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Redu�ão na ajuda militar ao exterior
•

vai

pro'vocar revisão na
•

americana
WASHINGTON,23 -;)

Secretário
.

da Defesa R'J
bert :McNamara disse on

tem que qualquer redução
na, verba.· solicitada pelo
Presidente Johnson para'
ajuda' militar exterior exí

g�rá uma completa rea\'3.'

liação .
de tôda

.

a política
externa dos Estados Uni·
dos, em defesa do mundo
livre. Falaúdo perante a
Comissão de Fínanças lio
Senado, afirmou que a for
taleza dos aliados, na pe
riferia do bloco comur-ís-.

ta, se dissolveria gradual
mente, a menos que se

contínue, durante vários
anos, a .ajuda militar nor
te-americana, em .alto ní
vel. McNamara pediu a

Comissão apolo completo
e inequívoco para a qua.v
tia dé 1 .bílhâo, e 55 mi
lhões de dólares em ajuda
mílítar apro.vadps pela
Câmara.

'.

O 'projeto de lei
de' autorízacâo foi aprova
do pela. Cdmi;sfro, de R0-

lações:..Exte'riores. do Sena:"
40 depois que ·sé reduziu o

.-."-----_._-_---
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Govêrno vai promover esto-
safra agrícola

BRASíLIA, 23 (OE) - O

erros' nasceu' de não virarem uma paglna;
e o segundo, de não ucornpnnha rcm are·

rorêncía de urna linha! Ambos, e todos os

demais, cometidos na runção de' julgarem
as contas do govêrnolll

Contra o. .jornal que acusou. a maioria
dos Mínístros .

de sujeita ao subêrno, à
propina e à çorrupção, reagiu o Tribunal

Em dois rodapés, de 3 e ü do corrente, de Contas com um telegrama e uma re-
o jornal opostcíonlsta, tratando da prcs- preséntaçãc áo,serihor. Procurador GcraI

tu�ão de comas do govêrno no 'I'ríbunal do Estado;. solicitando a Instauração dt;:
de Contas, ao llwsmü, tempo 'que dJ,;.p.1tnv& procosso ,c.i1rl.1c. '. .

.

.'
.

o,s vq_ws .·ttos·�i�Ü:?s Waldir .!,lu;;�h, V!-. .CG,iÍttr3;;�1?J� ·ti:�s. �istl'QS_.C!F{l e.1a':llHra�ll
. q�ute ..�.���.;."Il1,lO lklll�<i�: (}í.Jllti.:::u· " U'ln-v6t��E1r�· .

fúnthrmm1t'aet..,'" {�
nos à aprovaçao, lllJUt1UVU e dllmnava os, é,hos c talsid;u;1és; contra or; tr(>s MH'i\s"
juizes que, em m�dond, sp haviam muni- tros que me'receram da Assembléia aqu�'
festado de modo divcc;,o, em parecer ex- las refe;'ênciH5 chqcantes e cor..denatórias;
tcm,o, analíticO e justificado. contra .os três J\-linistrcs que n5.0 onco1)·\

Os i1l3ultos que a tolnu udenist.a atirou j m;'am fora dá \'ergonha do silêncio llm<l:
sôbre êsl:.cS jui�(;s, sem limites de 'Ú0Iull' palavra (Jue os defendesse ou atenuasse
cia, podem rc::,umir-so lll)t>ta pequena deu-' fj, çulpa daquole voto opobrioso, o TrpJlI'
ção: "mullsu'uS sujeitus au sui.lõrno, à pru· nal reagiu com a ;:;.ua ... solidarieéindc.
!)illU, à cOl'J'uj}t;ão:' Contra nos, contra 'os FATO,s, i.ncou-

Lssa cli(lLtll.Jc üscalduntc,' injuriosa e di· trastavelmente apontados na declf' myão
faJ'ltàt.6ri.a., e"parramad'a em dois eLULu· de voto'. ("ontra a ,VERDADE, indcsmen
TIalS, não t1n11a a lJuswi·la, :1 fundllll1Cn- tida e indosmcntívei dos erros colhidos ao

tú·ju, um único faLO', um llÚrlterO sequer, f}�cciosjsn'lO dos três juizc:;;, o. Tribunal
quo UÚlisscm e rci'utussüm, do forma diTe' rmi�iu,' pcll} sua maioria, com a iudigni
ta o ino(!ilÍvoca, os termos do párocor '\'i· d�l(:J.C de:olc telegrama:
torioso, no Ttihunal. Letra' a leti'n, U COIJ' "D�retàr. cio jonlal O ESTADO
tuméliu clla':a os nOl1l.es de=:ses jvünijtrJs:

- Nesta
MiltOl'l Leite d>l C03ta, Yimar Corrêa, Halll" 'De Florianópolis, 21 - Na (lu;]"
Scliaefer "João Estivalet Pires e 8".10:-; lidadc l'rcsidentc- exercido T1"ibu·
Bastos G-omes, ·o{l1itint1.b o de Nelson ·:Hci.· nal Contas'Sallta Catar.ina comul1i·
tor .Stoeterau, Ilorque n[1O .nomeado 11010 ·eo-lhe este colegiado ao t.omar (�o·

atual governador, mas peio mesmo
.

que nhecimento artigo ERROS DE
nomeara os 'autores elo voto vencido. VONT!\DE, sua autoria, insc1'lo

Postas ns coisas neSStíl pé, entendemos ,jorn,al O EST!\DO, edição dezessete
de eX3minar· o anaire, dentro na no"sa corrente, deçidiu por maioria dus

missã.o de jornalistas vinculados à siLua· presentes, exeluidos atingidos, re·

ção política do Estado, duramente atingi· pcUr em forlnal protesto suas in·

da pela imprensa oposicionista.' sultuosas e injustas referências mi·
,

Nu examê da declaração de "oto, subs· nistros Waldir Buseh, Vicente Scl)·
crit'1. pelos ,Ministros Busch, Schneidot. e .11cidcr· e Paulo Fontes, negando ail·

Fontes, constatamos erros tão grosseirus, loridade vossa senhoria prclem]c"r
tão absurdos,. tão esçandalosos, que não

.
abalar llerante �ll.illião llúbliea ele·

poderiam, por forma alguma, ser levados "ado conceito isenções s;.;;npre inc·

à conta de erros de entendimento. rente membros esta Corte Contas,
E, ponto a ponto, erro a erro, citados, e lastimo haja deslustmdo

"

tradição
demonstrados à base dos números e dOs inlllrl'f1Sa eatarillCni>(�. Somentr a

argumentos dessa declarução de voto, pro· (juem .não sabe resguardar a pró·
vamos e comprovamos a inaceitabilidade pria. 11le é faeU dCllegl"il' .a idollCi·

.

do julgamcnto desses três juizt;s. dade alheia. 1.']mar Corrêa - }'re·

Na Comissão de Finanças da Assem·
. sidelÚe em exercício."

bléia, o parecer do. Relator, aprovada em Não nos interessa quem !18,ja aprova·
sessão ordinária - a .que os delmtados do os 'insultos desse telegrama: foram r11i·
da oposição deixaram de comparecer 1)01' ni�,tros do Tribunal de Contas. Foram mi

motivos ignorados '-- contém. as' seguintes mstrcs reduzido::; à pçnúria mental de ig
referências a' essa declaração de voto: "�11- norarem que a VERDADE não deslustra

postas ilegalidades"; "llão existe ilego.di· as tradições de uma lmprel1S1l, c quo a

dadc"; "suposta incongruência"; ""se os de· idoneidade alhéi'1 digna dc i·Cf.:>guarclo c de,

clarantes se dessem ao trabalho dc exa· respeito, e a dos que'. não mentem, nuo

minar. à págjna seguint.e (17) encontra· falSeiam, não inventam. 11üO 80l1:,am :oôbre

riam a düerença apontada"; "'assim seno
erros que têm u obrigação Í\mcionul de

do, não há ilegalidade; se faUa �louve, essa não cometer; ;forám ministros que troca

foi dos Senhores lUillistros signatários da
ram o dever dé julgarcm c censurarem

'BRASfÚA, 23 (OE) posta pelo
.

Executivo; a ,DecÍaração <le' voto"; "foss(�m os s�llllOrês seus pares, Téus de vcxatórm lmrcialidllde
.

Logo ImÍis as 20 horas, a : �'<luip�lração dos �rencil11en'- ministros mais atenciosos, concluiriam. politiqueira,. em ato julgador, pela cO.vllr-

Câmara dos. Deputados de- tos do func.i:onali�l110
"

dos
que laboraram mn graye engano"; "'presu· dia de condenarem o jornalista, que acuo

vorú aprechtr as emendas 3 poderes, e obrigatorieda- midas irregularidades c ilegalidades". sava à luz dos FATOS e sob :1 confissão
apostas. ao projeto 'de re· ce de concurso para ingres· Na verdade, o voto çlos trés MinIstros de culpa da mudez dos acus'ldos; foram,fotma habitacional no Con- �o nos cargos do funcioná· \_ que a imprensa uc10nista louH. como, ministros. que .desprezam a evidencia das

grésso: A' segtiir, o Col1gtes.'" llsmo. Observaqores acre· alguns' l)QlIeOS membros (11le ainda hlilJ]· PROVAS .para; contra ela, se auto-julga-
·

so deverá votar . ootra ditam que a equiparação rum aquela corte, exaltand(j)·lhe.s o esfor·
rem sempre blerellJ.es de "iriudes: ..

emenda ç,onstitucional, pro· será rejeitad'1. ço, a experiêócia c a inteligência - vai ao Bem de ver que ,lhes devolvemos ó dCs-.
S1I,O PAULO, 23 (OE)

',.

incrível limite de conflJlldir uma parcol'l, pac110, para que com êle se lilllpem na

O G'al. Amauri �ruel visi· Aumento dos Ae'ronautas em Fóco I' posta no fim ele uma página, como a trans· consciência. É o que, dc higiênico, pode-
tà.rá a cidade pltulista de . '. .

. _. .'

portar, com 'uma soma última! para. ar· mos fazer, pela maior e mais perfeita con·

Pir�icaba, depois de ama-' RIO, 23 (OED - Inter- Sus�éÍtind, sôbre 9 l'cajus- marem efeito, ês�s esforçados, eXpel'leu· fralemização no "'egrégio"•
l)h&. O Comand�nté do II�" vent<2rÉiii nas"entiW:i.des dos-- tamen,to sahrial da. clI;l.SSe.! tes e inteligentes Ministros' deslocam da xx x..'\ xx
Exército. recl:)Qerá uma ban-

.

aeronatita� e aeroviários, Amanhã,. as 18 horas aero· Residência de Estr!ld[j.s de Araranguá pa· Em tempo: Aprovaram o tdegramu os
doira n::teional, como home· voltum dentro· de ll1stantes náuias e aeroviários, esta·

1'a o ClJcle do' Cabinela cltLS ReTações PÚ· minislros Ndson Stoetomu,

'DftnOUE? O"D"'" nagem .do povo piracicaba.. ao Gabinete do Ministro do ·rão reunidos _et�\�S�é111bléia ,I ,',blica.;?�,clo Palácio do Govêrno a impol·tàn: let Pires, Raul Sc11aeHei e C:11'108"I UI'UZ. �'. ,.1.1 !ii � no;· 01' sua atuação no �nO') ,'rrabalho. obter ge1',a1. pa,m �:x ,c p .1"e' -

'cia ,de"::dS 14.131.000,00. O primeiro desses G 't!±F>
.

i' .,
.

'. vilFento 'dé 1° 'de abl·i:i.:· .

istl'o."i;{�,t�çl
..

'
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na

total do pedido de Jl,hn
son em �O milhões, já au-

torizado pela Câmara.
"Não tem sentido gastar
50 milhões de dólares por
ano em nossas FÔ!'ças Ar

madas, e negarmos a gas
tar apenas cêrca, de dois
cento dessa �ÚIanÚa para
ajudar as r6.rças de 110SS0')

alíados, que 'estão junto
.a nós na defesa coletiva
do mundo livre" - disse

MeNa;mara" .Acrescentou
que seria irônico que . O�

Estados Unidos consídc-
. .

Regressou' o Reitor Ferreira Uma

rem apenas "reduzir nos

sos esrorços"; "quando os

comunistas' estão incre
mentando '. a guerra de
guerrilhas, a insurreição e

a agressão oculta no Viet-
narn do Sul.,' o outros pon
tos do conflito.

Belo Horízon te -' ?3

Ministro da Agricultura, coa
tínua sendo esperado esta
tl> ..ti<! ,e-rn�.BrasíliÍi;; pn.ra tra- ,

.
.

,

tar com o Presidente C�s' .Pnoccdente de Brasílta Davíd Ferreira" Lírna.. MP.fS-
reio Branco, os pontos aue 'e da GlJanab,ara; ol�dc; tra-

.

niüeo
.. R.eitqr ,da uso.vo"

s.ir
... i'i..o trJilOO.os �-.,u;',: "m.·m.t-fitO.,

, . .tQU, d,e �te
...
��.s..&\.•Yli�,.. �se .

V�jQ.".'l .'

Je, ·s�os':�.�:': ,�.����:�+: .....
" .,;' ..

��
".

'���'"'"
'ra 'em :vÍc'ogq, 5õb.r� .àbás{�. rini; tegress91to� ,�r,�A� " " Ema�6é;l.::CQ,mpôs, <êh�fe·
cimento.'· O Minil?tro:Alm�i ta Capital. o·'prQf.

'

. João .pe, Óa.,bi�ête· da·'.,Reitoria.
da Leme, deverá I),nunciar a �,_."_".-"""'_

����I:Ograa:de�o:=��flSd: Rio·,Bahja durarnente' atingi9a '

silos, nos própriof: centro.;; ;RIO, 23."(OE) - 'Estão ar· ralllet1te atiTIgida, peJss re-

produtoras, promove(·a 8S· çadas em cinco b�ll:!ões dá centes' chumBo ' A 'ini:orma
tocagem das safras'· e mE' cruzeiros as obras:de r()pa-�'l ção foi dada

.
pelo Min�sté..

carl1zar a ·lavoura. ro da rodovia Rio-Bahia, c1u:,:. rio da Viação.

"

.

Vietnam continua senôo
'palco dt: I�ta Comunista !i!]'i
'SlUGON, 23,. (V.A,.,) - As info·nnaç.ões ;õÔ;)!"c Sul eni' seu próprio 'berrl

Aviões d� Fôrça Aereâ .,10 . os ,atáques ao, ,i],etnaul 1;:; tóriõ. :Em suá. el�trevisi;.j,
vietnam do Sul estão lan� :Norte coincidiram' éÓm: 0..'. disse Caa ':Ky que cm. rp.

çando, ,de pára-quedas, fato de, pela ·.primeira V!!Z,,' ccnte aç50 IniUtar\ '1';6Jj�e '

.

grupos de sabOtadores no círculos norte-amcrican·)s Vietnum do' Norte um

Vietnam do Norte comu- admitirem que militares avião sul-vietnamita foi
ni�ta e se màntéin eui dos Estados Vilidos pilo- I interceptado por um �'Mig,.
treinamento para amplia:r tum 3:viõcs do yietnanr do 21" soviético, procedente,
suas operações de comoa-, Sul. em ni�ssã:o de cOlutia- ao qu� parece, da China

te, revelou ontem, oficia.�- te contra. os guerrilheiros Comunista. Ajuntou que o

mente, o clÍefe da Avia- co�l.m·istas do' Vietcong, apa_r:elho vietnamita cou

ção Militar sul-vietnamtta, qu� acossam o Go:vêmo dó . seguiU escapar.

;Nguien Cao Ky. Farando,
'

.."
-------

aos jornaliStas, Cao Ky BREVE:' ,

'

,\ ,. ,

���ea ���o�r:�::���::;=' MUITA,' MUITA COISA)ÇU$1ABA
ceptar os vôos.'Acrescento.u ... -IS BARATO'que os russos têm radar·e I'IH '. • .•.

muito boa 'artilharia an� PORGUE?" ORPE?tiaérea.·\ " ..

Esta a sensaciol".al reportagem que você e'ncontm na

REVISTÁ LUSO-BRASILEIRA, a publicação preferida·da.
família Catarinerise. Outras secções de in terêsse geral: : O
CONTlNENTE DE SEMPRE, MARIA ESTE;R, BUENO e

sua brilhante vitória contra 'Margaret schmit. CINEMA,
RÁDIO.·Para o lar, a secção da dona"de casa. Colaboração
de Mário R Dias, José Vicente Sanches, Terezinha C. Dias,
Osmar'.Silva e Moisj:Ís Sarniva C'.lkias: ,Adquira hoje o seu

exemplar. �EVISTA LUSQ·BRÀSILEIRA, UM LAÇO DE

AMIZADE 'ENTRE BRASIL E PORTU(..AL. \

Proposta orçamentária prevê
.

redução' do déficit·
.

. B'RASfLIA, 23 (OE) - O --,_,....;;_.__-..,_..;.-.....;...------�--,...-'--------

Mmistró Roberto Campos,
entregará hoje ao Presldenr
te da ·República os pJ:"imei·
ro,s fteris da proposta orÇa.
mentárili. Cta, União, para 65..

A parte Ínáj� importante do

orçámeritc., é a redução do'
déficit, que êste ano é p're
'visto em. um tri1�ão e tre
zentos bilhÕes de crUzeiros,

.

e que ne próximo ano �rá'
reduzida', < p'tra 700 bilhões
de cruzeiros:

Kruschew de vol·ta a Polonia
VARSÓVtA. 23 (OE.) - O das festividades que marca

Pl:il:1Biró 1l1ipstro soviét�c? ram a' data nacional da Po

Nlki.ta Kruschov, dclxoll lônia.
Varsóvia hojo de regresso
a Moscou, depois de confe- '

renciar
.

durahte dois dias

j::6m vários aliados comu

:ilistas. O cbefe do Govêrno
russo, partiCipou também

.

Novo Batalhão Suez
RIO, 23 (OE) �. Partirá rá as fOrças" da ONU, na.

para o Oriente Médio no faixa de Gaza. O barco l!;l
: próximo -dia 3 de ·agôsto; o· vará também 20 mil saca:;;

· transporte naval Barroso de café, para o entrepôsto,
· Peteira, qon'dliZÍl�o o t)ovo. cafeeiro no' Brasil em Bei
'.
Batalhão Suez qlle integra- rute, no Líbano.

----�------------�-----,-----------

, Congr'esso vota a Reforma
Habitacional·

Kruel
hom'enagéado

�--���-----------,--------------------�--�---

OUTU_16. vOCÊ. VERÁ UMA' COUSA
. \'

LOUC' D
, .'

B _RATO:!.

