'rdi(:lc.s
dos:,'
1° lugar. -'..F'

.

�'in"
FI!:',mengo· e

.

Fonsucesso
com

.

O ponto
1

perc�id08
.

2° lugar - Bptafog� com

1 p,p.
3° lugar - Bârgií: e lho

Cristovão com 2 p:p;.
4° lugar. '_ : Amhica,

Portuguêsa e OampÓ yran
de com 3 p.p�

"
.

.
.'

50 lugar - vAsco dá Gn.
ma, Canto do Rio e Ola-
ria com 4 p.p. _

6° lugar -- :t400ureira
com 6 p.p.

•

Pela divisão de ssP'iJ'an
tes é o seguinte O quadro
de classificação:
1° lugar � Fluminerule,

Bctafogo, Portug\1êaa e São
Cristovão com l() p.p.
Continua na. 7. pág�

JO<"(1S reaUzac'os - 16
Tentos assinalados - ..ü

_....' .

.

Defesa mais vazada-

,lIAadureira com 8

Defesa mp",os vazada .e,.

Botafcgo .com O

Ataques mais positIvos
Fluminense e Pm:tu:;,uêsa
(:om 5

Ataques que menos mar

.cou . foi o Pota"ogo' com 1

ter:to apenas

Goleiro mais vazado -

.Tonas do Madureira com

-6 tentos
O artilheiro, no c'!rL"tn1.c

tê Am-oroso do Fkmineru;e
com 3 tentos
" Maior arrr-car1!),ç§,0 foi do
encontro Botafogo x Ame�
rica, tl)taliza'hdo Cr$ .. ,.

9.880.966,00.
A menor renda até entâo

é a do encontro Portuguê-

Hoje, em Buenos Aires, o 2
..iogo·

Sffnt�s j{ InrlenendenJe

I

I.

VitériB é só o qu� in�eress� à
.

e011ipe
picamreã.do mundo do Santos Futebo' C'u
be que Jogo mais estará enfrentando o onze

do Independiente, no reduto do cam"\,ão Ar

gentino que há uma semana, em pleno l\la
racanã. infligiu ao time paulista e01')+unde�-,

. ,

te revés. O ercontro é nela 'raça LH:'ertado
res ,lA Ar�,.(,r;c:L r111C é o tn:l'm�o';m "'arq a

.

dispu+a de;> �:Llndial inter-clubes. A equipe
de Pelé necesita vencer o encontro a fim de
forçar um terceiro e decisivo encontro que
caso seja necessário, será efetuado em cam

po neutro. dia 29, classificando-se 'o vence-

dnT' 'ra : _. o título com o vencedor da

�éde raciona� ,(Urúguai)' x Coio�Colo (Chi
.'ç)

-

.)'.'
.

,

. Eserev.eu:

A,belárdo Abraham

.

Conforme foi anunciado,
rea'i2'Ou-se"domLllgo último

a eloição para Presidente

e cor-s-tho .FIscal. do c. N.

Francisco Martinelli.. Esti
veram presentes a esta

reunião os diretores do

clube, senhores Oswaldi
Luiz VieIra, presidente, Ra
nulfo Neves,' Fe1i.x Za�uini,
Manuel Silveira, Jobel Fur

tado, EU:-'enio Dutra e Sat

v-atp Vieira. As dez horns

foi ,feito· a chamada dos
,

sóêi9S presentes para a vo

· tação, serido. eieito por 23

• 'Votos o. senhor N�rbal Vi-
·

leIla.· ·para. presi1p.nte e pa

ra <> Conselho Fiscal os SP.

nhores Ranu!fo Neves, Fe
llx Zaguini, Silvio Ney

Soncini, Edilon Perdra dos lella, sahémo� que'-ele, do-.' contava' com a .colabora- ........,--------,----------------

Santos e Sidney Pr rtts, O tacto, r1'e nm grande espírí- ção' c� imprensa falad� e 'Ju'g.a·m·entes do Irlbunel de"sr. Narbal Vilel1a concor- tá de lutá; .saberá estamos escrita da capital, pois no' � u

reu às eleições sôzínho, certos, .eertos, Ievar o .Mar- seú entender, o principal
"

pois o candidato apresen- tinelli para a .frente, con- vinculo de prógressr, de
,; Justiça DeSDortiva

tado pela' diretoria, sr.'Da- trnuando.o caminho
.: .Y1/'tO- .. um clube -é a sua IPl'opa-

.-

kl P Iíd
.

d I b
.' Esteve 'retinído o Tribu- gador J.oão Juracy Pinto.

Ir _ o 1 ioro, desís .íu da poso o c une vermelho ganda, . Desde, já estamos
díd t

.

, to d' J
-

"

. nal' de Justíça Desportiva, A. exemplo do primeiro I)
sua can 1 a ura na. 'vespe- .pre a rua oao Pi,.,t�, ao ínteíro . dispor' do -, novo

d l-C d
' tendo .. aprecíado .'

e . [ulgadc segundo processo também
ra as e eíeões. A c andída-

. o'wPl"sa>1 o .eom o novo·
.

mandatário do C,N F. l\lí� o
.�

tura do sr. Narbal Vilella presidente;
.

-deelarou-nos ttnellí e,.!< e;pera,mos' q'ue apenas dois processos 'que foi considerado como pres-

f
' ., - constavam da pauta. críto, J'á que decorreram

oi apresentada pelo sr. <Que .o Martinelli está com ele concretize o que dese-
F 1· '"

' '. t' • 1" fI
r

• Estiveram presentes a mais de 60 dias a contar
.e IX Zaguíní como sendo' o ma erIa utuante .

em
. ja fa7er ein b- .

d
' . reunião os Juizes Milton da entrada do protestá na

a oposição, mas lue to- pessimas condícões, e que seu clube, poís assim ta-
1 d i" f t o seu prí

.

t b Ih Líberato. presidoente, Lau- Liga ao Julgamento.mou ogo e rucio or e rimeiro . ra a o se- zendo estará cooperando
-. .

l'
ro Santos, Osni. Meira, Ju- O colendo considerou

repercusao entre ('8 mar- ra recuperar o.c ube dêss'e para. o progresso do rem

t' lí
.

te i'l r�o Cesaríno da Rosa e como culpada q, Liga, ·ra-·
me IrOS e os seus '1.ssoci"-

.

ma r a ..e que para ísso
:

en� Santa. Catarina. .

dos reconhecendo rele 'um Marco Aureljo Krieger. zão pela qual determinou

. grande a11.imador do es-
Esteve' também presente que o processo voltasse 9-

porte. náutico e, acima de . Nlo"'vo·. C·.'e'� f''.·'r'o' .

pa r.a M','a'r�.".'a' Es·t·ef' '.B·.uen'O
o .'jliiz suplente Antune.ss au :1jtori� llara que sej�

tudo, um apai.xana to
.

do
.

Severo. inc]icado' o ex-presidente

clube, houveram p01" bem '. N,E,WPOR.T, :2.L(UPl)'.,-"_ A.e�nsag.r'a ..
·

,--'-x-- da Liga sr. Rpdi Nodari,

levá-lo ao cargo 1e pri-
O primeiro processo re- como infrator do artigo ::J8,

meiro mandatário 10 clu- da tenista brasileÍ!a MariaE�ter Bueno, que feria-se ao protesto leva- combinado com o 60 do

be. Nós, que conl'ecemps deslumbrou o mundo ao sagrar-se
.

campeã
.do em súmula pelo Vasco C.B.F,.

perfeitamente Narbal Vi-
. � da Gama contra o árbitro

conqui�to,u. no sábado o '''T�meio . de Ga 'es' Armando Gomes, na parti-

d.e Wiribl�tdon, cotn.. êsse. �u terceiro feito,
·ela frente ao' Caçadorense.

�� Por unanimidade foi a-

ao derrotar a britânica A.Íul, Jones P()t 6�3 ceita ,a prelinÍinar levan-

6-2 tada da prescrição do pro-
..

