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Na <iuanab·ara o ';Govern.ador Celso
,:í

'1

J

Ramos
Juanita

�-----------------------

·Churchil. aban-

dona a Política
LONDRES, '28 (OE)

Winston Churchill abandona
a P01ítk'1 ao atingir os riO

ano�; de id'lLl'3, Hoje, Chur

chill [serã alvo de expres
sivas homenngens, na Câ

mara dos' C'J;'w.ns.

Castro pediu as�16 ao M�xico
.

êÍDADE DO MÉXICO, 23

,(OE,> .'

Juaníta Castro,
irmã do primeiro níínístro
de Cuba, pediu ofícialmen-

���::§�;1:�E1� Florianópolis ,contristada com o faleci-'
�J������ meDIu

I

repentino dO:: Padre Braun
o r-ectlclo formulado por Faleceu ontem- ínespera- enconrramo-lo. cursando Fi- '

-

JtÍatiita, acreditando-se que damente às 13,15 horas no losoflq no. Séminá710 Pro-,

(> mesmo seja atendido, de Hospital São' Sebastião o víncíal da Imaculada Coo

YeZ que o México sempre Padre Alvíno Bertholdo ceíção . um São .: Leopoldo,
abriu 'suas portas a todos Braun, e-eu sepultamento R�. Laureado neste, , íngres

os cubanos que solicit-aram dar-se-a hoje às 16,30 ,horas sou no Magisté:rio no' Colé

a'sUQ. àquele' ):.aís. saindo. o reretro do Colégio gío Anchieta, d� p'ôrto Ale:'
Catarinense para o Cerníté- gre, ocupando as cadeiras
fio Municipal da Itacorobí." de Biologia e' Física:'

",

Padre' Alvlno Be1'tholdo Dois anos decorridos, em

Braun. nasceu cm Estrela, :1932, ingressa no Curso de

Rio Grande do Sul, em 21 '1f'ologi.a db Sc-'ninário I'-ro-.
de setembro de 1901. Foram víncial da Imaculada con

seus pais Pedr� Braun e ociçãc. Intoligen:e .,,' ;)(\5q1-ti,
Maria 'Wagner Braun, am- sador concluiu o :-'1:-;,9 (;.'J1l

bos já faleddos. 1935 com b�nhp'1;i�"',0
Depois elos estudos sell1i�.. Entretanto, já em ':'8 f�f?

narísttcos em. Silo Leopol- setembro de 1934 é ordena
do, naquêle Esbdo, íngres- do sacerdote 40 Senhqr e O

sou na Companhia ele Je- seu entusiaSmo pastoral,
sus, em Pareci Novo. RS, a sen�im'i crescendo .e 'dinàrn i-

1" de .marco 'de 1923. 'Féz co,' só .podería. de�(le ,(,I�t4o
Curso de r.êtras Clássicas ser, íuterrompído pela mor

no mesmo lugar e em 19:;7 te dolorosc." e inesperada

·�AJ..9lt,) ':�''''' .u.....
greve � 78 horas. foi deõre
,tada �io Sindi�t1t.n ��"'. 1:>;'

lôtos (la. Cia.. Aérea Italiana

Alitália. A greve, começará
no próximo dla 31, e sua

finalidade
-

é .reivindicar'
questões relativas a contra
to coletivo de trabalho.

Operários franceses estão- soterrados'
PARIS, 28 (OE) .::._ A pri

meira perfuração realizada

para alcançar os 14 operá
rios que estão sotorrados :

Bartos JõDoneses Encalhados'
BOGOTÁ, 28 (OE) .!.:_ d :liá-lml, os cncontróti

Comando das Fôrças ArrD.a- trlpulaçi1o.
dàs .

�lombianas, f;ÍnitiU --.----
com�nicado infbrmando quo
baroos . pesqueil'os japone·
8CS estão encalhados �10

.

banco de arêia Quita Sue ..

nos, a 358 milhas da costa

da Colômbia, em águas ju
ridicionais da ilha Provi,

fiA"""" ,�'h�7.indo quÜ' qll'll1-

fie O barco da Armac:a C'�

h...._oJ...ana Pedro Hernandez'

chêgou até êles para aux'i-

/ -

SANTIAGO DO CHIL.iS:,
28 (OE) -- .A campanl;la elei

toral no Chile, continua :se

desenvolvendo .
'nmll

.

clima

de violência, não' registrado
em eleições anteriores, Vá-

.

Coincidência de Mandatos'

de Governadores
BRASíLIA, 28 (OE) - O

Presidente da República eu

viárá ainda esta, semana ao

Congresso, a· mensagem fi

xando -as diretrizes princi-
pais para promover a coin-,
cidência dos mandatos dos

govêrnos estaduais.. Fontes

extra-oficiais, adiantam que

proporáo ' Govêrllo
mandato "tampã()", que se

rá e:mrcid.o pelos' presid'>n
tes elos lcgjslativos esta

duais e não !1 prorrogação
cl,e m.<mclatos, como dese

)am alguns círculos políti-
coso

TAlPE
Cairam Aviões da China Nacionalist�

(Ilha Formosa),

28 ,(OE,) 3 aviões ele
tralnsportes e-46 da Fôrça
Aéiea da China Nacionalis

ta, ca�ram numa colina no

"

sul de Forn1Çlsa, quando
efetl1av-'}m exercício dé vôo.
A tripulação de càda um

dos' aparêlhos, era compos
ta de 6 homens, todos êles

pereceram.

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

SC1�1

numa galeria subterrânea
de Champanolle, norte da

França, 'foi abandonada na

manhã de hoje quando se

atingia a 30 metros de pro

fupdidade, por uã9. 4t:r: si

dO obtida res}X>sta dos OP&
rários, sotoI:l'adÔs. NeVa per·

Í1!ração' Et-'fl� felta lwlis

acima, Yitlànc10 àtingir a ga-
-,l-ria.

um

da cargo de direção eh Fa·
cutdade 'de Serviço So("nl
Vídal RarilOs; dista capital:

E'1"l HH32. vemo-Io' nova

mente' Ü t!"st�, ele S€lI ('olé,

g-io, r:omçl Ui "etDT', 'pela.. �C-.
. 'lclH n:z. fD neste .P�ilto

'. cio. ÇL perq/.:)r !l, Yi.élÚ,;' çl�\úzan
<io de luto, todos os 'que ()

(:DÍl}1ooeram .. ', ,j,'�� !:.,)!,
JI,Jüit,[ssimns outraS' 'nti'\'i_..

daclfis exorceu' o 'su,ucl,oso
Padre ,Bl'au.'l. e inll)úss:(vel
5e 'torna red'J.tá-Ias.' n'xitc
curto, necrOlógio: ,Apenas
algu.-nas .dévcrão ser '-apre
sentadas 110 acaso,

Escreveu bastante; um a

Vida de Santo Inácio de

'LOiola, agora O)�l quaJ'ta edi

c;ão; ullia v.ic1a ele Mbe:rtÚ:1a
Berckenbrock. Suas ativicla
Ces jormlisticas se o:iércc·
ram nos jornais "O Cole
gial" (UFil) e "O Apóstolo"
(desde 19(2), Me:::mci nQ se

to;r radiofônico esteve pre-

-sente no Programa liA Voz

"Mariana" (desde 1957), Em

1953 eneontramo-l0 à fren

te da Fed�ração das COD'!.rp
gações Marianas cIp S�·,Flt'L

Catarina; em 196� no Tri,

bW1Ul Eclesiástico dn� .1\"

quidioccse de Ji'Jbrianópolis:
o mesmo nqste ano ainda

C0l110 Vice-Presidenle qn
FARESC e Gomo partici
pante do Conselho Estadt,l-'ll
de Educação:

pt- f.amília Padre Braun
era de nove irmãos, desta

cando-se seu irmão Pa.dre·

Alberto e ,o dep. fedo Lino
Brmm.

Conforme já noticia': tratar de assuntos' a(11111' - ,

•

,111C• apréscntavam despe- -,
mos viajou para a Guana-. nístratívos ligados ao nos- dídás o Serrador Renatoibara 'o Governador Celso so Estad

'

" ,

c o. Ramos da Silva, os Depu-;R:',Lmos, onde' entrará em• tados Ivo Sílveíra e Nelson'contato COl�1 aítus autorí- No flagrante aspect... o P
,

� «-,edríní e o Sr. Nilson Ca-
dades rederaís, anú) . Je ele seu embarque;· quando rioni, elo SESI.

,Violento furacão em Oakar
- UmDi\KAH., 28 (OE)

que 'o veio arrancar de 'em

meio 90 nôs.". ,I,

Ainda em 1036, completa o

último estáglo de rormscüo
jesui� na Oasa ,!le Forma,

çãp, bole, Instituto' São Jo

sé, de .niueci Neva. Monte

negro; .RS.

EPl, 'dezembro di� 1::J�6,
e,ltao, aPortâ . E)lll

. Flor.ltm6-'

P9iis. para ,aqui esgotar o

vigor d� �U2 vida. em }Jcne·

ilelo do,' povo
.

de l"lorlftl1ó,
"

.. polis e do todo ti Es!;l�d0 c.k

Ele,_ ições' no Chile se -Desenvo.lvem sànta Catá,rina. 1:'lão mais

abandonaria a terra catari-
,

..
-'

llense'� spllão ocasionaimen te

em, (11'ma de V�.·ole·nCl'a e a serviço de �ua 'gente.
t � Assim,' de 1937; a 1940.

rios grupos çlQ silnpatizàn- exerce o cargo 'de: Prefeito
tos do Ucler marn.sta Salva- Geràl e de Estudos 'do Colé:

dor ..o\uleuoo, promoveram. �g:lo; Ca�rÍrie�,' dando aos

incidentes n� eapital, ata- alW1os' aulfiS
� de : biologia

�ando membros, do· �artido" 'que er�' su'a cadeira predi-
,Démocrata Cristão.' let�. désde. sua 'eSLTéi:1 ma-

-------------------------------------�-- gist�ri...a,l. eú� Pôrto �lel!l·'P. e

Rockfellcr condena violências c �=�7.I;:!��
mais

, ' I Já. eH1' 125 5c janeiro de
NQVA YORK, 23 (OE) ...,...

'1940 é feito Diretor do Co-
O Governador qe NOva

\

;;ork, Nelson Roekfeller,
condeno I! as violências

ocorridas n03 últimos dias,
em. vário:; hairros de Nom

York, 'qualifieando-as qe
provas de lUll extrcmisúi.o

injust.ific<!.do. ASS0gJ1rOU q\l�
atualmente as aULoridades
têm o comt.rô!e d� situo.çãD
.e qlle tratam. a.tÍ'Jamente de

resolver o proplmna 'do re

tõmo à vida normal.

contou que os novos cretí- PARiS, 213 _ A F'rail-
vos' norte-amerícanos se-

�

çn 'é partidária de uma no-
rão . utilizados 110 campo va conrercncía sôbre o
de batalha corno assc�'s0- Laos, tal (:011l0 foi soJicitn
res DiiJJtares. Adialltoü que, ela pela Unlúo Soriético..
/)cra a.umentado também Oi segundo informou ontem
l1úcr..re de a"iôes de t:rans-l um pOl'ia-;vpz do: QOY('ri\ü :

pari." e d('. C(tlfipameútQ! fran6cs. ;Não·;'o'bstantc,·
m;lílar, &sslm como o':d(i aCI:es,c:·:l\lQ.LL <,

o
. pO,.i',·}fh�""Y;P'(,'técnicos' encarrega.dos do .

que parecia havó'
. pouca

.o.bàsteCimento e das co- . 1_' ., ....... _

llluni.c[i.ções:· As declara

ções ;d'e I{ha�l11 fOrl.l.ll1 fei
tas após uma. entrevista
com o Embaixador dos Eb
tados

Tay]or,
Unidos, Maxwell

légIo Catar,inensü' e. pernm
necerá seis anos no pôsto
àté 1946. 'Assini "iajou a Ro

mã neste ailo para. a elei

ção' do Atual Supçrlor Ge

ral' ,Ida ,ÇCl>mpanhia de Jesus,

Dêsse ato _ importante ja
mais se esquec�ria ..

e
.

desde

àr{ueia _:epoca. llgou-se da

amizade mp superior máxi·

�m(). da. ,Oi'clbp;t, o que muito

ci confortava' em suas, difi

cUldades � ® dirigente.
Sem,pro, na' cadeira de

, Biologia; passou a exerqer o

Adhe'ma'r põsto de, Diretor Espiritual ,. Esllí:cüll'O qll0 muito. omi:
,

(Ios Internos até, �nícto de tunos e Üv�ni1os"que fazé-lo.

Hj49�
,

qWi11ciJ.o, tornou-se Se-. A tristeza e a saudade, fi·

senJiu-se ma.1 cretário e Prefeito de I�st'l-· c!lrM gravadas na mente e

dos do colégiO. Dosde 19'16 coração do� que o conheco-
.

&lO PAULO, 28 (O�) � .

,aJnda vinha /, ocupando o ntm e com êle colabora-
o (iovemador Aqhemar. de ear.go de 'Capelão, ,da Bas.o rum.
Barros suspenQ,eu seus de-s-

Aérert 'dest'l ,capital. Como Uma prece l)Or sua 1ll,m�
pacho�' as 14 horas, esta

secretário e. professor per-, é o tributo que, nos' pede
tarde. l"ontos. lip'ada,s aos

.

d� m�.\1cceu até 1955. Des e certamente para o eterno
cámpos Eliseo;; ituormurum 1951 era Diretor da Congre- descanso de' sua vIgorosa
que o sr. Adhemar de Bar-

gação Mariam1 de Nossa 'Ser alma de sacerdote e profes
ros senti-q-se re:pcqtinamen- nhóra 'do Dcstêrro. A par- sor, de' legítimo eduJ;!'lOo'r
te 'mal, senq.ci obrigádo a tir ,de 1955 .foi professor cu.. de 'várias gerações de C!l-
gu'à"dar o leIto. Acrescell- . '.

u1d d' C,,. tedrático da., Fac· a e ,'a- tarinenses.
I�.I·fa""·o da Cunha HOJ'e na G,u'anaba' ra' taràm os mesmos infonn!l.�- tsrinerise de FUosofh e dn. Nós de "O EST-t\])O" que
La; tes, qll� o q,ovel11ador foi .., , , ,

, - '� UnivHrsidade de Santa cg- prtv'amos da sua amizade,
i�""""', ' ',),.8 (OE") - É es'p'e- s8ntac'li.0 brasileira à 9.' teu- '-15',�·trl"'�., .ll". l)o{icos li."lsta.ll- •

..

-, 1 .,

�J -

•

., G!AJ, ... .,. tarina, nas cadeir:15 ad a11- 001110 pua.re e co. egn JU+JLa"
"cr amanhã. na Guanabara nião de com,ultus'dos cha11- tes rior médicos do HO:5pi- trbpol�gja c, depois, de Ris- mop 110$3a ,saudade ,\lOS

'.0.'e.d...
'

..
ei1t.e

...

""é
..

'

.W-'.l;S.hih�to�.'1.�
..

,�" éeleré$ án'leficaÜ0$.'c�$t;uO;�; t.'a,.l <i.os l'il;!tvJ.d,.ol',º."� ch�ma- ". "

".�., E '1" ''':';
I ' '-+ ,��, 'ifi'I: .1--',. ...

,- tório, da Ig.�de M":...e.,:,,.f"-.;".,.�.�' 1J.m, seüS. fUl111 la,:pib e �\':;\,l,� .. ��lt.;';
;�celer Vasco Leiiã.o üh1 phegada está· preVista . p�ra dós �s pressas 8.9;:;;·Campos 1959 passou � a e:lWll�éU',}2�h, '�if.�<d,��it�,�11Út,

.'

.
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Quatí-o
.

Sctores Principais
Kllanh revelou os qua

tro principais setores da

ajuda nor�c-n)llCrjcal1a: 1

- aumento dos assessór(:s
militares entre, as unida

de;; das fôrças armadq,s
victnamitas, particularúlen
t'e em batalhões, patrulhas
navais e lplidades aé'teas;
2 - aumento das fôrça/)
e1;lpeciais 11arte-americanas

eom o objetivo de ajuda às

forças especiais do Vlct

nam do Sul a melhorar

.
sua instrução e' a eficácia

de suas operaçÕes cOI1,tra
l}. 1l1filtração dó, Vietcong
cOl1l�n.ista através da. 1roll
teira, csp�ialmente 11&\3

operações contra gueni-
1heiros para o destruição
do unldacl,cs e base\3 do

Vietcpng; 3 aumento
dos assessôres 'militares
nas ,P�OVíllCius, a fim

.

de

forti:lecer as, fôrças e mi ...

licia,:s r-eg!onais; e 4 � at�

mento; dos assessôres ci-

v;I,s norte-americanos pa
ra c()qllerarem mais es

treit�ente C0111 funcio-
114rioS ,governamc·ltaJs em

matéria de· desenvolvimen

to . ecónômico, administra

.çl1o, saúde pública, agri
cultura e. problemas so

ciais.

convenínncía .na realização
dessa coníerêncía em a-

gosto, conforme propus('�
ra a 'Rússia, Ajuntou nill)·...>

,I '

acreditar que se obtivesse
algunl3, co:sa di) positivo
a'pJcs da realização de e1el-
(6(_�s .1:0S Estados Unidos ;,

ria G í'fl-Bl'e'ta.hlla.

Manifestações Conforf-adoras
,\s C_\lJI'essh"as maniJesLações de soUdaricdade que !'

110SS0 UU'etol' \'em recebendo, não só ncsta. Capital, Ulas

taulb,ém prol'cdentes do jlltcrior do Estado, são ,·erdadei.
. ràmentc- coufol",tadol'as. Não o são apenas lJara o jornalis
ta atingido ]Je1o impacto da intolerância, que o colheu de
�llrpresa, Ijuamio ]Junca lllC teria l)assado pela menie que
tal agrcs�.;ãu 11essc de onde "cIo; mas também para os que.
cumo nós, Yivemos profissionalmente ao' abrigo do direi«,
de pC.il:>ur c crH.ica.l� liv'l:emente, e dircito tanto mais cons.

cienciosamente exercido quanto confinado ii. llOucstidade
do comentário e ao comedimento da. linguagem.

Não fôm implicar uma gra"e injustiça - e grave I1ruI
ci)Jalmt'ute J>01' 11a,-e1' partido do (juem teria o dCH�r de pre.
s{'.f\'ar a justiça, - para com Uln. homcm de imllrell.8l\ cuja
,ida. tem sido padrão de ]jsJ1ra c dc sUJ}CriOl'ida.de jlloraI, I'
dínamos (fllC o ulcidellte foi opórtul1o. lIara acentua,r H

jmlestruLihiJidadc d,os princípios de liberdade na CO!15CÍen.
cia }l,úhlit'll (.If! Sanfrt Catarina, 11 cuja. margem evidente,
mente permanecem tão SÔlllcntc Os que não sabem e, po1"
tanto, não podem ':Ugnificar o civi.smo catarulense.

iHereccm salie'lt�dos, entre Os protestos qve· se 1cnll1.
taram CO)) ira, as ofensas de que foi ah-o o nosso Diretor o

'pronulldllU1ellto (�a mUllíunidade das bancadas pe�sedif,.
tas dá Assembléia Legislativa e da Câmara I\'1wúc!pul de
Floril\11ÓpoJb, a l>rimeira com a autoridade de compollen"
te do J'odl'l' ),cgislatiYo do Estado c 11 �eguU{h como ex.