�-------'''''''''''''';---_._�

Castelo mandato
;

tem

até
I,' .,

, ,
.",ae

\
67março

BRASíLIA, 23 (OE I - O

Congresso Nacional apro
vou em segunda e última

. votação, emenda constituo
clonal, que prorroga até
.tins de março de G7, os

mandatos da presidente e

do vice-presidente cip. r.:Ü1)1�·
blíca. Aprovou também (Y

Congresso, a emenda que C;';

tabelece maioria aosoluta
para. as próximas eteiçoes
presidenciais. D··, "loco das

\

emendas retormlstas apre.

sentadas pelo Executívo, o

Congresso rejeitou a que
dizia respeito .ao vOtO;');10:
analfabeto, aceitando entre
tanto, a referente a ele�ibi-"

•

j�
•

de vencimentos para servi
cores dcs';J -poderes. Espera·
se. para hoje um pronuncia
mente do' Presidente oaste-
"lo Branco sôbre a pror
rogação do seu mandato
até março, de' 67 . O próprio
presidente

.

informou que

lidade dos sargentos. AS

emendas foram promulga
das a noite e�11 sessão cot}
vocada para as 20 horas.

Hoje, em sessão convocada
para ;1.5. vinte e urna horas
c élO minutos, o Congresso
vai decidir sóbrc a' paridade

esperava a : promulgação
das rotormas constitucio
nais, para depois se pro
nunciar sobre a atuação do.

Congresso. ,

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

.

Pela Ioníraíemizecéo
Higiênica
RUlJc1l8 de Arruda Ramos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TARDE DAN'CANTE ESTUDANTIL NO PAINEIRASr ao, domingos â partir das 16 horas Inírada franca

McNamar� exorta O" Senad�, )contecimentos . Socia/i;
dos EUA a manter verba de�· �I ue,,--,L.....J..,_

ajudé;J
.

militar ao Ext�rior :it\

Viviane Cristina Silveira, é o nome da
graciosa e inteligente menina que completa
na efeméride de hoje -seu 20. aninho de 'vi
da e é o encanto do lar do nosso 'ilustre ami

go sr. dr. Adriano Silveira. e de sua exma.

espôsa d. Zari Silveira.
A aniversariante é netinha do 'nosso

.prezado amigo?r. José IVLtttias Filho. e de
'

sua exma . sra. d. Raquel Bezerra Mattias
residentes no bairro do Estreito. 1It'

,

A' Viviane Cristina, que oferecerá as

suas amiguinhas ria residência de 'seus pais
lauta mesa de doces, na oportunidade, rece
berá estamos certos, muitos cumprimentos
por tão .auspicioso evento .aos quais nós ,de
O' ESTADO nos- associamos com votos de _----..,.-...,.._-----

. � ,r "1 .,-

perenes felicidàdes extensivas aos seus ge-
nitores e avós".

HAVERÁ SENSACIONAL MOVIMENTO CINEMAS
NUM NOVO SETOR PROGRAl'l'iA DO DIA

OND�? PORQUE? Cine SÃO JOSE'
Fone: 3636

ás 3 e 8 hs.

Basil Rathbone

-em-

OS ULTIMO� DIA" QE
POMPE'IA

.

- Osvaldo Mello-
Ã LINDA E COLORIDA MOSTRA

DE CANARIOS E OUTROS PASSAROS

Censura até. 14 anos

Cine ItlTZ
Ao deixar a minha terra, com destino

a Assuncion, Lima, 'Montevideo, Buenos

AY1'ES. Quero deixar também o meu

cordial abraço aos funcionários do vibrante

diário "O ESTADO',', justamente com os

meus agradecimentos por tudo quanto tem

publicado sôbre o meu modesto nome art.s-

Fone: 3·1:35·
ás 5 e 8 hs.

Cantando, trinando, sons de flautas, corri
das em escalas crescentes, esvoaçando nas

gaiolas padrão, muito contentes .e mostran

do a variedade de coloridos, tal se apresenta
a exposiçao de canários dêste ano,' como

sempre atraindo grande número de visitan

tes.

A exposição tem sido muito visitada
e elogiada por quantos têm comparecido ao

/vasto .salã� .da mostra, no antigo �::lifício do
Instituto de' Educação.

, Criadores de
.

canários se esmeram eo- .

mo sempre em apresentar lindos especi
mens de pássaros como. tivemos oport�mi
dade de apreciar ainda êste-ano .

UM BIOLOGISTA CATARINENSE·
QUE SE FEZ POR SI _. Ernesto Trenel

era para falarmos a verdade, um 'moço es

quecido nos meios culturais de nossa Capi
tal. Conheço-o desde alguns' anos passados .:

quando o estudioso, tmido e modestíssimo

Tremel, desaparecia aqui do convívio de ra-
. , Frank. Lovejoy

ros amigos, para se €ntrf'--::�,:") �CLlno, a pes-

quisas' interessantes nas nossas praias, co

lhendo tudo que lhe chamava a atenção para
'o seu modesto e pequeno museu, que com

todo o maior carinho ia crescendo ecomeça
va 3.: chamar a atenção dos curiosos.

A pesca e todos os seus. atrativos 'e se- Cine IMPÉRIO
grédos 'mereciâm desse rrioçó, f(fda :a�als, ,ca"':;-- ..
rinhosa atenção. Esmiuçava tudo" estudava
tudo selecionava' tudo. Tornou-se mesmo

, .
. , ás 8 11r.

um verdadeiro biologista, sendo aproveita-
dopara' o setor de Pesquisa de Pesca do De- Joan Crowford

Herbert Marshall

partamento Estadual de Caça "e Pesca do

Govêrno do Estado. É esse moçc também e

atualmente executor do Programa de Pes

quisas do' chamado Projeto Sardinhas e vai

levar a sua proficiente cobaboração para ul

timar no Rio; os preparativos necessários no

curso internacional que a FAO' vai realizar
no período compreendido de agôsto a outu

bro em vários países da Europa, principal ..
mente no sul da Rússia.

A indicação de nosso conterrâneo para

representant,e de nosso Estado/ partiu da
FAO, cujos integrantes já trabalharam' com
Ernesto Tremel em nosso Estado: "

E' ?$sim, o nosso conterrâneo, ,.com a

SUa tenacidade. a sua persistência e a gol-
" ,

.' \

pés ,de um gr.ande trabalho realizado atra-

vés de sua COmpetência. e lúcida inteligência
alcançou o 'posto de destaque' com hoje S�

apresenta a seus conterrâneos.,
-------�----------��,�-------------/�-----

ierry Lewis

Sonny Sands

- el'n-

MENSAGEIRO TRAPALHÃO

tico.Censura até 5 anos

Cine ROXY
Fone: 3435

Fpolis, 21. 7. 64. �

MARCIO IVENS
ás 4 e 8 hs.

John Mills

Dorothy MacGuire

FAZEIVI ANOS HOJE

- em-

A CIDADELA DOS
ROBINSONS

menina VIVIANE CRISTINA

PanaVision-Tecnicolar
Censura até 10 anos'

Cine GI�ÓRIA
(Estreito)

Fone: 6252
ás 8 hs.

- em-

/

SO' OS COVARDES SE

.RENDEM

CenSUl'3, até 14 anos.

,; t:

," T'

(Estreito)

Menina SANDRA HELENA,
Janis Paige. .��

-Vê, passar n�o dia. de hoje O decurso 'de
mais um aninho a inteligente menina San
dra Helena de Souza, dileta filhinha do sr.

Hilário Delfina de Souza e de sua exma. �s

posa d. Nilza Silva de 'Souza.
A Sandra Helena e seus papais, os cum

primentos de O ESTADO.

- em-

_"
ALMAS NAS TREVAS.

Ce'nsur"l' até 14 anos
"

Cine RAJA'

(São José)
ás 8 hs:

Menina VALERIA CARDOSO
Shirley MacLaine
Yves Montand

--' em - A data de hoje assinala a passagem do 30.
aninho de vida da graciosa menina Valériq
Cardoso, filhinha do nosso prezado .amigo
sr .. Jaime Humberto·Cardoso e de sua ex

ma. sr�. d. Olindina Cardoso: . �

, A Valéria bem como aos seus,

re� "O ESTADO" envia-lhes seus

tosos e efusivps cumprimentos

, .

J\1INHA DOCE ,GHEISA
Tecnicolor

ge!lito;"
respei..cr:mCGOH'·1! OUI.;tll'!� 1,110

OI (/�Ví

Subversão naNão Quebre a. Cabeça�_.i" •

-CAFEZINHO,
.

NÃO!
Cl\ f E Z I TO!

'

Argentina'
BUENOS AIRES, �3 (OE;

SUl. PI AS
Resolverá seu oroblema em

,
. �

peçiiS.
.

e acessórios •. para:

- o Serviço de Segurança
'da Argentina, procura as

'clarecer as 'causas de 'uma

explosão que def?truiu a- aia
de um hotel num ell;'lgante
bairro ao norte de Buenos
Aires. Dentre os escombros,
foram .encontrados cinco

cadáveres, 10 fuzis metra
lhadoras, munições para ar

mas automáticas, explosi
vos, dois poderosos . trans

missores de. rádio e farto

J;l1áterial' de literatura co

munista.Volkswagem _ Willis _'. Ford - Dáuphine e Si:nca
Além disto SUL PEÇAS está proporcionando d�scon-

tos aos seus distintos clientes de 20%
( ,

, .

em peças e acessorlos

WASHINGTON, - o Se

cretário da Defesa Roberto
Mac-Namara disse ontem

que qualquer redução na

verba solicitada pelo Presí
dente Johnson para, ajuda
militar exterior exigirá uma

completa reavaliação de tô

da a política externa dos Es
tados Unidos, em defesa do

mundo livre. Falando peran
te a Comissão .de Finanças
do

.

Senado, afirmou que f

fortaleza dos aliados, na pe
riféria do bloco comunista:

se dissolveria gradualmente,
a menos que se continue, di.
rante

.

vários o):1s, a:
;

ajud
militar norte-americana" er

alto nível. Mc-Narnara pedíi
à Comissão apoio complet
e inequívoco para a quanti
de 1 bilhão e 55 milhões .de

dólares em ajuda militar

aprovados pela Câmara. .0
projeto de lei de, autoriza

çção foi aprovado pela ao

missão de Relações Extetio
res do Senado depois que se

reduziu o total do pedido de

Johnson em 50 milhões,' .lá
autorizado pela Câmara.

"Não tem sentido gastar 50

milhões de dólares pôr ano

em nossas Fôrças Armadas,
e negar-nos a gastar apenas
cêrca de dois por cento des

sa quantia para ajujdar' as
fôrças 'de nossos aliados,
que estão junto a nós na de

fesa coletiva do mundo li

vre" - disse McNamara. A

crescentou que seria irõní
co que os Estados Unidos

considerem apenas "reduzir
nossos esforços", quando os

<comunistas estão íncremen

tando a guerra de guerri
lhas: a insurreição ea agres
são oculta no Vietnam do

Sul, e. outros pontos do ,J�(ln
f.lito.

Reatamento _

WASHINGTON, 23 (OE)
.

_ Num "projeto de declara:
ção apresentado aos 'c)1an
celeres reunidos, em 'Wa

shington" a Argentina, convi
dou .a todos os estados

membros da Organização
dos Estados Americanos,

que- estejam de relações di

plomáticas cortadas entre

si que veriham a reatá-las.

SA60ROSO?
S.Ó C�fE ZIT3

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

o Chancelec
:BritâniCo' ,Vai
A\(lstar�s�, Com
Khru'chfchev
'LOmJRES - Fontes dí�

iPlomáticas locais revela
ram que o titular do Forei

gn Office, Richard A. Bu

.tler, confer.enCiará na pró
xima 'semana 'Com �o Primei
ro-Ministro Khruchechev
para um . 'estudo conjunto
p,os problemas relaciona....

dos côm: o. desarmamento '

e as relações entre Oci
dÉmte e Oriente. Para isso

Bntter segUirá' na próxi
ma segunda-feira para
Moscou em .. visita ofÍ'«ial,

.

a convite do Govêrno '50- .

viético. Antes da sua en

trevista com. Khruchtchev
Butler terá um encontro
com o Ministro do Éxteri-

, .
.

. or, Andrei Gromyko, sendo

possível que a conferên
com Khruchtchev sej3.
;realizada tanto em' Mos-
cou como num pôrto do

,

mar Negro. além disso, o

Chanceier britânico parti

'ciP�l;á" �e
"

�'�. programa ..
radlCífomco dU'lgldo ao po-
vo soviéticb�' As fonte� in

formantes acr,escentaram
que 'Btitler pretende 'exa-

_ :lhjnar a iPossiBilidade de

alivar a tensão entre Leste

� ·Oeste, evitando, porém
assumir quaisquer com

prou).issos antes 'de consul
tar previamente os alia

dos ociqentais.

Fpolis., 24-7"'i3fl:

O' Presidente do "SESI", Dr. Renato Ramos da Silva
em sua residê�cia' de veraneio recebeu um grURO' de f

amigos para uma movimentada feijoada.
<,

x = X

o Almirante Mm·ilo do Valle e Silva, palestrava ani
madamente num g-rupo '(te amigos, no restaurante do
Querência Palace Hotel.

X = �

Esta sendo esperada na próxima semana em nossa

cidade, Neyde Maria, para entendimentos com a Di
reção da Rádio Diário da Manhã - A cantora "que
hoje é notícia no país, voltará para o Rio, onde tem
compromissos firmado' com a' gravadoura "Odeon"
e TV RIO.

X = X

Amanhã na cidade de Brusque, dar-se-à o movimen
tado baile das Debutantes, promoçãó' .da Cronista
Social Lili, nos salões da "Sociedade. Espnrtiva Ban-
deirante".

'

X = X

Hassis, o consagrado pintor, catarinense está em pre
parativos, para a abertura da exposição, de suas

telas - A abertura ela exposição, está marcada pa
ra setembro próximo, nos salões do Qüerência Pa
lace Hotel,.

X = X

O clube Doze de Agôsto na noite de quarta-feira, a

conteceu bastante movimentado com reunião ·((:ln.
«ante, tendo como atração o "Conjunto "Bossa No
va:".

X = X

ITAJAI: - Na Igreja Matriz, realizar-se-à amanhã as

17 horas, 8: cerimônia elo casamento da srta. Neusa
Cesário Pereira com o dr. Sérgio 'Schaeffér - Aconte
cerá elegante recepção, aos convidados das famílias:
Pereira � Schaeffer.

X = 'X

"DESFILE BANGU': - Na cidade de São José, está
marcada mais uma parada de elegância "Bangú", a se

realizar dia 12 de setembro préximo.

X = X

E' por falar-mos em "Desfile Bangú", amanhã na ci
dade de Caçador, nos .salões do clube 7. de Setembro",
dez srtas. daquela sociedade estarão concorrendo ao
título "Miss EÍegante Bangu 1964"

X = X

Num grupo de' amigos em rodadas de uísque no '

"Baiuca", o cronista social de Itajaí, Sebastião Reis,
comentava sobre a' movimentada f�sta da cerveja,
promoção do' Centro Catarínense no Rio.

A elegante Sra. Arthur SchlOsser (Regina, será a Pa
, tronesse: da resta das Debutantes, amanhã, na cida
de de Brusque.

X = X

Viajou para o' Rio de Janeiro o Capitão de Corvetk e

'sra. Francisco Bezerra Marinho (Leda.)
X=:=X_

Tania Maris Teixeira, rep,resentará' a sociedade de

rtajaí, no báile oficial da;;; Debutantes, de 64,.a se

rf.alizar dia 15 próximo, nos salõ�s:do clube Doze de

-""Agôsto.
.'

X = X

CASAMENTO: - 'Amanqã - as 16 horas. na capela do

Divino Espírito Sant6, dar·se·à a benção nupcial da

senhorinha Nadir Ferrari, com o sr; Jõel Souza, Na
residência do sr. e sra. dr. He,itor Ferrari, os convida-
dos e familiares, reunem para uma recepção .

"

X == X

fi
Conversando com o jornalista Jorge Cherem e o mi-

nistro Raul Schaeffer, no "American Bar" do QuerEm
cia Palace, o Deputado Armando CaIlil, e o dr. Sebas

tião Neves•.

X == X

Acabamos de receber participação do contrato de

casamento da boiúta Heloisa Gomes, com o dr. Acir

Campos.

X := X

'C;',L,ld _.d sede do Paineiras, aconteceu mais uma mo

'Cd1f''"'q,da e elegante reunião dançante. A brotolândia

C'-';.YÁ1Jareceu em pauta, até altas horas no simpático
e acolhedor ambieriw.

'

Willian Wilson Serratine, já está de volta dt sua de·
.

morada viagemna cidade maravilhosa;

• TODOS CORRERÃO PABA.

.COMPRAR BARATO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COOpfJar com o Teatro Amador de Florianópolis, é colaborar para o desenvolvimento ertsfico da
Teatro Alvaro de Carvalho, "A OUTRA VOZ" cornGENI' BORGES e ·MA'RCO AURÉLIO DE CARVALHO,

!... .'

___ o •

' •

,,_����__�.
��

�__�� �� �����___

Con�enado a 18 anos, de prisão,
no EUD, ex-embaixador Mexicano
NOVA YORK, - Salvador dor do �éxico, na Bolívia, anos de, prisão ··e ,á pagar Ur' denados a 15 e 10 anos de

Pardo Bolland, Ex-Embaixa- foi condenado ontem a 18 ma plulta 'de 40.QOO· d.6h1res, prisão, respectivamente, e
,

por ter tentado ,introQ.uzir multados em 40 000 dálares
....;_--------------.,.;....,..;....;.-,.;,....----- entorpecentes, 'no . va��� de,' cada um.

13 e meio niilhí)e$' de dãla

res, nos Està40s"' Unidos.
Também for�n{ çondenàdos .

Juan Carlós Aritzi; êx�fun·
. cionário da Chancelàría- ao
Uruguai, e René .Br�chon,
f:r:aocês. Ambos fó,ràtn .con-

PORQUE TERÁ FORÇA NO'A
A PALAVRA BARATO?

.ONDE? POROUE?

A

CA!';}\S A
, ,",.", ,_

s-:«,
' ";".',,.', '�-",:""', :'>': ,'Denega�a a, Líberdade ,

- Oportunidade para renda -ou �càrl �a 'Na, jQão' Pinto,' 's6b� coín' 2 " t ',Sob Fiança'
frentes. "

. "",:,' ,\,'. _',' ,.,'
-. ',.' ,\,,' ",

- Moderna residência com 185 m2•.A!l'�? �vfu(7 �,�"j�ta: � :�,.dor� O juiz John M. Canella de-

mítóríos demais dependências, possutndo, arínanos �m�utiàps, consti11ÇaQ finall' negou petições para a liber

zando, na rua São Jcsé, esquina da má
-

Gatciâ',� ��to:,: ,.... , ".,', ,

dade dos acusados sob fian
- Resídêncía com vista panoI'ami��_o�r �}Ú��f��a)vI,ar.ia 11U�

õ

ça, pendente da apelação de

lia Fr�,nco - 3 quartos, demais depe�s e gamgem",., :'
s

:

. : '.
. Stl�S sentenças, e ordenou

- Na rua Tenente Silveira - sobr-adô, va,.ziÕ' p�PriO 'Pára.morar �u .p�ra seu reencarceramento ime-

renna..