,cesso, pois do 'parecer tia na o' colendo voltará a se

·auditoria ao julgamento
'deeorreram mais de 60 dias.

A 'Càsa Três Irmãos Campeã do
neio Comerciário Salonisfa

Foi: reaJjz�,do na tarde de

sá1iàdo ,a i>zilneira. etapa
dá" 'TOrneio\ . Comerciario

• que, cn�lve�
,.

equipes ex

cI:uslvamente, formadas por
. elementos radicados ncs

m�lbs comerçiários. Eis, a

· relação dOS jogos:
, 10 ;ôgO -, Moveis Cimo

2 x Per.eira Oliveira O 7° jôgo _ Movei: . Cimo --::---:--...:.T_:_--.......�":"""�-:-:---_:_-.....:..�--.L.;;.:..;,- ........-__.:�-----------,.-------
'20 ':ÔgO ,....:: Renllngtoi.l l' x Casa Três Irm" os 2. !

.
,

Rahd . O.x Vidraçaria Sta.··. Campeã Cat:;a Tr€-s ..

IEfigê)'ia 0, na di:sputa de' Irmãos
.

penal.:.is venceu' a Vidra- Vice-Campeã � Móveis

çaria. por -1 li: O. CL"llo de Floria':lóPo is
!�.

Tor-

,.

3° jôgo - Casa '"ictor e

Regina 1 x Caca 3 Ir

mãos 2
4° jôgo -, Casas Per

nambucanas O x Helio

gáz 2.
.

5° jôgo - Move's' Cimo
2 x Vidraçaria Sta, Efigê
nia O

·

, .';federação Atlética Catarin-=ns:�
CR'UZEIRO x CLUB�.: -UNI-
VERSITAR:LO CA I'ARI-

NENSE, pelo re�eriCC) tOi
neio.

ATOS DA PREfIDll:��
ClA: 1°) Designa" o sr.

Orildo Lisbôa Chefe la De

legação de Santa CLtarh,a.

que participara do Car,
peonato, Braslleiro de T ,

nis de lVIesa que se reali
zará no Esfado da. Guana:..

bJ1ra.

:REf:O�UÇõES: Tomad�

,em"rf.ud-)ão re.a'izada no
, dia; '14 de Julho de' 1964.

, EX!EDIENTE: Foram .re-
\

c'ebidcs. os "seguintes: ofí
CiO' cl>.-cü1àr· de 24-6-64 da

Fed�rn,ção Metropolitana
· d� ,.Basketball,; círcu�ar n{)

1/64 <la ,ComisSz'o Munici

pal' ·de �pOrtes·· de . Brus:
'que, oficio 28/64 da Liga
·

Atlética Blumenauense, Bo
'letim ofi!iiál lÔ/64 &la Li

gá
.

At ética Noite Catari-

nese, ofic�o nO 5/64 .:Ia

Liga
I

Atlética Itajaiense, CONSELHO Tll:CNICO D

Notas oficias nOs 34 e. TENIS DE'MESA: 1°) Abri

35/64 da.C.B.V. .
inscrições para -o 'J'orne7'"
de Duplas .

e individual
com o prazo até o dia 3
do corrente.
2°) Abrir inscrições pa�

ra o Campeonato_ Regional
de Juvenis, com o mesmo,

prazo indicado no ítem·

CONSELHO TÉCNICO DE

BASQTJETEBOL: 1°) Apro
.

var os jogos r�lizados pe
lo TOMeio de Inverno, con-
fo� seg'tle:

'

CLuBE UNIVERSITARIO
WO x Clube ,do Cupido
CAR,AVANA DO AR 26

x Se1.eçáa Juvenil 20
20) Em vista dos resul.,.

tal.os ohtic1.os. proclalUJ.r
cfl,m'PP!'\.o do TORNETO D'l:
'T��F'�f) fi. oo"!ue do CA-.

RAVA"'-A DO AR ESPOR
TE CLUBE.

acima.

.M'in·tinelli·
. ..,,"' .' .

Maria' Ester Bueno foi
.dema�iado

. po
derosapa�a a ·sUfi adversária, qu·e· jamais
amea,çou ..B; campeã- de Winbledon', sendo f,ei
to da ,tenista� bra�ilejra ·presenciado., por 'u�
núblico, de 3 mil pessoas 'que renderam à
'brasileira ,os·mais calorosos aplausos' pela'
vitória, e l1€la alta técnica apresentada.

...
-

CONSELHO TÉCNICO DE
ATLETISMO: Abrir ins

.

crições, com prazo �té 31
de julho de 1964,. para I
cal?peor.ato Re_ior.a' .Mas

Iculino e Feminino.
TESOTrRARIA: Snllclta

aos clubes em débito para

cor-rS'F.LHO 'TÉCNICO DE com esta Federação palo:

VOLEIBOL: _ 10) Alpro- que regularizem suas situa

lVar os jOllos ab!j.ixo reaU- ções' com máxima ur1ência
zados nelo TOl"Tleio !CARO CONSELHb FISCAL:

PASS0S a saber: Convocar os membr0s efe

nJa. �81B/�4 _ S E. CRU- tivos para uma reup;ão DI)

7o�J.RO WO x Clube dos pr6xiIT'0 dia 21 do c:>rren-

Nn� 'fl te as 20 horas,

JDia '''''M CLUBE Flor!a!'ópo�isl 4 de ju-
'U1Im'-'P'P8rTARIO O x A. D. lho de 1964.
, Si!'J'EMBRO 3 ' ODY V�EJ.,4 I

te",/14 a 8& Rodada do P-res1-�e�_. , 1Tomei., "IoCAR0 PASSOS"
entre as 8qlwnes

.

do A. n.
,_........_

SETE DE SF-'RMBRO'" CAfEZiNHO, NAO!
CT.UBF roe N0VE,

30� "'ra,nsfer!r par9 C A V E '!; i T O j'
dia 15-7-64 � 44•

.

Rodada L ..
_ _ .......

�,,,-,,,,,,,-"
c !!ttr!...:... �lpe..

s rd•. �, E. r '0,1'4
. .

*1�_',
. .

, .....�

�ío-,'
I

Julho',- (cortesia da Cruzeiro
'do . S�U

.
-.' Causou,pés'sima' impressão eri

-

tre, os 'gesportistas .. da Guanabara, .as dec]�
. rÇlções',;ar:tlê as 'éâ�êrãs 'de TV (lã presiden
te da FCF Dr. Antônio do 'Passo e do, ,ex

�rbitro:'e ·.agora cômen;tarista de 'arbitragens
Mario" Viana.

.

b: fato :e� .si virou,{!aSG pesso�l; e nem
um neIll .outt;ç>' tiverp_m' ,personalidade bas
tan.te para 'levar as 'coisás para' � terreno da
disputa corporal que era méÜS indicado, nem
tiveram talento e discreção para não usarem

os meios de difusão para ataques atentórios
à moral.

Um, pelo fato de ser comentarista, ca:"
.

be-lhe o direito de critica,r dentro da sua

profissão, os árbitros e as "marmeladas" do
depto de árbitros, embora se re,conheça que
Mario Viana, "não I tem papas na lingua"
e usa mesmo termos inadequados. em

.

suas

críticas, embora não se negue assuas quali
dades de bom crítico e capaz.

I

O outro, pelo álto cargo que ocupa,
presidente de uma das maiores federações

, de futbol do Brasil, pessoa bem relacionada
el importante na GuanabarÇl, chegou onde
quiz seu oponente, a sarget?, e induzido pe
la inteligência destruidora de Armando
M�rques. enveredou a atácar pessca:mente
Mario Viana.

.

Disse o que quis e ouviu o que não, Gui�
em Piores circunstâncias.

t mesmo lamentável, que em centro
. tãO adiantado, ainda se use este recurso de

ataques pessoais para o Púb�ico tomar ciên
cia.

. O presidente da FCF dr .

\.