}>rcssão n>R,joritária dá ollinião púllUca dlJ, Capital.
Valha-nos o aCQntec:hncnto por índice de flue nào (''''.

tão sós os que, ,tinlbl'ando em pOl1ar-se ao nh';>] das C0I1.

quistas oemocrátieas, entre as quais a libcrillll1e de im,
]ucnsa não será a menor, tem C!)lllU dew�� acomp,anha'!"
atral'és do' fatos de .cada dia, li enllllção da consciência
pópular, desembaraçando·a de precollce:!to.s l"'clUÇOSOS e dI'
preSillJçÕCS ller:;onaEstas, para disc:i]lliná-la no exemplQ de'
"esJlf'i.to a todos os direitos, e de justiça a todos os homens
fie lJIN\l.

Não 1\OS' resta, })(jis, senão coutuJu!lrmos fieis as nora

'l1las flue auspiciosamente ,.II0S são ainda. indicadas pelos
numerosos amigos que não nos faltaram, na hora em que
a incompreensão ou O despotismo de alguns poucos p.re
tenderam ferir-nos na pessoa do nosso prezado Diretor.

As pequeninas vaidades, as, contingentes ·vulgaridades
de atitudes passarão, seUl deixa.r maio!" .vestígio Que os do
ridículo que lhes é inerente. O que há' de fIcar � urevaIe.
ceI' é o exemplo, em que se sinteti2am. principios. �uj!l. m.
violabilidade é lllal'CJ1 dos .:pO'-OB ch:i1i'looos- € des}�m�!!s
ulguüs da. libe!'da,de 'que desfrutam, ' ',-,{j,,:;:

-
,

.' \� :;'�"
CO!!! estas.palavral!> d.eseja! " em nome do noiSs

:!.'ctOl"? ag!'adeCt;!' 11$ 't;:,._:pú:,b�Ót:S li '(', !Yiedade aue lh:
.
:de ,tôd.a ;pattlp,�> .

.'
': '

-

'.

.

.: ,;;:;Ai.1Íõh;"s}i���".0�; ��0fu�fii1iJAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rocl'í.ester, Nova York
e Bonn, _ ,Fôrças da Guar
da Nacional, armadas de
fuzis e baionetas, OC'Jpa
ram ontem posíções ern

diversos. pontos do bairro
negro de .Rochester. pron
tas a entrar em acão caso

se produzam' �ov:)�· atos
de violência racial, que nc

último fim de serr-ana

causaram 4 mortes e cen

tenas de feridos; tendo o

governador Nelson Ro('k�
feller, em visita _t cídude
para inspecionar. 0-; ianos

causados, chamado às fi
leiras várias unidade" ne

'reservistas daquela corpo
ração. Também ontem, o

general C. P. Wmínms,
comandante da 2i. Dívlsâo.

sentam na atual situação,
e há pessoas que plane
jato seriamente algo se

melhante".
'(

(determinado, mantendo
se também, a pe.ltdo das

autorídades mUniCÍl),ÜS, o

fechamento dos barcs
,
e a

venda de bebidas alccúli

cas, até as 17h de hoje.
Três amplas salas tiveram
de sei." preparadas nos tri

bunais para atende:' os l'3- Em Bonn, o escritor
sos de 755' pessoas ceudas negro norte-amertcano Ja
durante os três dla.s E' mes 'Baldwin,

-

em entre
três noites de

_/
vloléi1d� vista à revista "Der Bpíe

\ra;cial. Os três batalhões _gel", dísse que "os vínte
da Guarda Nacíonn.l rjue milhões de negros da Amé-

'chegaram no dominao 9, rica do Norte, cessando

Rochester equivaler-i '10 simplesmente de traba-

poder cornbínado .h:; fàr-, lhar, paraltsaríam a l�(:O

ças pclícíaís local o est s,- nomia dos Estados Ur.J»

dual que. enrren:.':d!l a :'1- - elos", e que "dístúrbk.s ru,

tuação.
"

ciais . poderiam atlr:'.': esse
O FBI ainda 113..) dis. país no caos ruorat e 80-

põe de nenhum·:,,··· prova "cia'!". Disse .. que, pesx.u.l-

!Blindada, sediada no Es
tado de Nova York, am.n
ciou que 20 guarda" na

cionais, em estado ·JB a.er

ta, poderão ser mobiliza
dos em du�s horas, ,e lh�

cessârío..
No Hàrlem, CÜ,(ó)

membros do corpo da Po

licia foram substituidos,
ontem, por cinco sargen
tos negros, enquanto Jawn

Sandifer; ./ advogado negro
do bairro, foi nomeado
juiz da Côrte Civil do Con
dado 'de Nova Ycitk, pl:es·
,tando juramente ante o

prefeito .Robert \Vagner.
O, toque de recolher

foi restabelecido e':11
. Ro

chesjer, entre 20h30m I� 6h
da manhã, por tempo 'in-

que permita pensar que

lOS comunistas contribuí ..
ram para críar a ngitn,ç'í,o
dos � últimos dias' em Ro-

mente, não deselava . qUe
se chegasse a êsses extre

mos, "porém é uma das

possibilidades que se apre-
chester, para onde focam

{enviados 30 observadores

do órgão. Banco de Desenvolvimento do lsta.
, 1

do 'de Sánta Cstarina S. A.
Assembléia Geral Extraor
dinária de 30 de março de

1964
.

João José de Cupertino Me

deiros _ Brasileiro _ Flo

rianópoÍis - Preferenciais
85 ações. 4) Jose Pedro Gil

l3rasileiro - Florianó

polis _ Preferenciais _ 30

ações. 5) Clóvis Wilmar
Silva - Brasileiro _ Flo

rianópolís - Preferenciais
- 5 ações. 6) Jacob Au

gusto Moojen Nácul
Brasileiro -. Florianópolis,

Preferenciais 10 '

ações .. 8) Clóvis Silva
Brasileiro - Florianópolis
_ Preferencais _ 10 ações .

9) Wilmar Dallanhal
Brasileiro, _ Florianópolis
Preferenciais 2 ações.
10) Fernando Marcondes
de Mattos _ Brasileiro -

Florianó,polis - Preferen

,ciais _ 10 ações.
Compareceram' 10 (dez

acionistas, possuidores .do

total de duzentos e cin

quenta e quatro mil e tre

zentos e uma ações
(254.301).

Relação, conforme cons

ta da fôlha 3 do livro de

"Presença dos Acionistas",
dos acionistas presentes à

Assembléia Geral Extraor-,
dinária realizada em 30 de

março de 1�64, às dez ho

fas, e cuja ata foi publica
da no "Diário Oficial" do

Estado do -dia 23 de abril
de 1964, no' jornal "O Es-

. tado", desta capital" do

dia 27' de maio de 1964, e,

no jornal "A Gazeta", des

.ta capital, do dia 2 de ju
nho de 1964.

BANCO NACIONAL
DE' MINAS G.ERAlS ·S� A.

RESUMO DO BALANCETE GERAL EM 30 DE JUNHO' DE 1964

Número de' ordem - No-'
, me do acionista, cuja' as
sinatura figura no Ilvro -

Nacionalidade - Domicilio
Nature!ta das ações - Nú
mero das açÕes.

ATIVO
1) Estado de Santa .Ca

tarlna (representado pelo
Sr: Ibrahim Felippe Simão,
conforme decreto' de .,.:

12-;:1-64) Brasileiro ,_

Flot'anópoliR ,-- or+márlas
_ 151.000 ações: prctcren
cíaís - 101.096 ações. 2)

Alcides Abreu _ Btasilei
ro - Florianópolis - pré
ferenciais r: 51 ações. 1)

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

Caixa ,., . 23.590.917.938,20
44.665.872.920,lJO
18.986.697.570,5U
4.232.434.63·1.10

86.521.801.422,50
201.147.697,30

42.889.980.597,50

Florianópolis, 27 de Ju

lho -de 1964.
Empréstimos .

Títuios de renda e outros valores .

Imóveis de uso do Banco, móveis, almoxarifado e instalações
jOÃO' JOS'É DE CUPER-

TINO MEDEIROS Di-

retor
JOSÉ PEDRO GIL - Di

retor

Agências e Correspondentes
Contas de Resultado
Contas de Compensação

PASSIVO

_.

"Capital e Reservas ' .

.
'

Depósitos .

Ordens de pagamento e outros créditos

Agências e Correspondentes , 'I' .

Contas de Resultado .

Contas de Compensação, , .'. ,�.'.:?\ .

:
..

<,.
' _ .

,

4.233.000.000,00
80.458.237.038,50
10.157.966.658,30
82.342.339.330,5ú
1:007.329.156,20

�'2 .889 .980 .597,50
,. "

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FEZEM ANOS HOJE
, �

.

PRESIDENTE
Vice-Presidentes

Paulo Auler
Milton Vieira' Pinto
'lna.r Dias de Figueiredo
José Wanderley, Pires

I

\ I -r-,Srta. Vera _egilla

. :

Com Indízível alegria noticiamos na efeméride
de hoje a passagem de sua 15.a primavéra da gracio
sa e gentil srta. Vera Regina Schmidt, filha diléta do

.nosso prezado amigo Tte. Waldir Schmidt e de sua.

exma.: espôsa d. Odete Santos Schmídt, pessoas alta

mente relacionadas em os nossos meios sociais..

A nataliciante, fino ornamento de nossa sóciedacle,

por .sim belez'3. e encantamento, formou em tôrno �e
si, vasto círculo de amizades.

.

Por motivo de tao

auspicioso evento, a simpática aniversariante recep

cional'ú sur.s amiguinhas e convidados, com um coque

tel dançante, na S. R. Limoense, no S'3.CO dos Limões..

Nesta oportunidade "O ESTADO", envia·lhe e a

sua digníssima família votos de muitas felicidades.
sr. Raul ·E. J. de Almeida

sr. Emílio Jammis
dr. Detive Hei'ing
sargento Vitor Manoel Mendes

sr. Mário Roch"l Meyer'
sr. José Sérgio de Freitas

sr. Jobel da Silva Furtado

sra. Altair C. de Azevedo
sra. Maria Cunha
sra. Marta Simas
sra, Alucinde Silva Silveira
srn. Beatriz N.ol'onha Dias
sra. zoraide Chaves
srta. Olga Maria Corrêa Reis

menina Grácla Catuso MacDonald

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR-PRESIDENTE
DIRETOR·SUPERINTENDENTE
DIRETORES

Eduardo dei Magalhães Fil/to
Marcos de Magalhães Pipto
Francisco Fari'ls
José Luiz de M'3.gal):lães _Lins
Antônio de Pádua Rocha Dinis

Fernando de Magalhães Pinto

CONTADOR-GERAL

�osé CaJ;Valho Monteiro
Téc. Conto n.o 164 - CRCMG.

SALAS DE FORMICA
Maravilhosos e novos conjuntos com Bufe

Mesa Elástica e Cadeiras Estofadas con

Revestimentos em Plástíc.:o

I�''i'
- ..��

"

\

. DICI()NA'RIO QUADRADO
(htunorismo em trovas)

1}!J�-�'1�; ,�,,;:&.""��"""'"
,,'.Ir. .

�.,.-
A Rainha do abecedário,
é letra in'lportante à beça!
p(j.t éla é que o Dicionário
Qllàdi'adO agora começa!

ADÃO E EVA
Eva: A primeira poesia
escrita do próprio punho
por DeuS, no sétime dia.

Adão. •• 'serviu de rascunho!
ALGORES

"DesÇUlpa aborda-lo aSsim,
n'las tenho a iinptessão que já
nos VfthoS algures ... n, "Sim,
ftequ,entemehte voa lál"

ATEU
Era ateu. Não tiriha medo

de dizer, perante os seus

amigos, convicto e ledo:
"Sou ateu, graças a Deus.!"

AUMENTO
Ela: "Você já pediu .

o aumento ao gerente?" "Já ...

--:- Reagiu como um cordeirinho!"
'''Não diga! Que disse?" "Bah!"

Espartilhado, sofrendo

'''1-1•

Cr$ 260,000,00 ou
Eno Theodoro Wanke

Conjunto éom
Bufet de 1 ,80 10 p�gamentos de Cr$ 34 ooO,OU

•

��
.�'

.Cr$ 280.000,00 ouConjunto com

Búfef de. 1,90· 10 pagamentos de Cr$ 36,000,00

Cr$' 320.000,00 ou

10 pagamentos de Cr$ 40':000,00
'Conjunto ,com
Bufet de 2,20'

Diferentes Conjuntos
à sua Escolha,
em FÓrinÍea nas Côres
TECA ou Jacarandá
'com DecGração em

,ltórmica "Branca

MOVEIS CI·MO
Espartilhadq, sofrendo
ci B é um D resolvido
'a reduzir a cintura!

B

Ruà Jeronimo Coelho, N.. 5
Do liv.ro ;'D�cioná,i'iÇl QUéLdÚtqQ", emçao da Livraria
FreitSl-s Êa.stós. Ca,ixa Postal, 899 -- Gnamlbam.

",'
�, �

,

Acontecimentos Sociais

�� l1{----�

"Dimers Club": Na ultima semana o sr. Rubens Pé
reira Oliveira, representante do Dimer Clube em nos
sa cidade, fez entrega das carteiras aos novos asso
ciados, Sr. Osmar Nascimento e Sr. Oscar Cardoso
Filho.

x X

lho.
Carmen Rosa Caldas, Rainha do Clube Doze de A
gosto, visitou o costureiro "Lenzi", onde encomendou
seu vestido de gala, para o baile do próximo dia 15
quando deixará seu reinado.

X X

'Da lista da "patronesses" do "Cha das Asaleias", fa
zem parte as ex-Debutantes Silvia Hoepecke da Silva,

. Tania Helena Fialho, Yara Bittencourt Kastíng, Lúcia
D'A

....quino D'Avila, Verinha Cardoso, Denise Maria 'Nas

cimento, Maria Perpétua Silvestre, Yara Medeiros

Gualberto, Heloisa Hoeschl, Carmen Rosa Caldas, Te
rezinha Amim, Rita de Cassia Viegas Nelma Varela,
Maria da Graça Neves e Eleonora de Barros - A tar
de de elegância .e caridade quecontará com o desfi
le das "Debutantes do baile oficial �e 1964, revertirá
em pró do 'Natal, da Criança Pobre" e. "Asilo São Vi

cente de Paulo".

X = X

o jantar do 'programa dos festejos de aniversário do

Clube Doze de Agôsto, realizar-se-à 'no mesmo dia em

sua sede social.

X = X

Ultimas notícias do casamento da bonita Sra. Celes
.

te Malburg com o Brigadeiro Dário Azambuja: Eles

pensam seriamente no caso, para se realizar em de
I
zembro próximo, no Estado da Guanabara.

X = X

E' bom lembrar, que o coquitel do próxiII_lo dia 14
,

nos salões do Querência Palace, quando será home

nageada "Miss Santa Catarina" Salete Mària Chiara

dia, será, exclusivamente, para os convidados do Hn

tel, � no horário de 20 às 22 horas

X = X

Não será surpresa para esta coluna, se um casal de

nossa sociedade (caixa alta), recepcionar em sua lu

xuosa residência um grupo. de amigos para um co

quiteI.

X = X

Em matéria de jóias, está sendo assunto em socieda

de, o valioso conjunto em pérolas negras, usado re·
'

centemente em wn jantar, pela sra. Maria Leonida

Vieira.

X = X

Procedente de Curitiba, o casal senhor e senhora Ra

miro Fernandez (Ema).

X = X

,"Entre nós e a Sociedade";comentavam senhoras em

recente chá, quando, as' mesmas pretendiam disfa
zer em nomes de elevado desiaque na sociedade cata-,
rinénse - E', realmente em sociedade,' tudo se sa·

be ...

X = X

Amanhã, o jovem Roston Nascim«;lnto, discutido nos

meios sociais da brOtolândia, comemora idade nova.

X = X

Em companhia de serl. filho encontra·se em nj)ssa cio

dade, o simpático engenheiro carioca Wilson Gonçal·
ves.,

x=X
-----�-

A elegante e bonita sra. Eliana Cherem, em recente

reunião deu nota, alta, usando modelo em fina lã pre

ta, tendo ,como complemento um colar em perolas
criação "Chanel".

X = X
. .:!:it�"_...

. Foi lamentada a ausencia do elegante casal sr. e sra •

dr. Carlos Cid Renaux (Imengarda,) na festa das De·
butantes, sábado último nos salões do, Bandeirante.

x=:: X

} ,

,� M:1T,;:,flio Medeirm� Filho, voltou do Rio, e no "Ameri-
Cê :" �8m:" do Querência Palace num g-rupo de amigos,
(

_ cê '2;Ec,_wa coisas 'das noites cario·cas.

x = X

Amanhã na sede do "Pa.ineiras" as 20 horas, "Despe
dida de Férias", promoção do Diretor Social sr. J9rge
Alberto Peixoto.

, ,
•. : I

X = X

Em companhia de amigos, jantava no Querência Pa

lace, o Deputado e a sr'3.. Armando Callil.

X = X

�. ,

'.

Estreou no Teatro Alvaro, de Carval1lO, a peça, "A ou-

',M9í!"\ cow Gflni e Márco Aurélio Canal
!.i)'� 'J::t.;
��ír1fr ,

""iI' . j
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Sob
r

Pressão
ATENAS,29 (VA) - o

Presidente do Govêrno cí-
. priota, Arcebispo Makaríos,
chegou ontem a, esta capi
tal, vindo de Nicósia, para
uma série de conferências
com os governantes gregos
sôbre o que classificou de
fase crítica da situação de

Chipre. Mal�arios deverá
avistar-se com o Primeiro
Ministro Georges Papan
dreou durante sua estada
de dois dias em Atenas. A-n-

Falando .

aos [ornalistasa
Makarios observou que suas

I
I

tes de tomar o avião; 'em

'Nicósia, o Arcebispo decla
rou pela primei:ça vez, e em

caráter oficial, que o pro
blema de Chipre será leva

do, prbximamente, à As

sembléia Geral da ONU.

NÃO CONCEDERA BASES
A OTA�

EDITAL

Ficam convidados os senhores contri-
. buintes abaixo relacionados a comparece
rem a esta Prefeitura, para Pagamento de

dívida. referente ao impôsto Predial .e Ter

ritorial, e evitar a cobrança judicial: .

NOME RUA

Deodino Martins Dutra _ Capitão R�mu�l
do c�e Barros
Deolíndo Cipriano Costa _ 3602-1
Deolinio de Morais - João Mota Espezim
Departamentos de C. Telegráfos - Praça
15 de Novembro
Departamentos �e P. R. Canais - Almiran
te Lamengo
Diamantina Ramos. -'Morro da N:. Desco-

berta
.

Dimantina F. da Silva - Morro.da Cruz

Diamantino H. Ferreira - 3314 -. 1

Dilce Eulalia da Silva _., Tornaz João dos

Santos
Dijanira Delaite e outros

Descoberta
Dilma E_ Santos e Irmãos. -. José M. da

Dilma Cristina Gomes _ Frei Caneca

Luz
Dilma Lopes Gonçalves -' Morro do Meco-

tó
Dilma Luz _. Furtado
Dilma M. Almeida _ Laura Meira

-

Dilma Olga da Costa _ José Boiteaux

Dilson Martins de Melo _ General Nestor

Morro' da N.

Passos
Dilson dos Santos -. João Carvalho

.

Dilson de.Melo � Jairo Calado
Dimas Rosa _' Almirante Lamego
Diniz A. Pereira -. Ventura
Dino Fulvio Bertoluzzi _. Osmar Cunha

Dino Rocha:' _ Antônio Carlos Ferreira

Dionisio Damiani _ Maria J. Franco
-

Dirceu H.· Jendiroba _ Professôr H. Brug-

gmam
.

