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URSS continua amê,açando abandonar a

o
MOSCOU, 29 (VA) ..,4 6

pedida do Chanceler 1?tfãni
co Ricbatd Butler, o Pri
D'lp.Il'o-l\!l1nistro NlJdta. �s.
üev -coneordou ontem 'em'

"esperar e ver" o des�"ol:
vímento da situação' no
Laus, antes 'de decidir �e a

URS� abandona ou não. � .

co-Presidência do organi<;.
mo d8. Ooníerêncía de .:Ge·

nebra encarregado de 1l1.Un·
ter a paz naquele país.
o Premier Soviético ·con·

cordou ainda em examinar
a possibilidade de, sei' con

certado um. tratado de pros
crição da difusão das armas

nucleares, �pesar do. projo
to ocidental de constíaar
uma fôrça nuclear rnultila-:
teral dentro da OTAN, com
partlcíoacâo

'

ela Alemanha

Ocidental.
Anteontem, à sua chegada

a Moscou, Butler- deu 'a c�-

-------------------------------------------------------------------�----- tender que o motivo essen

cial de sua viagem era con
seguir que J3. URSS retiras

se sua ameaça de abando

nar a co-Presidência do re

ferido organísmo, a menos
que se convocasse nova co»

Ieréncía Internacíonal- -sõbre
o Laus no mês de agôsto.

. Segundo. esferas autoriza.

das, Butl€tr disse a Krus-

chev que seu Govêrno. e o

dos EUA não se opõem à

convocação
.

da ooníerênéía,
se as nações comunistas

aceitarem certas condições
prelírnínares.. entre as quais
figuram" um

.

armistício ere

tívo, a 'retirad!;l.
.

das fôrças'
comunistas para. as posí
ções que ocupavam antes

de suas últimas otonsívas e

o reconhecimento pelo Pa

fhet Laus . do Prírueiro-Mi
nistro neutralísta Souvanna
'Phouma,

Irmã de
.

Fide) vem
mesmo para o Brasil

RIO, 29 (OE) - o Chan� Cuba, venham a adotar a. Castro. A Embaixutrlz da

celer Vasco Leitão da atitude aprovada pelos ele- Cunha, ínrormou aos jorna
Cunha, chegou esta manhã mais, conforme determína o listas no aeroporto, que .R

à Gnanabara procedente de Tratado do Rio de Janeiro. irmã de Fidel Castro, Sra.

Washington, onde nartící- E,sclareceu que a posição Joana Castro Ruiz, virá real

pou da reuníâo da Orga�i- do Brasil, não,mudou, ten- mente ao Brasil e111 data a

zação dos Est.ados Ameríea- do evoluido desde a reunião ser fiXada. De Washington,
nos. !iirmou no aeroporto .de Punta del Este, porque a Embaíxatriz fez ·uma -Iiga
internacional elo Galeão, de l�. para cá" foi positiva- cão- telefônica com a Cída

que espera que os
: 4 países da tiefinitivamente a comu- de do México, falando com

que não votaram contrat nizaçâo do regime de FideI uma 'irmã ele Joana, que
confirmou a ínterieão desta,
em vir fixar residência de

fínítívamente em n08<;0. país.

Frio continua matando
São Paulo
BREVE:

,

MUIT4, .MUITA COISA 'CUSTAlA
MAIS.·BAllATO!

.

POBOUE? OliDE?

SAO PAUW, 29 tOEI

19 pessoas morreram na cu

pítal paulista, em conse

quência da onda ele ,frio

que assola a região, A Po

líci!i íntorrnou quo o núrnc

roo ele mortos lendo f, uu

mentar nos proxim . .),,:,. cliR�,
caso persista a lJl?""',' fri:\.

. �ntes oficiais revelaram
que grande parte dos mor

tos é composta de índígen
.

teso

C�ntrabandG ..di café
SAO PAULO, 29 (OE)

Foi preso um dos trípulan
tes do . avíão das Linhas
Aéreas Paraguaias, que foi

Castelo recebe a proposta orçamentária �_�l�:�P��_C��:_:t:��Sj�.O���!�:�-

BR.o\Sfr�IA, 29 (VA) -. O Planejamento e da Fazenda:' Presidente Castelo Branco ..
- ......·----- Encontro na ON•. U

Presidente da República. de- fazendo a' análisê. do traba-:
>

que o enviará ao Congres··
..

verá receber hoje a propos- lho através de confronto 50, acornpanbado de urna Voto ao. l\lGSCOl.'. 20 (OE) - Con-

ta orçamentárta do Gcvêr-, com orçamentos anteriores. mensagem já pronta. , Ieroncíaraui durante 4 110·

no para 1965: à qual fi Di- ..Já feito de acõrdo
'.

com A proposta orçamentária Ana!fabeto
raso esta manhã, a portas :

visao de Orçamento do plano etaborado velo Minis- reduziu a pouco mais . d�." Iechadas, .
O· primeiro mi-

DASP' juntou um. relatérío térto
'

de Planejamento, .o Cr$' 700 bílhões o déficit de :BRASíLIA, :)0 (OE I -- O nistro sovíétíco Nikita Krus

elaborado coüforme orieri� trabalho não merecerá n!:;-' -Cr$ '1,4 tr�s. Ql1e" ó. (;(). Presidente' Castelo Bmnco clw·v e. 'lI Tliant. S\3cretário

ta.<;ão dos Ministérios de n.hUJll� re�� ele parte' d9.....·"ê�<? de�sto' ptev:f� ,Para· deéidiu enViar nóva inensa-
..

---:;:---.--_---4,___..;,----�::_.;._--_----
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. �.,. .. r��'" .::."�7 '. to"w' :rel'.),tlJrio 'su}J]('rnen- do emênda à Const-tul','no

.

Pág'-amen1o"das Prresfacões
A','nda O Ca'so do··s ·eh ·"n·e

.

e'
..

'

.

.

tar, á ilyfo�maç�:io que �e, par"! que seja estendido o •

. .' ,

.. I
.

S S 'tem, é que .. foi elaborado, direit.o de. voto fl.(j :ma](abe·

RIO, 29 (OE) - O advo- contra os 9 chinêses; e que com a preocui:>ação de que ·to. A informação é do se· Impos'to de Renda
gado Sobral Pinto ..disse a própria carta. aüresenta-

.

suas çonclusões não fós�f$m nador Vasconcelos Torres,

continuar aguardatrdo Tes- da como de llutori� de wrÍ levedas a púl)UCO antes 'de a.fLrmando qlH3 a nova emen

pOiS ta do Presidente da Rc· dêles, 'só f!.parCúcu um nu· ser cnçaml.nhachls 'lO Pre· da terá gni�1des probabili.da-
pública, ['.. respeito da solu· tomóvcl, U.t"H mês após. as sidente Cast-elo Branco. des de ter aprovação.
c;ão que pediu' para o caso prisões. Investigações poso

.

dos 9 chinêses presos nos tm;:iores,. reVell1ralTl que o

primeiros dias de revoh� ta.l autom6'.'el. IÍf).o pc,·ten.
ção. .'\c.u?oiu a sr. Sobral cia'a tlé.''.1!1um cios' dli1l6sei'.
Pio/to, que nada, foi proV'ldo detidos:·

do . contrabando de café dd
Parnné para ·J'..ssuncão, no

Paraguai. As autorídadcs da
4' Zona Aérea, não ínrorma
ram a identidude do deti
do.