--x--

Esta foi a última sessfto

que o colendo realizou,
poIs seus mandatos' ter
mharam dia 19.
Sexta feira desta sem,l-

--x--

reunir,. quando os novos

membros tomarão posse,
devendo na oportunidade
ser eleitoo novo presiden
te.
O sr. Milton Liberato de.

verá ser reconduzido ao
podo de presidente: e o

sr. Lauro Santos. ao de vi-

No processo .seguinte, o

,COlendo apre�oa o 'protes
to formulado pelo Comer
cial 'r:le Joaçaba contra o

Cruzeiro também '·de Joa

çab.a, pela inclusão do jo- ce-Presidente.

SÇ), imiscuIu-se em assunte que não era de
')uá alçada, e sim do diretor do dento de ár:..
bítrosil ch�unou MRrio Viana, de louco � des

tn0T8H7ado. quando ·este homem nrestou du
rante 25· anos seus �er�iços a FCF "'omo ár
bitro: '(Foi na onda" de Armaml0 'Marou�s
e malhou por tabela Alberto da GamaMal
'chpr ' outro ídolo do anitá. que nas mesm!3S

cir�unsf.8n�ias. ofendido. res�ndeu em. pi-
ores' condi(!ões num matu+ino carioca. .

Aoui, = como aí. apenas os personagens
mlHl�m: mudam apenas os nomes. porq;le
os instintos são Quase i�1.l_!=lis. Exi�tem, �s
aue.trabalham � os que nada fazem na im

prepsa: os arje escrevem P. os que dão resuI.
lados 'd� iÇlgos;' os entendirlos para falar e os

curiosos; os inteligentes e\ os leie-os. os par-'
ciais e os imnard�ús. os çomedidos e'os ran

corosos e' recalcados. '

l\1uit.as vezes temos Que rebater' uma
crítica, mas isto quando,:1e crítica ela se

. trandorma em ataque pf'sf,oal, seja por mal
dade "ou. ignorância do autor. Outras .

vezes

o chefe deVe vir a púb1iC.0 esclarecer a dis
torção dos fatos e dar a êles o sentido de en

tendimento ao.público.
Seja en' que lugar fôr, o a�ontecido gera dis
córdia. ódiQ pessoal e entr3va rPesmo o pra

gre�so do esporte, lutando cada qual, �lão
pelo esrorte, mas pela sua aparência pesso
al e seu nome.

Fossem cassados os mandatos de mui-.
ta gente que escreve e crítica, por certo. um
"listão" ap�receria, porque atualmente mui
tos fazf'm

.

de seus locais de trabalho em rá
dios ou TVs um escudo para defender.se e

defender' interêssss de terceiros. e um loda
çal para mergulha'r seus pretensos inimigos
na lama em que vivem.

A
'

imprensa esportiva, alheia a políti
ca, deve ser pura, limpa, e deve dar o eXeM
plo da disciplina esportiva. que se prega dia
d·

•
a la.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'fmprêsa Editora "0 ESTADOr" Uda.

edero:
hsliluto de Apo�ntadoria e Pensões i NOVa

. NOVA YORK _ 20 _

dos Empregados em Transportes '(OE) _ o Go�êrno Fede-
. ral norte-aanerícano po-

e Cargas _. E D I TA l �:r�, i�!e�r po��a ,N���
conseguir' controlar a si

tuação no baírró de Har

len, onde já m<;>rreu um

o Instituto de Aposentadoria e Pensões
s Empregados em Transportes e Cargas

'visa aos senhores empregadores que a par
. do corrente mês o recolhimento das COIl

íbuições devidas ao Institulo, será efetua-
o utilizando-se os modêlos .DAF--4 (Guia
e Acidente e DAF-6 (Guia de' Recolhimen-

o), com as seguintes modificações:
1 - Na Guia de Recolhimento, a con-

ribuições devidas ao Instituto, será efetua
ão do Salário Família (FCSF) deverá fi
rar no espaço entre "Multa" e "Juros -

. Trabalho."
2 -O valor da Guia de Acidentes vol

tará a constar da Guia' de Recolhimento.
3 -' Não mais erá exigida a colagem

de contrarecibos nas Guias de Recolhimen
o devendo constar tão somente o número

dos mesmos após 'a citação dos nomes dos �.....;;�----

empregados.

26.7.

negro, e outros 32. ficaram

feridos, em choques tra- .

vades contra os policiais.'
Piquetes de jovens negros'
'vêm percorrendo as ruas'
do bairro, entrando eons-"
tantemente em choques
contra policiais.

CASO' CUBANO: '

Reunião de Chanceleres
comecou ontem

.

.,

WASHINGTON, .2 (OE)
_ Chanceleres de todo o

continente reunem-se hoje
na capital norte-americana,
para examinar as acusações
da Venezuela contra Cuba,
de íntetvenção em seus ne

gócios internos. Segundo as

tendências estabelecidas an

tes do início da reunião. 14

países, entre êles o Brasil,
deverão votar a favor da

aplicação de sanções con-

tra Cuba. México' e Chile,
votarão' contra. Argentina,
Haiti e Uruguai., ainda não

deeidiram.' Falando poje a

imprensa; o chanceler' pe

ruano Fernand::> Suá Ivo de

clarou que sul:'. opinião de

verá ser -aprovada.: com

acôrdo unânime dos 2n paí
ses que participam da reu

nião. A Venezu::lla não, vota
rá por ser a acusadora.

Novo incidente entre EUA e CUBA
HAVANA, 20 (OE) - Um

soldado cubano morreu

quando patrulheiros. norte

americanos atiraram -eon

tra um pôsto de ooservação
cubano, próximo !3. base de

Guantanamo. A notícia é do

Ministério das Fôrças lsi

madas Revolucionária Cuba
nas, que acrescentou terem

os norte-americanos dado

3 tiros em direção ao pôsto.
Ó soldado morto é R'lmon

Lontes de 19 anos, atingido'
no pescôço por duas balas.

Não foi ainda confirmado
o fato em Washington.

Nordeste em' fóco
RIO 20 ,(OE)' - O De

partarnento
.

Nación!'ll de

Obras contra as Sêcas, apli
cará ainda

\
no. corrente ano,

21 bilhões de cruzeiros no

nordeste.. Estão
. previstos

planos de abastecimento de

água, aproveitalpente hídro
elétrico de açudes já exís

tentes. Novas açtidagens "e

irrigação.

30 lugar Bonsucesso

Canto do Rio com 3

4° lugar
,Campo Grande,
Bangu com 4

50 lugar
com 6

América,
Olaria e

Madureir'1.

--x--

Na divisão de juvenis a

classinficação é que se se

gue:
10 lugar _ Bot::"<of:O Co"lU

1 p.p.
2° lugar

com 5

30 lugar - ,Fluniinense
com 8 ,_

Flamen.';o·

'40 lugar - Vasco
Gama com 11

50 lugar _ América com

12
(;0 lugar _ Bangu

, 15
7° lugar _ Campo Gran-,

.. .

constrUJr
;

Janelas, porias, porlões de ferro já estio pron�as, à' sua

dis,posição, em,

Rúa Dr. Fúlvio' Aducci, 748 - ESTREITO

I
'

COll1pensados de Pinho. imbuia, pau-marfim, jacarandá,

amendoin, cabriuv8, loro, gonçalo alvesl cedro e lambrí Co-

depiac

de, com 17,..... ,',_
89 lugar _- ,Pfu·t1,1sUMa

e São Cristovão' éo�n 18 '

9° lugar _ Qlariii ('om :;:1)
1ft') lugar _ Ma:lí.ll�eir:l,

com 22

--:X--'-

PE:LA TAÇA
EFlCiiiNCIA

I e;> lugar --:- Fluminense
com 82 pontos' ganhos

2° lugar BotafOf';'::>
com 78·

J
A diretoria do Lira Tenis Clube, lem

bra a todos os seus Associados, que a parir
desta data não atenderá na portaria: do Clu
be por ocasião çle íestas, os sócios que não

.