Dilco José do Amaral - Francisco Goulart

Diva áuilhon Antunes _ Alvaro de Carva-

lho
Florianópolis, 23 de Junho de 1964.

João Silva _. DIRETOR

•

::"" _.

TOVOTA DO· BRASIL S.A. IND. E COM.

,

atuais conversações com os

dirigentes gregos levarão a

um acôrdo sôbre a forma
de enfrentar' a. situação ci

priota, excluindo-se, porém,
qualquer solução ilegítima.
Por ilegítima, o Arcebispo
descreveu uma' solução que
venha a .ser conseguida me

diante pressão, observando

que a atual fase da crise ci

priota' é a mais crítica, por
'ser a �tima. Além disso, re-

. velou lIlue pretende excluir

qualquer solução que envol

va a concessão de bases em

Chípre rà OTAN, pois, afir

mou, trata-se de assunto a

ser discutido após a solu

ção do problema da ilha.

U Thanf Desmente Que Pretende
Abandona'r Seu Pôsto eo Término

-' de Seu Mandato·
RANGUM, Birmânia,

28 (V.A.)·_ O Secretário
Geral da ONU, U Thant,
desmentiu ontem que . te
nha decidido abandonar

. ,.". "

�

seu pôsto ao terminar seu

mandato atual. Fal��do a

um grupo de [ornalísta, U

Thant, acrescentou que
ainda é muíto C"

tomar uma decisão a res

peito, .uma vez que seu

mandato Só termina em

novembro "de, 1966_

o Onib�s CaiuSôbre a Via Férrea
Matando '19 Pessoas

EP�AL, França, 28
(V.A;) _ Um ônibus que
transportava os' membros
de uma companhia de

· danças fOldóti,é,as trance

sas chocou.,.se,· na madru-
·

gada de 'ontem,' contra o

parapeito . de proteção de
·

uma ponte, e caíu de uma

altura de dez metros sô-

bre o. leito de uma

férrea, causando a morte
de '19 pessoas e tertme-itos

'

em, oito' Os baílarínos 'e

cantores haviam tomado
parte em "Um festival rol-

. clórico europeu em Seno

mes, a leste' da França, e

regressavam' a' Perpi.gnan,

'\.o' '.
' .,' "I"k ",.. rI' '···"j'"H'I·"\·f\.. ';' '.i

.\,._...... \..n,'" ".

''',
---,._--�----=�-��.- �-"__'---.

. Za�ibàr- Lima
"

Em um outro número des�'
te Matutino, ahavé�. desta
mesma

"

coluna, nós fizemos
um çomentãrío a respeito
da recepção feita por um

"Pai de Santo" à .um casal
de noivos.

'

Voltamos a tratar do ca

so para abrir os olhos de

vários ,ipai de sento", que
temos aquí em' nossa Capi
tal, com o fito de 'evita! se

ja. repetido o mesmo êrro e

seja criado um problema e,
também, sejam aproveita
das essas barbaridades para
rebaixar o nome da Umban

da em nosso Estado.
Que um chefe espiritual,

isto é, o responsável pela
Terreiro não tenha conhe

cimento de como deve rece

ber um visitante' de outro

Terreiro, de certo" rituais,
de certos preceitos isto é

muito natural, porque nin

guém tiasce sabendo, 'mas
que sem saber, ou melhor,
sem ter certos conhecimen

tos comete uma série de êr

ros, faça uma série de boba

gens, isto não é concebível
numa pessoa que tenha tan

ta responsabilidade sôbre

seus ombros.
OUvimos vários oomentá

rios com respeito ao caso

e todos foram desfavoráveis
e nos apoiaram quanto a

nossa opinião.

Se usam�s ésta �oluna pa-
ra transmitir, sempre que

-

possível, conhecimentos, tam
bém, podemos usá-Ia, quando
nescessário,. para fazermos,
'dentro de nossos conheci

mentos, críticas, construti

vas, natur�ente.

Queremos, ou melhor, pe
dimos daquí que a União de

Umbanda. de Santa Catari

na, U,U.S,C., resolva se reu

nir para que no futuro to
me Ela as iniciativas e fa

ça valer seus diretos de 0.1'

gão Máximo. Dirigente .da
Umbanda em Santa Catari

na, e pomo-nos a disposição
desta União para, por meio
desta coluna, serem efetua

dos avisos, editais e comu

nicações aos Umbandistas

Assim, quando esta Enti
dade administrativa estiver
em pleno funcionamento a

creditaremos .que estas aber

rações não mais serão come

tidas.

Repetimos, mais uma vez,

façam, meus caros irmãos

leitores, suas . meditações,
seus comentários

.

sôbre o

caso em aprêço e também

façam suas sindicâncias pa
ra .evítar que, no fínal pague
pelo culpado o Inocente.

Saravá a Umbanda Univer

sal!! !

," " .. .,

�
.
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ULTIMAS· r�OTICIAS
BRASIL�A '_ A Oãma- se tais camadas descerem da cidade', de .'

CórUIPbâ;---------
ra Federal deverá' votar paTa 1;.500, metros, como Mato GroSsoi' um ·àctdehta
.hoje ou mais tardar ama- ocorreu ontem, todos os \do, grave' conto fraturg, na•

nhã, o projeto que reor- : vôos entre o Rio e São base do
_
crãneo, qúé . ne

ganiza o Ministério de Re- Paulo' serão interrompidos, cessítava urgentemente de
lações Exteriore�. operação.

CAffZiNHO, NÃOI
C�fE ZITO!j

RIO _ A junta Go-
RIO - Segundo noti-

cias circuladas ontem, 0:-----.-- _

sr. Hélio Beltrão, ex-se

cretário do sr. Carlos La

cerda, teria sido convidá
do para dirigir a SUNAB,
em substituição ao sr. Ati
naIdo Tayeira, que estaria

.

demissionário.

,..

vernativa da União Na
cíonal dos Esudantes,
'UNE, enviará. amanhã ao

[Presidente-.Castelo Bran
ICO, memorial solícítando
um crédito de confiança
aquela entidade.

Casfél(�o Grande Prêmio
BRASILIA, '28 ("(V.A.) o presiden

te Castelo . Branco, embora não tenha decidi.
,do oficialmente, .pensa em -atender ào con

.
vite . para assistir, domingo próximo, ao

Grande'Prêmio ,"BRASIL", na Gavea.
O chefe do gôverno estará no Rio a par

'

tir .de quinta-feita,' até segunda-feira da pró .;
.

xima semana.ipara cumprir programa que
terá çomo ponto principal a formatura dos
'.ilunos do Instituto Rio �,"anco. Pretende,
ainda, visitar a Refinaria Duque de Caxias

.

e assistir ao lançamento "o navio "Presiden
te Kennedy". Há convite para que êle alma
ce, no fim da 'semana, com os corresponden
tes da imprensa estran�eira no Brasil.

. Nos dias 7, 8 e 9 de agôsto estará na Bé;l-
hia: Sua visi#l a oRio GTúnde do Norte não
fói confirmada; e' as da' as <Jugeridas pelo go

. vernador Ahfsio Alves Co 5 e 16 de agôsto)\ .

foram julgadas impraticáveis.

DUQUE DE CAXIAS,
(Estado do, Rio) - Terá
prosseguimento hoje o .su- ,

márío de culpa do ex-de
putado Tenório Cavalcanti.
Enquanto isso, será apre
ciado pela III. Câmara' do
Tribunal de Justiça do Es
tado do Rio,' ohabeas-cor
pus impetrado em fa.vor
do ex-parlamentar.'

RIO - Carlos Taylor,
ex-presidente da Confede
ração Nacional dos Servi
dores Públicos, Que se en
contrava asilado na Em
baixada do México, seguiu
o ..tem para aquele país.
Viaje J em um jato da VA-
,RIG.

'f'ão Paulo - O Servi

ço d" Buscas e Sa'vamell
to da FAB, movíme-rtou
hoje um aparêlho anfíbio
do t,po "ALl1ATROZ", nu

ma �ham3/!a' "O'1era�ão
Misericórdia". Removeram

RIO _ O Ministpri"
informouda Aeronáutica

que '10vas camadas de gê-
.

lo, formaram-se numa al
tura de umo metros,' e que

Norte Terá Mais Acucar
,

BRASILIA, 28 (V.A,)
meio de solucionar o problema do "'arência
de açúcar no Norte do País, a SPVEA en

trou em entendimentos com_ o IAA p::lra �
instalação de usinas em Manaus, Belém_ e
R.i0 Branco, com capácidade suficiente para
abastecer o mercado local e permitir a ex

portação de �xcedentes para as Repúblicas
liIdtrofes. A' informação foi prestada pejo
ge'1. Mário Cavalcanti, superintendente da
SPVEA, que ontem transitou Dor esta Oipi
t?r procedente do' Rio e com destino a Be
lém.

Informou, ainda.' qu� estará conc1uídc
dE':':'l,tro de br�ve o plano de inve�tirYlentos
mW"'i�os na região am�ôni('.a, vis::mdo � cri�
�ção de um:�ue industrial na�.e.� ateflder
às, necessid.ades" do consumo locaV1,(.:

"
:c"

Como um

ATENC: O
Através dêste Jornal; levo ao conheoimento do sr. DO

MINGOS MARQtTES DAS NEVES, que está sendo aguar
dado; COl1l urgêncÚl;; no edifício do "FORUM" da comarca

de Ararànguá, a fim"de tratar de RSSuntos de seu interêsse.
.

.

ASs. DUton Pietsch
29-'1-64

,
.

,

.
.

Produção e' Econômia
.

. _

1!.speclabnente projetado e construido para trabalhar ,com. p()ssat)te mo�ol' Diesel "Mercedes Bens" de 78 BP,' o um

tá
.'

TOYOTA BANDEIRANTE é o veiculo ideal para a atualidade brasileira! De fato, super-reforçada, oferecen�
tx��ente dese�penb6 e utilizan�o combustível de

.

baixt custo, o r,obusto Ut�itãrio .TOYOTA �..�deirllnte apresentlJ

como importante f;llemento para o aumento da '1)rodntl:v�de agdcola, com milito 'màls eccmom�, ..

Vá conhecer ajuda hoje a famosa tinIu:. dr veféulns a 6Jeo J}fcS"!) n:. Revendedor Autorizado
FuI i�ua v o Aduei. 597

Rua 1""11pe Schmidf,. �3
Têlefones -". 2576 e 6393

Florian6pOlis c,,
Estreito

r E,:R ,I? F �� o
. FRENTE NORTE

12X 30
VENDE-SE

Rua:'Aracy Vaz Callado
no melhor 1"01"tO do
BAIRRO DF FATIMA

Tel,- 6317 .

'J�' > ......._l
'M· E Y E R r A. J� •

"te .'. ",& Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QUARTA I'AGÚ�A

. iRA TENIS CLUBE '':'" fi'm ,de Férias - Di .1-8�64 - às 20 horas ,- Um� Pt,moção do D.epaf;lamenJo Social
,.

,

.

c

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

. , � , , I

, '

, '.
., '.�".

.

..�

CAMINHAq ,INTERNÂTIONA1�
t3'0 brasileiro
quanto Brcsllíc ]

"

,

SEXTA-FEIRA próxima, assumirá ii.
Presidência da Comissão Geral de In
quéríto, o Almirante Paulo Bosisio, ex

Comand�nte do 5. Distrito Naval

ínscrítas. Tibor e sua orquestra, ·t.ilhan'
tará a noita�..

.

TSINQ-TAO, é o Bar e Restaurante
do Lux Hotel, com decoração cnmeza
Observa-se uma bonita bandeija chinesa,
de cobre na parede. Ficou original.

A IMOBILIARIA A, Gonzaga, acaba
de contratar o programa "Radar na, So
ciedade", que é apresentado pelo Colu
nista, tôdos os domingos dás 13.35 às 14
horas.

'rle'qu��'vo(ê precisa I,
. " ,

. i

o DEPTO social do Lira T. C,'I' pro-
'gramou para o próximo sábado, uma,

.MISS Universo de 19tH, será cs - reuníáo dançante, denominada - "Fim Icolhida no próximo sábado. Hoje, eleita de Férias"
Miss Estudos Unidos e amanhã, às .quín
/iie finalistas do Concurso 'de Mías Uni

I
verso. Segundo a imprensa carioca, Aa

gela Wasconcellos, será' finalista. Ela te,n
. beleza' para uma classificação.

. .

O CLUBE Palhelras, amanhã, pro
movera uma elegante Reunião qançallte
às vinte horas, marcando as despedida.
elas férias.

. No' quqlidode de revendedores ouro

rlzcdcs., podemos resolver seu pro-,

blemq s�m�démo,Í'Q•.Em nosso estoque
locêi enço�:tl"m6 e- (.\:Im; certeza - a

'p��a o� o O�f:,ssóri.o:. que procura" (J

preç� de tobelo, geí1lJlnCS, testcdos
em 'Ic;boratótio; garantidos pela mar-

"cá �H: �, 'no (eSQ de' qualquer con

súltd sôbre o �íeu International, fere

mos 'o ni{;xírno 'p.razer em 'otenciê.lc,

CHEGARAM segunda-feira, da Gua
nabara, os jovens [ornalístas: ,Marclli)
MeaeJIOS '. e Raul Caldas Filho, colabora- Idores dêste matutino e do Gabinete ê3
"Publíc Relatlon", "do Palácio do Go
verno.

o DEPUTADO Armando Calil, reu

nlu seus ramílíares com 'uni jantar, na
. Ii�ite de segunda-feira, no Querência

:r-1ARIA El1zabcth Dias; da socíedadt Palace.
.

.do Itajaí, está passando suas férias na

"Ilhacap", hospedada na residência do,

.,casal Romeu cascaes.

ESTEVE circulando- em Curitiba e no

norte do Paraná, o- casal Dr. Klaus (Ha

Iíses) Máske, da Araucária de Desenvol

vimento Econômico.

. D •

Represe6t�nte 'lCt mista . c.idade
-. '. ' ..'. '. .� ,�

�. SvtiA�,
, :

!,..j-:f.KIi:SEN'l:,,.\wt;:':!
, l').1 t."_�\i..f' d ,,'i�L'" �� U l·,'CS1.u

I;\: . llrestuçf,e� jUros
, t,k,

" atJ!en�"" j "n

•

'A ORQUESTRA de Castelã, ení pre-
f' .' .

paratívos" para o Baile de Aniversário do

Clube Doze de Agôsto, que vai acontecer
no próximo dÚI. quinze.

.

.. ,

"'1..1. \lO .u.t..'Uf.l .2J.

r 't,,!'oI hi.,,·.·n i
.

A IRMA do famoso pintor
.

PORT>
I

NAR!, Senhora Comandante Osvaldo

(Inez) de Carvalho, brevemente será .en-I
trevístada no meu programa social r.�

Rádio Ouarujá, Dona Inez, fez duas vh,-,
gens pela Europa com o couheeído ar.:.

'

tista de fama Internacional, •

,I'
úN'l'&\'I, faleceu o Padre Bertoldo

Braun, muito relacionado eftl !lCSSC). Ca,
,

pítal. Seu falecimento causou muita trJs .. \
tesa para' todos nós daqui da Redação;'
A

-

família enlutada os nossos sinceros
sentimentos.

TROCOU de idade ontem. a Srta.

Lourdete Bonomine, da sociedade de

Brusquei Congo
, ,

,

kft'eloes. .
,'- .

'

.. �. . -.

.' LcoPOfdy�lle� .Eli.sa\J�Ü�
víile e lltli,:lleyvIUe ,_.:..' R,;

beldes esquerdís.as exccu

taram sábado passado en

.Kindu, capital 'da proviu
ela de Maniema, três co-

no.

,o CLUBE Join\>ille, em preparativo"
para o Baile das Debutantes, que sera

realísado no próximo dia 29
.

de agôsto
Geni frieda Maia, Zllá. elo Amaral.�aia.
Tânia :Maria Schochcwski, oarmem Lú

cia Andreazza, Ligia Martit Budal, Ht!
loisa Porto Alegre Olivet, são as "debs'

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

mereíantes
'.

e um sacerdo
te belgas, 'enquant.o o lÍd::.r
revolucíonárío ,G a. s to Jl

Sdúmialot assegurava, em

transmissão'
.
pelo, ' rádio,

"tóda proteção aos. euro
peus" das zonas sob seu

"

eontrõle.:
' .

.

,

'

Em Btanleyvnle, tradl-
'cíonal

' reduo uaclonalístá,'
o: premler • �oise Chombe
'depo,sitü4 unia. coroa" de

flô,tes junto a um monu-

mento 'erigido em "' honra
.

'

'; Acaba de ser=�liillç�do.,-m�s long-play'cJe fa,trice Lu�n'�qiba .. as.! ..

do conjunto TAMBA 'l'f{IO, por �inal o ter-
. �:��::d.q etn; 196! 'em Ca-

ceiro editadp �'pelá
'

Fl{ILIPS�" FicaploS in-'

form�dos t�1111�eln q\le , a,ren,da �t�â Q.e�ti
nada á cari1paI1ha '''AJ�� UMA CRIAN
cA A ESTUDAR)l. Üc. LP. adotm.r o nome de
.J

<, '

• iTEl\1.PO".

d\1ASI
I

PROG�A.�l'\ oo DIA

Cine S.Ao. JOSE' _

Fone; 3636
.

'. ,

,DA acbam inútil' dêb8te� •
.... • ... '.

.�
, ,� :!. I

•
'

"

"s·õbré
� 'o "tacos'

", ' ..

:

·P. DUTHA.
. ás 3 fi B horas

TAMBA TRIO & FILANTROPIA
Y

.' ._,. ".

.,_(Tina história ·desenrolada
sob o céu 80 México! ...:..

.' .... .., >,

CehSlü'á :'ate .:: finos" i

Cine RITZ
COm a morte dos qua

tio bei�à.s . �o c�Jniercjante
A. Cop:j.i.er; séus 'dols ': fj
.lhos, também comerciall
te� e o missipnário tató�

. Ueo. Lucien. Val�damne), 'é
Despachos de Vienti,a-;-' tensa a situação em Kin

ne registravam,' ontem,. du, onde residem 70 euro
uma contra"ofel1siva . ém

peu:s, entre os quaIs po,:duas frentes' por parte
; tligqêses. e.' gregos. Apesardas . fôrÇás. governal'i1eu-
.

disso, o ,ehefe' rebelde. da
.

tais; cujo, obJetiv,o, ,à iong'o i 1 d" "
'

..

'

;;1'" " ..

di'c aa e, ""olfl,s v a�ga, �

prazó, seria:. cons'o1idat "}l,fi .•

.,.
, ..

"

, ,
'

,

, .rlg�U áMl0 a�s ' .• l'l'rancOB .'

defesàs da CapitaL. Tr�s quê, alUda. petmá.neeMt .a
bata�hões do., govêÍ'l}o, áíq:eia. pára' que pro.jfJl� am

'

apoiados por caças I'T�2Bi,. tral:íaI11anct'0; assegurando-teht:�nl e;.ptilsar CiÍ1C.O l:>�- Ih
.'

t
. -

-
..