TODOS CORRERIO PABA
COMPRAR BARATO

ONDE? POROUE? O ODE?

Pedida a prisão de ex chefe do
Serviço de Iníormacões

BRASíLIA, 29 (OE) :-",. O

Procurador Geral elo Dís

tl'ito Federal, pediu a pri··
são prpwntiva do sr. !lmar

Cândido Costa, O ex-chefe

çlQ _'1)er�i,,:,o • :N'1éi)::maJ de Tn�:
Iormp/;ões do gCl",êrno João

GouLn rt, nos primeiros mo

mentos da revolução, des·

truiu os arquivos ·da repar

tição que é suboI'dillada ao

Departameúto Federal de

Segurança PúbUca
:' ....

,

Geral dn ONU. Segunelo [1

agência Tass. p:lrtic.ipOll
também do encontro o sr,

Adery Gromlko. Nada trans
pirou ela reunião,

CqIlJiBI�nto .

ELlZA.BETHVILI..E, 29

(OE) .,;_ Anunciou-se hoje
ertl ElizabethvUle, que a vi

la de KOt+tolo na Província
de Katanga

/
do Nórte, foi

abandonaela pelo Exército,
e se encontra sitiada pelos
rebeldes comunistas. A po

pula,ção fugiU ontem.

do

A DeJ'ogac.ia H.egional do cimento da p;·est.aç:úo �c

Impósto elc Rcnda. expediu guinte, ('ol1iiidel'nr-se-ú \"(;n.
nota alertando aos contri- cicia a c.livid�J, global. sujei.
hui.ntes pl:!Ta o di.spósto no tando-se o devedor à s'un
artigo lO d·'). Lei n" 4.357, de ções l�gais."
16 do fluente mês, nos se· Adverte, assim, aquela rI'

C·:.f·e'·.· ...-t:on'·.tl'nua. Sendo·0 P.roblc,".ma ::,'"tlIntes téJ'mos:
.

PO,rU1;.8,o que. correndo.' tal
� .\, "Ressalvaelos os cásQs. e1:-- sitlla�ão: Cl I'csta.nt8 dU1:-

mi1mi ,'40,. ela Cjllpla elo con·
. pociais pl·cviEltos. bn 'lei.::; pJ;estuçúcs ':clcvcni ser pagn

VÜ1.)�b;>:�dtUril'�!Ci'DÍl&1. Os co quando :J imporHIllf'ía, do
.

de uma sei i:CZ. C.l]) fabo dI'

l1lerctnnteé; apoi.alll (·ert.-" tl'UFli o ró:, �'xigÍ\'úl patee1fl' cobr8.m;a U111iguycl, acresci.

.m0clielas ela diretoria da clHlmmle, vcn<:ic1a Ui)'la preso ela elas multas. ele tnóru ca

IEC, lllas as consideram ti· ta<;üo e nü.o paga até o ven· ·biveiS.

midas e iné'lpazes do resoi·

ver dcfinitivl.!-lllente os pra,

blemas ela eomercializaçãu
e exportação elo café bra''l-

.. Prefe1tO·

S II d":
Alasfado.

epu a ft's' hh�RbI::.'9 (OE) -' o

,

II

. :�itoA�:n�aI����t���, P;�
.

Enfermejr�s QÜerem.Aumento
l'l/OS

. afast.ado de suas. fUllÇOO)l.
.

RIO, 29 (OE) Enfer· justruiien"to· na

'por 180 dias, de acórdo com meiros e demais· emprega- ÚO%..
.

.
.

deCisão da Câinara MunI- dos em Hospitais '" e casas

ClIAt\1l>ANHOLLE (Fran- cipal daquehi cidade. O ['J.to de saúde. estarão amanM,

ça), 29 (OE) "Estaelo decorre em virtude· elo in· discut.indo munento salu

moral bom, mas apressem- qUélito instaurado pelo pr?· riaI com os empregadores,

se, porque a terr8.. não çla:: prió Legislati\'o, para apa· no Depart8..mento Nacional ..

mora a cair", Frase patética rar irregularielades ela S'.I 1 do Trabal.ho. Àquela catego
pronunciadà por um dos 14 administração. ria profissional, pleiteia rea-

trabalhadores que' ainda se
--------

��E�;:!�:::�;�����:m�� ·Pedl-"a· ·prl·sa-:t p·r"...ve,nt'l·vanhoUíl. Há mais de 48 ho-. U II f'
ras, êles se encontram en,

d"'P d II'·terrados vivos nas proful1-

..
O .' a .re· .. IpIO.·.dezas de um pôço escuro, a·

espera do milagre que lhes

permita escapar de morte NATAL. (Rio Gra�dc do----.----.-----

horrível. Norte), 29 (OE) - O presi·
dente do inquérito policial- ·Crédl'fo ao BraSi"'
mililar instaurado cm Na:

-----........�----.---------..:__.. ,/ ruo. �o. (OE í -- Porta, V\)Z
do . Gonsçlho Sn1l81'iol' do

qüúúh'Clo Ii;:';pOl'Lador ela ('a·
·

ré, .. i11fo.rn!OlI". que· o eomó·l'

Ci0. receb.au "com ref:ie.:·va�'·,
o discurso' do Presidente· do

JJJC,. pronun.éiado na A3�

50daçflo Comercial <:1<:: Bani

to:>. quando fJ."visou que "ui
defender em Londres a di..

..
,'.

de

Serão Extintos Empréstimo (ompul·
sório e Imposto de SolteiroSubversão na

Venezuela'
RIO, 29 (OE) :.._ Está 8€1;

do ésperado 'l:linanhã' Ila
Guanabara de regresso· de

.. sua viag�m. a .Washington, o

sr· Vasco Leitãb 'da Cunlla.'
,Na c(aihtal nort��ameticana
"I

' �. �. I .
'

.

chpfióu � deIcg8.{;âo· 'brasi-
leira à reuhtao -' dê chance
leres que estu�rapJ a apli·
cação de sanções contra

Cl1�, acusada· de subversão
ná Venezuela.

' "

leiro.

RIO, 29 - O impôsto. sô·
bre a renda pura solteiros e

o empréstimo compulsório
só serão �)hraelos �té ele
zembro vindouro. Serão ex

tintos em janeiro ele 65,
f;túuncia o Ministério ela Fa·

zenda. Com relação ao caso

dos professores, jornalistas
e magistrados, que goza\'am
de isenc;ão do pagamento
do IR, de acórdo com eb.;

positivo constitucional. us·

elarccc a Divisão elo Impôs
to de Uemlà qui:: a, pm'tir

de. agósto lhes será descon·

tado, o tributo, retido na

fonte, confonné alteração
recente na Constitui{:ão,·Ferroviários Querem aumen10

de 100 % Irre'gularidades
na CMTevii dos Ca�llpos Eliseos, a

propósito da reunião dos
ferroviários da' Cia. Paulis

ta, dia 7 ele setembro em

Rio Clai·o. A cl'1sse, reivin·,
elica aumento de 100%.