'

',' ',' "

"

..

'

:"," :,'
.

,

' l
, • ' di'at?, Durante .todos os 3-

- .ámpla residência 'de 2' Pi}vi�en�os c�rn � '��bà'e.� depe�d�,l'1ciRs, ' pelo� �e seus advogados ano

- No Bom Abrigo boa casa de maàeJ.rJJ por ,preço; ,91go, por; bOm :P�e:ÇQ,: te a Corte antes de ser con

muÚo amplas na rua Tenente SlJ.v!)ira 88. .: ,,', '. " ',. >
"

,

'
.. <.'. '

'

,\";: "

: denado; o ex,diPlo�ata ti
- Para ouem gosta de uma boa'�ra, boa esse �o� COIJl tJ�r�l?9"so,' nha os ombros caldos e as

brundo para edificar outras casas, nos·�s .�� -tutLltO ��1 das <Clíni�'ás,n�, 'mãos, apertadas às costas.
co I' rr.,' "'�d: "

.

-,. . -,.' . Pedfudo consideracão, o de-rua ;:)anta .WZl8 na .. �11l..... !'l. : ',' "
" ., _. .

' • -

- Casa de m<taeira pintada a ó'Íeo., pov.a, \Sz1&: b�iio de à�' ;}�os fensor de P'1rdo BoIland,
Barre:rns, çonstruida sobre 2 lotes. ' ",'. :.:,. .' ':' j.'

,

dissé': "Este é Um momento

- Propriedadf' de 4' hect;ar:es com c.asà nO:'V�� ,� �QJ. ,t�. C;����' n� t�ágico, pGrque depois· de

Pont,e de Baixo em São José. "
, ,'/ ,

.

\ '.
_

. uma ilustre carreira êste ho
• h

"

TERRENO A VENDA,

já pas,

/,

��-----

nesse Capital. Assista no dia 28 do corrente no

Durante o processo, o

Promotor qualífícou 'Pardo
Bolland de completamente
amoral e ser um perfeito
criminoso. Disse o Promotor �auxiliar William M. Tendy

-

'6..., 'SIfA
0}'i f-:r

que os três homens estavam 0400·

implicados numa trama a-

través da qual "a valíse di-

plomáta era' um dos meios
. mais efícaz e prolíficos pa

,

ra íntroduzir drogas nos Es

tados 'Unidos". Acrescentou
, que tramavam introduzir 62

.. quilos de heroína, pura, "dro
ga suficiente para satisfazer
os apetites de todos os to
xícomanos conhecidos' do

,

", :
,

'

, país - cêrca de- 60 000 - du
.'

", .. .' rante três meses".,

TOVOT� DO BRASIL S.A. INr:;: 'E COM.

ME YER s. A.·

Produção e fconômia
C!.specmlmente projétado e eonstruídn para !l'abalhal com possante môtor Di�se. "�des Bens" d� 78 fIP, o' nuu.

tário TOYOTA BA:NDEl]tANTE é o veículo l�eal para a atualidade brasiíelr�l, De' fato; supeJ"Iefo��, oferecendo
excelente desempenho e utílizarído combustível de baixe custo: 'o robw;to: QtWtâ.rkJ'·:'ro:t:OTA. ;}andeiJ�te

'

apresenta
coma Imnortante elemento pata o aumento da nrudutívtda 'te agrícora, rOÚl n1uito,.,tp�lS .�conomlr 1 ,:

'
,

Vá conhecer ainrla hoJe a famosa linha dr veicnlos a óle.) üiCF"'1 n 1 RevCl1d.;tli.r .Autorná.do ,.
,

",. ,', RtI� F11h'lO, A<i1Ici, ,597
, .

. :' :'" Rp,a F"'lipe S,oomidt, 33
,

'

c '

..

, Telefones - 2,1;76 e 63!J3

tr Ido
N

-----------

I.·A . 'p . C .. - REEMBOLSO DE DESPE-
SAS MEDICÁS: - FOT'3m :::espachados pe
lo sr. Gualter Pereira Bai:;:o, delegac.:::: d�
In�tit�to g.os CQmer,ciárjos, os seg'�inte� Rc

embolso� de Despesas Médicas:
João S. Moreira - JOINvrILLE
Renato Ulisséa,,- LAG:JNA.
Tomázzia Ulisséa - LA GUNA
Chicre Boatim - ITAJAI
MarIete R. da Silva - ITAJAI
Orlando Mafezzolli - B�US'()UE
Dilsa J. da. Silva '- BRUSQUE
Silvio Ramos Castro - LA TES
F'fancisco Luiz - BLUMENAU
Honório Vicenzi - RIO DO SUL
AdoHo Manoel Tomaz - TUBARÃO

-jCONrRIBUIçÃO AO I.A. P . I. U

Supremo Tribunal Federal vem de jul�ar
o seguinte processo: No. 36. OJ 6 Re'::j
tor: Ministro Djalma da Cl1nha Mello ,- R,,:
corrente Juiz dá'Fazenda Nacional - Agra ..

vante, IAPI - Agravada: Beneditti & Fi
lhos Ltda. Advogado: Alci Bravo. Por unrl'

.

midade, deram proviment<? nare.. reformar
a setença e cassar a seguranç:;l:

..EMENTA: Previdpncj� Social - São
con�Tibuintes bbrigatórjns ela mef'1"'1o:::! os ti

tulares da firma individual e os diretores

sócios-gerentes, sócios soJir1ári0s, s0cins r.o

tist;:'!s, que recebem "oró-lat-orf''', sreins rle

indústrias, de qualquer eMnrêsao nos ter-
'

m08 e c.ondiçõ�s est::!l-efpnl"as no artigo 60.
da Lei no. 3.807 de 1960.

,

�

PROFTTl'TnA� ftlr"'�p,,'rf)p� NA
LEI ·BA PREvIDE�TCT \. SOCT �L' F(}mos

inff'rrJ?.ados que o !'l""'<ll,.l,,"1"O r��'e\l Pr'-',,"o
dev,=rá nropor ao CO""'çtvPSf" N��i(),..,q.l den
tro dé dois meses, rrf>f-'nr'QS ':ll)ol"�n�ps"'a
Lei Orgânica da Prevj('Mnn�a 80"+'1. com

bas� em estudo" OPE' !"r' �n c::",,,,,,:jn ol""""0rados
em sj�i1o nelo )\lfipiC'L�r�"" {' � "rr8',::),'hO

É intencão H<) q_(Wf�""r f'" lpl""ll C'-mm-1o
a fonte informativá re"trh<:!ir o plano oe
beT'pHdos atuRlp1p.,.,t�' PIYl vip'Ar. nor consi

derá-lo inexequivel f' !"p'it", �.1ém do;>� l'\os!=:n,i
lidFdes' financf'ir�s 'rM IA Ps, e refl"lrn1u1ar
o sic:;h'rha de ::ldmjnif.j.r�"�o -lo "'ol"p'iq_do. no
seni'ido de que o nref'k1enJe dp. ('a.�fl antar:"

quja' seia. invariavelm€nte, o representan
t� 'dq govê �nq. t,

.. 't�iíII<\ - J
�'. ":I<

ROMA, - Aldo' Mot:o acer De. rransp',ortes e Avia
tou ozicíalmente,' ontem à ção ';jivil" Angelo Raffaele
norte, o cargo.de"Primei�·o Jer n::,10, De; Correio e

Minl,str.o do nôvo
'

gabínete Te.1 "f' nuií:ieações, Carlos
de" ce ...tro-esquerda, pondo . Russc :oe;, Indústria e Co
fim a crise'polí,tica que' J'l

'

m '1'.0, Giuseppe Medici
.se' prolo.agava há vinte e DC; 'T'�abalho e Previdên
seIs 'dias: Na sua en'trevis cia Social, Umberto deIle'
ta com o President�::\- Pa:?ve, De; Marinha Mer
tônlo Segni ,pata', comuni- ca"te Giovani Spagno!li
car a aceitação do encarg0 . DC; ::-articipação do Esta
Moro apresentou-lhe, os do, Glorgio Bo, DC; Saú
nomes dos componentes::lo de, Luigi Mariotti, PSI;
seu futuro govêrno, 'que TUr'S'110 e' ·Espetáculo, A
ficou assim constituido; chillr 80roná, PSI; Ministro
Viée-Presidente ,do Con- sem Pasta: Caixª, do Sul,
selho, Pietro

'

Nenni,'
.

do Giul'o Pastros DC' Assun
Partido Socialista, Itali- " tos "'lítico� e' Pa;ticulares
ano;

. Relações;" 'ExterioteS' .At.t;H'o Picc1oni, De; Re-
_ Giuséppe 'sárag'a�; ao' Par-, for'!""" Ad;nlnistrãtiva. vi:
tido SocIal-Democrata., De..,
fesa Giulio '-Andreo'tt1; ,do
Partido Democra,'Íà' Crls-,

-

táo; Interior, FabIO:- Emi",
lio Taviari, do Pa.rtidJj Re
pUbÜcano Italiano; -J'us
tiça, Oronzo(R-e9J.e, âo' ,PR!'
Orçamento, ,I,GloVâ:nni: Pi-
"eraccini, do ;Pl;U; .' �i�n
da, Roberto Tremolloru, do

PSD; Tesouro, 'E�ílio Co- j

lorúbo, do ne;; 'Cómércio,'
'�xterior BSlllard,p� �âta- ,

Ire}la, pc.� fnstruç�o: Pú-
'

bi''''a Luigi 'Gui;' De: '0-
Ma:ncini, 'DC; Agricultura '

e FlOrestas,' Ma.rlô 'Ferrari
,

_
�
l

.' ':>

19i T-rpti) PSD; Pesquisas
Cie'-'t-'�tcas;'· CarIo Armau-

di, PSI. ;
,

.

.'
)

, r--�--�

1

i, jJ;",'�' . ;'::.

üff • \�::, /

A"

�JE! ':r.':8 I
I

--M-� ....:. e_ ,�:t ..
_

, •

.",,.I�
-r -,-

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

A direto.ria do. Lira Tenis Clube, lem-

bra a todos. os seus AssociE,dos, que a partir
des':a data :não atenderá na portaria 'do Clu
be po.r ocasião de festas, os sócios que não

'\ \

apresent�rem 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 hora) exclusivamente

�Jara êste fim.

-----_...:�-

"Noite de �n. 3rnO, _,

Promoção. do Depar�amento. Feminino
do C�ube 15 de Outu�..J - ,lià 25 com início
às :::2 ho.ras - b-àjé esporte

.

SUETER). Ha-'
/

verá venda de ingressos o lt...1esas a venda grá
��ca 43 S/A.

BREVEMENTE: lLG� "-SPARTOSO EM

P EÇOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROMOÇÃO :DO DEPA-RTAMENTO SOCIALIRA TENIS CLUBE - DIA 25 AS 20 HORAS -- TURMA, D, ;,C,OllNA
-

I·.

S'LS·TINEI.A .:.
, l\lan�e'l Martins' . !j�da molhor. para, o povo ra a clas�e operária, do que

- ,

\ brasíleíro,
-:
especiarmencc pa- o pomposo dístico: SUNAB.

�--,,_'_"_ -.

-

' '

'

Surgl4 êste pequeno' emble-

..ClUbe .-S:-deNo'vem6ro
'

���� c::n�u:á����l s�v:�::�
.

. .' .'

sos salários ou do d0�yal�4-

Programa do, mês :de J·u, lho. zaoo "sa�ário-rninirrlo:'. -A pa-
- lavra SUNAB' espalhou-se'.

Dla 25 Sábado .- Baile de
_. apresenta- Ganhou campo 'ele ação. Tor

ção das CANDIDATA�':, A J�.AINFL\ DO nau-se notícía. $U)):lu,de 00-
. . . . '- .'. tãção de um m{)jl�t;:u"';' 'l'�. �1

CLUBE 5: DE NOVEMBRO" ,
, '-- '- . outro; porém, pareceque se

Dia 2R Q'_.' Feh·ã: :':>;-FiiDk� F�érias Dan- ofusca calma o lentamente,

cante
-

i

:
-

- ----.-.....
cQm�) o pôr do sol em tar-

... .

ues cie "ljQesia,.� deiY�aido. ape
�==�·v�·_==·====·_�·-�===-�·�'.�-��==��--�.

-

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

r'

\

O Senador Renato Ramos da Silva recep-.
"

No lira T. C.J amanhã reunião dançante
, .

•

Clonou".
. D,JWARTAMt:N1.'O lJA FAZK.�DA

F�Dll'AL"

'I!\çam' convidados os senhores contri-
bub.ucs abai�\.o relacionados a comparece �

rsm a esta Prefeitura: para pagamento de
dívida referente ao imposto Prediale Terri-
torial: .e evitar a cobrança judicial:

,

C', -;, Nazareno Fiall.c João Motta Es:
pezim

nas um suave restrc de sau.

dades e re�::>:-daçô�3: . :
Más porque a SUNAB se

ü êus::-à? Sê sua missão é fa"'
''''C('I' o prrro. �r 'Il�a:�s

pão a mé� elo. operãríc, do '

chefe de' f!lmHtâ; OH1 fim?"
Deixa rr: q. \�. pe �� ..LX",-"e a. ue.a

.
r,--,�n"D,

de lado' e raz-so outra: ()�e
estão- os gôneros de 'primei.:
ra neC8S-"idf:ld�., ;;is':''.:\ ,'i-:; ! pé4:
Ia, SUNAB?

_
Vísado ; pelo ta

tre1.nn1cnt(j'?

.: �

. Cora . Linhares Blandy - Mar2chal Guilhe�
lUS.,

Corina li' '. O. de Veiga - Angelo La Porta.
L34.··

dos SantosMartins: Morro doCosmo
·Mocóí.ó

'., .,
.

:k1n2iibar Lima 'l:::-Úi}tl:, usavam perfur-ar as

, ,��·e�l}��.' :e:::::�J'en��eiL�a-]�:s \

. com
.,.:';11HS'i

.

. -"0$ �rupi���;,9,lÚbj,s' "costuU1.n
'V�"l u"ú c!ú�r--éu. 'uma' es·

. t'·�.nsn1itir qtran'is, desta co .pécíe de. capacete, todo de

I luna, alguns conhecín-cnt-«. ",e�la.;'; \·.er,n1tJh3.&:' os seus

tanto para nossos irmãos' ·CI\3f�s. e pnjés'e OR Guerrei- desapareceram do' mercado
Um.ba�distas .

'

como' ,para' ros iwpnj'!an-':es us-vain um de ummomento para 'outro? Cristotelina de A. Roslindo - Conselheiro

.1',_" nossos írrnâos leigos,' e ,se hp�,ileú_l(::' -D1�n;-�1' dr> "<)11:18 -� Muito 's:!mples� 'A, 'SUNAB' :Í\tiàfra
.

.

faz.e�$···.iStD."é.'P;i.'�.,a.: ,.,t�ntar._ ... ,q,ú_e, "l,p.e.§ ;�_ao;i!l �té .0, J��,': agiu e -os -tu;)q'.'Ms também ; �.,'

S
....

L i
:"

. f'_••. f'.,·l'r.a.�.. n.. F.,,<:,_,CO.l1q'e"qtn-.·-·', ,:.0 "p'._ ·rOo'. " .' -.·.C,.'l._·nz. "'. ouz.a F. C'lube - Demétrio Ribeiroevítar SGJam C9'.11e,l::1';)(ó; al:>,eti ,;'
.•

' ,5'Jll'i"'VtO ;�se mantoe,'a; de. . - -' , .....
r'll:üÉ� como a que HIf8c-ilDS uma só cor:- era chamadoíde

.

duto. E o 11::)','0 que espere."·
.

Apc;:., Curt. J. Kueste'm _-_ Almirante. La-
o de<nruzer de vos l'elaLar:·.:: ����,ç�yl)a;,_ ou Inifl61?a;_ q�,.m P!�","e entí5('1' à es_pers.

.

do ' .' .,. .' ,

(-)urcnto 8::> ns.'mntó eOn1{ln: do/porém, era de cores 'va- c1i1en;:a: ��-' º . �.c{icái:':gà�b�' .'

mego.
.

tado no número '.anterinT
'

l-il1dás;;.e�a' �hanlado de - lFeGO ou cie�ap�i��e.J'EiS ti 'Curt·· Walter ;Nietsch_e -- Si1v!:l Jardim
nós ainda vOltare::).10s a;'&.l-; B.óiní.ng'a6ba.,

.
.

questã,o.
\,

'. C" t'd' AI M d M t',
.�

• . '. ;,.0 . '. As'sim' _ sel·l·d··Q;. llá e"com' ur'.
.

... tIs O· la ves _' orro o oco o
so, tUl�?: vez que $> me9-mo i Os;;,Güal;ail?-is usaX;'lm, tam-
ainda é fuotivõ-del.ceils'tü·af béür-man't6, porém em pele géiicia;' nec�ssíd�dé d�'uma ::ClIS�ódiQ Gon.çalves '_, Frei' Evaristo
de esp,árnÍb d� n�ss�' qüeti. de . ahirrlais ..

'.

sevet� fis'cii1ização nas '!o!i-' bacio:b.. Nevês _ Lauro Linha�es
da .umbanda. EUreites:. � Colares c bra- tes intetmédi:Úias. Ca�ô c�n '

,
oeletes

,.

de- dentes, de -ossos; trário, a SUNAB terá dé re- ,
Daci'o<Silva -'Manjor Costa

No Jlrtigq q.�o.��wje. pf!ii:'" }�f!,ÍO?�s,;� �f �J.godão, de pa- cusr 'para o cômerCi�íite a-' pàgm�H� Guilhon.Rib(ilS _ Alvaro. d� Cai�'
curaremos fllÚlt "a i:esp:eit;;� L.�á,

.

de "éahelo,' d� conchas. vancâr. Até' que �imou!:..
n

.

de �m p0'-O"q;.m;_ .\-iveu .\}n;\ ':Aiu9a�áj� Çdlar ele. den- QtÜi' triI, leit6r am'lgo?"
.

va 10..
•

lÍossa Pátrià:-ê ",húdt6' ::t:eiil :':' íes�'- t'ú,atli(:Cdino '�troféu de O.quej�chá do prpbl�m:ii?'
.

'nagmar Guilhon' Ribas,_ Largo Faguadés
ajudado, �go�':a:atj:'$.-�-,�s,!10s . caçfl.-..�. " :,', .E você .i1 pensou que,':se 1) b t V ld R D t

'. R'h"Terrt:)iro�.o "povo -<:!áTerr.ri?:, .. \", '''.' :., :
.

_

o aç..uclir f:l1t�r, 0��·caral11Lt. . ago ér o a a as -. eme riO·' I· elr9
como dizem ele_�, e I,éf,'ta :'Pc><' "9S'��ínám'tiãS'" Usavam' '" los Vií.o !tai-Hq1.� �s�lj_J;r

"

'd� êj, , D��e.F�O ,Vilela�:- S�lva .Jardim �
__ ú ':

vo na Lei, de Umbatida' é '.tu.n '1ertteifu 'especial, de cu· preeo? J�;. t�nwa '. ü:na�nado \

.