- es
.. pre eçao. ,t'alhões 'colrtunistas.' de,

'

,

.No mesmo sentido, o
uma descida da colina de lider' Gaston" Soumi,alotPhou Kout, de 1.500 me- emitiu proclamação do s�utros de altura, no limitf' Quartel' aenerai na regi5.0ocidcntal da plalúcie q,e orientál do Congo, afir
Jares, 160 km ao Norte de mando: "garanto a 8egu.Vientiane. Enquanto isso, cl"ança dos europeus resi-,
a uns, 96 km dali, tr.)pas dentes nas zonas 8.ob meu
sob o' comando' do gene�ó.l eontrôle,. OS quais nunca
Kong· Le avançavam

.

cm serão feitos' reféns."direção ao Norte, p'lla. Soumialot ' informoutentar' eliminar OS bcils�:es que o atáque de tropas re- .

romunIstas q�e coniinarn a 'gularés a Kabalo, cidade
rodovia n. 13, c.lne liga tomada pelos rebeldes, foi
Vientiane' à capital de repelido "pelo exército poLu:;tng Prabant. pular a uns 150 km çlessa

localidade", mas' aVlOes
da

.

'base aérea de Ka:mina
'bornbardearam Albertville,
'sede provisói'ia do govêr
no -rebelde, €Emdo- Soumia-

.

'lot' acusado riUÜtares e lJi
lotos �10rte-americanos de

pàrt1ciparem 'das inf'nr

$'Ões aéreas, advertindo
que "seria impossIvel con

er a 'cólera di:> povo con

tril. os norte-americanos."
Diante. do agravamen

to da 'situaçao,. ,o :premier
Chombe viajou para à re

gião: áriental" num esfôr
.ça v1s�nd6 a negociar com

PS rebeldes, 'devendo hoje"
tegrcssl3.t a Leopoldvil1!'),
�cÍ'editando-:-se 'que tenh13.
fracassado em sua 'missão.

�poio a uma eXigência do

pr)1neiro-11Í.inistrQ· .11eutra
lIsta daqucl� País, S01+
vanna Phouma.

A proposta' foi entre

gue na véspera ao Depar
tamento de Estado, 15eiO
encarregado ,de NegócIos
soviético, Georgl Kornien

'ko, e seu tex'to a amea',)u
implicitu de que a URSS
abandonaria: seu papel de

co-presidente do àc�orGa,
111t�rnacional' sóÍJre :O

Láos, á n'1enos que se efe
tue hova reunião' dàs 14

naçóes que o. subscreve
raiu,

Fone: ?435. Washington, Londres e
.

Vientiene - Os Estados
Unidos recusaram ontem
nova proposta ,du União
Soviética para 'tuna can

ferênclt internacional sô
bre a neutralidade do Laos,

. arg'lpllentando que ela se

ria iJ.1útil sem' uma prévia
cessação do fogo e o recuo

dáS tropas c1� Pathet Laa

lpàra posiç.ões que .ocupá
vam antes de sua ofeni:!iv:l
de 16 de maio.

ás 5 e ·8·horas", , .

f·' Glenn.·Ford

L.� Remick
I

. �.

-em.-
.r, t,..

EScRAVAS DO MEVtoESCRITORIO DE ADVOCAC�A, Ds IBà,�e�ásl ',�',9�J�Ô; :�ó� l�l�á��i�tó.
da etiqtieul:,QBS;. ,Tt�.t?-se �� 'ú�.conJu.pto.
que relíne�;na�á'!lfi,erl�,s' que:," A�T9tt; t�ii�,
bens; .\Vilsôn",:Máiw.llq

.

e,C :Néêo-;M:.o baSél'do·
trornbone aâ, hatetiá, ,berltnálli Icontra;'bàtico..

•

•

•

� f

e violão, ,'. '.

Cens�ra �té i4 ànos
Citiê ROXY "

Fbhe: 3435

DR, NILTON PEREIRA
'Advogado

H. BLUMENBEf{G e
.

j

A.HAHN
Solic:itacldrcs

ÇÕES: CíVEIS, TRABALHISTAS,
gRelAIS. pnEVIDÊNCIA.. SOC1AL.

..

.

De acórdo .com o peu
samento dos fUllciorráríos
de Washington, a questão
deve ser discutida entre a

URSS e a Grã-Bretanha,
esta, ' co-presidente do a

córdo de. 1962 sóbre o La
os. O cbunceler britânicJ
'Richard Eu.tier negou, On
tem, a Moscou, acredita:1-
do-se que o Laos será um

elos temas das deliberações
que sustentará C0111 as au

toridades sovidi.cas. Os E3-

t.ados Unidos insistem no

r,:;cuo das fôr�as do' Pat
net Lao comunista em

ás 4 e ilhoras

. William Hartnell

Shirley Eatonco'
ETC

• ><:.:

I

-:- em-,'. C".
/0S:rI�1 2

4 RECRUTAS DE MO�
SHOW de SAMBA

.

Censura até 5 ·anos.
Cine GLÓRIA

(Estreito). �-

Fonç:

VENDE-SE
Com os SAMBIs-rÁS

RA.' .

D.A GUANABA-',/

PClI' moti,·ü de mudoJlcn,
perfeito CSlll'::!O.

�

TI �;t(1l� <) P.,Y. Rio Brl.lllCO: 68.

em
625-2

,.

ás 8 horasEmbora a direção �usical seja. de Ly
rlO Paniealli, este MOFB-3388 da ÓDEON
não esta longe 40 que era a· antiga otqües- ,

ira TABAJ.A.RA então' dirigidá pelo S�VE-
,

, , I .

,
'

.
. .

RINOi ARAUJO & IRMÃOS,. aliás'. Severi':'
no Araujo é· o of;citiestrádor deste LOt;l,g�
piay que apresenta boas. i.n:frsicas, como F,AL
SA BAINJ.-\, de Geraldo 'Pereira _'. EU NÃO
TENHO ONDE MORAR, :de porival Cay
mi - MAS, QUE NADA de Jorge Bem
etc. É um bom bolach� preta,: mais' a gente
fica duvidando será os '. SAMBISTAS ".da'
GUA�ABARA mesmo ou a orqúestra TA-

BAJARA.

Marcello Mastroiani
Gina . Lollobrigida

t ão . Ouebre .a Cabeça .._ em -

A J"EI' DOS CRA'PUtÁ.�

Censura até 18 anos

Cine IMPÉRIO
(Estreito '\

Fone 6295

ás 8 horas

------...;...;....,.._.....;..-------- '----

John Mills
Dorothy MàqFuii:e ,

-em-.Resolv Jrá seu 'rrublema em. '.
.

.

peç�s e t CRssÓJios para:
"A CID"T)F,J,J\ DOS

'ROBINSONS
.. PanaVision • Tecnicolor .• '

4f;/t#9,
,
;_-- C'

;0
/

.

Censura .!l.té 14 anos

Cine RAJA'
.

,r

(��n José)
ás 8 'horas

fvt!lhpel Cátietillo
Mana AÍltÓrlietá Pói:ts

Voflüwagem -

y/iUis _'-' Ford -_" Dauphine e Sinea
f\lém disto SUL PEÇAS está proporcionando descoo=

tos aos seus dístinros clientes de 20�6
'

em peças e

THE SURF TOM AND,JERRY'
, "

TRUMPEr BOY -.+' CiAlJbt BoliLt�G
Apteserttado peia êci�pcinhià· Bfá;ilei�

ra de Discos (CBD) este Lp.: ti"aS tudo de a�
(l'ante e eufórico em matéTici. ile novo ritmo

. Próprio 'para"dan�ar e 9�yir.,.

':1' t�'�·I.rl%::;" �;'. ):�i!: ..�.

- em-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.� esquisa" (eanográ. ke
localiz;ãção" (los ·'�a'rdume�

executado pe�9 �lolog1stá zado peÍo .ia4ar, COlIl a di
de Pesca; Ernesto Tr�mel' 'te�� �.' qu.�. ':�tin�ona
chefe" 'dó, Setor d� PeaqUi"; sob .'a. "slJP�flcie Uquida,
saa,' s

•

�
,
,', •

•
i

.

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

sar��:r:�!�:� ae=��·. �;i����co
.
do ']Jtera.l noiif,e. da i!ba' d� ..'
Sa"'tá' CataÍ1it>a, à.té·.a'·, :f�' Gt1i.ças a Oôla,bom� po

. gtão de lta.ta,í�' 'qom o- te';; PlStrlto ·':loéa,l;'(j.O �parta
v.ântamentó" ài;)a,llSadp ;de méittb: de poftos '�V1�s N�
suas águae.parQ.. exame dos vegá;"eÍs,

.

que' colocou ii
fatores iDflúeDtE!S :no 'com': di&PQSiçâ.Q ,Jiô .setor

'

a.lan

portamente 'd�� ·.ca,�dUIt\€S chá: Colú;mbia, fol possí
de sardínhar ·pR,. sa'Inída- vei' eqliipa,:'í;-' essa embarca
de, temperatura," correntes, . ção" com' efiéipnte.,barco -íe

transparencía,:' �tc.. IguâI-: pes(l1.ii�s, 1llsta.�.and9-s,e a

mente,' houv.ê a; l00a1i�àçíi.o bordo . mpd�rrioS apar�ll.l.os,
dbs �ixé$, niediante' o em- 'pl��o:, q�)l��� pe� pli

. �'rêgo' M "JnÔde�os, 'apare- .Q:lelra vêz ·fo�zn· ..expe�!
lhos de ecp:'B<>nda��s sls- ��ntacios� ep< águas càti-
tema se!nelhante·.� ·,utlli- i'inense.··"" .'. .

F'polli" 29-7-M
����--,�------------�----�._-----------

,!ONCLUIDA A PRIMEJ�A CA'Í'ARINENS� � AMPW8
ETAPA DOS TRABALHOS DET�3
'PE PESQUISA::;' OO'''PRQ
JETO ,SARDiNllAS'" _'_.

IMPORTANTES :aESULTÁ
DOS DAS PEsQUISAS" RE· . (Primeira de uu. sárie de
ALIZADAS NO BARCO··CO':',· Rep�ns), ' ."

• LÚMBlA, .EQU!PADO COM
MOPERNCS' APARÊUIOS

.t E TRIPULADO POR TÉ<i
,

NICOS DA FÁO é 'DO SE
TOR DE PESQÚISAS . DE

. PESCA. Cf':RCA..·DE 7()(),
MILHAS FORAM PER
CORRIDAS NESTAS .!N

'.' VESTIGAÇÓES ..,_ JA E-
· XISTE UMA' RESPOS'I'A
SÕBR,E O ,r),ESÂP4RECh
ME�'TO DA. SARDlNHA

·
NESSA ÉPOCA DOS 'TRA

"

DICIONAIS... PESQUEIROS

. .

,O Setor'· 'de, .resquisas de
Pesca, órgão'· técníeo' . <lo

..

r '.. .,

Departamento : Estadual cip.
Caça" e pesC;a, acaba' ce

Copl!lutr
.

a �)rilnei� etapa
dos trabà.lhQS de, pesquisas
tlo "Projet9 Bardínhas'',
prornrvi9o . pel� . SUD;EPE

. e qué �tá. contan4o com.
o.,asse�raQlOn� . técn�co

.
do M�stre 4a pesca, 8ka,pti

. Jons$O�, pefte�cente à.

equt� téc� � ,FAO e.

i,
I

32úoi��
� .' .'- �- -, t .-

.ATIVÓ

A - DISPONIVEL'
Caixa: ".'

\
.

"'- Em inoeda corrente' ,
.

'- Bancos Ofici.:1'is· d.os Esta.qQI? -- CIà çii.spo-
Slçao ........•... : , . .': � " : .. !'. :.-. :.

- Banco . Estado R:q. do SlIol !3.a. - Criaxa
. Investimento ,da Pecuária: ;.' ".

"

-' .BanCo do Br�sU s� .:::.:., c/à :di$�i�id'
..

:,:,'
"

,-:- Cama l!;con,óroica F�er:ar'q()' lt.1á a'rànd� 'd�'
Sul �

'

.. : ,

'

, : : ; .

5.821.351,00

74.007.147,40
l(lÕ99�704,6íl

5.'114.393,50
..... :'.:

y.
Empréstimos IJuJustrlii18:
".... .1\0 Setor PriW4q .. , .. , , ....

- A QQvêmos M�p",1s .. � .,
......A Entidades de ecouoznja mJ.a-

.

ta \ ,: :.

.;at.612.644,20
U:aM.295,70..

- 350.687.159,40 8i6.994.099,30 .

, Títulos Descontados:
- A Indústria" .: :.:

..

Letras a receber de conta proPI'Ú!>' .;:, � .

Agências no País : ; : ..
ContribuiÇão dos Estados mem� á realizar:

.

- Rio Grande do Sul , 796.996.750,00
...:.. Paraná .... :' ..... .' � 00 • � �

• "rti;f:.fh .900,00
....... Santa catii1rià , ...•... , .... ,- �!�.�:�� .. i.78i.32tUOO�OO

:. '

38.500.000,00
503.216,QÓO,oo .

3UI2.�,20

Dévedores, pívérSos:' . .' .......• :,., .'.. , : .. : ;<.; .. ,

, .
.

. 1
Títulos "e VáI()_FeS ,MÓbili.árlós: ' "

- Ações e D�b�nt.Ui-es '. , "

...:.. Apólices Esta�uâis , .

- Outros Valores , 00 ..

22.59&.829,5ó ,

,to

i ;,�.ftg.Õció;6�'.

�.58b.ooo�.oQ
69,400�60{);oO i26.759.ooo,OO 3.350.505.464.00

.-:. ..:

c - IMOBILIzADo .1

ia.100.148,70
1.444.680,30
2.967 .o69,,ªO

Móveis e Uterisf:J.i9S' " . '.'
'

.

Ml:\terill-l de Expediente ..

Instalações .
23.1Ü.898,80

D - RESULTADOS PENDENTES
Despesas de.E�ercic�os FutUrbts 00' ; ,

E -.CONTAS DE çOMPENSAÇAO
Valores em ,Garantia !•••••• " •••

-

•••••• : .•
Valores Cau'cionados , .. : .......•........

'

...

DepositárioS de Valores· em Garantia •.........

AvaliZados � �

'

..••.......
'•.......

. Contratos de Fin'inciamento ; ; .

Repasses Financeiros .... , .. , , , ..

1.511.765;00'

1.383.122.856,70
118.000.oo0,oó

1,00
869.434.640,00
620.000.771.80

1.600.000:000,00, 4.5�0.567�,.9Q
8.290.004.240,40

.

�ESULTADOS
roru:rlVOS' "

.

" Os prímeíros .resultados
�á "apurados com as pesquí
sas rea.ízadas pelos técní
níeos acima referídos e

com O emprêgo dos mo

dernos equípamentos, per
tencentes a FAO, ao

DPREC, Setor de Pesquisas
.

e ·�.subEPE são promíssores,
pois oferecem

" uma respos
ta. para o desaparecimento

• dO$ "cardumes de sardinhas
dos p�&.:lu�iros catar..nen
ses nestâ época do ano: a

.

babui téIDlperatura das
ágUas está afugentando o

peixe. Essa '.' veriflcaçâ;o fpl
"

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

a.

mves

testada ea.t �t4»las ex

p.eriexi� 'e �te; pro-
10ngaQ4à :PIer�nêru;taS �o
barco" d�', �� �IQ
p!eüa r�'- �sar4ipetiâ�
�Ul� v�s ' ,�n.fr���:'lQ9
as agruras do tempo . em

,

. coüdlçoei ' desi� voráveis: �

COm o �uxilio' ele e.co.-san,;:
da foram registrad� os

cardumes de peíxes noS
boísões

.

de. á� ele te�'- .

peratúra.' superior ao mi
mn.o supor�do,' pela es
pécíe, sõmente ne...sa ré.':'
gtão foj encontrado peix��
Posteríormente, nO'�'as ó�'"
servaçóeS ,fbr� realizaclàs
e 0S ca�(:.1p�l(�s· Dão' má�
�oram. er,contrados .

nestas
:í.rea� -pois

.

as' á� ti-

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

, "._ ",� ."

;.'
. :,�,

PA'S S I V.o

;' ,�!
. :� , "';:"

f', _','

f � NAO'$IPtV�� .' L,

caPit�� Àtito;��o' . : .. '. : . ; � , : .

�(): de ��Útyiçijo dQ 'C!'I-pital .

'FUn®' d�Al:fiQttizaÇãó qq �1.J\;9 Fixo .

FuÚdp çJ� ·rijvi$ , ; .. :.:: .. , , :
.

.FUnáO. 4e . Pai'ticip,açoo 4os, Fundonár.ios ..
"

.

'.'(' :' ".( .... ,.,1 o� '.'
tal'

,

F'ti.hq,o � �rya "�f.�l;l .. , :
.

:,.. '.
'.

"

r
., -' ;V;..a ..'cetta::'d, ....

' Bstados:' "
.

"

,",�pe 3Ç;W r� ,.' �", '.. ..."
..,..,. R1.Q Ç}rfmÇl;,e:4.o �' "';;:" �,�;'3n?,,,,5J
_"':'·Psraná.· ":,'... '. :':'; :

... ;" 905.441.013170
'. _.' ·C!.;;:...··t'...�''''��'.;�.:;a··'·:'· ',� "r, 457.:17218,00....� o \.J8\1-Oi1� -

,
:" •• -.

,. .

...... "

G""; txlqfV��/'"
. credores Diversos , 00 ..

.

ConV�9,S FJn: ��.k08: /

;..;... OOIiv�nllS�iI:�.FS:r . ��.25 .. 591,10
, .,.:. �i�a 40.oqnvêniO
."

S�:"";'SP ; ......... : ......

:.... Fundo de Y"v';rtimento da
"

pecuária _':"':te 4683 ., .......
• '-", ' ,

i

, '

120.000.000.00
3.153.212,30
2.987.900,aO .

�66.98.{,80
,

266.98.4,80
4.80�.'$M

DEMONSTRATIVO DA CONTA DE 'lUCROS & PERDAS"

.

COQUEIROS PRAIA CLUBE
I ."

Dia 2 de agôsto - Grande e apetItosa feijOada: Pé
;, i-i� porco.- lQmpo - orelha. de porpo - came .sêCu _:/, l' ,i) i:';i�r.qcinho - cóst;eleta Qàfumaiia ",::' pa1Q - lingUiça qe"

.

'pôrco - linguicfÜha ':';:\'éoltVij ...::..··coúvl/ mineirá - abó
l>Qra - xuxü - c��r�r\; - b�ta doce. - repôlho··- taiá-:
,� arroz "7 llj.ranJa cortada - aperitivQ. A lista de ins
c#ç6es a,cha.·se à: disposiçQ.o dos s�nlaores a�ociados' na
secr�tam �o Clube:'·Doze. caSal Cr$. 2.500,00. - Indivi.
�ual �r$ 1.S?o,O�. xM ÜlBcriÇÕeg serão encerradas dia 30
do mes de Julho. Desfrute de 'l.lm domingo alegre. dia �
de a.g()�to no r,O(Hl�jroc: PrRill r,ll1he

3.355.2311155,80 '3.486.712�.
-

�

•

."c"';"'"
r.:.i.# .-

l·

2.( :.111,00

:-., -:

Bê r:co Region'al de Dàsenvolvi,mento dJ.Extrell) Sul
'". .

. '. .'
,

.

'

."'", .
,

;
,

\

";. "

'

.. ,.: .·1 .

. '" ';. ' . ..'

Fundado.. em Hi$l ..:..:.. Cl;\l'ta Fateri�: ,R". 7:431
SMé: PÓRTO ALEGRE _;,. R�O GRAl'fDf DO ,�UL

P·raçã.. lp õe NoV:embro n�: 16 ...-.:,' W a:', "

Agências:. F'LORIA:..1'.16POLI8 - 'Santsl Catatina: ', .•

Praça 'i5 de NPvemb� 'n° 1':_ $0 :a,
.

CURÍTIBA ....... PSraÍlá .

.