, apresentarem Carteira.
.

Outrossim, adverte que todos os' casos
, deverão ser resolvidos na Secretaria, inclu
sive nos dias de festas, quando haverá' expe
diente das 14 às 17 horas, exclusivamente
para êste fim -.

-----------

Clube 5 de Novernbro .. '

Programa 'do mês de jdhó
.

.

Dia '25 Sábado. _., Baile de apresenta-
RAINHA DO,ção dás CANDIDATAS A

CLUBE 5 DE NOVEMBRO
Dia 29 Q. Feira - Fim de Férias Dan

çante

EDITAL
ESTADO DF, �ANTA

TARJNJ\
"'TI1/) DF. nrº-FTTO DA

'VARA DE F"-MH,IA E SU-
CE�"õFS

EDITi\L DE CI'T'ACAO DE
.

AUSF,NTES C.01\'l. o P�,AZO
DE 60 (SESSE'l'TA) DIAS

O DOU':t'OR DAL

MO BASTOS SILVA,
Juiz de Direito, em

'exercicto, na Vara de
Família e Sucessões
da. Comarca de Flo

rianópolis, Capital do
Estado �e Santa Cl3,·

tarína, na forma. da
. -lei, etc .....-,

'

-PAZ SABER aos que o

presê"ntEi edital virem ou

dêle corihecimento tivere:11

que, (expedido dos autos
.

nO' 20t'l0,. de outorga judicial
de cOI}sentimento, eu:. que
são requerentes piamantina
Costa· da Silva e outr'ls, ci

ta' os srs, ANTÔNIO' JOSÉ
DA '

SILVA E NOB1"i.:RTO

LUNARDELLI, brasileiros,
casados, que se encontram

E
em lugar incerto e não su·

30 lugar .

angu com, .

58 ''bidq, com o prazo de 60

.
40 1ug'ar Flameng0 e Vas- dias, para responderem aos

têrmos
.

da ação, que se pro·
co da

.

Gam.a coin 54
5° lúgar .:..... ':_América e

Portug-uêsa com 50
6° lugar _ São éristo-

vào com 45
"

7� lugar _ Bonsucesso
com 33

80 lugar _ Olaria com

30

com 9° lugar _ Campo Gral'

dE' com 26
10° lugar - Madureira

com 3 pontos gànhos,
Concluindo a rodada, a

terceira dó turno, jogar:'t,)
na q'uarta feira os 'quadro.3
do Botafo[o x Cam!)o
Grande,

4 - Sempre qUE' a emprêsa venha T€,..

colher contribuições devidas ao IAPETC,
inclusive as destinadas ao FCSF, e haja pa

o quotas de salário-família a algum empre

gado' deverá fazer no verso do pé da guia; a

seguinte anotação:
Total de contl'ihp;('ões diversas) reco-

lhidos ..... , ...Cr$
Quotas de salário-farmlia pagas a

. el?:J.�
pregados' com '-.- filhos, cujo reembol-

so declaro t�r recebido
nesta data. . . .

i!� :C�xj=ti
........Cr$

APET� .c $ fl" €na S "w.,u!i:dfib
Saldo a favor do I � ..•.•.. -. r, i " -�

Data ,e assinatura do responsável pela 1/
.' (Oilf[CGONIoru��OutR I'"

emprêsa ' Rua: frlllGiKl !••..•lInoi, lL'lJ

5 - Havendo saldo a favor da· emprê
sa, isto é, sendo o total das quotas pagas aos Campeonato Carioca ...
seus empregados superior ao total a recolher Continuação da e, pág.

.�ÇI_Jnst�tlJto _(englobllndo tôdas aS contribui-
ções, i.nclusive acidentes, -terceiros e FCSF) .� lugar - Flamengo G

'Vasco da Gama com 2
a emprêsa procederá ao lançam�nto acima
inversamente, ou seja:

Quotas de salário-família
pagos a .... empregados
com. . . . . filhos.. .. •. Cr$
'Total de contribuicões a

� I

recolher ao' IAPETC ....• '•......Cr$
Saldo a meu favor, cujo
pagamento declaro me haver
sido feito nesta data Cr$
Data e assinatura do responsavel, pela

emprêsa
6 -. As Guias de Acidente serão preen

chidas em 2 (duas) vias as Guias de Reco
'lhimento em 3' (três) vias.

Flor�anópo1is, julho de 1964 .

Rodo1fo F. Pinto da Luz
Dêlegado Estadua1

Próxima rodada ele 'jn
ve11is. _ '4a. do returno

Quarta feira à noite -

.Bonst'cesso x. Botafogo em

São Januário
Olaria x América em Al

varo Chaves.

Bangu x Campo Grande
em Moça EOI1ita

Quinta. feira à noite -

Madureira x Flamengo em

General Severiano
São cristovão x Flum>

nense em São Januário
Portuguêsa x _Vasco

-

da
Gama em Alvaro Chaves
Proxima rodada da di

. visão
.

de profiSsíono.is
4a. vo!ta do turno
Sábado - No Maracanã

Olaria x Flamengo
Domingo -,No Maraca

nã - Bangu X .Botafogo
:Etortuguêsa X Vasco da

Gama - campo· a ser in
dicado pela Portuguêsa
América x São Cristovão

- campo a ser lnd1cado
pelo América
Fluminense x Canto do

'"."1: Rio em Alvaro Chaves

,j), ,Madeiras Nobres para Rev�sUmenlo Bonsucesso x Madureira

� -=-' �
�� """"__�� ""_=''''''_'''_''''_� em Te1�e_1:ha,_decCastr_�..;�,,-

)..

Compensados. Paraná tIda.

--x--

CCY:i8a nêste juizo, movida

por ·Di.'3.1uantin'3. Costa (I.a

Silva e 01'landina Costa 1.u

IlB:rdelU, brasIleiras, casa·

MOS, residentes nest::1 Ca_:Ji
tal, podendo deduzir em

tríduo HS razÕes da recusa

sob pena de 'fazer·se o su-

primenta judiGi'ilmente
Stt.:1 reveliH, anós a te):mina

çãO do prazo do edital, nos
tênn0s, e de ac,Ôrdo com �

petição e despachó "I !'e

guir transcritos: "EXMO.

SR. DR. JUIZ DE Dl.I?,EITO
DA VARA DE FAMÍLIA E

SUCESsõES DESTA CAPI

TAL. DIAMANTINA COSTA

DA SILVA e ORLf.,NDINA
COSTA LUNAEDELLI, bra

sileiras, casadas, de pren
das doméstic'ls, aqui resi

dentes; yêm perante V.

Excia" atra.vés d'J (1,dvoga
do infra-assinado, dizer e

requerer o seguinte: I"

As postulantes. casadas pelo
regime da comunh1b de

bens, cmifcrl'''''' demons·

tram os d0(,i:n.le'1tos f'ne'-os.

encontn1m·se, há longos
anos, separadas dos res

pectivos esposos, ANTONIO

JOSÉ DA SILVA E NOBERr

TO LUNARDELLI, brasilei

ros, easados, ignor.ando on

de possam ser loealizados,
pois, dêles jamais recebe

ram noticias OU auxflio de

qualquer natureza, 2'" -

,Acontece que os c8sa!s poso

suem, em ·comunhão com

outros herdeiros, un!h árell

de terras urbanas, sita à

rua rua Blumenau, n° 41,
nesta capital, havida no es

pólio de EMILIO FEDRlGO
DA COSTA, NA QUAL está

à venda uma parte corres

pondente a du�entos e trin

ta metros qU'ldrados (230

m2). ou seJa dez (lO) me·

tros de frente por :vilite e

três (�3) metr..s de fundos, J

fazendo frente para a cita
da rua, fundos com as ora

requerentes e os demais
.

condôminos, leste com JO

SÉ GARCIA e oeste com

NELSON DI BERNA�DI, a

qual con�a no registro"
Imobiliário sob n- 13.365,
do 'livro 3-M, fls. 224, desta