SAO PA{.JLO, 29 tOE) -

O Estado não tomar:1. co
.

n:1ecimento de ameaça ele
· greve por parto dos fero

roviários. A :informação ·foi

dada pelo chele da Casa Ci-

SAO PAULO, 29 (OE)
Encontra-se detido .. inCOlll1J
nicáyel no Qumtel do CPOn.·
em São Paulo, o C'.lpitã(1
Joaquim Leite ele Almeidn.
PJ prisflO sucedeu ao depol
mento prestado p810 Dire·

tor da ClVITC, no inquéritp
policial-militár sóbre irregu·
laridades· na emprêsp.

Prossegue a �!eunião de
Secretários da Agricultura

WNDRES, 29 (O:rl:) - A
Grã·Bretanha . concederá ao

Brasil um empréstimo ele

..4 milhões de' libras esterli- .

Das att'mdendo 11 )!ledilio de

assistência financeira. O

emprfstill10 faz parte do

acôl'do firmado re�ntemen·

te :em Pari.s, visando a con

ced�r créditos áo Bras.ll •
num montante de 300· mi

lhões de· dólares.

tal, contra os envolvidos de

uma ou de outra·. 11laneira

110s atos de subversão do

Goyérno depôsto, 'pediu, 11.

'prisão prl'lventi.va 'do pacire
Alípio de :heitas e dO' ex·

deputado Leonel Briwla.

DiB�,e o presidente. do IPM,

Capitão "F�IJin da Cesta, que

dispõe de f'!enlél"!tC'S que

justificam fi prisão elos dois

a ,qualquer momento.

Remessa
de lucns

,Mineirós
Sofenàdos:
PARIS, 29 '(oE)

cia para. produção e f}bIilSt&
cimento. Ontem, o Mil'lÍsté

rio da Agncultura propôs
pr0grama

.

de fillanciarl1ento

agrícola por período de 4

anos consecutivos. e não

mais de safra pam safra,

HORIZoNTE,. 29BELO
(OE) - A reunião: de secre·

tários de agricultura, que

ontem foi inàugurada em

Viçosa, prosseguirá hoje,
em s�us traballlps. Os te

mas pl'ineipâis ·do certame,

são a refotma agr'lria e

abastedmento. Hoje, uma

das cOllrl15sóes estudará O

·

assunto das el11endas à se

rem ápresentadas ao proje
to· de rl:)�brma u:;rária do
Govél'no. Outra comissão

estudará plano de emergên·

Çhanceler Argenfino ve� ao
mo, 29 (OE) -- Chega

súbado ao Brasil, o Minis

tro de Relações ExteriOres

da Argentina. A convIte elo

Gove;rno brasiJeiro. o sr. Ml

guel Ange1 Savana Ortiz.

pe1'lllunecel'á om nosso país
até o dia 6 ele o.gDstO.

Bom-

BRASfLlA, 29 (OE) O beiros e mineiros traball}am
em rítulo �l.erado .na, mi

na de cal de ,C1lampanho'Qe,
'na França., tentando resga
tar 14 mineiros. que fica·
rail1 presos no ,interior 'da

mina, em Virtude .de um

deslizamento' de terra. ·Se

tudo correr bem, os minei·
ros poderií.o fH resgatados.
':Lté amanhã cédo.

. Senado deverá examinar
.

ainda hoje O projeto orhU1-

do da Câmara Federal, que
trata da re�essa de luci'os

para o exterior. Por outro

ládo, informa·se que o Pre

Sidente Castelo Bl'!cl.nCO rece'

berá ainda hoje a proposta
orçamentária para o exercí

cio de 1965. Á proposta, re

duziu em 700 bilhões de

cruzeiros, o déficit de um

ttilhão e 400 bilhões, pre

vistos pelo govêrno ante·

rior.

Gasolina vai aumEntarCasamento da
Filha de JKMascars�os assaltaram

Delegacia �e Policia

.

I
'mo, 29 (OE) - Os pre
ços da gasolina e dos· deri
., adas do petróleo em geral,

SAO PAUtO, 29 (OE) -

,5.0 ser majorados. Ontem,;
Mim de ast:iistir ao cu"u,

a comissão integradu. pelos
mento da fi.lh'l do ex·sena- Ministros da. Fazenda, Viu
'lor Juscelino Kubitschek, ção e Planejamento, con

emba.rcou r;mtem C0111 desti: cluiu os estudgs n1iativos ti.
no: a rortugal a Sra. COI1- alterações n.1 cobrança do
celçao .

da Costa Neve:;;.. A

p�tia.tl1entat paulis1Ja, :mo:s·

ttoq-�e decepcionada com 11

qesagremiação m.s hostes
r8volucio!'lárias, a.centuahdo
seÍ" Í1nensas as r€Clu:nlaçõe�

impôsto tp1.1CO, que incide

sôbre conlbustiveis e lub.rl
ficalltes. Entre as· altera
çOes, estão o aumento de

preços e exti.nção d;!::; quo
tas do impôsto único, que
o Govêl'l1o Federal destin

aos Estados e Mwrldpios.
Pfesidente do· Sindicato

· dos' Aeroviários 1
I .

\ •

SAQUAREM.A (Estado do

Rio) 29 COE) - 4 ·mascara

dos assp,ltal'am na mact;u-

gacla de hoje a Delegacia
POlicia;l de Saquarema, ton·

táno.o lipertar dois presos
que l1li se encont:ravam.· Os .

assaltantBs troc!1tl1lll tiros

cani' o Delegado õ.e Phmtão,
,,1'. ulisses de r;an'u!ho e

dois dAtes conseguiram fu

'gk' num jeep. Os outros

ALGO DE BOM ESTÁ POR lCORTECER
AOS OUE MIO PODEM GASTAR A

. :!t'linMUITO" .,�

.

.

,(iB�UE? .,�ONDE?
.'

,-=";i;U.;;::o:;��_

PaUlo. Possivelmente' all1cm

boje, O sr. Mtl.r�lo Pinheito
seja �pca111inhado aO l't,i9.,
para pi"est.'ir depoi_ment@
em inquérito-policial-inilita:r
'úo Ministério da .AE\rol1áuti�

...
" .,. . I' �

SÃO PAULO, 29 (OE) -

Foi apreS!311tOO()' preso
ma:..nJlã de boje <la Comando
da '4< Zona Aérea, o Pl'e::;i

d_ente do SÍl!d!c�t6 dos Ae-

..

l'oviários do �st�do. de Séo ..

alta

. dois. fora...rn presos,

;ii'...
.
!.(. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PARIS,,29 (V.A.) -' A
polícia .fraricesa prendou
ontem, por ordem de um
trihunal de Oeneb�a 'Ra
damés Trlijillo,' -o � filho

mais, moço do ex-ditador
,

dominicando, sob a acusa
ção de abuso de confian
ça ftirto, falsificacão e

,

rõubo. Radamés foi
-

con-

- Osvaldo Mello-

COMO ESTA' A VIDA' E no entanto não -há culnados.
ou culpados, Não existe, mesmo não pode' existir um'efeit� ,

.que não proceda de .uma causa.
Se existisse seria Um'1 aberração, entretanto, a situa

ção em que se encontra o povo brasileiro: parece uma ex-

cepção á regra. '

. -e

Parece somente,' Parece porque não, foi descoberta
ainda a causa dessa, alta vírtígínosa de preços em todas
as, coisas. Essa subida exageradíssíma de preços, dia a dia,

'

a cada hora que Passa, chegando em menos de três anos,
á cifra calamitosa de mais de 300 por" cento mais de 100
por cento ao' ano.