Rua. ÍS de Novembi-Ó no' 2Si5 -:- 8° á;

BALANÇO EM 30" DE 'JUNHO DE 1964' -, . (Compres'rtdenda MATRIZ e AGENCIAS)
,

'..'
"

.
.

.

'. ;..'�'.:..'__,;:.."-.4���'_:---�f'-:-:--,,�_:--_�_��---.
,

, . ..,",....
, ",( "

"

,

. J
,_

" '.", I:.

43.5G6,407,SQ

. �,

119.609.149,40

Q1..112.835,20 •

2.242.474,80

7304 .,.147,40

.·.�c1as no País ... � ... , .. ::.....
. Ptbvisão� DeS-.c>eSllS. a 1'agar :

..

Ij: ';'�"RÊS�t�;'r��t�
. ���;:.:::�������\ .. , .:' :

.

I \'DePõ�ntés'd�"'/�l�iêS tlm Gar��U8,. e' em'Caução
Valb'te� ein 'p�ti?sitci�à Ndssa Oidert;l .

-,'_.-:'. ___;. 'o' '.:1' ,.�." •• ,.,. "-:":�': ',�;_ 1.:' .. , .

'�va:�s a Fâvor '. :Terce'"éS . ',' "';'" ;.' .. : .'

Financiiidos
.

;....
..

.
'

00 • • ..

Fu.anci�tos E .. P'rIl • I • '00 ..

\

;

.

�96,470.866il}O

,'i .•.•

; 1.561.l22.85q,70t._
, ;'

1,OQ'
. 869.434.640,00.. .

620.009.771,20
'. '.

�.600.000.0oo fl(). 4�9'0.567.2S8,9Ó

r.'-·
,

,,'
"

;.
" '�".

, l

8.290.004.240,40

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

Despesas de ImpqstOs ................•............
Despesas Administrativas '. : .-

Despesas de Pessoal· " . .- ; , , ,

Despesas de Material d(l E$edie�te , .. ! �
�

DespeSas Gerais , r ••• 0'., •••••••

Despesas dê InstAla9õ�. 00.·••• ;.", ..... :;':;, ..
Fundo de Ainortiza�ão dO Ativo fiXo :.; i, .•

Fundo de Previsão ', , .

Fi.md� de Partidpacão dos FUtlcionár1ó:;s : .

.

Fundo 'de Resel"Ví'I- R,egimentàJ .. , ; .... , .. , •.....

i05�40
1l.362.8:ri,10
Só.637.054,50

706:128,00
6.500.637,00

. 1.4:70.033,00
i.053.328.90
�,8d
266.98480
4�m�o
77.174�13;50

41.004.824,20

20.587.073,00

410:473,00

Pôrto Aiegre 30 de Junlio .de .1;96� . \

itefuks de Juros •••••••••• o, ••• o •••••••••••• o •••

Descontos .
.

"

.,'

11477.�.�

3.s4à.à62;2Ó
. 4t(i26;,7b.

77.174.813,50

Ary B�r
. Dir!'}tor·Preside!l,�

�lsoJil.; «;'kmtenô �l'ier
Diretor, Vice:Ptesid.ente

"'_' _'.

. .

.

José Rêgo Cavakante '..

(
.'

.'

Diretor :- �p�es, do Paraná

.

.' Paulo COIito .

, : Diretor - ReP�e�. � tttUãO

"'.'

Retidas rnversás : 00 � 00 ,

. �lIoperáÇões Diver� : .. , ." .. , .

SaJdinhas
nham esfriado e o "bol
são'" deseparecído, sendo,

. po.rérrr Iocalíaadoa em à
rêas maís afastadas das
regiões QÍ'1de normaí.ne �
operam nossos pescadoras.
Alias, somente o barco de
pésquisas co..seguíu loca
Iízar peixe por meio

.

de

Instrumento, 'olho mecá
níco", durante os últimos

�!às, enquanto qu';; díver
sos barcos sar :lLeiros na.

ela: encontraram epesar de

rrequentcs buscas em taía
a região onde tradícíonal-
mer.te existe sardinha. e'?n-

.

abundância.

presentam com referênciA
à iritÍlJ)A correlação ent�
a temperatura das ��.

. e a presenÇa da sardín .1:."

,RESPOSTA PROVAVEL

Outros fatores
. ímpor ...n

tes estão sendo profunda
mente estudados, e que sao

necessários ao pleno co
nhecimento do compo.ta-
menta· biológico das sar

dinhas. Embora o" c: ;:ill

coso ainda não queiram .,-

!LLHar catsgõrrcamente,
pois a verdade científica.
deve ser testada com exa
tidãp. já. se pode anteci.
par a gra;lde influêT'.ctB.
que a temperatura das á
guas 't:s:ã ej.,_crce .... L..ú J .l':.

... J. '"\ �,

I'"\�O;:llJarec i 1 ie�l-
to ods cardumes sardtntol

- .;_""'..... o.:I1.Larlu'!rS€ •

Sc.n<J.o apesca da sar:i!-, la
a �e rilaipr ex�res:são f\.:;.
nômlcfl, . do Esta.'o· de
maior relevância : !ial em
seú .it()ral . centro-noite e

f:,�il de. dectizi� SÔb:re" as

consequê,�<!..as negataa,s
·acai:r.f'ta a)!':'l
riÓ<ijca do pescado e as
p"j:S�tctivas otimistas que
ora ::e 'abrem com os .:s-.

1Pudos técnicos e' meurso.

Igualmente assume graneie
importânCia � localizaçao
dos cardumes meruaute c

etr.�rêgo de aparelhos e

, ; ...éI. <L,caçao pelO efeito de
.I..Z arUficial,' métas' ln-
luidlj.S· tni..Ja '

que t&mb6m estão senjc
êx'ecutadas ê que serão

-

o

�ssunto da prÓxima te

pürtaçe�.

PARA ANnUSTlANTE

PROBLEMA

Os.' téerrtcos que exeCll ;a;n
o ",rTOJe.o dar.1l.U:laoi '

primeiro piano Lcnico' a�
provaao pela Superint�ú
deúc!a uo ueseúVOo v'imen,,\)
da Pesca (SNDEPE) e ;1-

nanciado .por sua Delega.··
Cia Re�lO..al Su•. 300 a

.ctireçiio, respectiVRme:J.tl:,
do I.,..OmandalÜe Paulo M!)
reirá. da Silva tSuperinten
de�te) Dr. Joso:! UOira,ara
Coelho de Souza 'fimm
(Delegado) e cOm o "l.}Jntu
do 'Sr. Baldicero Filo'11e'lQ
(Diretor uo l)eparLam�' .ito
�stadual de baça e i'es',
éaJ, prosseguirao nos tJ:"9.
bah"los de pes�uisas e' fi:"

'oonipr.Çlvaçáo .r,,�ática uos'
:,esultaàOS que óra .,e a-

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

AGRADE(�MENTO

'.'
,

.

Luiz Gonzàga Barbato e esposa, ainda
consternados com a perda de sua fi'ha Cr,is
tina, sensibilizados agradecem aos Drs. A...

hizio Ludwig, Alvaro' José· Oliveu-a e Ar
'mando Valério de Assi.s, beM como as En
fermeiras e Direção �lo Hospital Infantil,
'pelo desvelo ccrn qu,e tratértm sua ffha du
rante o int€rnamen'o naque�e nosocôrriio.

A legislação militar
. prevê a dispençà

de inccr craçuo .
s.r.:. os c.:.nvo ado.:; arri .. o

de ,família.
Os convocados nesta situação deverão

procur:ar a 16a. CR para serem instruidos
quanto a documen.ação a aj:resentar:

A apresentação da documentação de
verá ser até 20 de setembro de 1964.

, São arrimo de família:
.

a),
.

filho único de' mulher.viuva OÚ solté,irá
da abandonada pelo marido ou da desquita-
da� a qual sirva de único arrimo m.i/ que ela
'escolher, quando tiver mais de um, 'sem ru- t

.

reito a ouira opção.
.

1

/ b) � filho: de homem fisica'mente mcapaz
rara prover seu sUstento e a quem serve 'de
único arrimo.

'e)'_ -:- viuvo ou tiver filho mei:lO:f (legítimo
, ou ilegLimo) .se fôr o úni�o arrimo.
.d) '- casado e tiver fPho 'm�ór, desde q��
seja o único arrimo· do cas�. "

e) - irmão, órfão de pai e mãe, que sus.,.

tetar irmão menor ou màio:r inválido, 01;1 in
terdito, ou ainda, irmã Solteira ou viuva que
viva' ern sua companhia .

f) - filho órfão de pai e mãe' que servil:
de. (mico arrima a uma de suas avós 0\1 át*õ

'

. decrépito ou vale�udinário, incapaz de pr�
'.

v�r os. meios de subsistêrid�. .

g) - casado e servir de único arrimo àJ,
.AYRTON CAPELLA Maj: Ch�f� d

'

.

Jade S. V. :Magalhães'
DiretOl' .......; .Repres. de 8'. Catarina

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

''Tt:�·l· '_�:4��j�r)1L ,t,,· kii&L1�.ti�'''··�J __�,A�.,.��� '�:;,. I�--"""",�"';:-'�..f'.�""j'���E7!���;;�

José J)1oacyr Trigo JUriqueira
Contador � CRCRS n° 5.,108.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REDA1'OR
Pedro Paulo Mamado'
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COLABORADORES ESPECIAIS'
MAURY BO:RGES - GILBERTO NÁHAS'

GILBERTO PAIVA

4 N � OF LABUTA

CONSTANT}
.

EM PROl -'.�'-"

t

I I;
DF SANTA CATARINA >.

I:

[
COLABORADORES

RUI .(.OBO _ MILTON F. A'VILA _. ORILDO LISBOA
MARIO lNACIO ÇOELHO -: DÉCIO BORTOLUZZI

ABELARDO ABRAHAM
--_ .....--- --- -----�.

----,--------�------�� ..��.==:t:�- .;_.;,;_�_=:__........ _
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g
•
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A sexta rodada do returno do Campe
onato do la Zona terá aienas um jÔ10 entre
dois dos melhores colocados, pois F' ]uer'.�n,,'" t

I' se e Comerciário estarão decidindo a quarta_.L.
.

colocação, já que estão ambos com 14 .pon- i

'tos perdidos, ou seja com 3 pontos de' dífe
rença do líder que continua .

sendo o,Hê,r:�f
lio Luz. O encontro está marcado parater
lugar nesta 'CapÚal,na quarta-feira da pró;:;:

.

xima semana, de'vez que o \ domingo.vaqui; I
, ":1 '

esta reservauo rara o encontro Avaf., -xMe- I

tropel, O Pos'al TElegráfico, que domingo,
perdeu mais dois -pontos será' o advers�rio
do Barroso que jogará em 'seus domínios.' O

.

líder deverá vencer Iàcil o jogo contra o Mi
nirasil, de vez que jogará em seu reduto, em'
Tubarão, O Imbituba rcel erá a' visita do
Marcílio Dias. Os demais encontros da roda-.
da:

Estatísfica do Iampeenetc
'. \.

Carioca de futebol,"P\'� colocaçêes nes qUê'lro zcras
�b:NA QJ1NrRO

:"._

-��"?4,; J'

.�
.

I
é

i l

3 p.p.'
Luiz G:onzaga .4amego, .

e Campo 'Grande com 21
8° lugar - São Cristo

.vão com 22

9° lugar - Olaria com 23

10° lugar -'- Madureira
com 24
11° lugar - Bonsucesso

com 25

Pela Taça Eficiência e

a
.

seguínte , a colocação:
1° 'lugar - Botafogo COt,"!

103 pontoi ganhos
.

2° lugar - . Fluminense
com 98

,

Caxias e2° lugar
América com 10 .

.. 19 lugar � Sadia e. Atlé
tico com 9 p.p.

. Após os jogos realiza�dt
quando foi cumprida à 4a.
rodada do turno, o certa':'
.jrie da Guanahara apre
ser-ta' os seguintes' números
[estatístícos:

.

"

Jogos el.etuados 23
Tentes consignados -" 67

4
A defesa mais vasada é

a do Madúreíra com '12 "

A defesa 'menos vasada é
a do Flamengo e do Bon
sucesso com 2 tentos

. O ataque mais positivo
. iPertence ao Fluminense

1
que marcou 10 goals
O menos positivo' é o do

Madureira que assinalou
apenas 2 tentos
O golcíro mais vasado é.

Batista do Canto do Rio'
com 10 goals
A maior renda pertence

ao ,jôgo Botafogn x Améri
eam com Cr$ 9.880,976,00
A menor renda foi a do

jôgo Portuguesa x Madu
reira com Cr$ 61.1300,00
O total g'erai de. arreca

dação atinge a casa dos
ci-$ 65.903.367,00.. '. '., \

Na. dívísão ,de proríssío-'
AaiS' é' a' seguinte a coto

. ca§!ão,:;
,

,

l° lugàr '- t'Iuminensp.
FJal�.engo e Bonsucesso com
O 'p,J�.

.

2° lqg�r Botafogo, Amé
Í'ica, �Portugüêsa e Cà:mpo\
Grande com 3 '

' .

3° lugar .� Ba:ngu 'e' são'
CriEtovão com 4
'4° lugar - Vasco, Ola-,

ria e ,Canto do Rio com 6
5° lugar - Madureira

com 8
. Pela divisão. de. aspiran,
tes:

1° lugar ...... Fluminense
com O p.p..

2° lugar _ Botafogo e 0uinta-feira à noite ")
São Cristovão cem 1 .

, Portuguêsa x Flamengo em

3° lugar ...".. Flamengo, Gp:'1eral Severiano.
fPortugues.a . e

.

"Vasco. da São Cri":tovão x Bansu-
Gama com 2 ceSRO em São Január�o
4° lugar _ Bonsucesso Olaria' x Campo :Grande

_
cóm 3 em Moca' Bonita

'

,5° lugar· Amél,'ica, No 'certame de pl'ofii':sio-
Bangu e Canto do. Rio nais eis a proxima rodada
com 5 5a. do turno

6° lugar _ �Olaria e Cam- Rabado no MaracaJllã �

p() Grande com fi Portuguêsa x Bonsucesso
7Q· . lugar .....:. Ma�ureira DoÍninro no Maracanã

com 8 - Fluminens,e x Flamengo.
, Pela divisão de juvenis Em Fhn�eil'a de Melo. -
,i0 lugar Botafogo Sao Crist,ovão :ir Botafogo

com· 1 p.p. Em Italo Del
'.
Cima �

2° lugar . Flamengo Campo Grande x Bangu
com 5 -

Em Caio Martins - Qan
to do Rio x América
Na. Rua Bariri _ .olaria

x Madureira
Em ccaso de vitória do

Bonsucesso hoje, o jôgo
POl.'tuguêsa x Bonsucesso

passará a ser no domingo,
ficando àutomáticamente
o FIa Flu para sábado.

Gitarany3° IUf,ar·
com 13

.,20 Iugar � caçadorense,
Vasco', da Gama e Cruzei
ro com 11 p.p.
, '3° .ugar.
,cQW 12
'4° lugar ....,.. Hervàlense

com 15

4° lugar - Tupy e Re-.

riaux -com 14
.

50 lugar - Paí randú e

Atlétíco com 19
Rio 'Julho (Cortesia Da-Cruzeiro Do

Sul) - Tomei conhecimento ·dos: divers ;s
as�tintos tratados. e aprovados "na Assem
bléia Geral da F.C.F., convocada pelo prõ
prio Presidente da Entidade, pata tratar de
'assuntos de-interêsse do futebol Catarinen-

Comercial'

PLlmeiras6°. lugar
'COTtl 20'

7° lugar
com 24

Baependí

..3° lugar.
com 76'

Flamengo8° lugar _ Usaty com 26

9° lugar - Esti'êla e

Ipíranga com 27 4° lugar - América com

67
5° lugar - Vasco da Ga

ma com 66
6° lugar - Bangu com

65
-

7° lugar -. Portuguêsa
cam 60
8° lugar � São Cristo

vão com 48
9° lugar --' Bonsucesso

corri 47

10° lugar - Campo Gran-
de com ,34

'

11° lugar - Olaria com

32
12° lugar � Madureira

com 16
13° Iugar +-, Canto do

Rio eom 3, pontos ganhos
e certame prosseguirá na

noite de quinta, feira, com
o encon:tr,q entré Flamen

go x Bonéucesso, prelio a

Idiado de comum àcôrdQ,
relati'vamente da la. ro

,aac.a.
A primeira rodada ,de

juvenis,. 6a. do returno:

Hoje à noite - Madurei
ra x Botafogo nas Laran

jeiras
Bangu x·FIuminense em

Moca 'Elonita
América x VascQ. da Ga

'ma em General Severiano.

se.

ZONA UM Estão de parabéns os senhores mem
bros da Assembléia Geral; 'notadamente' a
queles que apresentaram tão boas inicia 'i

vas, essas que sã visaram o engrandecimen- .

to do nosso futebol e que de certo. modo a�

companham o progresso' e a evolução .do es

porte-Rei.
<,

Falando, discutindo e propondo \ sem

pre novas wedidas é que se trabalha pelo
esporte, pouco importando que algumas
medidas venham prejudicar' um ou

. dois,
mas sempre pensando que, de modo .geeal,
beneficiam a coletividade e mais .trabalham

\ .-

e mais' labutam para tornarem-seé' 'grandes
,

.

ZONA TRt:S 1° lugar _ Herc'lio Luz
\

com 11 p.p.
2° lugar . lVetro]Jol,

Barroso e Marcíl ia Dias

com 12

3° lugar ....:.. -Ferrovit.rio
com 13

Guatá X Ferroviário, em Gllâtá,.e. Atlét,ico ,

Operário x Urussanga, em Crrciúma. �

No turno, como se sabe, venceram Me·.,.'
tropel (5 x O), Marcílio Dias (3 x 2L -F,er-':
roviário (4 x 1), Hercílio Luz' (3 x-O) e:
Barroso (1 x O), terminando os demais [o- ,

gos empatados per l'é x 1.

,1.0' lugar - Internacio

ual. com 4 p.p.
� lugar ' -

. ·Olinkr,aft
com.5

ao .1ug:;Lr -_ Santa Cruz

com 8,

� lugar·.,- Pery com 9

59 lugar - 'Botarogo
com'lO

"

,

.",. lugar _ Guarany com

12

4° lugar - Figne'renS€'B
Comerciário com 1'1:

5° lugar ..:.;_ Ava! e Guatá
com 19

6° lugar
com 20
7° lugar

com 24

8° lugar
com 25

9° lugar
com 26

Qperário '.

.

"

Hoje. F�gueiriense X Miner�il
Para hoje, em Lauro Mülher, �st.á�...

�"'-cado o encon-!.ro eEtre Figuei:t�en�e e �Wa..

,
sil, -Que completará a rodada nÚmerQ cinco

- , ,

devendo o nosso vice- camreão 'seglli;r �para
o sul ás 'primeiras horas da manhã.

,

Operária7° lugar
com 1.5 "
, 89 lugar
com' 21

'

Ur"lSsanga .

Juventus
'

Minerasil
.,_.! .�1!i·

Inbiteba
eqUIpes. ".ZÇ)NA DO�S

10° ll1gar _, Pos",al Te

legrafico
.

com' 27 Os problemas dos clubes qu,e também'
possuem problemas graves devem ser resol
vidos ássim democráticamente 'nas AS$em

.

bléias..
.,\

.

Não' se' pode é mais supor que proble-
, mas sejam reso'vidos nas mesas de reuni ...

ões ou Assembléias e na prãticé} fiquem on

ele estão, isto é, parados e sem' ação.
A reeleição cl6 Conselho Fiscal da F,C.

.