Capital. 3° - E como te

nha aparecido comprador,
oferecendo preço razoável,
à vista, sendo aceito pelos

. condôminos, as requerentes,
que desejam acornpanhã-los .1

no 'negócio, estão .jrop���bi· �
Iítadas .dB fazê-lo, em .,\1rtu- .;

de da ausência � seus mll

ridos, cujo consentimento

é, neéessido em se tratan

do d elmóveis objeto de c0-

munhão de bens, 4°· _ Daí

porque, socorrem-se da pre
sente medida, afim de obte

rem a imprescindível outor
ga judicial, que lhes permi
tirá suprir essa, fOrInalida

de no ato da escritura, 5° -

Sendo justo o motivo; pois
ine1'iiste possibiEd'lde, mes

mo remota, do retõrno de

seus rnaridos, a pretensão
merece acolhida, nos têr

mos do art. 625, do Código
do processo CIvil. Assim,

requer se' di2ne V. Exa"

ouvido o Dr, Prometor Pú

blico, n,andar expedir edi

tais de c.itaçit ') p��'a que
ANTôNIO JOSÉ DA SIL'/A

e I�OnERTO .J()C�� '-,T:-:o-.J:\�·

DELLI, já qu;;lificZ!ebs, di

gam se CCi1Se':ll;e'11 ou niio

na venda de SU'l legitir:1us
no imóvel, s01l [lena de fa

zer-se o supr.\n,_entc judi·
'daI à sua reve1ja, D��.-se· o

valor de hum mil �11,e3i.YO;-;

(1.000,00), parf1 efeitos fiS

cais, Têrmos em que pedem·
deferimento Florianópolis, 3

de junho de 1964. Ass. Zany

Gonzaga - Advogado. DES
PACHO DE FOLHAS OIT('

'(8); Defiro a iniciai. Cite):

Ise Antônio ,1csé eh Silva

Noberto Lúne.rdelli., por Elcl i
tal, com o prazo de fiO (ses� '\
senta) dtas, que deverá ser

�publicado uma vez no 61'-·

gão oficial e duas vêzes no ..

jornal "O Estado". Observe ----------

o Sr, escri',rfto o disposto no

art, 178, inciso II do C.P.C.

em 22-,6·54. Ass. Dalmo Bas

tos Silva _ Juiz de Direito.

E para que chegue ao 'co

nhecimento dos interes
sados e não possam, no fu

turo, alegar ignorância, ex

pedi o presente' e outros'

iguais' que serão publica
dos e afIxados ria forma. da _

lei. Dado' e passadO nesta

cidade de· Flo�ianópolis, Ca

pital do Est!3.do .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-
\.

/

CA-

a

crev.

Dalmo Ba,stos Sllva

Juiz de Direito, em exerci-·

cio, na vara de Família e

Sucessões.
,,,.:n-7·64
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OLHOS
use óculos

bem odoptcdos '

"
.

�

atendemos com exotidóo
suo receita de óculos

)-:,

ÓTICA ESPEClALlZAD!,

��ODi:RNO ·lABORAfÓR.,J

• <

�i Con�truir ou Refurma?

. Cpl1sulte: N fJSSOS' Preços
ATLAS S.

�
' .. ',.

Ind. e Comércip Me1alúr$!1('a
Rua: Deodoro N -2�
-

Fi I ia I Florianhl)olü·

\

__-----------------------------------------o,

Cn�URGIÃO'- DENTISTA
Clínica Diurna e Noturna '.

ExDentista do Seminário C�niliano .Pio xn
de São Paulo.

Tratamento Indolor péla Alta Rotação
Protese

HOR.l1\...�IO: DA S 8::10 88 11,30 e das
-14 às 20.30

Ru.a Nunes fviachado, 7 Esq, João Pinto
. .. _- ... --_,------------- ..

Casu Precisa-se
PreCl::.a-se alugar uma casa no centro

com. peças amplas e bom a3pécto, possuind�
no mínimo 4 quartos, 2 salas, dependências
completas' de empregada e garagem. Telefo
nar para 39.45, nos dias úteis das 12 horas
em diànie.

22.7.64.

Dr. Júlio' Doira Vie�ra
Comunicacão

,

\ Comunica a seus amigos . e 'clientes .

i

mudança de seu consultório para a rua Feli
pe Schrnidt n. 51 sala 50 - Edifício Jaque
line (ao lado do Hotel Cacique).

ESCRITOR'O DE ADVOCACIA
DR. NILTON PEREIRA

Advogado
H. BLUMENBERG
A.HAHN

ABELA!{DO e PERSl

Solicitadores
ACÕFS' CfVF.TS TT.:?,ABALHTR'rAS CO·
MERCIAIS, PREVIDÊNCIA SOCIAL, ETC

Rua Cbnselheiro Mafra, 4S- - Sala 2."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_;; "�or . Pf,��." recer. 'i'� JoinviUe.8 � O

J •
;'.

• ,. nobres senllo� ·Deputados. Norte;. cons�ruJu a, CELESC
:, ASsumo.8 tribuna pára pro- a usína-: ·temióélétl'Íea de
l'.ferir um -rãpído. comentário Joinville, iévando -o �stema

.

sObre ;.s .: atividades' gover- "i:á jar8guá' 'do Sul:' Pára
name1,ltals·:no setor:,de:ó�er., BluUlI'inâu'e.o Vale"de) Ita.
già elétrica, baseado' Qo te-:: ja' ��-Se Da·sol12- ·'C,Sr. :,i:VAU)().�
latólio. 'da cénttaui :]j:l.1trt- ção de ,p�)bl_ aceier3bdo 'DINO ;_, EÍa deVo tnfonnar

,,"II
eas de �8ntq,' Çat,aM'líl8 .8(1.\ -a. éoilstnlÇAo :Qa uJm* PaI. i a'V�� 'que�·
(C:��LE\�m; dà}Q4!Í1,;';o:; 00:.

.

meíras.. át[Üa1m'erite' '-'f.mcio- te o' Vale;'do;Itajaf ií§:o' está
VêI;11o do Éstadó' é . o maícr nando .

com tÔd8.: po�nclâ:' a suprido com energía. el�ta.:' .

aJcfsin1sta: ..e: .�a'; . �8t�ãó : se:::v�ço' da inç��trk. 'dó Va.' ea, pois se. I�ajaf .. Il40 '.co�
.

f�ta a vãríos senhores le do lta,jai e do. AltO Vale, seguisse recéber ene� da'
deI)utadq!> por' díretorés . da-: ()om.;:,.tidado por Rio do Sul. Comnànhia catarineDse·

.

'de
quela Emprêsa. lntciabtlen:- A' usina ·qo_E�peQnba,. de- Cimenro; nós' esiarlamós
te. desejamos' , ressaitài'. : o: nommada.: "ÓélSo' . Ramos", completamente": às ,ese1irás'.
que representa. �para a'· eóo. s'r:,P�sJdepté; já está inte. O Sr.. VALDEMAR: sAL
nomía. catarínensé fi decidi- grada·:·:·nQ�:próliresSó·. verti-· LES �.Éu devo, info�r:�·
da 'col�boração�:da'CELE8c ·ginoso. do ,oeste.. �.. '. � ...

'

""'''''i 'fl t'
....,.'

..

"

., . ....,. v •. -"'h\,; 8... Wl re, rep�· .'

ná;" SÓluçáo·. d.b· ptoblen::ià;' ',9,�t:r��?l�,qiER�, � tante"do�Vale ciO"MtaJatJt�'
e'Y1�r!7.é�lCO .em·,:��l,l�, çiitjr . Nobr<e, d�ut11),�ó:,já'qúe�V. 'não des6oIÍheço'.essa(�fof..t:'
riria.: Nos. que� t:tq_lif':es��os �xciá::. ��-:refeFiu" . � ,usina dêncl� to.rilaaa: pe�/i:�
e;'Céroendo, a ;se�# : l� Palmeiras,· ,Éiu ',devo, dizêr LH:SC�. cont�ta!ldo,��. ;';�
laturã; _. ou.vim�; dü·rnnte quê bórlt àüi,; �stá;:'�tàti� Cornoanfíía. CataHnenSé .cdé
Iopgos

.

anos, com S' màíor írÍeIite: sUWmdQ ,6 ,ptoplema cimento,-,. o "f���t9,
. .'