' ,
.

Assim dizem as estatístícas que' esÚmam essas cifras
alarmantes com' as finanças desmilinguidas e as sucessi
vas emissões que não param, que' 'hão . podem parar, por
que, senão, o país parava também. ·Et· .então, viria o, pior
o caos á beira: do qual estamos. ,

Tomam-se providências, .saíndo as vezes: notícias que
paracem promissoras, mas que logo se desvanencem na
dura e triste realidade.

O Mercado Público, isto é verdade; vive abarrotado,
numa fartura á vista, mas os preços altíssimos.

Ali como nos Mercadinhos, 'não se compra uma ver
rlura seja qual for que não custa no mínimo 50 cruzeiros,
Da banana a laranja, do xuxú ao mamão, êste, já custando
o quilo cíncoenca cruzeiros.

A carne, sabemos, ainda lá pelo mais caro. Assim o

açucar, o café, também o proprio sal, como também o

peixe e que por sinal desapareceu das, bancas. E o leite?
Que poderemos dizer do leite? Não há. Ainda ho ie. foi to-

, .�., .

talmente (ontem) suprimido do consumo pü:11::';l), scgun-
do aviso feito á população pela p:' ��ri" :':.:1a.

E assim estamos.
Assim vivémos.
Isto tudo são apenas, efeitos.
E a causa?
Só um novo Diógenes poderá encontra-la.

Bôa. Residência.
Família 'de fino trato, neC:és�sità· alugar

uma boa residencia no centro ou proximida
des, tendo indispensavelmente quatro quar
tos e demais dependencias nescessarias aos

conforto.
Damos garantia e referencias. Propos

tas para Rev. João Poe, Rua Esteve Junior
n° 47,- telefone 3402.

1°/8/64.

HAVERÁ ANSJA'DE. CUlPRAR
ONDE? POmBE?

duzído imediatamente à

prisão de Evreux A ordem
de prisão estava acompa
nhada por um pedido de

'e:x<tracUção, sôbre o' qual
"deve decidir a justiça de
Ruão: .�

Acredita-se que Rada

més, sua mãe, seu irmão
mais velho. e seu cunha:lo
eram procurados 'pela de
núncia do Govêrno' domi
nicano, que os acusava de

'malversação de fundos do
Estado.

Confirmação

Em Ber�, Sujça;' um
porta-voz do Ministério da

Justiça confirmou ter sido
soÍicitada a detenção e ex

tradição de Radantés .Tru
jillo às autoridades tran
cesas, Disse o' porta-voz
que asolícítação

.

foi diri
gida primeiramente à Es

;panha" "há alguns dias",
antes de serem recebidas,

[nformaçõea de que T_rujil-

Voltamos, hoje, a falar de

outro assunto da série de

conhecimentos que vimos

apresentando, sempre que

possível, através .desta colu
na.

sejo de -socorrer, de atender,
de 'esclarecer: e salvar' seus
crentes em horas de afJição
e dor; dá, isso, uma, idéia

perfeita da honmonia rei
nante entre os diversos cul
tos nos Xangós do Nordes
te.Vamos hoje nos transpor

tar. para o nordeste brasilei
ro e falarmos algo dos Xan-

•

gôs do nordeste.
Os Xangõs do nordeste.

embora fortemente marca

dos pelo ritual dos Candom
blés da Bahia, mantém ca

racterísticas próprias,

Entretanto, é preciso dei
xar bem claro, os preceitos
são obsercados à risca, em

bora, em alguns casos, ha
ja concessões ao Protetor

que o determina e o exige
dentro da sua LINHA,

Assim, enquanto o Can

dorr:blé
.

da. Bahia se vem

mantendo mais severo em

seus preceitos, mais Iecha

do, 11,ó, 's puro. em seus rítu
ais, os :' .angós, mais liberais,
já admitem certas mistu

ras.

Nunca, porém, tais con

cessões são feitas, nos Xan

gós, no que se refere às Leis

originárias da Africa, rece

bi�\s dos antepassados, e

que veem mantendo imutá

veis dentro do Culto, em

qualquer Linha em que seja
executado.

No Xangõ há a concep
ção de que o mundo celesti
al não está demasiadamente
distante e nem : em, plano
tão superior que afasta a

possibilidade de entendimen

tos entre filhos e Deuses.

Quanto a isso;1.sto é, quan
to a êsses, podemos assegu

rar, que não são, não" fo

ram e não poderão ser alte

rados.

Por tal motivo o crente"
pode conve:sílr diretamente
com seus Orixás e Mestres,
sendo consolados, e, s_?ciJrri
dos em suas nescessidades

materiais.

Assim, meus caros leito"

tores leigos' e umbanclistas,
cremos, embora por alto,
ter dito algo que, se D5.0 for

para conhecimentos, porém
temos <L certeza ser para sa

tisfazer a curiosidade de

muitos que nos aconpa
nham.

E' fato comum, no Recife,
encontrar-se num mesmo

Terreiro, tanto Orixás africa
nos como Mestres de Catim

bó, amoos irl:l1,anados do de-

Saravá a umbanda Univer

sal!!!

.Zanzibar Lima

SALAS DE FORMICA
Maravilhosos e novos cq�idntos com Bufe

Mesa Elástic� e Cade��as Estofadas con

Revestimentos em Plástico

Conjulílto co'm,

Bufet de ,1. ,go,
\

Cr$. 260,000·,00 ou
;\

119 pagament�5 de Cr$ 3400.0,00

Conjunto com

Bufet de t,90 1.0 pag·a·meflf·os de Cr$, 36,QOn,OO,

Cr$ 320,000',00 ou
,,'Co.nju n.f:o com,

Btlle� «te 2,29,

Diferentes Conjunt-os
à suá ,Escolha,
em Fórmica nas, Câres
TECAouJ�á'
com �ec?r�o, �,;,,;, .,:��'�,

-�_

, �ornuca, B:r.�G�:.

,.

.' (

MOVEIS. CIMO

lo se �,cb!l.va, na Fr.a,nça.
O informante não quis re

velar os- mobíeos da. peta
ção, embora tivesse confir
mado que se "relaciona
com assuntos da sucessão
do extinto ditador Rafael

Trujillo".