F., por aclamação, diz bem do alto, grau de
I • -

_ \

conüança que inspiram os senhores' Hum-
berto Machado, Nicolau Haviaras e Jorge
Barbato.

11l �ugãr ;;.....: Olimpico ,com

----�--���_._--�-------------

,SDbre.�i�elá O r.D. Carl JS R�n lU�X
,t

me'hor . cO:l'junto qúé .se s�'em meados ele 1949 at.,
montou no' Estàdo... Às fins dé 1956, qUll-ndo se de,

..0 Carlos Renaux foi o grandes eqUipeS ca,ta.tfuen-, fróntava� com o .elenco

t?USllUense, eram '.:ara so

frer fragorosas tlerrotas.
Palmeiras, OiímpiC{i e Goa':
rani de Blwnenau, quase
Seml}l�e sofriam goleadas
�larmantes quando enfren
tavam o oüze triculor.. °
avai apanhou de I ma fei
ta de dez a 'um lá e�
Brusque. Em suma apenas
o Am'érica e o C:r;xias é
que perdiam de pGllCO pa
ra os com,pimhenir() s' de 1'ei
xeirinha. A fama do Carlos
Renaux além fr.:mtei:ra.s,
Curitiba, .Jüventudc de Ca-'
xias

.

do Sul e Canto do Rio,
'

perderam por placares con-

. virfcentes' para o Carlos
Renaux.
Contàva a tradicional e

quipe de Brusque com óti
lll.o "onze"'. M03simam,
Afonso e Ivo. Teso:ll'a, ·Bo
lognini e Pilolo, l?etruSki,
Otávio, Teixeirinha, Esnel
e Agener. Outros craques
de envergadura vestiram a

camlsa do clube fundado
por Artur Olinger,' tais
como: Hélio, Júlio HiId�
brand, Júlio Cama.;.�go, Idé
sio, Aderbal e Alcino.
O jornadear dos, capita

neados por· Teixeirinha nos

anos de 1956, 1957 1958 e

1959 foi pouco brilhante. O
canto, de cisne do Renaux,
foi o encontro memorál'.el
travado com O B<Jtafogo,
estrelado com' DhU, Gar-'
rincha, Nilton Santos aZ

galo e Quarentina. Ve!lei�
o Carlos Renaux por 5 ten

tos a 2. Numa 'manobra in
feliz do técnico" é feita

uma substituição f1es\ls�ro
sa na equipe do Renaux.
. Os comandados I'\e Didi,
se recuperaram e empata,.
ram a partida.

, Daí l\ara /l'ente coDÍe9OU
a derroca�a. Atua�men1;e .o

Carlos Renaux atravesa a

fase mais critica de sua

crise. Pé",de até �m casa;

para times sem "nver;a
dura. Empata' áté com o

;raquísSqt1o Iplra,nga d�
Ç9��i;D<u,� ·lia '1. :Pá!.
i.�.-';"· .;, .. ,',- -'�"

por MA:&VElLUS

__.�_"__,_ .....r_. __,-�_ ... � _

.
,

.

Se a plenário da Assembléia
.

Geral da
FCF reelegeu 'por aclamação 5 membros do
TJD e �scolheu maIs dois· para o novo pe
ríodo, deve, é claro, prestigia-los' acatando
com respeito suas decisões ..

C0nheço e ,conhecem. todos o Presid�n-'
te e o mesmo respeito merecem Lauro San
tos, Osni Meira, Osni Barbato, Julio Ceza
rino da Rosa,

.

Carlos Loureiro da Luz e

Wàldir Machado, bem como os'Suplentes:
homens merecedores '''de tôda ,confiança, ci-
,dadãos probos, respeitáveis e c.onhecedores.
das Leis e regulamentos.

A questão da participação de 5 êqui
pes ,por Zona, assunto já ventilado em co-'
'1nentário anterior, dispensa maiores co

mentários, pois a decisão foi acertada, se

he mque,' pelo menos, em duas Zonas, 5
concorrentes ainda é muito.

" No setor das arbitragens, medida feliz
,foi proposta pelo representante do Marcilio
Dias, e aceita pelos senhor� membros a

taxa de arbitragens' foi elevada para� 20 mil
cruzeiros, taxa justa para os abnegados de
nosso' Estado, pelo mu�to que vêm fazendo'
neste, grande çertame, bem; como foi acerta
díssiihà a médidá de cada Àtbitro lev�r seus

3° lugar - Fhiminens'il
com 8

'

.

4° lugar --;: Vasco da
Gama com 12
5°' lugar � América com

13 ,

6° lugar ...::.. Bangu com

17

lu�ar -,Portuguêsa

'Orto do Aldo .Luz foi O vencedor
..Em prova. remística des

dobrada em Saco dos Li
'U1Ões na manhã de domin
go último a guarnição de
oito gigantes do Aldo Luz,
venceu com real brilho 3,

prova em q.ue teve' como

protagonistas as ·guarni
ções do Ri�chuelo e IAldo

Luz.
A competição foi reali

linda dentro das comemo

racões da passagem de

mais, um aniversário do

Ipiranga Futebol Clube em

que foi homenageado·o sr.

Comandante do 50 Distrito
Naval.

PRESENÇA ·FAl'&ILIARtlv1A

Olhos postos no CéLi. � O presença Familiar do Convair da

Toe - Cruzeiro. Vem p Florían6po:is todos àS dias \(có�,sa ,que

outros nôo fazem). Nos melhores horariOs. O. Pescador usa' a

canôà poro o traoalhó, O Homem de negÓCiOS, o Conva'Ír-Bimot�r
Padrão de confôrto � rapideZ. Você sabia? A ,Tac�Cruzeifo 'vem

'119 mais de 30 orieis poro cá. Cenclusão: üPeriê11ClQ. Rapidez e'
Confôrto a seu servíço. Continue preferindo a Toe .. Cruzeiro.

.

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

Fflderacão Atlética Cafarinense
RESOr.UÇÕFS: Tomadas

em reunião realizada :lO

dia 20 de Jqlho de . 1964,
.,..o. com !f. 'Presen�a· d..,g 8@..

guintes diretores: Ody Va

rella, presidentel Nazareno
de Jesus Lisboa, tesourei
ro, Zilton Saibro, 2. secre
tárIo e F.r>.nlo Selvá Gen

til, diretor de P�trirnônio:
.

ATOS DA DlRE'I'ORIA:
1°) Conceder démJ$'pão .ao
Dr. �arco AurélSq

.

Ramos

Krieger de Juiz do Tribu
nal de Justiça Desportiva,

regi�tra,J:?-do um 'voto de

louv<>r pela sua átuação
naquêle Tribunal.
2°) Designar o S,r. Felix

Eugênio Reichert Juiz efe:
tivo do Tribunal de Justi

ça Desportiva.
Florianópo.).is, 20 de Jull)o

de 1964'
,

auxiliares,' embora, por justiça, por res-

. peit� às leis e' regulamentos, qualquer auxi-'
'liar dé árbitro .deveria 'conduzir-se da-ma

,neira mais eficiente po.ssivél e honestidade
o que não vem sucedendo em algumas cida.
,d�;

.

,

TAC CRUZEIRO DO SU·L

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

'�d D�n CHrf'\FMnUla ,0 � �D (K,_J I:
•

ospital das ervi ores- ex raor inari) o n
sessão de ante-ontem

da Assembléia Legislativa,
o deputado Dib -cherem,
líder: do Govêrno, teve ú-

portunídade de tecer lon ..

gM consíderáções em tôr-'
no da construção do Hos
pital dos SerVidores, e ad
mesmo tempo, rebater 'érí-:
ticas do 'dep. �ernando "8.
Viegàs; feitas pÓr uma
emissora dn. Cllpit!ll, sõbre
provavel desvio de mate
ríal.
Disse o líder da Maio

ria que a obra é f�uto de
um convênio celebrado en

tre, o PLAM�G SECRETA
RIA DA SAUDE E INSTI
TUTO DE PREVID:ÊNCIA
DOS SERVIDORES DO ES
TADO, estando o custo or

çado em um bilhão e meto
de cruzeiros, tendo sido 9,

plicado, até agora, quatro
centos milhões de cruzei
ros.

O projeto do Hospital foi
organizado pelo dr.

.

Dari
Pacheco Pedrosa, a maior
autoridade no assunto na'

América do Sul, tendo si
do o trabalho submetido à
critica de téeníeos da AI�
manha.

Presidente do PSD de Timbó
com o Governador

nador do Estado recebeu
em audiência, o sr. Tibério

Stolf, vereador da Câmara

Municipal daquele Muníci-
. \.

pio.

O sr. Teodolindo Pereira,
velho chefe pessedista e pre
sidente do "Díretórío Muni

cipal de Timbó, foi há dias,
re.cebido em audiência espe
cial -pelo Sr. Governador ---------------....

Celso Ramos, de quem é
fraterno e leal amigo. O sr.'
Teodolindo Pereira, que se

Í':l� acompanhar do depu
tado Abel Avila dos Santos;
demorou-se em cordial pa
lestra com o Governador,
tratando de vários e, impor
tantes assuntos pertinentes
a administração estadual
no Município de Timbó.
Ainda de Timbó, o Gover-

Nada ile

REBITES
J!iXlja eru 5eu carro

Lona de !re,ios 00L,,,D"l�
- 60% maís 'no f,proveit;;
mente dss L011Il'

CASA DOS FREIO
JiP.u.a SantOi> daraivb

. ES·.l."REI'J"tl

�1lúskas de Firmes
Ouça às segundas,. quartas e sextas

feiras, ás 20'h 30m,' pela Rádio Anita Gari
baldi, MELODIAS DA TELA, proprama de
Orivaldo dos Santos e da "Livraria Educa
ção".

Esclareceu o deputado
Dib Cherern que colabora
ram rio projeto renomado
genheíros elaboraram par
sendo. o pro]eto de autoria
do drs. Wa�my Bíttencourj,
.e Moysés Lis. O cálculo fie
concreto foi executado por
quatro técnicos, dois en

genheihos elaboráram par
te elétrica,' mais dois re::t

lizaram o projeto de la
vanderia e' c02inha, outros
dois, projetaran1 a _sinaõi7.a
ção e instalações telefôni
cas �, finalmente dois e'1-

genheiros ,foram os a:lt,)
res, dos proiet<a de ele",1.
dores e instalaÇ!!'es hidrá'l
Hcas., O prédio terá doze'
pavimenos e uma áreâ de

DR. Sebastião Moura
CIRURGIÃO - DENTISTA'
Clínica Diurna e Noturna

ExDentista do Seminário Camilianõ Pio XII
de São Paulo.

Tratament� Indolor pela Alta Rotação
r

,

•
"

Protese
HORARIO: DAS 8,30 às 11,30, e das'

,14 às 20,30
Rua Nunes Machado, 7 Esq. João Pinto

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

"

r

GASA� A

- ,Oportunidade para rent'!::> ou edificar! Na rua João Pinto, sobr'ldo' com
2 frentes.

- Casa de 3 dormitórios, demais dependências, podendo ser feito outra re
sidência no térreo c/125 m2 na Rua Tobias Barreto -"Estreito.

- Moderna residência com 185 m2. Amplo living - sala de jantar - 3 dor.
mitórios, demais dependências, põssUindo armários embutidos construção fina
Ibmdo; .\la rua São José, esquina da rua Garcia - Estreito.

'

- Residência com vista panorâmiCa para o mar na rua Professora Maria
Julia Franco - 3 quartos demais dependênCias e g.aragem.

- Na rua Tenente Silveira ..:_ sobrado vazio próprio para morar ou para
renda.

- Casa de praia Bom Abrigo - bem localizada.
.

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

' '

- Para quem gosta de uma boa chácara, boa casa isolada com terreno �o

brando para edificar outras casas, próximo ao futuro Hospital das Clínicas' na
rua Santa Luzia na Trindade.

'

TERRENOS A ,VENDA
- Lote clilm vista -para !l baia'Norte na rua Fr«;li Caneca.
- 2 lotes a 300 metros da Escola de Aprendizes de Marinheiro.
� Vários lotes em Capoeiras e Ba�reiros, vend!ls a prestaGão.

V'ai construir
Janelas, porias, portões de ferro já eslão pronlas, à sua

disposição, em,

Compensa'dos Paraná LIda.
Bua Dr. Fúlvio Aducci, 748 - ESTREITO

Compensados de Pinho, imbuia, piu-marfim, jacarandá,

amendoin, cahriuva, loro, goilçalo' alves, 'cedro e lamhrí

Codéplac

para Rev.eslimenlo

\

15.()OO m2 e' com capacida
de para ;J50 leitos, revelou

O dépuado pessedísta, Até

fins de julho, portanto, em
onze meses de trabalho, es
tará' concluída a estruturs,

vrr éapftulo
" t('IN'E ,RONDA

ltCinco Vezes, Favela", re

vela um, grande' conhecimen
to de nossos problemas, so-'
ciàfs, mas seus realizadores
não aproveitarttln- -este coo,"
nhecimento e desperdiçaram
um tema magnífico. Faze-,
mos cluas excessões: Uma

a '!Couro ele Gato", de pró
fundo lirismo social.

.JOaqUi'éD Pedro, seu diretor;
individuo saído 'da crítica e

muito ent,endido em cinema,
iniciou o "cinema verd8de"

no Brasil, C')T'1 "Garrinc113.

Alegria do Povo".

E' um dos Cine'lstras que
mais prometem.' O segundo
episódj,f) digno, é "1::n Fave

lado" áe Marcos Farias, co

mo se pode ver nos impres

'sionantes episódios passados
no rncntnro, aparecendo al

gumas crianças, procuran
do' alguma cais"!. para co

mer. Os outros três episó
(ii.os, "Zé d'!. Cacho'.'ra", de

,Miguel Borges, realizador

do sn,botado "Cnnalha em

Crise",
"Pedreira' �e São Diogo"

e "Ecola de Sarn'h�. Alc'f. "ia

de Viver", sã� in�ríveJmen·

te dem':\is magógic{ls.
5. Paulo Cesar Sertaceni

I Depois de "Arraial no Ca·

bo", um dos nosSOS melho,

res' curta-metragens, Sarra·

ceni, realizou "PortQ das

Caix�s" e tem pl:>l1oS de fil

mar "Memórias do Cárcere":
de Graciliano Ramos.

"Porto das Caixas" é um

filme corajoso, definido,

isento de qualquer febre de

mágógica. Suam mise·en

ecene foi excelente. E um

filme seco; cruel como o te

ma: a mulher mata o mario'

do" "num gesto 'espartano",
ficando impun�.. querendo�
dizer seu diretor que ela;
não tem culpa, mB.S sim a�.
injusta estrutura social de�'
nosso país. A mulher mata�
o marido, vendo nele a CUP}

.

pa geral de sua pobreza:

A-Inalógi�amente, dir-se-ia, on'
•

o mando representa todos·;
os opressores do povo e a '

I
mulher o povo' oprimido. J

imorte do marido, é a liber-

tação dêste "pôvo". ,

.

6. _.Outros Di�ftores .. DRA. TELMA C. PEREIRA
Além dos cineastas que el � ,Clínica Odontológica de Cri

tudamos, que são (;lS ms! �
ii,

anças e Adultos

in'lportarttes (Glauber

Ro-�
Consultório: Ru� Tenente

. cha e Anselmo Duarte ,estu Silveira 28 - 1.0 ATldar -

daremoS no>próximO capitu- Fone 3'798

tulo) veremos agora, ràpida- i\tendê diàriamente das lb

mente outros, uns que 1mo às 18 horas

podem ser incluidos no rol;1 t!:x�lusivamente com hors
;J

de nossos cineastra �Y9S.� miÚ·c�a.
y

ll,parte
"Cinema\ Nõvo: seus

mes ê seus eriadores"
3. .Roberto ,FarIas

De Roberto Farias, temos
.

um afetado +Cidade Amea

çada", Influenciado pelos ru

mes de aventura america

nos? Sucessão no Brasil,
desmoralização em Cannes,
Roberto Farias dirige então

'''Um Candango na Belacap",
idéia que pode sujar a car
reira cfe qualquer diretor..
Mas num progresso excep

cional, realiza "O Assalto' ao
Trem Pagador", mais bra

sileiro, e' um dos melhores

exemplos de nosso cinema

nõvo. Fartas, da escola carn.

ca, conhece profundamente
a técnica cínematografíca
mas como Roberto Pires,
ressente-se de prorundída
de ídeológíca. "Assalto Ao

Trem Pagador" é um filme

quê comunica-se com a pla
téia. Mas' o ruim, na análise·
de Tião Medonho, é que Fa

rias analisa apenas os eteí
tos dos crimes do chamado

marginal; Não anali:qa as

causas e o J)orqlle de êle ser

assassino. Se o faz, fa21 mui·
,

LO super.ficiab:�ente, a �eÚc",
la tem grande esPlend�f téc
nico e p.ropiciou umli1 eJt!,!len
te �rtação à Grande Ot�lo,
no papel do bandoleiro "Ca

chaça" da quadriÍa de Ti�.
Acreditamos que com "Sel
va Trágica", Roberto Farias'

se afirma completamente,
pois já é hoje um dos nos

sos melhores diretores.

4. � JOB.quim Pedro e Cin,
co Vêzes Favela

"

Antes uma observação:
...

sõbre Nelson Pereira dos

Santos já dissertamos e ra-:

laremos mais adiante; tam

bém já fizemos referências
sôbre Khoury Vianny, San

tos e outros.

ru-

Podemos citar também:
. Wilson Silva, que nos deu
o suportável "Eles não Vol-

.

taram", mas que desmorali
zou-se cem "Nordeste San

grento", verdadeira marme

lada cangaceira; Carlos Co

imbra, que gosta do canga

ço, mas não o sabe aprovei
�a:i-. Depois de "Armas da

Vingança" realizou o medío
cre "A Morte Comanda O'

Cangaço", estourando ines

peradamerite nossas bilhete
rias. "Lampião, Rei do Can

gaço" já revela um certo

progresso, .mas também não

foge da medíccridade. Co
mo artesão e montador, Co
ímbra é um dos 'melhores
que temos; Aluizio T. de Car

valho, conhece nosos pro
blemas, mas infelizmente'

uniu-se a Ronaldo Lupa. Há
pouco, realizou "Rio à Noí
te", pobreza de espírito nas

noites .cariocas; Mário Cevil·
li deve fiC'H com o docu

mentário, pois se não conti
nuará ,desperdiqÍ'lndo dinhei

ro, como foi o caso de "Bru
ma Sêca','. Al1}erto D'aversa,

.' Alberto Pie,relasi, J. P. de

Carvalho, são outros que po
dem ser citados. Além' deles,
temos os reis da cha,ncha-,
da:' Carlos Manga, Victor Li
ma e J. B. T"!.hko: que rea-

lizaram tantos filmes (e que

porcarias ... ) 'que eles prÓ
prios já. devem ter pe'rdido
conta.

Ainda: Carlos Burle, Sér-

gio Sanz, 'Marip 'Carneiro,
Linduarte Noronha; Carlos

HugO' .C;:hestien, também po
dem ser' citados; Tem. talen
to. Pedimos excusas, pois de

certo deixamos de cit'r al-

guns nomes. Se o fizemos,
foi por:mero esquecimento.
(Proximo capít'll:lo: Ansel

mo Duarte: O Pagador e

Nelson ;·Pereira dos Santos:

Vidas Sêcas)

lUi
Emanuel Mt>deiros

de concreto do Hospital de
acôrdo com as informações
do dr] Ola 'lO Fontana'

Arantes, responsavel. pela
,obra, Que al� vem reali

zando um trabalho digno
de todos' os elogios.
Continuando, afirmou o

deputado Díb- Crerem, que
o Snr. Celso Ramos, Gover
nador do: Estado, Fernan

do Oliveira, Secretário da

Sa'flde e Olavo,' Arantes,
responsável 'pela

'

constru

ção, têm todo ínterêsse em

que os parlar-ientares rís

càUzem a execução' do Hís

pital dos Servidores, de

nunciando possível írregu-
,

,
..

larídades.