. .':.
..., .

.' . .

do .. raciOnam·e·�···� - ; n" "'.:'q'ueÍa ' é ."

édi' 'da"
-

.
.' '," .J:'í···u..... , "" por 1I'!.,:e'l'I'Q o" �;j.�.

tristeza, o clamor dos: mír- 're,itão: �in;,)�,Q V�� -, do dade geradora de '2:soQ 4u�
nícípíos onde se conCentl:a ·".Uaja!, com suas ,ricas·,fn- �b:V�t:es, dê,:'ei1etiia:'.ik.\i�',�
o. ma�o.r 'parque iMúst��81 dústr!as ·.qu� tanto. ,produ· prit a- cláSde de."Ítajaf,i> na. ,;

do EsttÍdo: Joinville,' 'Blu- 'zem' P.�ta:: '

·.a grapdeza . .'; :.'de pd�$.i��l ·ni�i1ficijiÍ�iJ:'dd 'seu. '

....
, enaJ' �Rio:dO Sul. Je.t'ii;guá, . ':'&mta :Ca.ta.'rin�,' pocier&" 'sem 'i .' "

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

-'t ,
.u., , � '\ s steIQ�•. Mas> iss9; ..

· ;nóbl'tf
B��qU�, ,dentre .'·:óút�p�. �d,ívldá. �áigtimá\

: �ontcibuir , '4�ut�do;(>;���á:lta '" q' ,Cili.. ·

Nessa zoil�, onde se'.agluti-
.

ãirida �iS ,p�rl!i . o.:·deSt;m· d�o e ª'respÓtlSsbÚidàde;
'habt Os' maiores' ci,ntulgen- .volrlrii�ritÕ:.�o '; �6Sso' . Está· ,.da CELESc: rio· se�ir :j:l()�lp.<)::
'"te� o,:pe'rÚiós;' �iné�' ." -de ,dot·�s�,é"·o-\a��q·ue·:e.u ,,,.,', .. -"',

.
,

"

, . ",,", ; " ..

. �r��
. ;VÓ;.; ate: que:.-:Q ',usina 'Garcia

fndlÍstria, Vi�" S!àcrlficáda ·queria : obsi:!�r nO. <Uicw-.' e "pô��ri(mneÜtê '_,8:;:·:s4.te�.
'.á. Ílha :p�od.üçio �rit, virtride �o, �é V. 'Exci�. :. '�,. ca' derramem na 6idade ',hls.
,(,la) :·estiagem. comu..tn e ;.' 'f� ('

.
,.\ .,'

., ,tóri.ca .: de', �urO'· �nni'e'r
.

'a
.

qpEmté, "reduzin,dà_r-a, :.inuua�·A : O" Sr: 'VALDEMAR .'S� !artura; eriergéÚca "é.>as·
vê:?Jes,':"s '?ID' têrço �',:;Ha �LIi!S .,-,:InCQ�r�_ o,-apar,te .,mêss'es�Ü-�ri·:O: séu"t;leserivl)l-

" C�1')i.v-;;nfl.de., O' D?vtlrno <Ç�l· .'

de,V:' Exçin. 'às ��'mo-' runentoi: .. ;� .

.
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-
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,

-
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"

fl'��"
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.' ,;t,:.;�. . f:r:,:,' c��di.daw" !e�()�:ver; se;_ �l��. de :�op,�l�o;: _a usina, ,qliJ;- mentq de oQras de energ_j,à
"

'.
.

.t' '. Ilii ."
....:', . \ to, . a carenCis,· �n�rgétlça, '.

cfa. que . m.}et�J:� _ Para à .Ca· e,létrlca ·qu�.:o :Govêrri�::�l� .

a PlAIS AH1!cq iJ!AIIIO DE SUlA CArAlil.N� ., ":. .). não 's,omente ,né.sses' m\Úli- pitaf'e' mUIÚclpios do 'lito- SQ Ra.ll;los ',;êm' ��eà.iizando:
Flori..tnól,l0lis, (Quarta·Feira l: �'cJ(' JUllÍ9 de .1964 <': '" dpios, ' não somente '.pa�a' a· r:al:·. énerg}a stific1ente· '. não devemos· iÍcrescentai a :'c'óí1s:

.

_�
.. _,... . -,

' '.' '.
. ". "

emÍlnsão iIidustrlfil, mas· �r;'n�ra. átendêr aos recla· truçã�' dá. 6éíebre
�

u�iha: ,de
so};)r.éi\Uto . 'J)ar.a . cp�seiutr �os '.da,'� po:.pui<u>.'ão co- s' ta" C'

.

.', ,,'. '<�b" 1
.:

d'
'

.
""" an . rl!lZ - Suu o O' -:..

, e

fjjca,�" em :pla:Qp .,\ dEi a�
, ),;a.inda pa-rn, -reforçar. o prÓnless�s:' �ão : cu.inprl�s

.

'4êp'c�'t à êQonoÍni!!-' e. o,� ue- .SiSterilá t�e�':di�trlbu�çã6 do por e:ovêmós' ruiteHoros.' ''':_
seúvolvfmento, no. ,p�n9ra-' ::Valtf�l;lo Itajal e do Norte. e .'�gora,; 'gràhas aó ;'drnàlrils-
1m", ,ger(!.l .d(l' nosso' �.stado. A>�.·U:stim ;ºãrcf� .entrará ,em' ' . .'" ,"

...
.... ...,."., ... ', ,mo, da GEf$SC,_ ,jáf:OIJl'a

, ,: Felizmente, hoje;, .gtaças;.\, ts : fúri:cionamêntO por todo ês- ba'rta�i:n' iDiciadá-' e 'Q.,:. $'et- '.

'prQ�itlêricias,-ehtãÓ:' :��et,.,,!. . te �b}j,c:6m,;'9;600 .. 'qruiocvh. 'viCo' d�. eScalaG� �pij'ià;,: 1�:'
. itIl$;",:-- b f,3fltasm.ª"'.dg :ft\cl:&. Ae'S. -,Na',Sei:ni;' vin;os:'ê�n- .:pi�ntação�-·- Q.é·"�pa' c.�'I;''êle·
'�__w ,NU ·�r·. :t;teNJJo. ·traI" :2.:: '�s!ria ',�ó' PêfY"; .:i-ém. máqtii.iW.s já contr-à'tlÚ,{Õ; b�
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'.vemos ai.Iida oohsiderar' :"ilI'ú- " .
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,II 560 ,quilow.�s para" :8.�r
o Delegado Re,)ona!. ·te�- � 'mfrumo fundatnén- ''tatâ' com o Nraná. e 'Rio têrt�� às :DeiegiÍcias para. 'gó�. ·recÍaJ.IlQS"' imediatas <tá

da SUNAR . Sr. Osvaldo t�,� sé�do :b�stà�te �nh� Grande s�ucitindo '�4i'fór'" ,t.1xiti::·preÇos: "." ," .-: . "

sua popüla�ãó: Deyemoâ ,,�-
Mpira, conOOrleu' entrevis-, ' dd� � Ail� 'p5;>sigão ,rá.cc ma���s' 8ôJ}�e' Ó pr�ÇÓ '" ia ".l'1�is ��Jl;4���te,,:: r�fer1{1� tr,egai. � se rieu�' ';';1;Í��.":'�
ta lcoletiva à imprel�<::; ào,.�àSsuntO,é' tetido sua, .de- ci:lw.Pr.â, Ef ve:?ga� ido ��.q'Ü- .� .�t>S' :pr.b�iemlts c�n:i quç ��ta: G��� ,�t�'J�
.yisa_'�(h: escl;úeue-r ilss,,,�� ..