Dalila Taránto '_. Caieira ..

chamado _p�lo :non�e
.

Cabe;>, rát�I' .1uág�co" que .�ra· pen- isto? . POIS aguarfle e'- verá. .' .
.'

elo. duradó_po� :uma palha no Depois ... me conte!. \.,. Dair InáCio Coutinho Pantanal
Os :"CaboClos s�o 'os nes- pescoço; constava '0 iatnule- Dalila Vieira _(_' Enoe Schutel, L :31

sO;i����o���:':':",'L:::��el�""��':��:'��:���c��::'r!� -------...._---.--'. bàliri� Almeida Bastos - Generàl Vieira·,
,tribo'; o fato é que àí ,:�sÚiO;', ;4i�;� à�i�e!nâiS TriboS'Tupis :

" �J�rt�,"" J1�' , 'dá':;RQs�:
" .' -'-, '

.

:
" ,', .I{"f.'!.;

ceies . seippré fortes, semp.r� , tôda$,t '.t,i}>av(im d _. illesmo .

a- ".; ,.., .' .
".

,

trabalhadores pelo bani' às n*itjto�P9rém sendo a,:meia ..,�:'.; ,0aJirio Tomaz da Silva' _ Padre Shraeder
seus filhos.

. ... ,':
..

,li.�a; reí�íLem pedra ou me- Dalii;io Agapito Maf�a '_ Pedrô Iv�
Os C�boclos, de �nt modo ,ta�,,' � .J"

,

.

pklfuito c. ,de Andrada --- Dom Jaiine Câ�
g!:3ral, sM das 'rribós 'fup�s , ': No' pr6ximo número �re- .bija e;r-"; �lj, .')Gi.'.:;. '. .

oú Gtiarani_s,., " :�
.. , ') �o,s.- �ajs,t�íguma� , carart� LoI!s: de ,tielf."8' q�LA�';;: i 1'llata·,

. '.

El'rtretanto, veJallpp::; 'as -�I1: ,nst!8.�s, ,destes a;:n,tlgos ,ha�l' - 00% 'mal" .0..1 � '�.I'J�h,� palmo Bastos Silva _'- Santo Inácio de. LoYtos mais impóhálltes, que, 'fátiteS ..âo i:lósS'o queria" Bra; ment.:> dás ��. ..:
.

,

anÚgaúi611te,
.

imperàv:�irt .hó' :Sil, q�é",tàfi.�o, tee!l} ,feito e�
-, , •. ola .-

BrasÜ; e dáS qtiai.s descen:
. .' !>e�etlci_o, �ii .seíls filhos "da CA �

..;.. j D-.'.'O'. (,.. ,CO.-·:.. _

\r·�
..-.f,r._.t..,:,.·dem os·'no�sÓrbÂBoêLó""'s: ui'érHi:":

'

.. o,.' ..:A .) rI'(
ValUos dividi:t: esta:;

"
Tri- .. S.ànivá' a Ump,anq.a Univer. . � . sáritÓf. fã\arálv;,. �fí:;:

bos elli grupos mais. C-'1iaG� sal!!!, .... ' ��
,

terísticos:
"

Tupis (Litoral)

p()r�.eneaJ.ii:1. ·�u<rr'j,·r.,., '-d--í .

J"0.;·C'�(Jo. E1 o i'0s.iltado 'a-í
05't8.: àÇÚc:,�i-, f�0rl'(; ,ftbiéto d�
luxe. Valorízou corno ,8 lla_

-;"nr<ts. da' dita "Guer
ra da Lagosta". Onde e co-:

"\I�<:.i.ec.r'? Corno

EP1. outras Ol)O;t;1I.1�::h�ãed
tivemos o prazer iéie escre-

. J,eatimL Atanasio - Bocaiuva

.•.. }i;süna dos Anjos - Júlio Moura'
:Cristina G."'Berdolugu - Conselheiro Ma-

1 :-

&a:'
.

'ver, UH melhor, 'd.e tentar

'-Luizia Alves" está curs'ando o penuiti
mo <'tno da Faculdade CatoIlca de Filosofia,
em Belo Horizonte.

A "ILHACAP", na quarta-feira, re- e Silva,
cebeu a visita' de dois casais de destaques
da sociedade cao(j)ca. O Sr. e' Sra. Dr. O CLU

-

. '.
JBE DOZE de Agôsto, recepRogério Mariilho, êle, um dos DiJJeto�e

. ClOnou a jovem guarda florlanopolftanr
!

,

do Jornal "O Globo'; do' Rio de ,{al1�itQ, na� J�oit� !,!-�.,quartarfeirà; cpm ,uma ret�: .

acompanhados do Sr. e Sra. Antonfb Cá!"..: niáó' da:'1çali�ti:; ctei1ónÍinada ";Brõ'iõs'; e';1los Ozório' e filhà lI1arcia, um bonito Férias.
"brôto", daquela sociedade. JantaraÚl no

Querência Palace Hotel, com o Comte
.
di �.? LIRA T. C., amanhã, numa pro-5. Distrito Naval - Almirante Murillo ��-,oçao do seu Depto' Social,

.

reunirá a
I

Vasco do Valle· Silva. O Colunista ';"'artl_' Turtn� d C l'�,

tacta··
a

-

o ma", C0111 uma 11l0vimeu-'
cipou da elegante reunião com os sim reunião àaw'ante, às VI'!'lte 1 ,.,.. I'

t'
. .

t tI' b I
� 10. as .

pa 'lCOS VISl an -es,. (rue e Ç>gIaram. a e1('- ,

za natural na nos�a cap,it�l. Estão fa-..
, D!\,' MINHA ,correspondcnte Rada ... �'.ê

.

zendo uma excurçao turlstlCa' por tern� Bnlh(!Ue:' _ .

"

.

cm automoveI particular e hoje deverú( ,

lUmia elo comelltado enlace 'Marr1.
chegar em Pôrto 1}1egre. Luiza ·e ·Eduardo A t

.

• nl1 01110 (rcalizad,1 P,ll
Brusque). Como padrinhos, estiveram

O SENADOR Atilio Font�na, enCOl1- presentes:.
tra-se nest.a Capi,tal, ultimando os pie -

• ror l)arte da noiva: Sr. e Sra. t'\der
parat�vos para sua viagem a Eutopa, qUt .. b<).J �ci1!J.!;lft.'r; 1:)1'. e sra, Nilo F'acllÍl1!; 131'.,'vai fazer na próxima sem�l1a. e Sra. Arnaldo Corrêa; sr. e Sra.. Ai'tur;

Dattistotti; Srt.a. MagaÜ Ramos Kr-ieger IFALANDO,em Senador, o Dr, Hen:1. e-Sr. José Or:ando BaUistotti; Srta. M�:..
to Ramos da Silva; ontem, em SUa rc�i

. riu I;,igia BaWstotti é Sr. Fernaado Koh-
dência de pràia .recepcionou cóm· wn� ler.:

.

feijoada' os deputados da Bancada 'Oq
p ,. I

PSD. ar parte do n01Vo: Sr. e Sra. Evar.-jdro Fonseca; ·Sr. e Sra. Carlos Ve,z Pin-I

t,o; Sr. e Sra. Carlos Sampaio de La,:er)'
na; Sr. c Sra. Adr:ianü, Gonçalves: Sr e
3m. Carlos Rodrigues Beja; Srta. Liz�te'
AlVeS c Sr. Jcsé G-onçalvesj Srta. Maria
Luci Battistotti e Sr. Ar:nindo Fereir3:

I

Sr. JGsé Maria MesquEa 'PÜ{ho e Sf(j'.
1V1:a1'ia Helel'ia Pinho.

'

Magali Margarida Ramo.... Ir', � ,,-rteger
recebeu parabens pe,a belissi!l�;, decol'a
"fio d.a Igre i a (onc�.c foram gasta" fi rJ3
de velas e 7 dz. de eSl)igas de tr2óO vÍl, _ ,

elas especialmente do Rio Grande elo S'oJ�!
para a ocasiEto) e cta Sociedade ESi�()rÜ 'h1!
Bancleil'fl'1te, onde 1'oram recel:,clonados I'A REVISTA Luso-Erasilt:ira, esti os convi!lado.s. .

.

circlll::t.ndo pas bancas de jornais' e re-

. vj-stus, l}('s(acou. m1 Ca)a - 1.\111::;:; Ruec,r f';'lbado pp. realizou":se o enlace D:.U-!
ele Santa Catarina 0e 19i:H - j!:"a Mal'i1 trüuU/lial ela srta. Maria Eugenia Niebhur:
LlS:Júa. '

com o,, sr. \VorLwr Menke. O ato religioso i
tevc lugar no Santuário. Noss'1 Senhora 1

E POR FALAH cm R::visi:a a
.

"10" ,do Caru"ágg-io, em Azambuja.
"

' .', I
Ir:.c!ústria e. CO:11::'I'Lin. também. ·está. cir-- .Os.·,pals de Maria Eugênia, sr. e sra.;
eul[lr,do CQ'11 c1cc;c,,;:;�lt' pa:;inas _ H,'- Otto Nj('bhur, recebcram os convlvus na'
porta�;cm Social, ::\prescntarias pelo C(J- Socieducle Esportiva Bandeirante onde i
lUllist,a: Recepção do EmiJ. Lincoln GOL'- f".:rLlho e seu Conjunto deu ilota musical.'
dou no �o,lácio; Festa das OaroLas Rad::i:

- A ciciade brusq_uense omovinientou--se i

.
no Clube Voze; Jantar em hOl1lenag�1'1 d:a 19 l)lJ" quando f�i rea:izada' a 'Oin-1
'no Alte, I\'Iurillo· VAsCO do Valle Silva', km'a AnLol110bilistica "Maria Luiza Bat-!

t· t
. I

Baile MuniCipal; Banquete das Illdús-. .JS -,oLti", q\le o Gi.·('mio Tenistic:J .ürgani-.
trias de S. C. e outros destaques. zen. A noite, leve cntre�a de prtlmios íJ,os

�

1�riU1Cir03 e�Jlocn.{jos,' cm unia 30irée lia I
A NOTA que publiquei sóbrc à TV- S. E. BandeJJ:an(c), I

Canal Onze de F'pclis, 'dlze'ldo que serh O. casal ln'no (Nair) Grnüer, aCOll1-

inaugurad.a em ag'osto proxuno, com panh8,clo' ele S':)U:3 filhos Vania, carllnll0S I
circuílo fechado" muita' gente nilo gos- c .. Gis'-'la, dando uma r�pida circlllad[� em l'

,

tau. Fui informado de que hi dC3cssef;c Curitiba: .' _', Ilistas de assinaturas para col:.lborar CO! ,1
.

lI'Ianel S:1l0n1'l0, .Tcrc7.inl1a SChu:1l'tz,l
os Diretores, a fim de evitarem o lllcsino. Vanete PereIra, Silrja Denice Whi:;mut!l:

e -Arlete Hei! s5.o as meninas-mocas oue ,iAl"Ti\NIIA, trocarú ele idade a elegan- estarão dcbútanclo no a:nanlú �a 80-,
te Srlo" Nice F'n.río.. Antecipamos os 1105- cicclade Esporí in). Dnhdcirri.nte.

.

Valleí.e i
sos dJarabcns, já que .este lllatutino umu- Pereira 0 à d:.:bl!ttt)'tcs que naqu.,;la noi- i

'ilhá, não circulará. te estará' compleCapl1q 15 anos. j II Ivluito m.ovimcntaeJas as soL'ées que,
'TEl\! ::r,lcançado repercussão o Cic)) o Btar Clube .está o.rganiz.ando, l!p som

Técnico da U.S.C., idealizad.o p�lo Reito!.' de Blue StL\r.
treira LiélUL d sucesso, deve-se a equi

- pepto. çh1. Cult,ura onde destáco ·J;.umprilllcntos ,pelo. s:..:u
'.- .' . -'�i- -

Mal't1nsi·Yéricles prade e Amaral;";1'ldo aia 19 JJ.p .

. .-. f; . .: ,"'>><0 I :\; ,;:-:' '.
.

...

. f

, ,

. '.
,�.

" flôrJahopolis. 23 de .Junho de 1964:
>' ' ,

João 'SiÍva -�.' Diretoi'
;.1
'I

...

CIRCULANDO na "Ilh{lCt�p", o Sr. c Sl'[l

dr. Francisco \\'csgl'aus: N':l noi:8 de

quarta-feira, estiveral)l reunidos com um

grupo' de amigos 110 "American Bar", do

Querência palace Hotel.

Carljós,Tamoios, Tupi-
nambás, Gaetés,.
zes etc ..

'

Guar:aílis:
Canoeiros, (tambérr. _. clla·

mados de Carijós)
Gês:

Gayataca·

SALAS DE FORMI( A
NO meu prog;ra:l1[l. so�i:l.l do proxil1l)

dominr;o, às 13,30 hs., na Rádio Guaru,i.-,
. foi destacar e:ota. Coluna, c a 'fústa CJue

C'l.rajás, Aymorés _ (erani
também chamados os À":!
marés de Tapuias os "lin-·

,

Mal"avilho�os e novos Coilj\llltos' com Bufe
l\1esa Elástica e Cad�iras Estofadas cofi'

Revésiimentos em Plástico
aeo!] t pceu na lVia�1cll'::ster Catarinen,sr,
no só bo,e!o .pp,; cOm "Noite de Fantasias':
promo,'ido pelo Colunista,

ga travada")
Aruak:

Guaic.urús, Aràús, Arauá.
etc.

De todos esses, os mais
comuns em nOSS08 Tertei
ros são os da Nação Tupi,
nas 51.1'3,S várias Tribus.
Será, pois, interessante a-'

. notarmos alguns de' seus
costumes mai� importantes
e

.
comuns.

Vejamos os Tupinambás,
uma das suas Tribus mais

Cty:1cteristicas:
Os Tupis, na m\lioria das,

suas Tribus, andava inteira·
mente nú:;, exclumdo os e:(_l
feItes de pernas, muito vá
riados.

Cr$ 260,000,00 ouConjunto com

Bufet de 1,80 1 à pagamentos de Cr$ 34000,00 '
.'

�-----------------.�--------

..

Cr$ 18OiOOO,OO ouConjunto com

Bufef de 1,90 '10 pagamentos de Cr$ 36.900,00
_ ......._----�

Nàb tatuavam o

mas pIntavam-se muito; po-'
rém, aprecia,vJ:lI!l as' deror

maqôes corporais.
Os Tilpinambás usavam

Temheta, pedra de criStal
de rocha introduzida nos lá
bios para provocar defor-'

mação tão a,preci<1da.
Os indígenas das' demais

T;"l)OS não usavam o Tmll,
1'I:"';í" usando, ent:retanto, ou�

trl1S deformações corporáis�
C01110 achatamento do nariz;,

.

l;) engroçámtmto pz;ovoCJ:tdo
da Barriga' das pemás,. etc,

Os Tupina�ribás ,usavam
. -,:'(,'

Cr$ 320.000,00 ou

10 pagamentos de Cr$ 40.000,00
. Conjunto com.

. Bufet de 2,20
.'}

Difáel�tes Conjuntos
à súa Escolha,
crú f6hi1ica nas Côres
TECA ou ,Jacarandá
cOln Decoração em

Bl'onca

.,

Rua Jeronrrno Coe!ho, N.5-8••
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o tempo 'jam,ai� aib�ça.:, '

P9r tocar-me "Q < ânc�io '�_
sugerir-me, calma; a '�uadrl:

I I
• � ,

•
../

�
l ,...

, ..

lha partiu 'de mím ,'Mra ',jl;
'iÍlfinito -COm õ 'véêm_erit(;:�

,,�. '.;; ,���.
.'

sejo mental conseíêáte. 'qe;
que, algUéni � cond�!!se' ,à'

. . �' '.' �

(.

minha 'Mãe: �a � 'preito,
cie,aniôt fÍlia};'

-

" ", "N: ,�
,

, ,
,

• .'-�' .')...'
�

� ..I '

Mihútos ',ápqS, "eis-m�" no
leito" De!to.�D,u�O; '4cór,dó
'11e10 ' sobressaltado a' .�"n�
} trin.ta da� 'madJ."J).gada.", J?e
pronto nada me assalta,' &\f
bito à, ménte,.IlPs;,6lh��.. ;:�Q
espírito, à" concíênoía rnergu
Íha numa atmos!ér-a 'de, ,'só-
nho e de�enrola-se, t6d�' um
passeio. yma p'r�ia.:uí:'p.: ,ritf}�
suave, luz de 'Uat re.vei�il(io
contôrnos, �lgj:úJ.s,:�, J'\�gÓs;
a'lgu]:Ís conheeídos, :gestos Im:::
tr�duzíveis, " inaPr�ndidoá.
Tl'a�formação incOmi:>�n:...
sível.. Um casarão enorme'
ao longo de pequena' Y.;:irzéa,
'rente a ele, à suá, 'frlmte,�
-'lO longo uma escada�ir,�� " ",

'

degraus estreitos e,' n�o :inu'17, I
'

".. .,,;, "

to longos; paralelã' à:.. �s�, ", '.'-:,
daria, mas a regul,a,r; ��-t�;\ ,', ", ',,:,;' ',.'

_, ,.,', ci.'1,e-fi\me tríéamente QJ.Sp-ÓS.... : .. � _

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

tos, um' coqueíral 'cujas',,'!<>.:,'
lhas flutuavám ,a:meMmen�'
'à brisa. S'ilêncio e :qÚietude:
Internamente eu aO, pé �e,
urna escada cujo plaoQ' Piin:
cípal formava um', ân.ruiQ �
to em sentido contrá.ri«�b�,:"

'

o segundo lance. S'Õbre,' és,w
lance, e&tend�a"�e, :#:,,�t��, "

darte ,�m FJf ,q;' ?:uro "E,e�Q..
que eu ,!?eJ;l.ti'l' ,:'pes�,4o e ,que

Fpolis" 24-7-54

R. S. Levi

E;ntre a vida e a morte, si-

tua-se o sonno .

.

Sabido que não é vida
nem é morte, palpita-me que

seje mais vida e menos mor

te. Delicia e tortura reco- ,_

ÍhO'O como florâda de mís-:

téríc incandescendo à curio
sidade e alertando à pesqui
sa, porque o sonho persegue
me em" aluviões, de sobrea

viso, avivando chamas' de

um código que acôlho e re

gístro por raramente 'não se

fazer tângível.:
,

À,ssim, no ato, encontro o

tato, assim, no fato, ó ato
vivo.
Sonhos, contudo, 'sonhos

premonítõríos. Raros, espa-

' ..

mente

�
..

.Potência, e,fetjva�',, .