Em seguida o parlamen
tar passou a come.itar a,

denúncia feia pelo líder

da oposição, numa da

emissoras da Capital, sôbre
,

desvio de material no Hos

pital dos Servidores, afir

mando que o dr. Ol�o A

rantes realizou rigorosa
sindicância; nada 'consta

tando. Ademais, esclareceu,
que a compra _te 'azulejos
fGi feii a. à ,firma Deriva, Q),

Silva Lírio, vencedora de

concortência -Iocal,.' para o

fornecimento de 6.000 m2,
sendo que a primeira par

tida de 2.500 m2 já foi en

tregue a construtora. Os

azulejos, que foram objeto
da denuncia, lá estão pa

ira exa� e conferência
dos interessados.

A única intervenção jo

lider {la oposição foi �ara
, exaltar.a figura do Dr. Ola
vo' Arantes, pelo seu esfor

ço estraordinári� par� con

cluir a obra no menor pr:l

zo passiveI.
Ao. concluir o deputada

'Dib Cherem afirmou que

tinha fundadas esperanças

para afirmar que o Hos

pital dos Servidores estará

concluido em meados de

1965, em tempo verdadei

ramente excepcional.
Convidando tod<ls QS de-,

putados para uma ,_,
visita

às obras do Hospital� 000$
Servidores,. o líder" Dtfi
Cherem solicitou que os

parlamentares façam as

suas denu,ncias e reclama

ções da tribuna, da Asser;n

bléia, para que a lideran-.
ça do Govêrno _possa con-

te'stá-Ias, da:'\do contas d·..

esp1êndida obra, Ol'e o Go

ver.",actor Celso RamoS vem

realizando por todo o Es

tado.

C··-A-C--�-·0-1Sobreviverá ,o' . _ <fUé3S r:�enaux.
Co�tinuação da 6 pág.

São Francisco. Arcado sob

o plêso de inúmeras derro

tas, o Carlos ,Renaux ten

ta sobréiv�r. Disputa' ar-
duauiente a quinta vaga

da 2a. Zona, com a A. A.

TUl'i de Joinvile. PO;$· o�

límpióo, Caxias. América e

GU;:l,�:ani ji est.fio Classifi

cados 'llal'a a fase final do

estadual ..
A Tupy além de levar a

va'ntagem de 1 ponto sô-

bre o ,Carlos Re\':"H,x, C011-

ta com uma equi:pe re�l'�
ta de medalhões e até �u

gumas estrêlas. Carece a

Tupy melhor sentido con

juntivo. O Carlos Uena�x
tem uma equipe com regu

lar conjunto. Não pOSSl1
nenhum astro. Joga den

tro dum sil>tema técnico e

tático apenas aceitavel.

Mas possue um jo,'!,'ador. a.

mais. E' a gloribsa camisa

tricolor que, enfeitiça com

o ex;plendor das glórias do

passado os jogadores con

trários.

A equipe 'do Rena,ux tem

oito co�n.lJromlss{)s pelíJ.
frente. Reeejerá em seus

domínios: Pálmeiras, Amé-'
rica, TU:9Y e I11iranga, (IS

quais por certo derrotará.

Nos 'compromissos fúra

de casa, nãn te':]'). pcs:i" m

dade� de ve:n üÇ):_ '! ......-' ... , I)

Caxias nem a,o Guarani.

Poderá vcnl'el' apenas o

Usati e o AtF,i;ic1>.

f\ A. A. T'1'i7,Y ,

turno tem s/rios
por seu

COtlJH'O'-
misses nc's dllm,inlos de se:ls

adversários tai.s co ''''� (l!õ

jÓgos con1,:ra Ca:das, O'í"l
pico, C�Hlos Renaux e l>ai

sandú.
Em casa receberá apenas

um bOql conjunto, o Gua

raní. At'.ético. Iph·anga., e

Baependi, se:'ão pr;';,oas fá

ceis para a A. A. Tnpy.
'

A primeira vista parece

que o Reuaux será õ clas

sificado. Mas convém res

',saltar que o time do indus

tl-ial Gert, Schmidt, melho-
ra de jÔl!:o para jôgo e o

Carlos Renaux está esta

cionário.
A luta será árdua. Luta

dos milhões contra os tos.

tões. P�is 'não é novidade

que o Carlos Renaux vive

tão sómente da' renda :1«:

seus associados.
E' dizer que o Carlos Re

naux, glória do futebol ca

tarinense está em tão más

condiC)ões. E' um time como

o Guatá F. C.. E' nm time

como o Santa Cruz de Ca
noinhas. E' um time COmo '

o Peri de Mafra. ,1l:1e que
era tão bom como um

iãi-êmio de Pôrto Alegre.
Tão bom' como o Coritiba.

E �mpatava com o Bota

fOlro em 5 tentos.
S rá que o Carlos Re

naux irá liO':lreviver ,
neste

estadual de futebol?
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Linhas Modernas -- perfeito acaba..
mento.

Faça econômia comprando diretameI!

te de Fáhrica.

Dr Júlio Do'ir. Vieira
Comunicarão'

Comunica a seus 3migcs e clientes ,i

mudança de seu consultório para a rua Feli
pe Schr.lidt n. 51 sala 50 - Edifício .Taque
liTte( (ao lado' do Hote) Caciaue).
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Registro de marcas patentes de invenção
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Rua '(enente· Silveira. 29 -, 10 andar
Sala 8 -' Altos da Casa Nair _' Florianó
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PROTEJA seus

OLHOS'
use. óculos

bem adaptados

atendemos com exatidão
sua receita de óculos
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,
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Vai COllstCUIJ: ou ti,�lOcmaJ

,Consulte Nossos Preços
Ind. e Comércio Metalúrgica ATLAS S. �

Rua: Deodol'o N, 23
Filial Florianópolis

SERVlrQ MIUT� R
16a. C�rcunsrr:r?n riA Rp.crutamento

CLASSE DE 1946
- De acôrdo com o

Plano Gp.ral de Convoca

ção, aprovado pelo
'

�f'
Sr. Ministro na Gup.rra. ?

classe de 19411 e 'as a te-
" :; ;-�\:_�-
rior,es em:;',débito está con-

"

• ·'<j.fiW:._{.
'vocada pa.,ra a prestaçào

do Serviço Militar elI'

1965.

:mpoca da Seleção no

�' nicípio de Florial\ó�
'pdUs será divulgada Póst

-

dormente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�.r "'1' , 'Ít·· "

Em � " ta
' ':

'

·Ant·Dnês8everOvoltaa)ô:B'd�io ��.
G

"
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-

"
. foi -. reuniiio \ do CenaeUIcJ

�,;r , .
,.' ,

. E'
"" 'Ao··' Díreter da, Sociedade'".,�Brat ',Os ·&.tos-do· SeDhor Prest-

,

. U.Qru]a e, Q �mlSSOfa" r. ���4:�en:::a. foi, :n�daoa :��U��eto�� cn.fe�J�i;:��r:::�t� e��o�:�:U��:I;C���::�:cin;:�(��hi�� r:
Depois de um atastsmen- � ra logo ,!irá ,um, c,ompletO de Franei,soo Mascá.tellha$ d�te, .sua .. ,pe�ciIi, dai'mais, produtivas e� COftó dá StJl)1ÇNJi: e do Serviço residência, na rua Frei Caneca n° 139, o Dr . .Rubens ® :fuo.

to de aproximadamente,
'

..

domínío <ia audíêncía como' é:nt�o diretOr da Rádio; i>.tá- � :es�o. .' tOu -eom- a patticfpaÇão ,do de '.W9rtnação Agrícola do ruda Ramos, nosso Diretor e provecto advogado do BaIlCO
quatro mêses An�.lnes' s� vem acontecendo CQm o es- 'rio da MIuiM.. Ness,( emís- f.Ql ta�bêm ,d!têtpr 'd:O' professor Hugo ,de �lda MA;: ih�eceram aplausos do Brasil, onde vem, desde há longos unos, exercendo 09hl
vera, ,um dos mais ca,f;ego:-' ,pQrte.·: '. , "

. -:'
"

.

$orn permaneceu :aM 1958
'

DeParta.xh�tO de' �SpÓIt.ea. Uma, atuàl' M11:ustro,' da,' cJ.à âssetnb'léúi reunida. eficiência e brilho Invulgares, aquela proríssão. ' "

\

rícados radialistas de Santa
.

�tu.nes,: severo "ilti�i�rá quando, fçr�ontratadQ. pela cta:, ,l?�á�io : �� qu�n. Agricultura:' :.�t�se Q:' Presidente da So- Por determinação d� seu médico assistente, terá- à flus.
Catarina, volta '110 rádio suas atiyidllcÍés no novo pra- nádio Gu,ayba de Pôrto A.I� do ímprímíu uma

'

nova di., dedade tàtarinense de' En- tre chefe de manter-se em repouso, ainda por alguns días,
,

através de contrato firma- ríxo" na' proxíma segunda- gre, Da' capítal gaúcha i roi ' m�li.o:. às 'tra�m1sSÕ!'ls es.. Entre. os ,'assuntos prin- genheiros-égrônomos, que' ii motivo por que durante ,êsse período ficaremos privados
do com a Rádio Guarujá. :' fe;'r�, dia 3 de agõsto, apre- dirigir ,::a ,Rádio . riifu.43ora

.

portívas do' estado" realí-. cípaís . foram desenvolvidos: 'reunião foi movimentada. e de sua segura orientação e de sua nobre companhia - e os

A notícia foi confirmad,a ,sentanq,o' o Correspondente Itaj'iÍ' lá ficando até �960 zando,: inclusive,'. v'á r i as, aprovação da. Regulfimenta- contou com elevada ire- nossos leitores sem os seus lapidares comentários e a sua
ontem quando da 'assínatu- Cimo às OS:OO, 15�55, 16:00, quando retornou à esta ea- translnissóés- de carater na- ção 'da :EÍeiçá'o e o �i� qu�nci3.' de ,eng'enheiro&:: apreciada 'coluna "Frechando ... ".
ra do contrato pelo qual , 18:ô5 e',21:3à.· ,� �pital para a Diário' da�,:Ma- cional e' reportagens

"

in�J."': mento da Diretoria FiXeéÚ-' agrônomos de todos Esta- Ao eminente Diretor e à sua dígníssírna família, os de
Ántunes Severo passará ii' �ã.,

" '., ;. nacíonaís 'corri! a 'tràÍlsrilis- tíva: a eleição de Dí�e't�r dos: brasileiros, 'principal- "O ESTADO" Jormulamos os melhores votos de pronta
.

ser 0* locutor exclusivo dô FICHA paOFISSIONAL
.

Em' março último . deslí- �ão ' do' camp�ruito' 'Sul, do Departamento de Defesa mente,' das Sociedades de restauração e breve regresso ao exercício da' chefia do "vá,.
Correspondente Cimo, noU2 A.ntmi� Severo, apesar gou-se ,dessa emissora 'pas- Am.erlc'iUlo de )témo ,realL- P�(ÍfÚssionàI;:qtie r�ãi4 no 'Agronomia. • lho jornal" que tanto lhe deve.

cioso que já gosa de exce- de gaúcho {é natu:ral de. Ro- sande a se dedícar, exclusí- zaüo 'em ,1962; �em' Buenos -- ,.' ',' .', .

-
,

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

�E���:;�:���::; . g:#:���i�:i� �i!::::�::t::�ci:: 5:{E�;e: Câor�"à, Joo i;gr in tens ifica .. at� i dades .

sora, Acy Ca' m�.l Tei7e, di,' tinq. nas' R.1dios Mà.rumby, lista, $e .6 tambem jofI13- eqUipe da; Gtj.li-ruj� tem ago-
, ,�ais pU�', in_l��t!:v�

-

"
A outra iniciativa é ,a , _

retor artísttoo d'.l., G'uarujá, Clube �ranooI'l.se e Coiom- l},sta. pr011ssionul .foi 0,; "·or·
.

r,a: 'eondições ""qe o!�recer de órdelll ,práti('� estão' ,na
. �,4'a 'F,eira QO Livro, Cursps de PuericultlD.., f;}. emostrou,se en�Ul>iasmado e boi até '1956. ganizadór 40 p�parta�etlto" at!a:li��, do ,Corre&-pondente lP3-uta', pc ,a.tividades' ',; �,'Qâ ei1Ípreendbnent.o ,que !á j " U

QonfiantG em q'Je também No fim dcs�e ano 'veio pa,.: q.e NotÍ<�i�s da 'D!1rió ,;';d'l p� ',O '�oti�l!Í-l'io ver$dei, C�,m4ra Júnior " de,' Floria'� conta cotll projeção nacio-
na linha not1ciosa.a Pionei;, ra,l"lorl�p?l>ol�<;,'Íleonvite Manhã�' � ��s �e��':!jlle- ra#i�p�� ,p��o� dO:�(-1Il\ '�poiJs/para,"ôs,�pr{):ii�� pjlJ'eqJJe:�ste ano tratará Educacão Sanitária'

mentos de' m'aior' des· ...que·
c,

c.ft .....w�,ens ...:,,,
'.

. '" ,.!:. < " .....,',� o ' ,
'

,.. ',: " :
...,. �'''''' q

, ,.' t. ro�ses.� ,'_ -;' ,.:", '.�, ,::', 'váriQ& 'eScritores qe reno-
."

"
,

"

", ',','" ",_"""__'---:""_T'
,

' ,Em' o'utubib, óe U� fi "ri:ie,:� Flórianópol1s.
. .A L.B.A, iniciará, du- de faculdades, professôres

,.M'a:fs ,Ma;nJe�t,:ªçõ,es,:. d, ir,Solid:êried, a,� "20: ser� re9Jl�ad9.' à p��i� "1+ têx:ceira Feira do '���::n�e �!�,d���gÔ:!�so�� ��i���r!��: noivas,

ra " ElePOsiçãó '·.de'" Pa,iS'es
.

Livro,.:- promovida pela Câ- d Ed
,-

, ;. '" .

\. um e ucaçao Sanitaria,

d'
..

"

H
'

'0' t'
'"

e, AmigOs, comp�ee.nd,endõ .. � , mata: -:JúrÚór desta capital,
'. e a 0,550: uear. apreséntaç,�o' de ,.to"""'.t,a- sera ,reíi.Uzada em outubro

outro de Puericultura Po-
. ,

• "'-'6 , pular. Aml)os, se d�sti�a�
A culta e conc:,eituad'a' ,�,,:o- V �_:., p�te.ode.. -;.Q?'n

-

denegrir
'

',f�as, .sÍidés,-,· painéis'., e,··.'.ca.r,;, pró:x1mo', na praça XV' de
.... -<:f �- ........ à pessoas -que desejarem

.

nista 'p'���ameQ,tar ,�e ,'�A 'su� brilh�nte .. c�rrej,ra jor' ta�es de realizações t,�ni-' lfóvembro,' possivelmente, iaperfeiçoar seus conheci-
GAZETA!', NAYA SAMPA"IO, nal�tica:".:cons,"'·iruid,.,a." atra'vés co-cultu.riifs,'�,ientí.fic8$.,:,.,'dos. no,rocal!ia primeira Fei-

, < mentos sóbre os dois as-,
em suá. .colurtti "Reporta- dos anos, pela mais 'altll EStad�. UD,i�OS; : Italia :.', e ,�.
gens do' i.egis�àtivo dk:quele hohradeZi',:. e .

dedicaÇã.� pro- R,ep*bJica F�eraI �.• 4le- • De outrá }?arte, o capí-
.

jorn$l, rui. (lcUçii-o do dia 26,' flssiómÚ Tal atitude" aQ manna.
'

"
, : .'

; tulo locar da éâmara Jú-

',�screvj;lu 'Q $eguinte: ;' m:es�� 'temn"ó: esba;rfl ,celD' ,tti'ôl,", intensifiéou tarpbém'
.

DR RUBENS DÉ ARRUDA tra' � lntó��veis prb-,cfpiOS A e}\_-posição será', na. as suas' :'reuniões, realizan-
lMMOS

,." , '

de ,liberdade . de' imprensa, Casa (ie Santa· Catarirta '40; aS agora tOdas as se-
.

JORNALI�+.'A E' ADVQ- tã� árdo'resá.n:iente -défendi- onde também serã1 ," pro,- �tm��feira�, a partir das

GA,DO, l} quel'Q tf!Jlto qeve Q. dos:>pç'r V.� �i êsse n:loti- 'j�t.ados film� !SÔbre Ps lt8-
.

�O haras, �. C�sa. de Sal1-

opimão
',. pubiic'l

.

de n08� V9, associ�O'nos 'lOS de-' ,sun� apres�qtados' ua' ii �14r#'ia;' a. .rua Tenen'
i.erI:a, rece�a. a . iUliíha soli�· maUs: colal)oràdo��s . dêste 'm�tra.,' 'f

.
,

te �n.VêJia.
da:riedàd�, em vü:tu�e ,dos .k>�,' .liipotecando nos- c;::·

. ,

àleivosos �. ataques de. que· '$�,; 'i�strit�' ':'sQlidarieda.-
...C'ON·V'·I_TE ."PA·'RA' '"E-N''T.fRR'Ofoi vítima pot parte', '(;ie d�:(', il.d "estillUlodó Di,retoT. [

quem 4esconhe6e a éti�,' e M�icÚi�,,' Me-deitas Filho 'e' O Colégio Catàrtllen� e o� .,Pádres Jestútas, consterna-
',I,;: mrelto cie,:ci'íúca, às�egu- ,RaUl,'CaldáS' F,ubo; dO$, paTÜCip� o f�l�entQ de"1>e!i'sêmpre lembraqo Di-

iados Íià lel :de Imprensa.
" ',:: ", -, ,.:,. ',' retor Ei Superior "

.. " : .•
,.

'

" ",', x:; x ,"
> '",

• x,x x ')', .... 'PADRE ,ALVINO �T-HOLDÔ BRAUN &1.
: DR. RUBENS n:w ARn,'úpi F1o,I1tt�6p�lis,. : eIP ,27 �e.· inespernd�Úl\\f'.nte

.

oo!om� Ontem;: dia 28' pe 'julho" às 13,15
R.� - .,JORNAL .«j �S- 'julliQ ,4� 191;>4' ";, : hora-s, no Hospital São Seba�t,ião dél)ta Ca,pita\:
1'A.1J9'" ..,... ,:m;::S'fA" '. ';' "MetJ caTo' D.r,' Rubens: 'de . E convidam as AutCIridádés Civis, Militares e Eclesiás-
Virtude in-justificlivel' 8ti� iU� :RarMS ..

'

tice,s, os 17oteSsore!i. os'� '�Ex-alUnos, os Pa.is de
tude t01.riadl!. maioria -MiniS.

.

Ad ler, em: i;b Estado" de Alunos, b�" qqmo as d�S pe81'iOQ,1il ,de suas rell3.ÇÕes para
,tros 1;rib,Urlal :Contas çóntra 24' do cOrrente (\I ign��o- a Santa MISsa de COrpo�te e Atos'de Encomendação
prezado amigo 'e corre1igia:- :j.O' telegrâ:ma com que foste a reaÚzare1l+-se na Capela. do polé�o Catarinen38, hOje, dia

-- ,- _. - ..... - - _"':'-'-'-�,��.... .:;.:' D::íi-iO vg' aceite expressão brinQ.a�', .oCorreü.�.e à :�em- 29 de julho à� i5;30 horas..'
.