'

'

sigr.�;ç�o pM(;.Q-;Çafg6 q�e ;�/��f-1ii�!t:$: ��tadO:s,.,:��·:'.' " '��c?d�n:Q�t��)::,a: Del��cia,; Qorrer c;l�ste ,an�; Il".nrlme$·

tos liga�los �o orgíp q !.l��.. . �cupg,.. qe�Qrr�ti.o d'e m'd·h .,

.. ';' ,Dl� ,�2" �4e·.,rJunlto )dt!'U ,cta i �UN"...B: .. ep1 . ·Sp.pta: ','Câ;':' tb
.

ui:üdl:t,�,� :� ,4��!(��Jt
dirige,'Çl,m. Saptlli.·. Cà.,tarirj.:i,

. ça'çMi d<l, \.' Ó:énéril.· ::,Ç()s.t'j{ :�ntrlií.:Qa:i,,·:n;a: ��g8.Cm: "(l.a ,.ta�Itià,; é(rntârttió'; ,Códt'� 'QA,,· pa.rl!;:,Ç1',l:.!Ó . ,: :;eiirioJ:��
I�éiâ�1do'

" sé.�.· �,' ';�rtcpntro - �álij�;, a�à.��E.�,ia ';J?ôídj�'; :sti.#Â:é tér' ped,1:à<i -���ii i:. ',à: 1rd!ló:fi;� J;�veibà; '-'de;'" :9tHhili mén'tb nãó: sÓ. o·,Góvê�o·;.db
com os .jornalistas.' ,disse·' o ta,rHi '12" .-Qatái�3:, r'é'. 13 'de . �âjci�'ãç�,Q l'h.ª�;,,: ç,,\{iz��iio érui�ir.ós::·· ni�ii�à:" :;,i>�� �st,i1dt; 'mas .·i�MinénúF . .-:�:S
�r. �,eh� qu.e .;�;t:IIJ!�Il.' ;.� "h,�!:A ;::�6 ��R����e: ;.� .... dé:UQ:- 'pir�, ; .:'.i'St "C��ir9�- . �!{te(:',� �,7��:,\'5etylç.os !.}�:''-.Sn'�.J��;f�JN':tas�Fo:�Q.:.�l.·.'..�r:�.,i�'.ceferka e�;.treVlsta a caâ\'" . No: que cüz respé�ro az :·t�t:o,·'pr?S3e�ui)i;�cl":l':l'r: ��i:" e.Itl�::tiM()-;:Q;;tiStaatf:e r'étÍti'" uv

,
"'>1�"'"

pa11ha movida 'pe:a u_,\ acusações' que mal' sa-ido ra, demQDstra .que nãq fOl '�do num(:rÍl. 'de f1..j.ncio.,,'a- �olaboraram, especià1i:;riebte
GAZETA", em que o m(l.- o titular tenham'-ihgress!\- após,a saída ClQ'tit,ular; co-' riôS. NáQ 'fÔsSe'a',eolaoo�J,- 'ho qqe diz.resneitO l!.'pbt�l1-
tutino flbrianopolitano te- . do no. orgão. pedidos de a;'u- ni.O. afitInà l!-' "A GAZETp4"

.

çãodo governo cat�lUtu" ção, pelo Mmistério, das MI-
ce severas cr;ticas

.

a .su-. mento dos preços da cato,- que ingresSl).ram' rlO ·.or- Se pro�egU:iu o Sr, Met::a nas e Energia;' dê), (lté,<Uto
NAB e sim atual De:ega:j\). ne e do 'leite; es(!:areceu ó gão os

\

pedidos ele a'urilert- � nao :poderiamos' hem rspecl;3,l de um bilhão, 'e du-
.

Esc.are;ceu, ipais adí- 'Sr,' MIÚ� que, quando. te- to, �uncionar pela' falta ,de zimtQs mi111ões. 'de aiílZei-

ante,. que na qualidade rIe ceQeu
.

o �argo, " reeeooü Quànto as de).'O'a,.is ctí- material" de
.

expédiente, tos: Destaco támbéth que o

/Substituto eventual do De- tambt}In;', para sua . oIjep<- tlcàs disse o Delegado. da pois
.

a . verba par� isso Sr. Governador iIicOTPorou
legajo, sua pennanência a taçao, urri�' súmula de as- . StrnAB que elas são •• 1n- âestinaq'a' é infJula. E às �eivindicàçõe's .' feitas .à

frente d� SUNAB em, Saú- sur.tO&. em pauta, assinada tundada15' pois,' segundo aj:rescent6u que a Dele- ".:Al!.anr.a. pat\1 o .PtogÍ'�SO�,
ta CatarL"a é tra�1sit5rli, pelo Ge�lêral Costa Aràu- oficio dã Direção Na:tional, gaeia, que pertence a um üm: crédito,' d!3 .

�rês milhões
Ap:s dec:a:'al' que não jo,. t�zé�(lo r�ferências' a' datado de 8. de Julho do um. orgão 'destinadO . ao e' ,cento e·: cincóenta'· mil

pretende perma:.lecer no esses .pedidos, corrente, este esclarece . abastec�mento" nãp' poso .dóllares pára-'que a;SoTEL.
cargo, disse que seu pri': O

.

pedÍdo da maJJota,.- .
que fàce relterados pare� sui Ulll éentavo de verba CA tenha· condicões d,e coI}.

meiro ato como Dele�àdo, ção do leit� _ prosseguiu ,ceres da Procuradoria Ge-
.

para
-

êSse fim� cluir a su!).'· segunda Wlrdà

foi encarecer a Direção o Sr. Meira _ .deu entrada 'ral da: SUNAB, a compa- o Delegado da 8UNAB de gerl.idora. ASsim é,'�q"ue
Naciónal a .necessidade da na. SVNAB' dia 30 de ;lu- tência pata fixar pi:eçÓB t- - prt;ss�úlu • o Sr. Meira Sàrita Catan."la;

.

ria lfi:niar

nomeação dQ titular. nho; a �jor8.ção da câr- eJtelusiva do Conselho De- .' -:- Vive ,'ei;n> cç.Iistante dUe- de' 1.965, terá ener.gia elétrt-

Quanto as' «Titicas ne 'ch:egou ,dia. 9, dia da libemtivó 'e, que; as
.

Dele- D;la.. Se 'o órgão autoriZ<.l. o ca, suficiente e' até em .btis-
formuladas pre!a uA GAZE-- saída' do' Titular, s�do �'ac1alÍ ÇatJe proceder estu-' aumento do ,prO;duto é cri- ,ca' de �erêa40. Porém, " 'de
TA,i de qtie' era homem que ail�rlóflIiente, i$tc). é, dOs preliminares;' em suas tlcaoo.. Se ,não cônced� Co nada adiantaria á gerlÍçoo
ligadEf ao goV'êrrio d81)os- a·1 de julho, a Delegacia .

éarac�résticàs 'originais, aumenfu, e não abasteee eneriétictl. . se pa,ralelàmenté
to, .!'liSSe que estas não já .havia entr'a.dõ em �on.

.

��vi3ndq a �ecretai1a exe- O metêRc:l6 sem rerbas- �3- não $8 fizt)$s_e a distribuiçãO
etittVa, para enea.minha- ra êsse fim' é impOssh·e! \pelas" regiões, carentes. Mes-

tnen� ao Conselho, os da- faiê�ío::;_ 'é etÍticadO pela. mo custa�do �to qU8n�'
dos t: -Sugestões necesSá- falta dó produto. E, aéres-' a. ge�ção, ,a transrni'sS�. e

. �s ao estabelécimento centou-: E' o que vai •.>éor- :'" distribui�ão se
..
cOnstituem

da medida e, prinCipal- rer fatalmente' cOtti. a CIl,r- naS et.apas· ihdispeilsaveiS ·à

mente, que são incopen,;,' ne e COln o leite distribuição de riqueias e

________.

'

_' . .____ ao ;,estabelecimento., de con·

diç@es pr�prias p!U'a assegu·
ràl'� tra�alho é desepvolvi·

, mento. 'No entanto; Ó ao
vêrnO já' está servindo' a
ma� de uma cen�na de lO.