•Manutenção �conêim.c�( .. ,>, ',-::'
.Baixo ,consumo ,':de' ,'c,Qmbústivel"
Mas não é t�do. Os motores '\ji'���j' :C'�tSRAi'LLAR prd.
porcionam ainda oútras yantáge,r-ts;'-eóme, PO$�i,�i,lj9�de' pê ,

mtércâmbio de peças:cofr) 9��róS'rJ\ci!t?.res:p"TE�P';l..:.l.:.JAR,
turque elevado; excep�ional 'pr�d4ç,ãQfõr��;;p'ês9;,grande fá-'
cilidade de reposição de peças gen�fnas ��:fabrfcàçãO liacip:
,nal, além da per'feita AssistênGia,Téol1ié�,:CAT�:RPILLAR.

. -'

.�. ._, .
. ri· -t

'

: •

Motores marítinj')s '"
,

" "

r. �' ,
I

•

Para acionar os mF.IS divel',s�s, úp,os:,qJ:l:�fribar..ciç6es" hÓ �rarisj)orte 'de'
passageil',Gs, c3rga 9 para Fes1;a e ssp'orteí Diápooiveis 'é'rtl Vários:mo...

,

delas. em diferentes escilas' de' potênci,a. 'de, 70 a 1.090, H. P.
'

) �'
. .:\

Motores industriais
'

: ",", ,

, '

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

Resistentes. de exlr{d:)r1jli1á:'iO' desemp,enh(L';?dl!?loi:u�'m�nto pe. bomb�s" ,

na �ovlmer1laçi'\() ,ele mágull,lss pa"'� :q_s' ,rnaJs 5i�Naçjos' fi'lJS," Em diver. '

sos tipos ce.;;de 40 até 1.090 H,P. ,,' � '�'<'
'

"

,
'

Grupos g�radores "
'

"
.. -_

:
'

".>"," ,'i , '

Verdildel�as USin ..1S de f{_,rç�. Fund0n�m" IAlrlt�t-tiJptii��ritd '�b�' 'n1jJha��s'
de horas em (1,!"-':,llJ'�I: co"ri>r;ã6 d,�' ;<''<'',�,6;'(:!irll�'''ou aJtltúde,'fornecendo
energia a h(.:,�!';2.!5) IW! ,:,,[,$, <: :::.:,: 1,lotéis,' ,gra�jás aO alimentariao
motores de C0:npi'cs::.;ütê;, Cor;,\ C<.: j.:It.cl,ú�de "d� 31,�5' até 75b )';.�.

A,,)
.. , " "'\\ftfj' ":

"

Govêrno $anClon�fj lei, sôbre Impôsto de Renda
, e obr.gações do Tesouro

'� �t �tá �l "lO" ten��ein sôbre o hiÚó. ficando. dtqe ,

ou soéié�, P6is há. dis-
Foram ainda vétad6S, 110

viSf.Ii o '�to ,tâJ:nb6m 84:? ;,art., liberada á inera.varViçáq no- ,positivo na lei que prevê á arÍigo 32. l1a alfneá a, a ex-
31 e seus j)át-ágtafO$.. N�i'�'- 'minaI de preços. correção de situá.ção que
31 � 'seus pài'ágrafO$. N�tt...

l' TRlbuTA(;:Aó �: d provocou o artigo �tado pressão "divi4endos" e :1 a-
, •

� ... .!i-' "d ',-, .d� c I .,,-,h' linea' c integtalmente. Nà
4.0 f� ve�,. eXpt �", .. ve��o á�aafo,,� .. ,�.úO ,e se'f� p"Lr;ign;(C}!' T ... � arti,' ,

·.:q�o, a ,,����ão�cor � e ,sê� �!P'�os" � '?r�s�- ,go estende às firma� inqIv:i-
alÚlea a do paragrafo �co .

tet tâàl5 de três J�OS"6 à- - de�te, Castelo' B�ancó susten duais e a t"utras societlades
60 méSmo a:go 32, ,foi v&

CJIltÜli9ã� �". Tal p$rte' ,se '_ ta ,pr�tend�� evitár' que, no o regime' �specjat' de 'tribU- ,:a� tam� � e?ress:retez:e a ,.in:v�titQentos nO 'futuro, s�Jam CMOS de Ver ,taçã4. cie res:>rvas, pará apU- "dl.v�deJ;l.dOs �
Nó a� 1�0 ".I

,setOr �bit8eidftàl., ,sobtetú�
,

d-'ldeirá 'tribÜtaçã.o' dos lia. 'C-'lção às SÓciedades anõn1.
na paro: final SlS_. �Xi?r�ss6é5

ilo Q de càãN PQP'li�S '(J,a, 'nhos àê. �apit8:l� com ��a- �
más: Oufr� SOlução: 6 'prO. '��' �·'''''''�n'''''';o �dbhé(), en'l

ráp!ci� .construção, Pretende 'ção 'a integralizaç�� ou s'l�bs- metida, pelo Ex�cuti:vo, ao
f;&ral, que exerça fu:nçãQ, de,

<:l1le-!
•

ôsto recaia mais, cl'l�-ão de cal?ital-' de firma.s Congresso. com �elação às
'_l!'eza externa e ltiner�;••

,

� �

mo, �gué: , ""
'

Que faz préso n�: Tehá''',;:
O .,� ....s: '1 ,,"

'

", �,
" nUu.A..llJ� ,-.-,' ,'" '�,: _{

"

Si não põdé máis ca�tar ': "

Inutil ,,' :' ,
, : ,�,,',,;-

,I f
�

I ,; I
"

." > ,.... \. !:t J1-.. '

,Na floresta do 'Mú.Pd� ,.i,
"

� 't"
•

• ) \ ,,�,
,

voar ,

" " '. ':' ,

"
"

Dispenso"me ,â,e ',poi:l;tua:r ,:c;,
que li, não saberia, e a/I_
brnn\{a que guardo enll'i8aa
me autonia, fa�i? '�
Cabe-me 'escIa,recer qll$

em vida minha mãe llWíi:la
versejou, tiilha. vez por 0\1-
tra, pensamentos ori�ais
e citacões opo:rtunas. enséjo
que denunci,a'va s�: ,espirtto ,

aristocrático, de gõsto !1PU;-,
, rado e inclin9.çôes extre�
mente exigente, irremivel.
indo às vezes ao inconcebí
vel,
No leito, pôr anoujar-se

cêdo e lidar até hóras' tar"
dias, inconformou-se 'com a'

debilidade que a retinha. só
bem ao fim descuípau-se

, . '
.

dêste pecado (a ela)','e tennQ",
para comigo que. está l1t, o,
que inSinuou-me 'em cantar:

E entre a presúnç�Q'místí�
Clt, ou no concreto do ",fáto,
fato," o que realça:, é ,que
sôbre a minha "quadra:" -
que é suplica - projetá-se a

'Çll. ,,�

de

c'

'! '

"

, ,
, ,

'.h

,I

'.

'"

, '.,H

�;I: ,:S'''':e<��a.'�-':;'''Y.'n:::;'a""" 's':,�'i�t'�l'<"" i'��L -,;,,�:'"',/" ,

�,l
• ""�' '.

�"
- ,'-i';',' ;.,';""

, Vl,,;.,. ".
�

_ v �.... .

,_...r.. '}"i:,. "_.- \.....e
"

<

uEÔ:S'i1Õ��:fúrtJ'f'�,,·"��----
.

na fábrica Omega
, .

"

Seamastcr é sUblneüdo·' a 'li' ,;-,p��ssões '

'ltens���dtS .difereuies, 'c_on�esPQRd�nâ0< a uma
,'Froh�ndid1de ,sul?ín�rína" de '60.,' rtlet:ros.' "f

; .

"

: ' ! I )�I � I ) t ?oI' f1 r 1'"' Ir ' , • t-. J. n-'" , .r j, t ! J .. ,ç
,

• n
I> .... - � •

... ;'-t� •

7" � ., "

.: �..

Omega 'detém todos os 4 recordes de
preéisão pãi'à relógios 'de pulso. Con-

'

carreado com as m�lhores marcas

suíças, nos, famosos Observái6rios dt
'Genebra e Neuchâtel, Omega vem de'
h

' ."

ater, sensaciom�Jn;_enl.;e, todos os recor-
des de precisão para, relógios de, pulso,

oe maior precj�'ão porque é 'auto

m1fi6,,�--.,
O aut�m�tismo poul?a�lhe,

�.e ,ij:l\�a'fl}ente, uma'preocupaçã'o diá
na ",.ta,� ícorda ao seu relógio; além
disso; tem a vantagem de conservar
o1l pr�cisão do Seamaster. Isto· porque

I.

,Sua escolha já está' feita" Ponto por
ponto, o, Omega Seama-5ter revela sua

superioridade. É à rel6gi'o idea� para
o l)çmem que ,trabalhà ou prat-lca es

portes - seu companheirÇ> para todos'
os momentos de sua vida" A escolha
d� ,seu nôvo relógio, portanto, já está
ft;lta: o Omega' Seamaster, ào se u dis
por nas melhores casas, do ramo.

"

,

,.

í i
�

" J

----�_ ..--------

Brasllia,' 22 .....,. O ,pr-eside,n
te Castelo Branco sancionou
com vetos, a lei que' auWri
za a emissãó de Obrigàçõe8
do Tesouro N-'lcional, aliera
a legislação do Impôsto �SQ.

,

bre a Rendá e dá outras p�o,
vidências. Ao COngresso, 0-

chefe do GÓvêrno e�licotj,
qj.le (:) veto atingiu dispost,
tivos consider�cfos, �C?J;Í1:rlk,
rios aos i,nterêsses naci6llai1s.

r

VETOS ,

sociedades de pessôái;.
'

OUTROS
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N� SETOR OOS ESPORTE�

--------...'-,--- ....._--�_.-----

tH \NO� or� LABUTA

CONSTANTl.. EM PROl.

DE SANTA CATARINA

------_._.

,
l

correu crivada de jogadas
bruscas de. ambos os .Iados,
sendo por- vêzes tumultua-

•
da> ,pdn�ipalmente logo
após a col;lrl;in.çá 'de. um es··

cante.o qlui.si ao finar da

tuta, quando Édson deten
d�'ú eroí .víolentamente a,

tirado a-o solo por um pon
t�'p'.e 'de. Nehnho, ao qual

, fol',pc'o árbitro dada voz

'l�.fd� �,� �

'1". r-.m '7 � n de f'O'1r,' "'S'O", de�ex,puls�O;, 'orígínando-ser�vi'lW' u I' .,
: .,oH uu,u t.. t, Ul..:ll� então a paralisação do Io-

, , .

go. pc.r cerca de -dez mi-

a3 R·-,:,:)-rt'�f113nS ACESC n�tqs,iha:v��do díscussões
,

. " en�r,e 'jogad'ores de .ambos
F0';P �;l. rk iH lho, ,dafél Que assinala' o 'os:',laç'os �ng'uns torcedores,

8'0. . aniversário de sua ·�exh:têhcia, .a Asso:'
. d�;ndd vasão à sua má edu

caçã@ esportiv;a, chegaram
ciação dcs Cronistas Es:;:- 0rtivos , de San!a' a 'àtirar pedras nos jogado-
e :lt2rina es F,rá f::zendo· o lançam.ent.á

i

.em
"

res visitantes, principal
mente; 'em J. Batista, ocêrá>'er dicia' do concuri'O de re-rortage':"s I' .

. .� qua rev'lC!ou,. por pouco
"A E�.;OLUÇL71.0 DO ÉSPORTE BRAS I.;. nã�'.acert�ndo num dos

,
'. espeCtaq.ores�r.ece ra�sçf".em é<érea e esfaia (.de chco, d.. T,·.... , ,� o próprio árbitro da

LEIRO", para cujo vencedor a C. B. p." .of�
as) na Guana�::,ara. A idéia e os e:�te�dl:..
men�os d�re:cs .e ü1ici2is forr,m do Cronls' a

.
-

.

acesqueano Grbertc Nahas, era'naquele Es-
tado e que conseguiu obter o autorizo da, ...

.

.1,1 _

-,

e. B . D ., na caria que lhe dirigiu o de�por-
tista Abílio F. Ú. Almeida, Diretor ,de ,Ad
ministração da entidade.

EnCo.rD.p8�ldo a iniciativa, por entenl�ê
la útil e proveitoso, o presidente da ACESC'
jornalista Jerre C�lerem _formalizou.' entfo

Na reuni�o do último dia' 20, na Asso
os contatos já, ag0ra, ofL�iàlm.ente.··

..

ciação"des Crcnistas Esportivos, hi:�prova�
do, com algm:l2s aJt:,-r�ç;::,es. o r�@l{lfueJ}to,
sugerido pelo sr. Gilberto Nahas .;' .

É o seguinte:
,

.

] o.) ParJicipOlrão tocos o'S SÓC'OSi' da
'ACESC em dia com' suas o��rigac�e�.',·

20.) O assunto a ser abord,ado será:
")�V("LUÇAO DO ESPOR�E' BRASILEI-
RO". . o"

t�;;f" j 1'\30.) Cada ccncorrente po:1ettá apr,�s�ntar ,�.'
, ': -ti:

a:-.enéJS um �r,çcalho. : ��' Yi'it�de 'de seus afa-

40.) Para efeito dé julgr�mento, ,oE:�ervér- zeres }1rQffs�)o:--ajs. o sr.
.' ,. pers1: Adão Haim, vem dese-á O lado humano, es;�€ciaTiz·ado e J:.istórj:'" ctetx� '.�' c�rgo que com

co da reportagem. tanto. biilhaiit�mo 'exerceu

50.) As repor:a2'ens deverão sé.r ap'r::!sent,.'.a- r,s, Fe/.era�ão
.

'Catarinense
'--' d eFuteból,. na qualklade

d�s em eS'paço dois, escritas em ·um 's,ó ládo de AUéltor 'dó.Tribunal de

do papel..... Justiça Desportiva da en-

tidac(e da rua Tiradentes
60. ) Os tracalho_s \ classificados 'ros tr';$ Para substituí-lo, foi a-
Primeiros . lug·ares serão divu1gados. através

- ponta�o o �óI!!e do conhe
cido' desportista:. Ney Wal-

do. rádio e jornais
.

mor. Hübener que com· sua

70.) A reportagt::M deve ser envÍada à:' �ede:' 'inteligência 'e conhecedor
das. leis d,.,· futebol, certá

provisórÜ'.1 da ACESC (altos' do Ediflclo. mente dará continuidade

"ehiauin1'0"'), C r-.1 O'ri�ha1 e QWltro cópias � ao trabalho profícuo de
. Persi AdãO Hahll.A a�sÍnaJur2 c�eve ccnstar em fôlha à parte.

Os. erigir<- is �2r2D prcnüvados.
80.) Caberá à AC:CSC a formação do júri
.a ser com�ôsto à época oportuna, e ouvida
a

.

opinião dos membros da entidade, em reu

nião especialmen::e convocada para êsse
fim .. fixéludo-se o cri�ério de pontOs.
90 .) Terá a dur�('qo de 3 (três) meses o

COD�l'rs(' ".A �VOLUÇÃO DO ESPORTE
BRASILEIP-O", ro3endo ser prorrogado se

circnnstF.ncÍFs eSreCIaIS o exibirem, a en

tendimento da diretoria ..
100.) 'Ao trahalho que se classificar em

primeiro lugar, a C. B. D. conferirá .um tro
féu. O vencedor fará jús à passagem (ida e'
volta), via-aérea e e�ada de 5 (cinco) dias
num dos hoteis da Guanabara. .ao, "fri" mun�i�J
110.) Os CBSnS o....,i��os serão resolvidos pe- n"'1"'"Ot:R"O,'l"OVamente pe-
.la diretoria d2� A tESe. '. Ia Indeped1ente, que ante-

A
'

ontem em Búenos Aires es-
,

'
inda segundo a carta.enviada pelo sr� tabeleceu " escOrre de 2 a.

Gilberto Nahas, aquele colega comprometeu 1, a equipe do Santos deu

se a. prestaJ' tôda a assistência ao autor. da' adeus ao "tri" mundial de
clubes. enqlla'l"to Que :)

reportagem. vi�criosa ,levando-o' a visitar. eampeãb argentino ficou

todo::; os centros esportivos guanabarinoS," .
c]asstflcado pa�.as finais
da Taça Libertadores da. .

por ocasião de ,êua viagem âm�,��"

A equipe con- peão da cidade uma
.

gran
de partida sob: o ponto de
vista técnico,

"

apr-esenta:d-O
um futebol sobrctüdo p-rã.
tíco, não se e'Q,tr('1â.:1do,:�m
mcrnr+to algum aocadveê-

.

s8.1'10, at: -mesmc.r ,guar:!do
estava Ievando" a- ,pior,. pOil!
o 'jme de Itaja:'" 'vencia
por 1 a O.' A ,pàrti;ia 'trans-

.

; )
_.�

seguiu, na noite de avte

ontem, quando prosseguiu
ai dísputa do certame da
la Zona, bela vítóría sô
bre o categorizado esqua
.drão do Barrcso, 5\li�ando-

-

o da lídera+ça que. desde

.do.níngo div�{:a com o

Herciilo Luz. Jo:;Ol:. o carn-

. ,
,Rampa do

"

• reservado '.'
poderá

sair hàie
, "

"

�uito ,embora houvesse
�qmi:>h)misso v:erbal do pre..:.
sipente da, F�C.F. sr.' Os,u
Melo �pal!'a cem o,�residen�
� d.a Associação ,dos ero
nistás' ESporUvos de Santa

Ca.��,
.

j�rnalista Jorge
Cherem; pata a' cOnStruc;ão
de, uma r.ampa defronte ao
reservado .da ACESC, até o

, momento' não foram. inicia·
dos b'!;· ttabálhos, causan

do
'

certa �xtranheza" n03

meieS jornalísticos· da ca

pita,l,' já, 'que 'ê�es t-raba
lhos

'

d�veriam ,'firar !�()n

citi1dos :hoje lluànao seriam .

i"" a1igÚl'a�os.

'. f,iJ,:OI\.iHQ" �p '���I.J"
.'Y "':U .JI!' �i.

I\f: " ••

I�OVOS JUIzes
.cto T. J. D.

tomam posse
hoie
o novo Tribunal de Jus

tir:a D�sl)ortiva da Federa

if:io Catarinense de Fute
bol, vái tomar posse na

n('lite Õ!' hoje. ot)ortunida
de em que também iniciari
a sua gestão, julgando os

processos que constam da

pauta. dos t�abalhos.

5rlntn� deu adeus

r;���:r;.�!�?nr�t:����tt�f�.��:\�}�·::_�,>:\�f,Jt(�]���::;�i:�:.l�T::,\�'?r:·�·f','.�:�:;.#.�';"�'" ::\':::�'�;t,':',:" '::'�
,

'."

�J�{ Fpoli�, 24-7-Gi

I COLABORADORES.