:.
. ,

.

.

i. ,." , 'tota.l solidariedadé pt HeHo bnW.Çà: 'a carta, que ,teu, ir-
"

P féretiq ��rá ,do cá�o Catar'lhense- para o Cemité,

LE!. ,OE PR'ORR.:OGA,:C.·,troO,. . ela Silva Hoés9ht
"

r'nã0 ·J'Ej.ime t.e�' :� bo�daqe rio Municipa,Làs 16,30 horl}So
"

"

x x x ,de m.e ender(?Çar, em data.
'

Antecipam; agr�e#UeÍlto�' Pelo comparecimento a
, DR. RUBENS DE ARRUDA de-2 'de iullio,. do ,ano p.p., ma.is êste at.ó de' fé e,pi.e!ia,.

das c'rist�
.

Na ,sessão. de ante-onten;', i.i93, "',,',tie tr"ito.. dá conces-
'.' -,

., :1'....
.

RAMOS'''':' JORNAL uO E&' ,vesada nos s.eguintes, têr-
'

pi Paulo Englert 8J. - Vice-Diretor
d!!r Assembléia Leg?slativa são, p0r ,tlarte do" Govêrno, "fADO" _ NESTA ,,,,mos:'

' "
.

do Estado, o deputado Nel-. 'do Estado, . de' aUxílios' aO$ .

d'
'

'
.

'd' 6 O '-RASe
'" ,''';

d"'"
,

". " , .Receba preza -0 anllgo' e, �COnheço, .. na
. 'iI a" s

'rep'"re's'en'ta O' 'pe o rsan Pedrini, apresentou -pro- Si11dicatos Profissionais Or-·.' comp�nh'eit'q vg irrestrita duas .categOriflS de ,homens .

'.. 'c, ',,'
.

.: " seu p 8-
J'eto de lei; .prorrQgB.ndo ganiza�QS' de, .Santa Ca;tario " , . '. '

1
,..,

"t "..
. ,

.'sclidariedap..e ÍllJustificave ...:.. os honrados 'e ós ou ro;;.
'

'd
.

,,",

d'prazo previsto na' leLn". ... ,na,.··", atitu'de ' âdot"àdà' 111'aiorül ,- :,ii;nqüanto: 6� :priÍlle�ros se S, 1... ·. e,n.te..
"

n.·.a... r.,e..

�n.:ã.O· .', 'O,•...5.·,� �s,�, C",,'..retá, rios,'
.. , :,�:����ifc:;�r�7�s1i5t[��� ,·�t�7��:��e:��::I� ",,' de.",·, aar,ku.lfura",'ie,·;,tn,'\Vic.,osa ,-:, ' -,A,I. i.:"m:;,',::;'�:',:.;t,·.'��':,., t,"t�,�t, <:,qu,(."!é,�m,.;-,' .

I d' .

'd'" P"
"

..

I
"," 'i'�vel p�ssà!l' pt"p<illlo Bátiet pe�a;digrli�t;de:<,Ç;s':óutrcj�, .

n. ústn,a. e', ape ,,;vai·:' . Filhq. " ',,' �,tJe,:.à nãq têl?:i;;-,�stão�isetl, , Ôlmv.�àd�·�o"'·':Mi� 'r�fen� 11nnbéin;l'ao pi'O- Sozinho, na'lledação;;exê�ééii(IO dl'go�;hlé� e aquém
,x 'li :li: to's, já· e até;' ':60 nséó·· de. li{istr\:5 dã.:' AgqcultQ.ra" rf�� je� '!ie' ,lei sôbre o Uso da da minha função preCípua de Gerente, .....,. (explicC)-me: de...

Surgir no "Oesfe',,' Jornalista 'iUbens .'de Ar- petd&.<la':". ,heí'n-"se- em. Viçosa, no ,�s- . �tra. CQm vistas aos .es- Diretor, por estar acamado o dr. Rubens de Arruda' Ramos;
- ruela' Ramos . :DevolVe1\ld&t€;;, l)estã; opor- tado.;,de Mlna� Gpra�s, Y"��� tudoS, sõbre a reforma de Redator-chefe, porque o Amaral, 'em licença, está na

. Jornal '"O' Estado" .

, tutúdade, ,

as honros..qs ex- tes últimos dJas' po . ,:niês a,grâri8.. A· êsse respeito, Guanabara) - penetro na sala do' Diretor, sento-me à sua
Nesta pre:ssões, que em, deternii- de JU�ho, oS Secretários; da. SáJ1,ta,Catarina, leva im- mesa e fico a pensar nos sucessivos,a,contecimentos dêstes
RegreSs�do ontem 'l, F:lo- nado transe' fui di!:tipguiào, Agxicult� doS.'· Eata.dos, . portantes. subsídios, fa- quase. vinte anos, que flui,ram' e nos alcançaram. Por aqui

�ian0pol�si estarreciêbs tive- l'i.1<lnüesto a riÍii1ha homena- para
. de�á.te 'de .matétia

.

zendG-se presente ali !>elo passax;am candidatos .a vereança, 'à' deputação estadual, a
mos' cOx1he�ül'le,nto da inju� gé'm e, iDtegral solidarieda- relacionada COln OIS 'sétóres -

sr. dr. José Felipe Boa�' mandatos federais de deputados e sellàdQres e tanta gente
riosa at�tude de aigmis mi de� agrlColas. das vária$' re- bài�,' digno Presidente do mais: ,uns, por simples cortesia; -oq,tros, pedindo serviços
ni&tros do Tribun··ll ê.e Can- Com admiração e respei' giões d�'país.,', '. rIRASC,' tendo como auxi- de advocada; ainda'outros, uma apresentaçãozinha politi.
tas do Estado n._Út;l, etn avi'- tá.

'

, Durante' O,S trabal:Q.o.-:;, liar o sr_ Mário Abreu, Su- ca, ou urna recomendação de padrinho...
. ,

.

tante telegrama' enviado '

a Fn�ncisoo de Assis ,serão tÍ':\tados' assuntos re-"
. pervisor 'ue AgênCias dessa Todos, paturalmente, correligiollári6s,' aDÚgOs e compa-

-- -

--------------,..,.... . Autarqula. nheiros queridos e atendidos.

Cn' p'R'Uem fior
II

a o'p''0 I"
Pensando, acudia-me' Ínstantemente a doepça do pre-

,

iàll
.

',' li
.

" 1Ii:. " I !1 "

.

,I �fi ,
. Como se sabe, o IRASC zado Chefe e aDÚgo, cuja presença, nesta sala, tem s�mpre

� I .; 81 (Instituto de Refor'Tla a vigilância de a]guns quádros que remiro, na sua galelia
Agrária ,ele Santa Catari- improvisada: ,o prlnieiro, urna imagem de Nossa Senhora

Sob o patrocíi'lio
.

1a sé; Palhoça � Santo Ama.- dades' e� g�ral e o pú�1i- . l).a) vem aplicando, com de Fáthna, oferta piedosa do mestre Barreiros Filbo ao

Secretaria de Educa.ção' e ro da Imperatriz. co da Capital, para part1- êxito, a sua política agrá- � amigo dileto. e em que se inspira constantemente' o nosso

Cultura:" e do: PLA;MEG,
'.

ciparem, dá solenidade 'do ri1l no. Est.ado; de manei- Diretor para as sngestões da fé e de sua imensa piedade
llerâ li1stfilado 'no ptóXiino O 'liÍspeoor Escolar da '«ursO, que contâtá ta�- z:a: a oferecer aos problet para com os flue lhe não compreendem a grandeza de

dorrtiÍlgo' 'à5 19, ,h0rag, "no la; Região, Prof. Milton' 'Qém com a: pres�nça, . 16 mas que 11laÍs de perto di-:- alma, .. ; o segu'ndo, uma maglúfica versão' carlcatm"esca'
:l'J'eatro Alvaro,;de càfva- �iençle, por nosso .intei"� titUlar' da Pasta ,da Eduea- ;Z�:m.. respeito ao aprovei- do dr. Rubens, obra do admirável lápis de Domingos Fos-

lho, o Curso d� Aperfei- �médio corivida as', autori- ção: Prof. Elpídio ·'BarbOsa. tá.me-nto das terras devo- san, 'tpresentando o combativo Guilhen;ne TaU na sua pos-

çoa,Ínento pàra ptb,f�ssô- - ,-- lutas e aQ incremento das tura vigorosa, armado o arco e prestes a partir a flecha
res' de escolas ruraJs (CIl· CONVITE PARA ENTERRO' "

at1�daqes: aaÍicola.s. Dessa. terrível; esta, porém, nunca a,tingiu reputações, neJn feriu

fRm.
l

'

' ,
• . .',

.
" "'.' forniâ, 'ao contribuição que a honorabilidade de lllnguém, Íiinitandó.� a sorrir das vai-

,
.

O citadó ,CUfSO Ç,o_IPO . O Sindicath dOs EstabelecimentOs de Ensino 'Secimdá- O ,M. José, F.elipe Boabaia dades enfatuadas e das mentiras bem vestidas ... ; o te cei-
p

.

seu prÓpriO, nome dii: rio de Santá Gatariná, _cionste�ado, p�rticipa ,o �áleCinien- lev4 aó&, trabalhos que ora 1'0, uin quadro a óleo do festej�o pintor m�to nosso, M'aT'
V,lsa .

o ,- .aperfclçoamento tÓ de seu Presldente,·
.

.

" -.
"

S'e desenVolvem em Viçosa tinho de Haro, que apresenta o busto do nosso ilustre

dê 'professôres de' zpnas PAriRE BERTHOi:.Do BRAUN SJ. , não, é apenaS de ordem, coestaduano e ilibado homem público dr. Aqerbal Ramos

rurais, nãõ tituladós, i'com- ii1esperàdamen\;e
.

falecído ontem, dia ria 'de julho' às 13,ÍS té6n�' ou doutrinária, da Silva, num "sanguúleo" magnífico, Salientando talvez o

l?l�entapstas' e reglona...; horl}� no Hospital São Sebastião desf1l. Capital.' .' -: nem soniente um plano de significativo sentimento de afinidade espiritual e dc soli\
�ista.s.

'

E CÓnviWi. às Autoridades Civis, Militl3,res e Eclesiásti- llçãO, m�, ainda e princi- �riedade politico-partidária que vincula o nosso Diretor
,

Pàl'ticiparãó dÓ 'Curso cas, Smdicàtos. de craSse, Esu"l>eleciméntos de Ertstno, �m pal:niente já. o resultado àquele emin'ellte estadista; o quarto, finabnente, um retr�
que. será' lDstalado : rio pró- como o po'l('P em ge�,al para a MisSà : de, COrP<> ptesepte e de expefiência nó trato do to do Presidente Nerêu Ramos, ostentando a simbólica fai-

jQmo :�a
>

2, em sesSão �O- atos de êncomendaçãó a reàiizareril-s6f na. Capela do CoM· Í:1roblerria em �anta Cata- xa 'presidencial e olhando do altó o amigo elo peito, I de

Iene várias centenas 'de gio Cstarinense. hóie. dip ?Q li .. ;,;,l,,, .�'; l'l 'io :tl'., ..�é:
.

tina, através qa atuáção tantas crUzadas cívicas em com.urn ... Há urna dedicatóm

professôres .

inScritos 'da : O féretro saint' do r..,;,�ltio Ca.tiririense' para o c6mit1é- do !RASC. expressiva sotoposta ao retrato do preclaro catarinense; é

Capital, Biguaç6" São '.10- rio Municipal àS 16,30 horas.
. ,

esta: "Ao Jú, com um fraternal abraço do Nerêu Ramos"·
Agradece 'pelo compl3,l'ecrmento'à inais êste ato de fé'e Aliás, é de salientar ASSinl; corrido o olhar, deponho-o à mesa do meu Di·

piedade cristãs� ." qlfe o nosso Estado, tendo- retor e vejo a sua bíblia política bem à mão: � urn exero-
.

,Pe, Paulo Englert SJ. -f.-. Vice-PÍ'esiden� se constituido pioneiro de pIar dos "Disçursos" de Nerêu Ramos. Cflrro·lhe .a primei-
uma polítiça 'agrária de. rá página e leio ,a dedicatória muito' signi(icativa -' e nun·

,âmbito estadUal, vem ser- ca tão sigirlficativa como boje: �Ao Jú, príncipe dos joma·
'\"in�o de estímulo e' mes- listas catarinenses, COlll O abraço do Nerêu".:
'mo' 'd;e" U1odêlo pará. outras. ' Fica-me, Úisto, a impressão inci$iva (Je qUe, por ines"

wnid�e& .' Q� ,Federação, crutável fôrça, fui levado aos dias de ()utr�ra. parll- que
. 'lPodend;ó, portando,' dar trouxess�, atualizada e revita.lizada, a honieriagem (io in�ig·
exceieilte contribuição aos ue e 'saudoso Preside�lte ao Jú de hoje: "Prúlcipé�· dos jur- i:; Í;I
estudos com que se preo- ualistas catariucnses;'.

."

cl.\pam os, tllteres..l:laU0S; .

na

,t'�'�ãQ U� ,:'J'i�O;;aI.

, Os Rad:a�istas· e o p'arlamentar
. '.' ';'

.' .

Quando a entidade 'dos tiâ()rdifi�,rio brllh.:O: l'eprEt
radialistaS recebeu sna catF ,senta éi' i)ens�me'�to do �
ta sindical, um lmtigo ho. .. vêmo nessa ,Co�eni;ia' Casa,
'nem de rádio, a.sslJmpu ,�

. mas, 'pài'� nós" ó�' homens
tribWla d'3, A�sem1Jl�� L&., g� �'�di�, 'n�o pOqê:iho� e*.
gislativa de SantÍl, Catarn:a, qlfecer:. a sll:a ,trajet6ri� pt>
'� propôs aos seus pares um ia radiofol1ifi. f!Qri.?-nopOU':.
voto de congnltulaç��: taria q1,J�, pOr "làrgos ' �nos.·
Quem assim falava era. o Q(>,ntou ,cÓm' (> brilh? de, s\j.à.
deputado 'Dib Cb,erem., " inteligência'en vários sete;>
,

Agor�, aquele 'parlamep-, n;s,' 6ulmin�cÍo com 'a sua
tar veio de receber m�nsa� figura, à, )rJ3nte qe' uHl do�

, gem ia agradecL-nentos, fir- 'postos (1É�' dire�o" cj,à Pie):
,

madà pelo, preside,nte Ed- neinl dó �ládi,o erri nossa

gard Bonassis çla. Silva, que ç:�pttal" Por t1Jqç, is.so, '�Gl;!i
diz à certa Altura: "Vossa- te� �OT �PU.tf:!;q0; os

Excelência hoje exe�e, as (l,bari�im€:;tüs da r,h'if.e.,
e!evadas !Wl0óes de de:;>u� pelt'., gentil'e2i<�,. de sua' PT\),
tado à Assembléi-'l do nosso posituta que, a

. �odos sens!-
Estado, 1?em pomo, com �.: �i1íZOlf,.

A cidl1de de Campos No-
,

vos está em vias de contá'r

com uma indústria de· fa�

bric�ção de papel ,a ser

inaugurada . nos próximOs
meses.

pital, o deputado. Augusto
Brezol�;, que se aCha licen

�iado da". Assemblei� LegiS
lativa até 'meados de agô�
to, salfe�tou' ,que à· inaug-J..

.

ração s�rá prestigiacta pelQ
com,parec!iil;'mco de> G,over�
nador celso Ramos.De passagem por esta cà-

A�nda' O Carbo·Qu!mka e o
r

P·, t S'I'ariÔmen ar Ulfno

A industri� carbo'qtúmié:d res, do Sul <io 'Estado.
continuá na ordem do dià' 'Onterp" Ó, .. vice:-Uder dl}
das preocupações, nó Esta-' bancada ;do PSD. retornou
do de Santa· Ca�rina; ten, . �e Crleiümá,' onde piutiC!'
do em vista a impcirtân6ia Pau de Oov�s estudos a re's�
de que se, reveste para fi, �ito da momentosª, ques-

.

nossá economia: tão.
'

O deputado Pessedista À re�rtage�; Sua Exc;
Paulo Preiss t.em sido um lêneia decla.rou � qtte está
dos elementos mais . ativos - prestes g -se ,ina.ugurlir, .em

na coordenação do : aSsunc Santa ê�tarina, a radio$'$'
to, não s6 pel� análise a era da ,\hdÚ8�riá '�jl.roo-qtii-'·
que procede, da tribuna da mié�, &brwdó nóvà trent�'
Assembléia Legislativa, co- de progrésso na baciá caro
mo tl3,mbém pelos freque�- bani/era dà terra ba.rrig�
tes contatos com mineradO- verde.

, Ao Comércio e Indústria
.

,
. 'I" .

As empresas de transporte, de cargà que fazem o tranS-;
porte nos Estados de S3p' PaulQ, P.'lI'�fiá, S�ta Catarina �

. Ri� GraQde �Q Sul, fi1i�dali ao SindicatQ de Classe na c�
d.ada de São' Paulo', I;!nl réuhião reàUzaqa,' apóS in1nucio�o

. .,�
.. . ..... .

.

. .

r \ .

"

estudo, tendo em vrsta o enorm.e e .crescente: auri'lento- ha-
vido em, todas !;ts .utilidadeS imp�scindívéis áo ttansporte
roàm.iiál'io, deUbel'ur:un p.;:tabelecer' um aumento aproxi-
1���C;_0 U,:'; v,;'" -�'.i;"a por: ",' � 9) :sóbl'U os ii: I;)S ãtualmei1'

cohracl0S. ,.,�i iusj''':;,C0 de31'a f':§hml. Of:'
'

vi-

à,in, rrl,ante�liló: �leGciG o 'phllcÍpio (IQ ano,
ão Paula, 15 de juJ,..'lo de 1964,

. . .

" .; ,;'

"r'

��'::, gro•..� C8U1. .�
CO" ,�: apJ'eS1llll�o.
\te ,um iproJtto de' Refo�
�árla, . elaboràdo pela 50-

c�··Paulista ··de :,Agrono-
.JniL- ., ,:'.'

Dr. Rubens d� Ar. u�T
Ram�s

suntos, t!,lis como enfer- ,

meiras, atendentcs, alunos·

As inscrições para os

dóis cursos se acham aber-,
tas no Edifício da L.B.A. à
Avenida. Mauro Ramos no

horário das 12 às 18 ho
ras toàos os dias úteis, ex
ceto aos sábados .

1 a. ReuniãO 'Reg�onal de
CooDenrtivismo •

o cooperativista. Tea
tino Cunha ,Mello, Oficiou
ao seJ'lhor Secretário da,
Agricultura, convidanào-o,
'e�peciahnente, para par
ticipar da Primeira Reu-

nião Regional de Coope
mtivismo, que vai ser rea
lizada em Blumenau na

Sociedade Drámf!.tica. "Car·
los Gomes" no d.1.a 1. de
Ag-ôsto �l'óximo.

. ,Esia Cas�1 SHa no Jardim AHânUco,
Pod,e Ser, Sua

Presente de A Modelar,
-

·NOTA,
. Em: virtudé' do fàlecl

plentá tel?entinó do,·ª_Y�o ..
fB,dre Braun, fica'· trans,.

ferida, sine. die, á: scileriJ.:.
tlade de inauguração do
Museu do Homem de 8a111-
'. . i '

baé1Ul que' €s' a\;<1

l?a�ã se�tar��
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