V.A.) � Nilrolai. l?olgorny,
membro do Presidum e Se

cnetázão. do. Comitê Central
do PC soviético, chegou
ontem- a es-ta capital para,
uma visita de cortesia,
tendo 'conferenciado com

Seghiu-Dej, Prímelro-Se
cretárío do Comitê Central
do Partido operarão Ro--

\
Podgorny na Rolônia

BUCARESTE, 29 (FP meno,

SaJliampo arnreaÇ.i as "misses'
Rio 29 .CVA) - Com. várias candida

tas ameaçadas de sat..ampo, I?orq.ue tiveram

,

contam C0m a lVEiss. Costa Rica, .. atacada pela
doença, o' concurso de Miss Universo entra.

amanhã; em sua. fase' conclusiva - com a es

,':.colha da. NI.iss Estados Unidos que, na noite
<de 'sáhado, dispusará. com mais 60 concor

'rentes o titulo mundial.

Enquanto, isso, Vera Lúcia dos Santos'
.>Miss Guanabara, anunciava que parte dia :j

,

para Long Beach, levando, apenas 'três ves

tidos de baile, sendo que pretende desfilar
nosEUA com o. que ganhou. o título no Rio

porque, segundo os amigos, vestindo-o "é
meis Vera e tem mais sorte";
------------- � --- /.-----..-

FAZEM. ANOS I;lOJE
sr. Flávio Pinho de Oliveira
sr, Orlando Bessi
Prof. JOaquim. Madeira Neves
sr. Mário Cortes
dr. Osmar Medeiros
sr. Francisco Xavier Zarthammann
sr. Augusto Roberto de, Souza Jaquez
dr. Artur Pereira Oliveira

sr.,>Eli Tibúrcio
sr. Pedro MorelH

)
sr. Armando Fonseca
sr. José Otávio de Figueiredo
-sr. R'ilimundo' José dos Sâhtos
sr.vüoão Raimundo Vieira

,
sr. Ni:lson Gondin
sr. Adilson Amaro Alves
·'Sr. João. Roberto Sanford
sr. Jayme .Viermond
sra. Ely Pereira
sra. Rosa Maria Maia
sra. Dona tílio Silveira de Souza
sra. Inôs Krespky

'. &rta. M'u'li, Terezinha Bregeron
.i srta. Norma Ouriques
;' srta. Rosa Maria Lins

'\

DICIONAR>lO· QUAD�.ADf),

(humorismo em trovas

ENO THEODORO WANKE

BEIJO
Substantivo comum. ,Próprio
também, conforme a. ocasião.

Co.nçQ,r$ com, qUalquer sexo,
e'serv.e de conjunção!

'. ;�" ;:�.,.. t ".jif---';"
BEIJO '-"

'

i/'
. "Filhinh0l vai tlar um- beijo

.

,�' ,';
,

aq!1i.. na· '1ri�j não v._a.i?" .J'''
"Nã,p' dÓu.- Se eu der, ela bate" ,'!"'

qOInG, f� có� Q pap!ii!"
•

1�';:,-�"fI!r�-" "f1'if;7'
BICARBONA�O.
Bi��q � �q_cij.o:
é êste amigo dos. gJi1t1)es
que, ao contrário do cloreto,
condimenta. incij.gestões _ .•

,

. ,dIIH'

'�,�;'

BICHO DE FRUTA.
Muito pior qu� achar um· bicho
se retorcedendo no selo
de uma fnttta, q�e, se, come,
é encontrar apenas meio!

'�.....

·".'���I�I_BOCA
Tão larga a boca possuia,
O beiço era tão rasgado,
que, facilmente, comia

banaJ}a de atravessado I

BURRICE
Tão burro, que não vai ler
o

.

Dicionário Quadrado.
Reserva-se para ver

.

/
depois. que êle fôr filmado!

I'Do livro "Dicionário Quadrado", edição ua Livraria
Freitas Bastos, Caixa Postal; 899 Guanabara.

I

;/J,confecimentO$. Socio/s

c7\i.lll·,,--l-..,t._
Para um elegante Jantar, recebeu ontem em SU'1 'resi
dência, um grupo de amigos, o não menos elegante,
casal Mário Meyer (Maria OUvia).

x .;. X

� Logo mais na séde do "Paineiras", "Despedida de Fé
rias", elegante reunião dançante que vai comparecer
a .brotolândía.

x :+- X

Homenageou a elegante sra, Regina Schosser, "Hele
na Rubinstain", com a nova linha de .seus produtos
de beleza para o ano de' 64, quando a sra. Schlosser,
recebia as louras de patronesse do baile das Debu
tantes na cidade de Bnisque.

X .;. X

Está comemorando idade nova hoje o jovem Roston
Nascimento.

X -ê- X,

,

A cantora Neide Maria que se encontra no Rio, mar
cou sua viagem de volta a Santa Catarina, no próxi
mo dia 5, Neide, que na Guanabara está tratando
de. seus interesses ,profisionais, permanecerá em nos
sa capital uma semana.

X .;.·x

A propósito: O jovem Samuel Linhares que recente
mente foi passar férias no Rio, por uma feliz opor-,
tunídade, conseguiu um emprego de alto padrão, e

já está se transferindo, para residir na Guanabara.

Em companhia de amigos jantava 'no restaurante do
Querêncb Palace o senhor e a senhora dr. Nilton
Cherem (Eliana).

X .;. X

.

Um -técnico especializado em montagem de piscina,
procedente de São Paulo, chegou a cídadé de Itajaí,

.

contratado pelo sr. Cesar Ramos, que está constru
indo maravilhosa residência na ,praia de Cabeçudas.

X .;. X

A Diretoria do Clube Doze de Agõsto, reuniu ontem
em sua Secretaria, pára melhores detalhes da pro'
gramação dos festejos do 93:0 aniversário, do Clube
Doze.

X .;. X

.

Como .já divulgamos anteriormente em nossa coluna,
continua merecendo os melhores elogios" o jornalis
ta e Radialista Gustavo Neves' Fill\?"com a �'Diaria
crônica da cidade",'

'x .;. X

Muito comentada a beleza' da sra. dr. Isac Lobato
(Cléia, quando o casal, participou de um jantar num
grupo de amigos, no restaurante do Querência Pala- .

C!3.

x -;- X

No &impático restaLtrante do Oscar Pal�ce Hotel
o discutido Roberto Luz, jantava num g'mpo de a

mig,?s.

X +- X

Maria Helena i...reira, uma das. "Debutantes" do baile

f
oficial, a se reaJizar dia.15.próximo, usará modelo do'
famoso "Figurinista" José Ronaldo.

X .;. X

Em Brasilia, o Vice·Prefeitó e a senhora dr. Colombo
Sanes, estão sendo assunto em sociedade.",.", ...