;

RUI LOBO - MIL'rON F. A'VlLA _. ORILOO LISBOA

I MARIO INACIO CQELHO - DECIO BORTOLUZZI
. A_B_E_LA__R_DO AB

__

R
__

A�
__

-Bl'-:==BtER]...-
,-

r
I

,

I
pugna, sr. Otávia Dologni
ní, que procurava apazi
guar os' animas exaltados,
foi atingido por um peda
ço: de tijolo, mas mesmo as
sim ordenou 'que o jogo
prosseguisse, . ao Invés de

suspendê-lo, como rarta.
um bom juiz;�Até a, o Aval

já vencia' por 2 a 1, -escc
re que' perdurou at � o fi
nal. Como consequê .icia do
[ogo brusco, dois elementos
foram postos fora de ação:
Rogério, atingido por Pe

rer+-ha, e Mima, q�;le se
gundos antes -entrara em

substituição II: Dê la, ríe
forma que a partir dos 40

minutos, .0 Barroso esteve
inferiorizado nurr erica-
meLte, com isso p( rdendo

muito' o time que não mais' Na arbitragem com "re..;
conseguiu acertar, vindo a . gular desempenho, funcio

, éeder; ao:" a�vers�rio .. qüe nou. o: sr. :Otávio' Bolo�ni,
empatou .para depcís- "al- da Liga' -Brusquense, ';'08
�nç�r o, tento .vitórios'o.

.

quadros atuarl,l.nr·· a�s,_iI11
P�r�iriÍ:ilia, .aos: 23,: :mi�' fdt.màclo�:'

>.

AVÂf'·� :1tdso' .

nutos' do prim�io,' tempo, .,J}iriba· (RonaÍdo), <N:ery:·Ha
,inau;li;roÍl a ��t'agEiJ:ll; �t�-.

\

�lü:tcí'ii ('Blnha) e ·'Mirin�9;
rando de' rora da área, ten- , Rog=río ' :'(Hamilton)'· Gil
dó ,,3, :,bóia;'apõs bater, na' son; _ Renê, Cavalaz.zi, Re
'trave 'eritr�do .no arco. Aos; :

. 'p ':10 e Vadínho.. BAR-",., " ,,_' -, ,
'

'

13 minutos .surgíú o' gol- do, ,ROSO -,- Jaii:ne; J. Batista,
empate; bbt'idó por .. Regi.,:., ·.Antenor, ',Nelinho·e Maurí
.naldo, :qtie ;aproveitoú <bé- "Ciq'; �ato. "e' Ariei; ,Hélio,
10 pãS:se d-e Ç�va,názzi. O' D�ba CMi�a-); ;P�pê e Pe
tento: da ...vitõfia obteve-ó .' rer�nhà: .

VadinhO., 'eIíÍ espeta-cular 'çoino� preI1min,arj,. em'
cab�Çad�, s�rvldo magnífi- '. contínuaçâojao cer,tame<�e
�".:..,.,�,t.�, 'no}."' R�iinaddo, profissionais da cidade, o

qua:qdo.: ainda, faltavam '. 10 P.au:a Ramos . colheu mais
11l...utLlS' para () term,ino do ui:na vit6ria,'. derrotando o

encontro. 'Guaran'í :por 3 :l{ O.
.

TrilI1S( :rreu ',bri'b'3nte -O (3:n·
peonato 'CatiJincnse··'d,a.lãnls'.
ln' 0\nti-]uvenit e da' Juventude

JÍJVÉNn. E DA _JUvEN
TUDE· REALIZADO NO
T�AJARA T�NIS CLUBE
EM JUNHO 1964 ;

Tempo firme e eycelen- atrativos ,poucàs vêzes ,ob
te organização, imp,'i�da setvada em competições an
tanto pelo alto co;nando teriores.·
da Federação Catar:nense. .. .'. '�'i'''Il4, J.

. Oi
de Tenis, como pelos dir:- RESULT4DO FINAL nõ
gentes do Clube sediado à 'CAl'riPEONATO INFANTO- (Cont. �� 7: pág.).
Rua Alvim' Schrader, fo- ---'-_.__;-..----__;_.------------��..,._..,...---
r"� ""t�,.ps decisivcs ao A·,.CES."'C'- A,cende. ,hoj'e oitô.veHnhas·estrondoso êxito alcançado
,pc.v "'1:l.ul_peonato Es ;adual "Oito anós.' decorrem' ho
de Tênis 'rrifanto-Júvenii é,'. je, 'quando�·�. 29�09 horas
da Juventude, desdo Jradp, nas,-depêndências do eh:
cip 1.1 a 14 do correr te no be DOze de Ag�to, reuniu
lil1do reduto do Ta )ajara Sé um. gtupp, de. cronista?

,

Tênis, Clube. esportivos para' trl!-tarE'U?-
lVlalS ue 210 prrtidfl.s

/
dâ fundação de 'ilina ,entt

comportou o certame ':rela-, 'dade 'de cl�sse. ..

tive> ao, ane de '6.4, tÉ �nic.,.-
.

'pedr9: Paulo.-, :Macnado,
meJ;lte 'um·-dos. ma s ex- Souza Junior; José Nazare
pressivos de todos Of tem- � no

.

Coelho,., Luiz OsnEdi:>
pos, comprovando-:s.' uma Marti�elli;. Rezendo Vas
vez mais' a cOÍ'stant � eV0- . concelos' Linia, Iran Nlin�s,
ltlGão do tê7';s '�arr.iç l�ver- ... 'Ruber s:· Cunha, Waldir Cti�
de,

.

que continua rev ,lando
.

'sard Filho; Édgarcf· Bónas
alguns valores de lar 5"0 fu- sis da, $ilya, acy ,Cabral
turo .na prática .de nristo.;.·

'

Teive, :Maucy Borges, Hum
crático e3P.orte que i!onsa-·., b,erto M�nd()nça, Rui Ti-
grau a brasileira Malta E'1- búrcio .' LoQo,..�ntre outros
ter Bueno.

'

J",..,,,;s 'r!p flemorados deba
.

,

tes" elég�rain e empossd.'
O TabaJara Tênis ::;hlbe, ra;!� a c.J.lreito'ria inicial ,ô:1.

representado por equipe entidade de classe 'que pas
numerosa e de in 3gávcl .

sou a� ser denoinfuada, por
cat.egoria, cO'J.quistou o ti- votação, 'd� Associação d(_)s
tulo da presente t 3mpo-· Cronistas··. �spor.tiVos de
rada com muitos r.c,éritos Santa Catárlna, por, reu-
extraordinários; lidf rando nir' condiçÕes'- nara abran..;
a classificação coletiv'l. co;n ger 'todos os .homens liga-
o apreciável total de --';2 dos ao esporte no' Estado
pontos. São seus d;:,versos bàrriga-verde;

.

çalnpeões evice-cal :1peões ,/�,J(',�

individuais do impcrtante ---;__----------------------

cO�lo �������;ses .('0 Bôa Botafogo 'Surpreenden}'emenfe.
Vista Tênis Clube, obtive-

d d q Cra.d a segundo colocação
.. ,errota O pe:o

'

.ampo
c.om 33 pontos, e finalmen-
te o S. E. Bandeirante Gr'" nde 3 V 1(Brusque), com .6 pontos. O; : -, fo

O festivo acontecimento E: m .jogo transferido de do· mente o caçula do certame
atraiu por quatro dia s as· 'miiigo1 Botafógo e' �mpo carioca, que marcou três

atenções do mundo tenÍs- Grande defrontara�-se na tentos contra.,um do alvi
tico blumenauense, .propor- 'noite de anteantem, quan- negro.
cionando-Ihe variedade de do venceu surpreendente-

Daí para cá a,. nosSa. en
tidad& .' �-vesSOt;l , fases .

agudas, chega�do mesmp a

quasi SossObrar, não, fôs'
se:'o dinamismó de a,.pen��
urp. PU):ltiadp de' "hómeqS
qu� tinham a entidade, co
ní� um ideal..

.

·A Associa'ção, elos cro..

nistas Esp0rtívos de Sailta
CatariÍla, teve 'cómo prc,..
si�e�tes . nêste ..s�us oltós
allos' de vida in.il;lterruptQs;,
I�mar Carvalho� J:OJ,"ge, Dal;'
rn.�ro' �1âfra., Luiz , O�Ili�âQ
l\tartlJ;lelU, Cla:ulio OUng�r
Vieira: e: Pedrp Paulo M�:'
cl),ado, entre outros)
A gestão, do '�x�colega

rimar Carvalho roi de difi
c�ldade, pois· '8; entidade
n'�o, possuia., . fundo� 'necEls
S-.tl"lCS' para arcar com as

.

p:rimeiras despesas' decor
.rentes, da. compra de ma

terial, instalações etc. NGS
seus mêses de . presidente
a entida'de de inicio ga
nhou :d,estaq]le mas, aos

poucos -foi caindo 'devido

(Cont. na 7;· pág.)
,

.
,

G�lberto segue
dia 29

Clube de XJdrez de Florianópolis
EDITAI DE C�NVOCAÇÃO

O nosso companheiro de'

trabalho, Gilberto Nahas,
segue dia 2� para Suez, fa
zendo· uma verdadeira
"Volta ao Mundo", com es-

,cala em Recife, Via Las

Palmas, Lisboa, Málaga,
Beirute e Port Said.
Dia 26 de se.tembro está

n,.O'';Rtn o regresso do

trâhspoltador de tropas
"Barroso", ao 'Rio de Ja
neiro .. Porés, já dia 28 em-

.

barcará para o lUo Gran
de· do Sul, voltando ,dia 5
de outubro. Dia 18-10 no-

,

vo embarque agora
.
com

destino a Belém do Pará
regrf>sss.'l"do .

ao. Rio a se

guir, havendo possibilida
de de nova viagem ípelas

. Américas.

CONVOCO, em conformidade com ós

estatutos sociai'3, os sen,hores associádos do
CLUBE DE XADREZ DE FLORIANOPO
LIS para a As�embléia Geral Ordil1ária a

se reHlizar dia �5 de julho de 1964 (sábado)
às 13,30 horas� em'primeira convocrção às
14,30 horas em última convocação, com

. qualquer número, em a seguinte ordem do
Ma. .

,

,
I.

ELEIÇÃ.D DO -,

PR.ESTD�N'rE, VICF,-PRE-
, SIDENTE E DO CONSELHO FISrAL

.

Ftorianóp(Jis, 14 de julho ,de 1964'
'"Des ..� Adão

-

Bel�nardes, Presidente em· exer-
.... �_, .�,

" IClO,

REDATOR
Pedro Paulo Machado

COLABORADORES �SPECIAIS
MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

-----------' -! MQ�n'. Bo��

Segundo conseguimos apurar em Ion-
tes dignas -de crédito. o conhecido técnico de
.remo, o,'::l1emão Rudolf Keller, deverá ret�r-,
nar ao remo catarinense, como instrutor de
".

., •. ,', 1

nossas guarnições' . O preparador que dei-
xou grandes laços de amizade e demonstrou

· ser p�ofundo conhecedor, do metier, quando
na direçã9 de nossas' gUélrnições náuticas,
'atuéllrre;nte encontra-s:e radicado em São
PauJó. servindo ao Flor.es�a. Contudo, num
futuro multo pl�óxim:o deverá rumar pal'a

: Santa Catarina, onde rein..iciará os seus tra:
. bq1h9s. :fix�ndo residênc'ia inicialmente em

J9invi1e para prestar seus rpcursos técnicos
ao esporte da canoagem da Manchester.

x X'x

Hoje 'a Associação dos Cronistas Espor
tivos de Santa C�taTina� f'stará COl]lemoran
dó o seu oitavo' aniversárid de fundação.
Oito ,�;nos ,que .exigiram. de seus presidentes
e 'dêmais membros, muita luta e esforço Pél-
ra que a enÚd�e de classe não caisse no y
descredito púb1i('o. Nascida de um ideal de� ,

, ..

um grupo de desportistas 'integrantes do es-

porte catarinense a entidade classista, cres

ceu, .tomou corpo e hojf' congrega a r{ata dos
despor4jstas . de Santa C�tarina. Fundada
no dia 24 de julho de 1956. em reunião re�
a1i7ada nas dependênchs -io Clube Doze, d�
Af!i{Q,t,0 a éntidade viu de�filar n:=! sua nresi
cl:êl1f.'lP, nor"PP n,f'.l'Y'f' D!l 1 -"h'f) .1V[afra, Clau
dir.-" Vidra, Pedro Paulo Machado. e Jorge
Chprém, entre outros. aue 'se . esforçaram
r>f)rH dRr a entidade um f1J<!-uro dos mais pro-

· mi�sóres. Atualmente rreside os destinos
d� ilofsa Assod;:llr,ão o iorn. Joree- eherem
<lue com alta visão e descort1neo das causas

do· ps""'orre. conseguiu imprimir a entidade
1l)1"' .. f'l,-Lro sistema de viver mais dinâmico,
da!lno- "'0:nsP(l11en+êP1.en�E' a n()�sa entidade,
(l _rpp ""sté-'lva .fa1tl:lndo:· m�ior destaque e re

ali��r.ges: Responsável rHreto· nela edifica
ç�o clf-'s, cabiDPse da ACF'$C. é JOT'ge ehe
têm ('ognornin!3r1o "o presidente das _reali-
7,arõe�". Eflui1jhraqo em seus atos e com
v(\n-L�(le . flp t,.�halhai. Jnn:!e eherém, está

...

d;mr1o a AeESe, o realce de que vinha ne

cessitaildó ..
xXx

Jnstalnf'nte n� data· que m�r�a mais
um aniversário de fundarão da AC.ESC. a

dl,.pto"';:I 'O;:J entjrlane vai l:mc::lr o concurso

0S nti'RP(\"Rry10� BRASTLEm,OS ATRA
VFS DOS ,TEMPOS.\) regulamento será
dhn,lf'�do pela irnprpnsa. sendo uma das

·

cOT"H('í)es. nara partj('inar, ser associado da
·

en+jdarle cJ;:I��istB. ,Um �úri será escolhido
pela Assembléia Geral Extraordinária que,
será convoca(la e ao venredor c�berá como

prêmio uma vial!em de ida e volta â Guana
bara com est�dia de cinco dias no Hotel Pay
�PflrlÚ. ('om dp�f"\es:ls tot� lmente na!:tas nela
(;rhf�rleracão Br::lsi'eir::\ d� DesnorloS'.' T::Jm
bém um programa de visit� será traçado
oportunamente para que o vencedor possa
realmente desfrutar de movimentados d;as
na Guana.bara. Portanto. vamoS' aguardar
o lan�:lmnto dême concln'SO que vem des
pertando a atencão do p{l'hlico esportivo, e'.)
muitQ., especialmente. dos que militam
nossa' imprensa esporti,,ª .

�_�.. ',\j:,';'i> \':� ",'_- �;"<,.r'<f ,r' �,,;\.\,�"-',-i'-'·'-,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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r Instituto de A�posentadorja e Pensões

dos Empregados em Irensporíes
, e Ca rgas - E D I,T A L

ACESC acende hoje "oito velinhas
(Cont. da 6." pãg.)

as atribuições em que o

envolviam na luta diária,
não lhe sobrando tempo
para fazer a entidade cres
cer. Foi substítuído, por
Jorge Oherém que deu ou

O Instituto de Aposentadoria e Pensões tra movímentação a entí-

dos." Empregados em Transportes "

e Cargas
dade de classe, tratando

'( desde logo de conseguir
aVISa aos senhores empregadores que a par ...

'

horizontes para a constru-

tir do corrente .mês o recolhimento das con- lção das cabines da ACESC,

b d d
no estádio dr. Adolfo KOll-'

tri ' uições .

evi as ao Institulo, será efetua-
.. der, dando assim condições,'. :cÍo utilizando-se osmodêlós DAF-4 '(Guia aos' homens que tinham a

de Acidente e DÀF-6 (Guia de Recolhimen� missão de relataras parti
das de futebol, já que o

to), com as seguintes modificações: estádío não possuía um 10-

l-Na Guia de Recolhimento, a con- cal apropriado.' Contando

íb d dI'
. com o' auxílio da Prefeítu-

trí: uições evi �s ao nstituto,. será efetua-
r� Municipal, a ACESC foi

ção do Salário Família (FCSF} deverá . fi- ganhando um reservado,

gurar no espaço entre "Multa":e "Juros _ Mas, Dalmiro Mafra, su-

I . bstítuíu à Jorf,'e Oherem
A. Trabalho." .' que, nesta época cursada a Assim se escreve em rá-

2 -O valor da Guia de Acidentes vol- Faculdade de Direito. Con- pldas plnceledas o que ro-
.

. . tínuou na sua t Ilh
. ram os 8 anos de vida da

tará a constar da.Guia de Re.colhimento. .' . ru a, mas .

c;

.

'" encontrou muitas dificul-' ACESC que hoie parte, pa-
3 - NãQ

.

mais erá exigida . a colagem dades para concluir áqueía. .:
ra um nôvo' ano de lutas.

de contrarecibos nas' Guias' de Recolhímen- obra de vulto. Claudi.ó Se1.l,s homens passaram .

, Oling�r VieIra o secundou. m�s 'a ACESC ,continua iii
to devendo constar tão someilte o número Embora. dotado de forç�' sua luta, agora encampan,:..··

dos. mesmos após a citação',. dos nomes dos de vontade não conseguld do os inúmeros colegas de

d impi-imir a nossa associa- imprensa" dos mais cÚver-'
emprega os.. . ção 'áquilo que lhe faltava sos 'cantos do �stado, pre,..

--4 - Sempie qUE' a: emprêsa venha re- Dinamismo: Voltou Dalml- enchendo assim e fazend0

colher contribuições. devidas ao' IAPETC, ro Mafra, temporariamente jus a sua denominação.
. . a testa da ACESC e COl1-

'

O nosso a,brs:ço a quan-
inclusive as destinadas ao FC�F" ,e haja pa- , seguiu então, terminar a tos fazem l?arte da atu:il

go quotas de salárÍd-família a algum emnrE�- construção das Cabines da diretoria, pois têmos a mís-

ACES'" h são de continar .' a 'guiar'
g''ado, de'vera.' fazer no verso do pé da e:.uja, a,

.
.V que oje preen-

. "chem .tôda a sua finalida-, os n�"sf''' .-1�' cn()s"�
.

"..,H "1'1."

seguinte anotação: de. Depois passaram pela
diretoria Luiz Osnildo Mar
tinelli, Claudio Oliriger
VieiJ;a (novament�), José

na::>;areno Coelho q'ue n ln

chegaram a dar a· entid;{:
de, o 4estaque .que mereCLt,

talves em virtude 'de sens

múltiplos afazeres.
,

Pedro �aulo .Machado:
surgiu' então com grande
disposição 'e ':na fLualidade
de

.

"o 'mais yeterano da

impr�n�a 4a c?pital", che
gou'a fazer conI que' a en

tidade
.

não' caisse' no, des
crédito" públiCO { pois se ar

rastava'" melancólicamente
para . o seu extermínio.
Jorgé' Cherem, o secyndou
e vem dirigindo a nossa

entidade ,de ·(:lasse.