. calidàdeS, . com fios esten·
didds pela CE.'LESC, e ou$
cen�riã mais em breve es·

tará :coberta por essa vet.·

dadeirJ:!. tê1a' progiessist�
Ràpip.amel'lte, diremos que
no ano de 1.963 a CELESÓ

Usma 8��"''13 em Tub�.�ã::i; . :
.

Abordando da tribUlia .. da gétícas:
.

reàu:i.adás e, em an-:: '

Assembléia Le,gislatiV'i!.'
-

o ruuuetltà;: :marufm;tanpo � .

problema da, energia éléti}-' ,da:· 'o", �e.U �ntu,s;as'nio , p��o
ca, já equacionado pelo 00- que poude- o�sei'var ·no,. con- .

vêmq Gelso _Ramo.s. atn.�és. taU> �qué:·�1rt�ti\·e. C��l.. ,.fi8
da Centrais Elétricas de Diretores '&1;' cELESC.·

'.

Santa Catarina S/!>, .. o
.' \ " -

.

;
'_

depuwdo Valdemar Sanes JA: 'NAO' SÉ�TIM()S . ,A'
pronunciou importante dig.: TRls:iEZÀ;'OO ,RACIONÀ-
cursá, durante o quat"· cns:. � lV(1'�Nr,o

. .

..

correu sôbre as obras ener·
.

'

• �
•

vi

, ','

.' ':-' v; .

'! ",;

,
.'., -

Centrais Elétricas' .de·'
Santa Catiu[na S. A.

.... AQUISIÇAO n1!: TERRENO --

A CELESC, tendo necessidadé . de adquirir uma Q,re&
c.e terrenÇ> da ordem de 10.000 m2 p�ra a construção de seU

&imoxarifado geral, conv.ida aos . interesSàdos em v�nder
um irrtovel como acima referido, a. apresentarem SUItS pro

postas em seus escritórios loca�ados à �il,iI. Frei Caneca,
152, A�ronõlnica, até o. dia,3i do_ corrente nlês.

Adianta ainda que dá preferência p,llra terrenos éotn
{áeil acesso, situados ao longo da B&59;

-

no trecho eom

preendidO erltre' Barreiros e Serraria ou �m Capoeiras.
A CELESC reserva·se o direito Qe 8iL"'Elltar ou não as

propostas que lhe forem, I:I.preséntadas.

\

Banco de Desenvolvimento' do
.'.

l,

Estado de Santa Catarina S. A.
RETIFICAÇõES

Na publicação>da ata da assembléia .geral extraordi,tlá
ria, nO jornal "O'lj:stado", de' iJ7 � �aio de 1964, :na pági·
na 5: .

.

24-7' ;.-

na 2'. coluna, J.inh.si 1, onde se lê:, "creto-lei �627, de 23
de se-OI, leia-se; "creto-Iei 2627 de 26 de se-";,

na 3"; coluna; liÍlha 95, onde se lê: "tos para a ter 'à. se·

gq.inte re-", Íeia·se: "tos passa a ter ,a seguinte re-";
tia 4". coiuna; liIlhu ( onde se lê: "dós: _.:._ !:l. parte llü0
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'_'IIIIIII!!tp'!lIllfl\�- �

aiO_,.lllJl.il;jolw •• il"'"
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:' P[JRilDE? '. ONDE?
,

' '. .�. .

, '" (

corist�u. : 47ã 'quilõm:etros
de nevas linhas de, traos
ni(ssãQ. nent�e elas destaca: .

PlQS, as se�Hnte:s;' usÍrta'E&- .

.pe:ÚiJilía.,Fà.x.inai dos Guedes'

Il1íptá��ó' ·db. Sul>. p'a�s�d�
por In/laiaL: El :Ibirml'ia; . se,.

I �fi<i .cí_�C!.tit0 � JóinvilI&J�
.

ralÍl,J.á;'· ·:eordeiros.São João"
BrltJs�a:,' Porto: 'l;Jeló, Tijucas.
e .• ;'frindade-.LagÔa- da CoO-

.

.

'1�:iç�ç{ _.Para o., C�rrente', à.no, .

e'�fii.-se'; �à, 'éOndusão . da

iInh�::' .. ��bJ,ião:J_,aje� 'e' em
temp9,��4�d �.' suá' '-e}:·t�.,:

�. 'o!.,..., �;�( " '(�.

�fuJ. �t�:<;'46�eábá" mim'
.

com· .

\)Bméht�,:" d?' ,3'io. �llÜÔ;_l&,
)..,/ .. �� '�d '-.( . •

i '
• .'

tN'SI'::.'A.��l'f:e� constnição;
t�6�� ;��"'.:lWl�s···'·· �/ ;rkbã.
niÚ;s'ão':;' _.G!lrcia,FÚ>1iàj{óp�
lis; C0rdeiros-Brusque; Jótn-

. vi�le:l\lafrá-Canofuhas. e OU
tras 'de' menor porte, nlas
tÇ>das abtqÇanrl0' -"" ..... "'''1.

�os �i�s, 'as mesmas es

Peranças e -as· mesmci,:,; "

'I;Ue

grias <te .. Sa:nt� Catarina!"

Depois .' dç' outr,as consl·

jeràÇões s61.)re' o,: problerila
dt'. eletnfiooção' rural, fina
�izou o Sr. Vã.i46ma1' Salles: .

"Bastarm, Sr. Presidente, o'
5etor dé� energiS elétrica, na
semia' das súas ,realizações'
EI. M. grâncUo,sidacie dá Stia
.prese�: se ,. o�tros fatores

nãÇ>' �xi,stísSem,
'

para jti$ti�
fitar, ii'� fb;;áção do oovênlo
Oelso. RaPloS' coma·, mai:eo .'

qtÍe: 'àssuiala;i' â pre�enc.a do
.

dêseriv,ólvim�to· ,m ierrás
ele.' Sa�tii . CatariÍla! � ..

nião de consultas dos'
.

qUe começa hoje em WaS:-
chanceleres

.

americanos hitlgton.:
.

. Dep: Valde�r' Sanes, ..
em :C()ID:Jl�,nll.ia (lé' niretore.S: 'da

CELESG, inspecionam mate$l de transliliSsão:

�M OU·TUBRO ,O�EU': BIRREIRO
.-

. "

'BENDERÁ MUITO! \ ' <-,'

POROUE? > OtJ'DE?
.

.... ' \,

·Irmã de Fid el fará ftovô
. 'declaracão públi&�

eIDADE DO Mll:XICO
21 (OE) _ Juaha Castro
Ruiz, irmã do prh'neiro
tilinlstro cubano, cuja. fu
�a.' �:de Havana,. caw;ou
aensaçáQ . mundial, prepa
ra dutra l declal'ação públi
ca qu�, será dada a conhe
c.er .'no ú,ltimo. dia Pa' reu-

c O NVJT'E
A U.B.C. de S�ta' Càtatlna convidá. seus associadÇJs e

o povo em geral p.Qra 3 pr6éis�ãó de Sã,o Cristovão qué se

realizará no dia 25 do' corrente as !iI hOl'às na Cllitedrf/-l':M:e-
trop0litàna em 'homenagem ao dia �o motorista.

.

.

A procissão terá o'Sé� itiner&rJo.
.

Saida da CatedrJ:!.l ....:.;. Praça 15 ...;.. jóãô Pint() ,.,;.;. ilt,ilqão
Viana - Mauro ttamos,"_ Frei Caneca,.

.

Retorno - Palácio da Agronómica ", pcaiuva - }jjS- ',1 '

tevão Júnior - Rio Branco - Estreito ú:ltto - cated�al.�r
,.M�tro,?o1itana. ",'

'\ .:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