X -;:. X

',�/'�--!' ;

Ont.em, a mesa mais concon:ida no "American Bar"
do Querência Palace, era a do dr. Teodoro Lelis de

Oliveira Leite, que se encontra em nossa cidade em

serviço partiturar do. D. N. E. R.

o SEU DIRREII&. É POICIl?
�EIDEIÁ �O BR�JEM TE

1000.lIfE'? O:tm:?
i'

, 'LANÇAMENTO EPSOM: VIAGEM AOS EE. UU. - A fim de ultimar c�
:'�PreI;ial'atiV.os, pari!- o lançamento da NOVA CAMISA EPSOM de fibr,'l

�.POLYESTER, v'üj.1ou pal:à:' O�tEl1'YV�.o s::. Llliz Lemos, da direção d')
',:FABRICA DE ROUPA:;; EPSC/!\'h'$"1.i\.:;.que;, em contato com grandes fa�

;;bricante:§ I\ÇJ:tj2-ameriC8I\OS, obsel:;aJ:;:>. as últimas inovações e aperfeiçoi�
,ment,
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11.060,00, no caso) que se fã"
rão as deduções" concedi":
das aos dependentes.

'.

Cada, dependente 9á' direi
to a um abatimento corres- " Renda

pondente a 2%. do limite de
..

isenção do contribuinte.
.

Qua__�: ao desconto' men·
,

(Cr$ 84.000,00),' portanto,
.

a sal, na fonte, .do Imposto de

crs 1.680,00. Como se. vê a Renda, esclarecemos;' que a'
". . .·P.rodu"a-,o e Ecoo'o"mhl ,

..

.

..

'

,.,�
..'. "';

...dedução por , dependente .é tabela publicada é comple- ,. 't "','
também fixa.',

,

rnentar da que já vinha ví- �speC1almente projetadv é CQnStruídó liara trabalhar com pos�ante motor'.llie$el"'ÍU� .Bé1Ís" de,;-'$.l!Pi Q�V '

C;OQUEI'ROS PRAIA" rt"UBE Na mesma hi.,_®tese de gorando anteriormente, fi· tário. TOYOTA Bi\N:DEIRANTE. e o veículo. ideal para a atualidade p�a�ra.LDê"fà:to::!:�er-refOI'C"�dO;<:oferecen,
,

-',
, ',' l:' .

,.
um salário liquido de ciS, xada pela Lei 5.900 e que se excelente desempenho e utilizando combusnve! de baixt custo, o,'robustp° tJt�I�,}to\t6TÀ- f;and�ij'�nte apresen

Dia 2.de agôsto - Grande- e apetitosa' feÚOada:
.

Pé 400.000,00, enquanto o con- . inicia pelo rendimento de c�_m.a impol'taI_tte ,elé�ento para, ,o .aumento d.a nl'odn�vidad� agrícoia, ,cqm tQWtio>�-'�}m.omil'!
'

-

�",.:
de 'porco - lombo - orelha de porcov-« carne sêea - . trfbuinte sem,' dependentes

.

Cr$ 92.401,00,' concluindo Va conhecer amda �o;,e a fa!!1QSa lmh& dI' veículos a,oJe'l nJC!Io�ln� Revend�ó:r,\;Ay�tjz�o, .', :; ".,;
toucinho - costeleta. defumada _ 'paio -: linguiça ,. de será. descontado ,em -c-s

.

. .
com o de Cr$ 168.000,00. �.,"'.

' " ," - .

.

i· j�,tia - Fulvio. Aduel" 597

porco - línguíeínha __:,.. couve _ COUVê .
mineira'�' abÓ: '9.380,00' (arredonda-se: para ,Significa isso que ambas '

, -Ó:

lÍ'"
. &.h!rlúdt a;

bora - ,xu�ú � cenoura _:_ bata doce,� r�pôlh� -: taiá .. Cr$ 9.300,00); o' que' tiver as 'tabelas' se encontram 'em M E Y E R'" , ·s
-;

A
' ,-

� "." ;,'[":.;,, \�'r;;'t��i':::�P� .. '?.5;-á e'\6393
- arroz --- laranja .cortada :- áperítívo. A lista dª ins- tdl.OvieS.r,. etmre-,s,C, reSm'�?cOrO...,;00;6',o02·oq,,U0·oe-' dvio:g?:rra,.P)�,alrhaO °asufetrel.nddoismdenestdoeS

'

,; ,

'''o j, � �
,

.. , :.,;:",:,�:..:' ,':: >ir,;:�ll}i;',�j�n�n()1i{ ,-,:,,::�t' •.
críções acha-se à disposição dos -serihores associados na �

v ,
'

secretarta do Clube Doze, .Casal Cr$ 2.500;00. _ Indiví. (arredonda-se patà Cr$"' .. '.,. 1:0 de julho. Embora a ta- , '

.

.r ,

.
"1' \/�, ,�,;: .'0" ; ,"

dual o-s 1.500,00: As inscrições Serão "encerradas' dia 30 6'.000,DO); o qúe tiv�r' quatro, :bela publicada se ínícíassé -

S
'

", -li ','
,

_' '.

t' 2'5
' .,

"'1"
-

� -/.; ,"'�,,�' - :,
--'

,

��-:;:t���'��Q:;����': �%:p�mmgo alegre, dili.2 . ::�;, E:��o����n: [B��:!����:tª Ueel,H. :apre�en a', ....>' ln: ;'t�Des a·."Utl

�::l�::::��:�:ÀRA' .• :�;,C��WO�:p!���: i�nEi5.�Y:�!:��:
.

fêrêntia, ... lnlfJfta&iDDISt,�ltQm fcá
. compulsório sobre a remu-' ESTOCOLMO ...::.:. 'De" um fors, I'f{)hab, AB SkandiI).'a� ,temas' a' se'rem de.baildns á•. , -êm:. esnecial:''P1!'}nejame

total de 761niemória:ts.>dé 37 viska, Elverk, InstitutQ: de lém' -çre,pesqu�a'S .P:b;,��iri�º,; longo prazçl, e a conjl
países, a ser apresentâ,d.b na TecnoloO" d E' tI' ..'

.. , ...' '., ·'..' .. c .

.

.

' ...
"la e s oco mo e" da' .química e" pIblJle'rll�� ,çl'e entre diferentes tipos

III Conferência' Internado- Çotemburg�, a Universidade segurnnça..-
-

b slstér[rÍá súeea ,. nergia, se1'1.\O objet'os
nal parq, o Uso .'PaCífico' de . de Lll1'ld e o Instituto Suec'ó de' forI).ecim�ritQ de, enfirgià, dois relatórios.