::r

Total de contribuições diversas, reco

lhidos .......•Cr$
Quotas de 'salário-familia 'pagas a em

pregados com _ filhos, cujo l'eembol
so, declaro tpr :fecebido nesta, data ....
.

'

•......Cr$�. ,

Saldo a favor do IAPETC � ••• �
'

•••Cr$
Data,e assinatura. do responsável pela'

emprêsa
5 - Havendo saldo a favor da, etnprê

sa, isto é, sendo o total das'quotas pagas aos

seus empregàdos super�or 00' tótal a recolher
ao Instituto (englobando tôdas as contribui

ções, inclusive .acidentes,
.

terceiros e FCSF)
a emprêsa procede�á ao l�çan;u:mto' acima'

Muita luta, muito esfor-
inyerSqÍnente.l. QU ,ê�jª� �. _-,' � .. :"_' _ - --.çe-mui�"-vonte.de--de irâtia;<.

."

lhar, flz�ram do. dr., Jor

ge"Oherém uso e pelo tem- .

po, fêz· tocar a clarinada oe
dinamismo e· passou a sfr
áquele presidente que an ..

teriormente deixar'a inicia
da a grande obra das C.:l.-

,

Quotas de salário-familia
p�agos a. . .. empregados
com. . . .. filhos. • ., ,..........Cr$
Total de contribuicões a

recolher ao IAP�TC ..... '

..

'

.... ; Cr$
Saldo a meu favor, cujo
pagamento decláro me haver ','
sido feito nesta data .•••• " .•.•.. Cr$
Data e �ssinatura do, responsavel pela

bines.'

Hoje, na sua. segunda
gestão como presidente
acéSql.ú�no, lança· o Con
curso de Reportagens,
patrocinada pela Confede

ração Brasileira de De.:.; ..

porto.s, cabendo. ao' vence
dór uma viagem I' Guan;:\
bara com estadia de dm�o
dias, com tôdas as despe
sas pagas pela, C.B.D., além
de YID troféu que receberá
das mãos do. presidenf,e

. João Havelange, na própl'i:í.
ra.

Mas, não só os pre�den
tes que passaram pela pre
sidencia da ACEE'C. mer')

cem ser rememoriados nes-

emprêsa

Vai construir
\

Janel�s, porias, porlõe� de ferro já eslão pronl,as, à. sua
.

. ,�

disposição, em,'

Compensa�os faraná ltda.
, Rua Dr. Fúlvio Aducci. 748 - ESTRElt'lO

Comp�nsados de Pinho, imbuia.
\ '

pau-marfimt.' jacarandá,.,

amendoin, cahriuva,' Iara, gãnçalo alves, cedro e !ambrí.

,

'Codeplac

ta oportunidade em que ao

ACESC 'comemora o seu

8° ano dê fundação. Dois

secretários da entidade
.

sede da entidade brastleí-
marcaram época. Luiz. Os
mldo Ma·rtinelli e Ruy Ti-,
búrcío Lôbo, vindo êste úl
timo a ocupar vários ou

tros cargos na diretaria. '

Ooube aos dois destacados

colega as missão de arga
nizarem os estatutos da

Ar.'F,SC, do registro,' da pu':
blícação orícía], e de .ra

vísáo.. Urna -tarera penosa
p -""'�l� .... 11� ,;hes 'cusetou
dezenas, e dezenas de' horas
... _ ......�GI..L!l). Também Gil

berto. Nahas, neste mesmo'
cargo soube se' conduzir
com grande acêrto e clari
vidência.

de de classe, dando-lhp.s

T E R I(,E N O
FRENTE N(JRTE
,

i2 x 30
.

VENDE-SE
Rua Aracy Vaz Callado
no melhor ponto do'
BAIRRO DE FATIMA

.

d

�rx:el�,��17 .....

Tr6nSCOrre� Brilhanta O ..•

Imprêsa Ed:tora "0 ESTADO" ltda,
Ruq, Conselheiro Mafra 160 - Tel. 3022 - Caixa Pmltal13

- Endereço. Telegráfico "O ESTADO"

João

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

(TERENTE
'

,

Domingos Fernflnner de Aquino
REDATOR-CHEFE

Antônio Fernando do Am<Íral; e Silva
DEPARTAMENTO DE EDlTORIAL

FraIicisco Vaz 'Senetiha - Pedro Paulo
- Os"",ldn '1\1[P,10
'PFilJ TCTn�nF.

O<:m!'lr Antfmi'; �"hHntiwp,in
DEPARTAl\I\'Ti'N'J'O r.OHERCIAL

Divino Mariot '

Machado

mlnino:
9 a 12 anos: Duplas Fe

minit,o

Campeã - Vera Rodri

gues _ Maria Kl�tinb,erg
- Tabajara '

'
.

Vice - S. Cardoso ,
Lia 'Fre�tag - Bôa Vista

9 a 12' anos: Duplas Mi�
tas
Campeão: RogériO G. Ro

qrigues - Maria Kletinberg ,

- Tl?,bajara
Vice - S. Cardo.so - Lia

Friüta.g - Bôa Vista

9 a· 12 anos: Duplas
Ao jornalista Jorge Che- ,Mista

rém, o agradecimento , d� 'Campeão: RogériO G.

t?dos os associados da. en.. Rodri-sues _ Maria Kletin-
tldade q;�e o c�&,nomma- .

,berg _ Tabajara
,

ram de O Preslde�te"da;s Vice' _ Paulo Pamplol1).
Realizações". Rodri-sues - Tabajara
Salve, 24 de Julho, de

1964!
13 a 1(5 anos: Siniples

Masculino

condiçêes '19,ra co tirmar a

sobreviver ante' tantas :,'
ficuldades.

-----.-'____.

, .

,

! ) Campeão: 'Iberê Cóndei-"
(Cont,' da 6." pá,g.) xa - Boa Vista

9 a 12 anos: Simples
.

Vice ._:_ Walfride Avila _.:.
Masculino Tabaj.ara, '

Oarnpeão - Jorg� Athe- 13'a 15 anos: ,Simples
rino ,- Lira 'Feininino .

.

Vice- - FernandQ FUiza Campeã - Sônia Krause
. Lima "Tabajara

'

- Boa Vista"
9 a \12 anos: Simples Fe- Vice ,_ Suzana Buerger

míníno: Ta)Jajara
Campeão � Maria' Kle- 13 a 15 anos: Duplas

tínberge - Taba iara 'Mascu.Ina
Vice - Vera Maria Ro- Campeão - Iberê oon-"

drígues - Tabajara deixa. - Luiz G. Langsche
9a 12 anos: Duplas Mas- , -' Bôa Vista

'

culína . Vice, - Walfrido Avila
oa-npeão - r_.uiz �ofke' _ Roberto Ehlke - Taba-

! .

.

�. Tr.ba'ara - Jorge
9 a 12 anos: Simples Fe-

Agentes:ds: �1áQuinas Ag-ricolas
Firmá distrjbuidqrá exclusive para o Estado de S. Ca

tarina de'tr'ltóres. motores Diesel. rnn,C1ctinfls e implemimtos
agrlco\as de reputactâs inárcas de fabricação nacional dese

_ia n(jméar 6rg�niiações' comerciais, com exoenenCl't no

ramo', para seus irgentes lo,csls; Interessados devem dirigi.r
se 'à LINCK S/A� RuB:Sete de seteinbro'N.o n -:-- CaIxa

_PQ5ta1:.p.o,550�,:==",F:li;wi�4:;oli&.:ei1�--;-�mpl'i)S�talhcs. '

referências C()lnerc-l"iF e banoárias,'ramo de negócios, capi-
, .

(tá!. etc. . .

' .

.

...
,

-1

�(lZI:E.'ASDS!;......... D
'. pt ;

....
�/

.. ;..
. C,.. b . '.�""

'

_
• f

,
A

PROGRAMA DO MES'
I,

••.
"

Dia 26,'-' Domingo --, Encontro dos
dos Brotinhos

_

,
.

• ·Dia 28 _ Terça-Fe:ra -_' Irmãc contra
Irmão

E D I TAl,
Atendendo a 'necessidade do serviço' da

Diretoria de Veículo e Tránsito .Público,
alllsamos que os e:;:ames dos candidatos ,<1

obtenção de Cartei:�'d Naeio��l de Hahillta
ção :Ser�o procedidos nos seguint�s horârios:

De 2a'. a 6a. feira - das 14 às i6 horas
Aos súbados - das 10 às 11,30 horas.
Os candidatos deverão se apresehtar

para, os exames escritos munidos de caneta'
tinteiro,. esferográfica ou lápis tinta.

'

. /

D. V. T .·P. em' F!orianópolis, -20 de
julho de 1964.

CeI. Plraguahy Tavares
DIRETOR

VENDE - SE
,

Vende-se cas� 'rua 'Deodoro 18 me

c1indo, 7 x 65 metros aproximadamente. 11'a-.
tar Mario Freyesleben Duarte Schutel 33
nesta - 19 às 20 hs.

,
.'

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

.REX-MARCAS E PATENTES
Agente Oficiar da Proptiedade'

{

Industrial
Registro de marcas patentes de invenção
no�es comerciais; títulos de estabelecimen
to, insígnias frases 4e propaganda e marcas

.' de e:;,rnortação
Rua Tenente Silveira, 29. - 1° andar -

Spla 8' _' Altosdàl���a i�air r florianÓ·.
,

C
. :,. ,'.+':

h,!}
� .

'

\. )\'" .. "

jara.
,13 a 15 anos: Dup!as Fe-

mb1ina

Campeãs'- l'torma Stue
bel' ,"- Tabajara - 'Sônia

.

- Bôa Vista'
.

,Vicej- Regina Souto .

F,:lian,e. Eaugarten -, Ta
,hajara

'

13, a' ";15 anos: Duplas
Mistas

.

Campeão.� Iberê Con
deixa - sônih Krause _:_

Bôa Vista
Vice - Walfrido Avilà

, COURORí\DO�ES
Prof. Barrelros Filho, Prof. Osvado Rodrigues Cabral.
Tito C!'rvg]ho, Prof. A1ddes Abreu, Pr,.,f_ Othon Gama

Lobo 'E'Eca.·'Mi,,1stro I'/[j1t0n T,eite eh C""t!3. Dr. 'R,llbén�
Costa. Coronel Cid Oonza=a. Ma'or Ilriefonso ,J1J'Ten�! ,

Walter J.mlne. Dr. A.,.)�"lc:lf' S:;mHf-l"'" D'1�"'l"Ír.i()·"Srare�'
-: Osmar Pizsni. Dr, T<'rf-l11r.;SN) ,;;<:(",1,,,," Fil"o. ZUT" .MA
,�had() TAZ"'J'0 B"lTt,,,l"l"l'181I 'R.!>111 r?úl?s Pilho. Marcilio
MerlriT'os Fil"!'). Lniz HI';nr1('1Ue d)'l <:;i1·'eir9. A, Cl1r10,> Br!

to: O.",�pi'i'11" M".,.itz,· .r",,,nh An<rll<,j'n l\T<'i�ul, Ma+or Ed
m1!nnf) 'B"'''''1s Tl'ninr. C, ;1<1'1''''''1,<'1'' :r"hp",' GR�cja. l\TelsQ"

Rr���'h�r' ,.TIi,..P 1i'f\ ........�;.,..Q no;) �H;:;,,�. Slf"�p"",��" 'nn ..!,A.ry11l
T-f'll. 'e <:;ilva, .Jair"l€ Merdes. Cv:zan,ã, Jose Roberto Bti�

cheler

'Ju�pr� l"'-:FN"f' i� -'T"�VC;:

Rerrp::'!B'r,�f.l,-",1P� A.q -'T,'"1r'l T,t.rlt:l n.;", rcT-?,) _ p,,_n ��,,�.
,

cltw D'mtns 40 - fia 'lràw - R9.,-, T:'".,JI) - nUH VHpri�.
'.6!i7 - (!('nimlto �2 - ?oeb r-Tr"";7,rntt' �. qIP -. 'P'lg,dos

'<;1""il,(·",. ,,!,p ._:,_ ':lo nn,,"r - P('''h l\ lpcrre - PR.OPAt. ,,..._

R,H'" r"'l 'V{rpnt", 4"11'-· ')0 <mri<>r,
"

,

'Anllnd01" m8diante contrato de, <Jcôrdo com s;. tabela
em vigor.,

A��TNA\TJRA ANUAL Cr$ 6.oào,bO - VENDA AVUH�A
Cr$ 30.00.'

'

"

. (A PIRECAO NÁO
.

SE RESP0l\TSr' EU,TZA PELOS ,COM:
'CElTaS EMITIDOS l'ms 1\:>::'7'1803 !\SSINADOS).

.�..-- ..........._--'

- Norma Stueber - l'aba-
jara

16 a 18 anos: Simples

}JllOT'E:JA ,ç('us

OLHOS
- I

use oeulos

bem aOc;JTCJdos.

otendemos com exordão
sua receito de' óculos .

ÓTICA ESPEClAlIZAD;\

�iODtRN'O lABORATÓRl �

.

,,:. {);ôt..:.i\. ::;.L�, t
..:........:.·�-i � .. :'I .....�_

lVIasculilJO

Campeão - :Uvora Luz

Filho' - Lira

'Vice - Helmu�h Splen
gel' - Bôa, Vista'

16 a 18 anos: Simples
Feminino -

Cabpeã - Maria Eu:::ê
nia, Schaeffer':_ Bandei
motes

�.r;"e - Marly Busch -

Tabajar�
,.

16 a 18 anos: Duplas
Masculina

.

Campeão - A1.varo, Luz

Filho - Faustino - Lf:ra
,

Vice ._:__ Spengler '- 'Bue
�hle - B�a Vista,' '. ,.... ,_:
__J6 a ,lá"; artbi':�' ,.büP'f-ã#.::�,
Feminina .

' '

Campéão - Marly 13usch
-:- Uyara Jatahy - Taba

jara Vice Cora e Cr�stina
� Bôa Vista

, 19 ,a 2:t' anos:
i. ',<'

Simp!es
Mascudino ,_

Campeão - Osmar PrÍ!'i
co iLira

19' a 21 ànos: 'Simpl!;1s
Feminino ,

Campeã �. Iracê JutahY,
_.>

- TabU'jara
' ,

Vice -;- Marlene Breitka-

pI - Tabajara
i 9 a 21 anos: Duplas

Vai C011struir UH Reforma'

(nd
Consulte No;)so:s Preço�

e ComérciCl Me! ,th'irifí'(! ,\TL,\ S S, \
Rua: Deodol'(l N .2:-,
F1L::Jl Fl()ri?nAp('j1i�

'Masculina "

•

Campe:iQ -- üinar Pri.s:
co -'- Ubért Beck 'junior
- Lira:'

.
.

.

;Vice -- ROdolfo
.

Kra!Tl

'beck - Felix Hoett - T9,,-,
ba�!.J;ra .

,19 a 21 ano.s:, Duplas fi'{:'�

miniria

Campeãs - Iraéê J::1,

tahy ....4. Ren�to Meyer
Tabajara
Vice \_;_, Marl;:a - C11ar-

lotte - pôa Vista
19 'a 21 anos:

•
_

-_.�._---

Mist:as
Campeão. - Omar Prisc0

Lira - Mari?:a - Bôa Vis-

ta :,..

Vice - polidoro Santia

go -:-'" Vra
- Charlette -

Bôa Vista

CONTAGEM FINAL

POR PONTOS GANHOS

SIMPLES
Taba1ara Tênis Clube -

20 pontos
Lira Tênis Clube - 14

pontos ...

Bôa Vi.sta Tênis Clube -

10 pontos
.

Bandeirantes;_ 4 pontos

DUPLAS

Tabaiara Tênis Clube -

32 pontos '

BÔa Vista Tênis Clube
23 pontos .

Lira Tênis Clube ,:_. 15

pontos , '

Bandeirantes - 2 pontos
ti4

TOTAL GERAL

zTabajara Tênis Clube -
5� pontos
Bôa- Vista Tênis Clube

33 pÍlhtôs
,Lil'a;'Tênis�Cl-qbe "

"\ponfus
' . "'.' ,

.

DR" Sebast;ão �4oura
CIRURGIÃO _' DENTISTA
Clínica Diurna e Noturna .

.

...
'

ExDentista do Seminário C8rniliano"Pio 'xlI
de São Paulo.

Tratamento Indolor pela Alta Rotação
Protese

HORARIO: DAS 8,30 às 11,30 e das
14 às 20.30

Rua Nunes Nl:achado., 7 Esq. João Pinto,' ..

.� - �--'--�----..

Dr f F.I· �, •

V"i�'
..

;) (\ 1 �n,r 1.Q'ra.d.iJHV vvds ívi'

Comunicacão
•

Comunica a seus amigos e clientes-
.

i

mudança de seu consultório para a rua FeU
pe Schr!1idt n. 51 Sola 50 - Edificlv JaQue
line (ao lado do t1O'teJ Cacique).
-----,._,---�------------

J !

ESCRITOR�O DE ADVOCACIA
. DR. NILTON PEREIRA

I

Advogado
.

ABELARDO H. BLUMENBERG e PERSJ
A.HAHN
Solicitadores

AÇÕES: CíVEIS, TRABALHISTAS. ro
MERCIAIS, PREVIDtNCIA SOCIAL, ETC

Rua Con,selheiro Mafra" 48 - Sala 2.
------ ..

F O R M I P
;

A·S
,

.

Fabrica fie mesa� f@rrnica, cadeiras es

tofadas em plastico, conjuntos para bare�
.Rua 14 de julho n: 160 - Coqueiro�

próximo ao (Estaleiro Naval).
.

Linl1as Moder�a� - perfeito
.

acab2..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PÓRTO ALEGRE,> 23 (OE) - Antes --C-...:...-----------------..o..;;..
........-�-.......,.------------...;-

de regressar' a Santa Catarina, ria nbLe de
,

.asfel'o contra a prorrogação O
,.

d'" d j S 'd'ontem, o Governador Celso' Ramos, que BRASILIA - 23 (OE) contrárío à �rofroga�l.o ,e s p €',:'" �I a ( o '- .'e ,na ','." o..
r

aqui par.icipou da reunião da CODESUL,
o Senador Daniel Krüger. de seu mandato. ·Adiantc..u..

.

lerá esta tarde da TrilH!· que divulgará na int�ffm
declarou á imprensa:. na do Senado, a carta que o têxto do.documento. pa-R·

..
·

,

t'" R' �*' ...
'

Siden-te- �a�:�:�;::,t:a�:;;.�d:::= :-����E:.P::': �,.te.::. ':':..=:'
'

..ena <O. . amos aa ::, I )va
gunda discurssâo.. pelo Congresso',' corres

rende a uma exigência da situação política
n � c; o'1� ::11_(A. ....

•
c. • .i.

Terna-se necessário um : esfôrço co-·

mum LO sentido de se apoiar o Ch2Íe da N",
�çto, a fim de que possam ser solucionados
os problemas .ecorrônueo ..financeiros do
i:;�.:s, c:en:Í:·o de'. umclima.de paz spciiiL','

Disse ainda o' Governador Catarinense
qF€ n.io desenvolverá r- quaisquer: entendi
r1en C3 110 s�Í1.:ido da orórrogaçâo .'de· seu
mandato, pe'a Assemb'éía Legislativa, pois
o assunto não é de sua alçada.

.. '.;

--_._--

fl MAIS "ll'il!�O illUIO IIE SAIIT,"" ç;.! ,u1U'U,

Flo1'ianéipolis, (Sexta,Feira), 24·.de Julho de 196�

A CUSTAR �iENi1S!

CtU1E? PrfIU�UE? 'z{in�J.S?

.

Câmara Mun�dpal.pode fechar
há dois meses sem receber((OE) - A Câmara Mu

nicipal de Belo Horizonte,
está ameaçad'ã de fecha
mente, por seu presidente.
em consecuencía da má

situação fmaneelra em

que se encontra, veresoo-.
res 'e Juncionárloa, estâc

, .

---

..

- ---- _, �

Hnandamellfos"
.'

"'·n"" M""'il:dO�Ii'\S'(";' 'I..J� :lA �'il.·.,_ �.

RIO, 2'3 (OE) - 'o Mínís
tro d'i Fazenda revelou ter

acertado com a Associação
Brasileira de Municípios, o

escalonamento dos atraza
dos dos' impostos de con

sumo e renda dos munící-

seus vencimentos.

Ontro asilado' '1,'
RIOI 23 (OE) - Ó �.li

der do PTB na . Assembléia

Legislativa. da
.

Guanabara,
.solícítou asilo à ·émbalx.ada

.: .,;qQ tT;�gu!1l:,-Ô;:sr;.;�âl#��ha
Coelho, se diz àmeacado "de
prisão, acentuándo, que. não'
suportaria .pela- segunda vez,
as consequênCias' dé urna
oerseguíção sem rundamen
to.

,Atividades'" .r

SubVersivas'cii8tO' em quotas mensais. j
S'')g1mr)0 o .sr. Otávio GO\l- �IQ� 23 (OE) _·.A .Co-
vêi,·3. de Bulhões, ficou àcer. missão Gerál de investig�
tado também o financia.· ções pediu , a. demissãó de

mento aos' município!!
.

para cinco funcionários' do De

compra de máquinall e im· ,partamento
.

Nadanal de ES

pleme:ntos da j.ndÚStría na· . tradas,., de R.odagem.. São

cion('lI. Mais de '3.000 pra·
l acusarlo�' de ativid�âes sub

feituras serão beneficiadas 'ylfrstvas e orgahlzâção de

com a medida. greves no serviço' públicó.

,pios, para pagamento i�e:-

-- --- --_._."'--�

, _.-

WASHINGTG»l, - 'l3

A delegação do' ;Brastl
.

apresentou ontem um pro

jeto de resolução que coIi

der;a e'nérgicamente a 'po
lítica de intervenção. cas
t.r:sta na Ve!lezuela,' inas
s'�m pe:'.ir sa--ções CO!ltr�

CUJa. Qlia:ificado' pela çl.e
legação brasileira: de "pro
jeto de declaração�', q:le
será conhecido como "De

clara,;8.o de· Washingto:1'
proc:ama:

.la: ditadura ;'que �lleúein as

,traf;Hçóes Gristã-s ,e i:i.�mo
cráticas dos povos �Ul:erl
canos e em coneeq,uônrja
exPrlm�: a) �ua DrofulJua

pr�upação pela sorte do

povo jrmáq de .Cuba, b)

Sua alt:mtada. espúallç:1. oe \

. que 'o povo cUll��o, ,fOl talt.
cidq pei.1j, conilan,çtí. e �()

lidarieda4e dos dim\n.i� pu";
vos e governds àmcric9,'.lJS

'poSS!l, 'por seu,s próprios
meios, :em· futuro pró,dmy,
libertar�se dí): tirB,:l!a. do

re!y'!me comúnista que o

opri1ne
"

.

e instanr9..r �o

pa�s U!l1 govêmo l!vrémp�l
te eléit0. pela v6ututi� j)0-

pular é.,;'q��. !i'i:� a�se'g'I�re
.

os (i.'�:t�ltps ...pu}'il:1.nd$' ftm-:
dament'ais;' c) SU1l: .firiw)
convicção de qU� 11: c·)nde
nação enérgica Ja,' poati
ca de agressão ê iuten;e'1-

ção do atual Gov:�rn6 de

Cuba contra a veneZ'lellJ.
será acolhic.a pe!:> 1)070
de Cuba �omq_ estí"1Ulo
renovador de suas esperan

ças de Que venha a r0l
nar no país· um cUm,1. de

liberdade que' ofer3ça no

homem cubaro o c.mbien
te favoráver ao ·:lesenv01-

vime:r>to de sua pf:!rélon"li.,
,dade e realização de suas

.aspiraçées."
O projeto foi apresen

tado pelo 0hanceler Vasco
Leitão da Cunha rio 'en

cerrarnent,o da sessão ma,·

tutina. Cón,sideroll-se que
o documento poderia con

tar Com '0 apoio da CO�l-

"Cue os povos Ü'm<;
da América' estão con.yi�-

. ks de Que o s'ste;na i",te ..

rame:cica'o oferece' ao po

vo cutano inigu.aláveis
co·.1dições para a eoncreti

zação de seus ideài:;' de

paz, .
liber�ade, pr;15rê�S'J

social e eco:1ômico:' que os

povos ilct'�gra[lcs '"o :-. ,t.e

ma i"teramerlcan:) estão

scE:lários com o pov·) C'l

ba"o em todo o �ei, >olri

mento, ante a p�rdl1. \.Ohl

de sua liberdade, tanto no

domírio eS;Jiritual como

no campo social e er:)':.ó

mico, na privaçio :l.e seus

direitos huma-10s elemen

tares, 'ao suporta,r pPl"se

gui;ées, e de'jtr1!lcá) da

ordem jurídica .5'Jse·=i;ivel
de aperfeiçoamenlo e que
oferecia :possibilid�Je de

estabilidade; que dentro

dêsse espírito de sl)lirt!.l�'ie

dade, os poyos üv.�"� da.

América não podem nem

devem manter':'se i'ndife
rentes, a'heios 4 scr�e, I 'o

.povo cubano, oprtmld'ó, pe-
,------

Centrais Elétricas . de
Santa ·Catarfna,� S. A.
- AQUiSIÇÃO DE TERRENO ,;_

.
. I.' .

A CELESC, tendo 'necessidade de adqUirir unia área
c.e terreno da ordem de 10.000 m2 pàra a construção c!.e seu
rum<lxarifado geral, convida aos interessados em v�nder
um imovel como acima referido"a apresentarem 'SU'l.S pro·

postas em seus escritórIos 1000lwados à Rua 'Freí Cspeca.
IS? Agroni'mica, até o dia, 31 do corrente,mês. .

'

Aaianta ainda que dá pr�farêilcia
.

p$;l.ra terren')s CDm

fpril !;'ne�so. situ?dos ao longo 48. }3&.59. nq .tiEicho com
preendido entre Bàrreireis e Serratiâ Oü em CaPoeiras.

A c.;.hlLE::;C reserva·se o direito de aceitar,·"ou nilo .as
I

propostas que lhe forem apresentadas,

Politica

. do, poderia', levar .. o ..
Bra

sil, .no·· .desenrolar .da .("()!l·

ferêl1cia, 'a apoiar a re'J)'

lução' da cham,ada "linha

dura", encabeçada Pp.!·�
Colômbia.

.----------------�------_.-.--.

Gbv� rno .da'Põrarba 'oede,'soco'rr'o':'
::. .". '.-.,' ,'-.

BRASíLIA, 23 (OE) - O
Presidente Castelo Branco

recebeu hoja o Ministro da
"'��<í� e n Governador Pe
dro Gondin da Paraíba.

.ti· ndo om'lu relatório' ,SÔo
h�e a�1 eri'::1-J.ô:ntes 110' nordes..
te. D;sse o, Góvern",doi" que
as pi'ejuizes . em seu E�ta.
do" são da, ordem de mais

'de doIs bilhões de cl'1.j.zei.

ros, havendO' m.!lis de 2P
mil ·pessoas desabrigà.dR�:
Revelou que ctdades·' fritei
ras desapareceram' sob, 'a;

águas. O sr. Pêâro 'Gondin
disse ao.' PresidEmte da' Re
miblica, que não pedia ·i1u·
xflio em, dinheiro, mas em

. obras públicas 'que �ermi.
tiSsem .

a Paraíbà,' .rec4P�·'
ràr·se economicamente.

Delegado do IAPTC
ameacado de pr�são, -

SAO PAULO, 23 (OE) -

O delegado
.

do IAPETEC
em São P'lulo poderá ser

prêso na tardé de 'hoje. O
sr, Mário de Lucca, foi no·
tificado judicialmente para
mandar pagar os vencímen·
t s do procurf'dor Aldo
Luiz e Silva, sob pena de

prisfiD. Contudo, a presi
dência do' IAPETEC no Rio,
ordenou ao deleg'ldo da .au·

tarquia em São Paulo, que
não pague, porqlie. o pré>
('·�rador em )q1.Jes�ão está

foragido desde que estou·
rou a revolução a l° de
abril.

Cuba responsabiliza EU.A.. ·

pela morte de s:o'Jdado
.

,

no, nas proxi!Didades da
Base Naval de Guantana·

mo, Acentua a nota em cer·

to trecho, que "é ine�ável
que esta situação encerre

um risco sobremanefra sé
rio e pode degenerar em

conflito".
-----------------_._ ..__._-------

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

ALG� 'DE BOM' PS"!Á PlR A,CORrECEI'

A[S nUE NAO peDEE·' GIk-STl..R

na de Interveocã,o
",

"

. ._"'.
'.'

..

.

'

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

-:

�elfêndia . sem·' .Que .esta. :PQr·
·isso deixasse ,de adotar as

sanções solicitadas pela
Colômbia, Costa Rica e Pa
namá. O apoio ao seu pré
prio projeto, por· outro 130-

WASHINGTON, 23 (OE)

� Numa longa nota dirigi·
dg; &0 Secretário Geral da

ONU" o govêrno de Fidel

Castro responsabiliza o

dos Estados Unidos pela
'inorte de um soldado cuba·

,Greve nos polios chilenos"
. " 0

f.erm�nou onte'm
SANTIAGO. l?O CHILF.,

23 (OE) - Voltaram a no;:,

malidade .todos 9s portos
chilenos, depois de uma

greve mariti::na de 48 ho

ras, que deixou J>ar�lisado'5,
centenas de barcos

.,
nado·

----� . .,.. --�---.......----------

nais e estrangeiros. f< greve,
foi de protesto . pEJio novl!

.

regulamento que alftórizava
os governadores marítimos,
a contratar novos operá,
rios.

P(são de Heck não tem fUl1darí11l1fo
"

." �

RJO. ·23 (OE) _..; O chef� taria 'cogitando.' dá prisáb
go' E�ta�o M�tór dn:..,Arllla do AlIniranfe . Silvio' Heck,.
da; AJ.l!l�:r:.an, ,

. f.T.ã,O, ",�els, em face do se.u último i11tU;l.Í-'
.' fe9to à

Devendo � s�' . te. do Senador At1lio Fon

gunda-feira parâ, B;rasU:la". fana, a;s!l� cadeíra no Se-
onde ,assUIri1râ a Benató- pado, da República, (fot6U
ria por Salita caui.r.ha,· em' .

,Ná' oportunídade, usa-

virtude de Uéen�a' d.Q tam' d� palavra os srs,
sr. Atilió Fontana, (, dr. Saul.Oliveira,. em nome

Renato RaniÓS' da Silva 'd,� _:fUnCloná,.rios do SESI
ofereceu uma feijoada : à. o' ihâustri�l José Elias em

bancada do P.8,D: na: A,l- .� no�' '.da. .: Federação' das
sembléia Legtslatlvu, .'l)e- Úi.dúStrlas de Santa Cata
putados do P:IÜ)�� , P:.D.C. rr�;�"

"

.'
.

e amigos:
.

1 1

.

.

.:

'. Em 'seguida, emocío-
Nessa festa d� . c@o.llhi:.: ·nàdo.:Dr�' n.eriàtO Ramos da

ternlZaçãei:e 'ami�tie: \:>0 SiJvS:':'agcldecéu a home
f'e-arlcr' "R�HJ�fu ;v:�os, nageni, .. ,'

.

..
cta Silva

s
foI #ud�go� pel::s' �',.': ·Nos.� demais :f1agrant�

(Li.,.u,La":os Dil:>. Cn�r,em."'e '; (�}:)'éPi;Ós: o ·senador A�!
AJ3�l Avíla, dos.sàp,tôs. ten- 'lio".FOntana, o Deputadc
dó agradecido, .. ao

.

'f�( C; Iyq ',Silvetrit, . Presidente dr
Seriador: Berrato :Ra�qs ,da Asse;ní::,iéià Legíslatdva, De-

. Silvá.� ',.. ,1'" ::.'." ,püta'do ·Lauro Locks Ve·'
'_ .. . l' .',

' , ..
- � .. ,., . �'. . • "

'Na ,noite, de ..éJ.1J!1�a-f.eira, <: reador ,Doinlng,.os Ferrian-
na Churr;asç�rl�, '·:,Lt�1?��· . d�S"d�'.i\gU}�10 '.e .Deputadr
C,AP, O Dr, -Jtepat;6:, R�Il.}Q!i .JiilgjdiO. Lunardí e ainda (

_.
.

.

,"" . . -. .

.
- ,� .. -. '�",

."
,

.

da Sirva {oi. 'llo�enag�a,do 'Dr: .Rehfl"uf Ramos da ,Si;
p�lOS .!und�náriqs; d\),' na:- 'va; ..;q.t1�Jldp 'en� comovida'
'partaméitt,o :Régionál e':_Nú-, ·'iPd�aVtis,· aràadecia aós

cle;o Régiopal qQ SE�I: .' 6radorês'que o'sr:udavám.e
. .!.. homerlagem ao n�tre dég�Ú;;;se dos 'amigoo e
. càtarl:Iiense "pi,e�d�u"'se .:� cOITei.r�oná..rios (3), du
" ....a·, !�a paI,"a· }3rasiliít OQ�. ,raote. .� 'homenagem {lu
de. assu'mir�,' corno sUplén":_'" ontem.

•

.. . ,; ". . ..

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

.

�rCU rso's Sôbre·.',Rômanti·smo·,e
( '�Cjne,m�:�.·�,�,:'F'rd6ãnó,pQ:Hs'

. ,J _t," ',.- .. "' •

.
.

ç<Qn'i' mais, de' trezentos aJunos�prpsseguem os cUrSOf

'sôbre c'inem� ê.tômantiSma: mínistràqos. pelos' professôre
Paulo Erriilio' SaUe!> ,Gomes e Ligia Fagundes TeBes.

.

.

, ,

Ã. promoç�á pertence' 80'�!j,merito de. Educação '�
Culturà da<Reitorià:.. e rói' ideal1za,Q.ô 'paió Reitor Ferreira
Lima.

. '. , .

,..

o l1agr&ute fixá· o n;ornento em que Ó, .jornalista Pêri�lés
P_rade, Diretor de Extc�o. Cuj�lfra:I. a1}rCs�tav'a a escritora

Li� F'&g1JDdeS TeUe(s

- I" .

A professora Ligia Fagundes ,..elles�. romancista' ue rtntJme.
quando proferia sua aula, como· páite do Ciclo TécIlÍco

Cultural da'U�

.Artista 'comenlo'ra' àuarenta anos
,

..

de práFca de<aesenho
.

. '�g:ôsto Vil1douro, na "Ca-
sa do Artista' Plástico"
rUfi Nestor Pestana, 1]:'i,
,SP, q1,lÇl;_ndo come:nora'l'âr�
��))�',t(40) anos ,lie,� P,I:&.::-

,

-..,

o'f!i:.j;.!\�:." .: ..-t ,�
(� i;It, :-?n. (."t.�:,.

� ,

�. O SETOR. MAIS" �ã::..TElRO'; 'DE
.

FLlilÍlANÓPOLIS S�RÁ'
.

<' -:. •
� ,... • ',"

,�l'DE1- J8BtlUE?

AGRADECIMENTO
Ao deixar' o cf!.rgo: de Rep.resent�nt� Fede;�l da" d�l

pa�a 'Nacional, de Merenda' :Escolar eth Santa Cat�rina
venho �?r este intermédio. eiKternar

.

o meu agradeçin';u:li}t�
ao Governo do Estado; Tribuhal de Contas, SecretirÍa da
Educação e Cultura, Secnka�ia da 'Viação .� Obras Públi
cas, Dir�t.o�ia .de 0Jna,s Públicas; JJepartamento 'de E;trn
?a� d�, Rodagem�, POlicifl l\fili�r,. Corpo de. B.ombeiros� i:ns.
petona de Defes� Sanitatia VégetaJ, penite;ncüh:ia .dó ;Es.
tad�1 �r.efeitos '��f" ;t,

.

�i:��o-�Ç....En$illo -fi, n�1lres·
peclalmente ao JPtl'., rt�;��o GpRl;ujá/'i)ela

I
vlilio,sa 'c.olabOJ:�a�� "l\��� fuInha· "gé:{tãó á
frente daquele orgão. "

.

.' '.,' ,

'. ',rIQrianópolis, Julho de �i964:
/

L ' ./ ., .:
.

.

Platão de Castro Far)a , .' .

,-�----� ------------------------

Insfi'futo de Aposentãdo.ria e Pensões
·dos Maritlmos ','

Deleg�cia :Estadual de
Santa Cata'riria·

.

,

Frorian.Ópolis
AVISO

LEVAMOS AO CONHECIl\mNTO DOS SEGURADOS
� �ENEFICIARIOS INTERESSADOS

. QuE ESTA PELE·
GACIA EFETUARA, NOS DIASABAIXO INDICADOS, .. OS
SEGUINTES PAGAMENTOS:

" .

APOSENTADOR'IA
."

(l mês)' .

CARTEIRAS DE 1 a 200 , ..

CARTEIRAS DE 201 a 400 , , .

CARTEIRAS DE 401 em diante: .

3/S/!!64,
4/8/964
5/8/964

PENSõES
. (1 mês)

. TõDAS AS PENSIONISTAS' ,
_
... � ..

,
.. � .... � . �

.

AUXILIO DO:E!NÇA
(1 mês)

7j8j964

AUXILIO NATALIDADE

(Req.uerimentos feitos no período .de Ma'l"ço a

Maio/964) .' : , 7/8/964
Ospagamentosterão i.i1ício às 9 horas da mai1hã..
Florianópolis, � de -julho de 1964:

HELIO LliAt - Inspetor
Respondendo peio expediénte da Delegacia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