'

Energia Atômica em- ,Gene, de Pesquisas Militares."
, ':,

-

'

..

bra, de 31 de agôstÓ' a 9' de A maior parte dos estudos
'.

setembro, a Suécia cQntribui .' se refere a probleih;;ts �om
rá com 25, foi ámmé;iado .te- rea,tQres de energia nuclear.
centemente .. O maior 'núme- Existem informes t;1xperl-.
ro de informes procedEi .'dos 'mentais nos campos de pIa·
Estados Unidos, da, trrlfão' nejamento; fabricação 'e ,�
Soviética e

.

da In�laterfa,.·· I peração com o reator Aaen·
Os principais auto.res de ta de fôrça e calor, e a :pr�

informes
.

suecos são �. ÀB s�ntação d')s projetos
-

Mar- '

Atomenergi, a ASEA� e',.o�De:' viken e PHWR. Pesquisas e

partameI1to _ ES�,adual Sueco.. aperfeiçoamentos' no que
de Energüi..' ,

'

.' concerne a física, cobustível
Serão tJmbém" apresentá:. e materiais estruturais bem

dos rllemoriais pelo ,.Ínstitu-. como ciência de engenharia
to de Pesquisa ':. Indu�tri?,L

.

técnica em 'conjunG�io com
Exel Johnsol0, Usinas j)e�er- reatores de água pesadi, são

lmpôsto de Renda

Empré�timo .:C.On.pulsô�id: 'X
·

o exemplo, acima refere� neraçãe poder:� ser &mpre--,
se a confríbuíntes sem de- gada -a seguinte ior��ía:
pendentes, mas

-

mesmo. 'os 3,5 x. R 'i
que os têm devem proceder

..

_- (D X Cr$ 1.680.;00. +

no calculo como- até aqui 190 ' Cr$ 2.940,00) =,: des

foi exposto. Isso porque ré conto em que R' =, rejnune-
'

sobre esse resultado (Cr$ "ração. mensal liquida e re

colhimentos de', previdência)
e D = número de dependen
teso

Determina a lei sanciona
da no último dia 16 pelo pre
sidente da República "que o

empréstimo compulsório de
vído pelas pessoas físicas se
rá cobrado na fonte, medi
ante' desconto á razão de·
3,5% sobre a díferênça en:
tre a remuneração' de cada.
mês e o limite mensal de
isenção, do Imposto de Ren
dL

..

tribuição de previdência.
Exemplificando: na hip6-

tese de,um salario liquido
de Cr$ 400.00.0;00., o desconto
será de 3,5% sobre Cr$ ..

316.000,00 (diferença entre .o

salérío.Iíquído e o limite de

isenção de Gr$ 84.000,00). Se
rá, pois, de Cr$ '11.060,00).'
Na realidade, será de ape
nas Cr$ 11.000,0.0, poís as

frações de Cr$ . 100,00 são
A remune.ração mensal ',11 : desprezadas no calculo final,

que se fez referencia é lí-" da contribuição.
quida, isto é deduzida. das
quantias pagas a título de Deduções.
imposto sindical e de con-

MlJsicas de Filmes
Ouça às segundas, quartas e sextas-

.

feiras, ás 20'h,30m, pela Rádio Anita Gari
baldi, MELODIAS DA TELA,' proprama de

"

O�ivaldo dos ,8�tos e 'da "Livraria Educa,-'
..

Paulo VI diVUlgará Encíclica

- "

çao .

Ri6 29. (VA) - Um porta-voz do Va··
ticano -anu�d.óu'onte'm que a primeira En':'
cíclica �o Rflpa' P?ul? VI será divulgada. no

., dia 6 de agôsto proximo.·
Fe�tf\' da'. Ti�,anSfiguração quando �

.

'" Igr.eJa.': eomem0r,a' o apareéimento transfi-
: guradó ',de Crísto, perante os apestolos 'Pe-

.

dro,-Tiago e .João.
.A EnciçÜ�a·se,chàmará.ln Nomine Do

mine (Em nomé dé Deus) e será publicada
nos principáis idiomas modernos,

-

sendo di

,rigida ao� Bis'pôs e a,os "irmãos e'm Cristo"
Seu tema é' a utlÍão dq_s Igrejas.'

.
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; Onze MQdos em·· Dois
.'

,.' i'
.

'.
,..

,

- 'DeS-êlsJr�s Aér,eos
BOGOTÁ, 28 (VA)' �,tIm 10 minubs denois de :.levan

helicóptero. da Fôrça, Âérea tàr vôo. da Base Aérea lo,'
'ColombiAnq, caiu onterq ,g cal, causando a morte de

cêrca de 140 quilômetros 'setls, ,,!u!õtro tripulantes. '(,Tm'
.

desta. canital, mateh!ib as norta.·voz declarou 'que ,!·o

sete pessoas que se, .encon- Bow:barrl,eiro não transpor-.
travam' i3. bordo" in:fQrrilOu-'
se nesta capit�J; Dois. Sltos '.

oficiais da Fôrça Aéreà 'e
SU<lS esni)sas,.. o piÍôtn do'

helicópte-ro e dois 'sacerdo-
�

_w •

tes mor;reram quando'.o, apa·
relho caiu Próxiffio' de Sa
ml'l.na no Depar.tamerito de
Caldas. O comuniyqd(; ofi-:
cial diz que o helicónt,ero .

� .!
estava em missão dé )::el'vi-,
ço, pOl'Ám não esc!l}re��ll a

C'lusa _do acidente..E-nf!il�n·
to isso in{orma-:se de Lin:

.

colns Ne'\mtska; EUA, q'l,le
-

um bn'l'l1h$1rOFliro 8,11\tó
B-4'7 do Comando, .Aéro-Es
tratégico caiu ontem ao so

r

tava armas.

Narl� 1t:l

REBITES
::,�<.iJa em seu �rro

�' ...!V\ ':"de treios -00LADAS
_"o 80% mais no aproveita·
,',�,eDt_:I das Lona•.

·A r D'OS fREIO'�J--\Jt". ...'

P,ua Santo.!! fõ;aTaiva W
IlSTR1!:ITO

J.

,.

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

Federação da's Colônias de Pescado- ti
)ii

res - Bolsas de Estudo para J
pescadores â

•

Pela primeira vez na his-' lJ1ento de éada Colônia), de

tória,' pesqueira do Estado . vêrão ter idade compreendi
de Santa Catarina terão os da entre 18 e 30 anos, s�ber
nossos pescadores oportuni- lêr, escrever e fazer a� qua·
(lade de, como bolsistas, par' trp operações, bem como go
ticiparem de cursos para zar de boa saúde e não so
a .melhoria de seu nível téc- frer de moléstias infecto-
nico. contagiosas.
Tal fato á uma decorrên· O estudo e a estadiq, serão

eia, modéstia à parte, de nos ,totalmente gratuitos e os

sa iniciativa' junto ao Insti-, bolsistas receberão, além da

"tuto de :pesca. Maríti,Pla passagem de ida, e volta, à

"Nascimen�o Júnior", da ci- Santos, mais uma ajuda de
dade de Sántos no Estado �erca de quinze mil cruzei-
de São Paulo.

-

ros mensais.

Os bolsistas,' em número Com tal iniciativa cremos
de 12 (doze), irão ,participar e-star cooperando para O a·

\ de dois cursos Ii.' �l1<bet: . Mo- pl'imoramento e alev.anta·
tores e Máquinas e Mestre mento das árduas ativ.ida·
de Pesca. Pllra cada um dês- des dos pescadores 'de nosso

tes cursos setão admitidos Éstado _ a pesca. Maiores
seis bolsistas que; sob o re. esclarecimentos serão pres
gime.. de aujas_ intinfsivas; du· , tados áqueles que estiverem

rant� aproximadàm�hte· lOg, interessados no tocante à

diáS; aprenderãó às, mais' hotícla ac�a"no Departa.
modernaS iéctticáS' de 'peSCá me�to'Es,taduaf de Caça. e.
e as a,tividá.des relScioÍladas . Pesca, da!3 13 às 18 horas.

, aos rnoto;es de explOsão; em.. F1Gri!.'.:nópolis, 28 de jtillio
aulas teóricas e . práticas. de 1964.
Inicio: '15 'de agôsto.
Os candidatos a estas bol�

(e espetarrió� poder.
simtos'\um :etC:
":,' �

... ,.' I:, '.:, ,,§:�"_
.

,

,/,.. '

Jcm, AngEi o Ribeiro

Inter' 'entor da Fed.

péscadores

.� �.. ,

,'" ED-ITAL

RU1\"

Fundação:�ê� 'd6s' ,Professôres .-, Almü'
,te Lam�g�'" ',.• "." ,:.",. '.

Fulvió,Vieirilda,Rôsã'-'"Do�
. .

-

," .�,
'

ira
\ : ,.. )

F. E. ReggerÍib��l{'E: Cia Ltda ,_' ,Franci
'-Tólentin'o

' ,,;.
. ... ".

'
'

Herdeiros" de F; L:. dos
dson

.

Fabriciana 'M:�: Mqnte�ô Parltan",�1l1!lI
Fabricio 'Gonçalves dos Sarit�s _ Mo
do Mocoltó "

'

,

,

Faculdade·dê Diréito Esl:ev�s JúniOll
Fêderaçãó. ·dás Indústrias ._ S€te de- Eet
br�

"

..
""" : ..

:/' " ., f
.

.

�"�4

Federaçãe;> T ..J.rid::S. ,'C': - Felipe Sch
Felicida:de's d� 'Çortce,içãó - Morro do
tão ··\i··

F�lípa\Vi�ericia:' PéCS'Uva - Morro' d
cotó .,

Felipe"!,. daSilva�-''Antônio Carlos'
ra

:-i'i=>lisbert01' Silve�tre- ,_o
Rosa'

.
.

,tt'ermiria Barreto ,dos 'Santos.
';.'.;' /

Antão
_ "_,

Feris Boabaid -',Felipe- Schmíat
Fermina ae:raldà.� ·Junk _

.. ,' ,'.
Ribeiro '

Fermina, Marta" - d� . Brito'
Ribeiro
Fertino João Raffs _. Schweidson
Fermino Vieira .._. João ·lVIota Espezin
Fernando Batalha Silveira - Crispim
Fernando Brognoli: e . Outros _. José
Luz

. Fernando Feüx' Vierra - Dú.��u.

Fernando -Ferreira' de Melo.-'
Brito .�

,/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A T�NIS CtUBE'�' Firo de. Fé�ias i Dia 1-8·64 - às29 horas
I,

':", •
''I

-

.', _. -.
.

. "

.- ,,(.'

-i
"

JnJonha ',lidera 'na construção �e� Rodovias
�FI) ,- Estuq,os que a Rept).blica feder):!.l $I. despesas para construção da em Genebra que erri 1961 aiS Iam que 't;l111 1959 as verbas

)ela�são econô- .Alemanha· lidera os' países . rêde rodovíâría nacional. despesas da Rel]ública 'Foçle- pára o setor rodovíarlo equí
uropéía dão conta de europeus no que toca' às Constatou a organização ral Alemã no setor' fOqOVl.\Íc' val1am na França U 2;1";0 do

lt"':i\�-------_;_-'-----_":'"_;___�:......____ IriO perfazíarn 30J' dolares orçamento' anual, na Bélgi-'
por .habítante, contra 27,6 na .ca a 3,7%, na Holanda a 3'!-'0

.

Suiça, 20,4' na Dinamarca; ná Itália .IJ. 3,3% e na Rcpú-
14,9 na França e 12,1 q,olâi'é's brtcá Federal Ale;p.ã a 4,7%
per capíta' na Grã-Bretanha, 40 orçamento federal.

Estatístícas da CEE r'eve-' ,

. _,' ,.

FAZER jornal em "terra. pequena: veretro - sexta-feira, véspera de Ca.-
.

com muita cousa
.

ii, provinv-bna naval, que começará no dia 27 do mes-

-,,;vuJ�lJanhando a luta diá:ri:Í é qúern mo mes.

acompanhado a luta diária é quem
ece as d1fjci1ld�d�S .de colocar um

ama. _p pior de tudo é não ser
reendido, ser' mal interpretado

'.

fendido como aconteceu .

com' '}.

amigo e Diretor Dr. RUBENS DE
.

A RÀMoS, conceituado advoga FALANDO em Lages, encontra-e.c

Jornalista, com sua .brühante pe- nesta. CapItal, o Engcllneiro Dr. lAt'l.- .

iS °lida crônica política' de Bantr nes barros, com Resmencla do
. .I)�R, 11.:.,._.1

.
.

.

• I

quela Ciaade: Suas. filhas', os ';oroto.,;'1<' Ce�1ia Hel�na e Carmem Silva, .. e;)�u-
:

ÓS o epísódío do dia 24 :pp�,
.

a dando no c.olegiQ Americano; de POrh)

stações de. solídaríedade dedica- .Aíegre, estão' aproveitanuo seus . últimc.s
pessôa, tem; causado expressí-, dias d

..
e

.

renas na ."l'l'in:.esa ua bCrl'd':
I'fação, para todos' nós racãeados _

antigo Diário catarínensê, Te- A ,SOBERANA do Clube Doze c.e

a mesa cheia, de �órrespond�!,- Agôsto:":" Carmem H.osa Cardas, cor.

mensagens de reconheeimêni�, teccroríando uin elegante n.s.ueio .corn :1
ao ilustre homem de imprense C.os..',t:.�..

r

..
eíro Lenz.i.. .

.

. ". Ipre me prestíglou nas minha
ções que evídenetaram a socíeda VAI extrear na Rádio Guarurá, o

tarínease,
"

radíaiísta Antunes. Severo, prmumo ur
:

-"",'
. '. três s= o GOl:·e�p.mi�ente uni.o. 1O DR. Rubens, encontra-se a'eami -' .

o em sua r�stdência e os nossos voto .FOÍ noticiado que a Cân1.�ra J(l-
-o os cf um'breve retorno para o nos niól.-, ge Fpolis, no'(11a onze de outubro

conVil1Q que m'uito nos houi·a.
.

::., ·promoverá,.· a I Ez;po(lição ele PatS�S

Allli�os; 'uá Casa '''Santa Cucarina_'. '

NE_ !a+� r�nlPlQna de �olfra
..

I
'(�m(ig Menç1onça, ��je' reçebel,'ã,' b'A OUTRA VOZ"," a peça que e::>U

enção'nupclal na. Igreja Presbiteria levando no'Teatro "Alvaro' àe CarVl1-'

� onze hs: Alp6s à' cei'imônÍa reÚ .mo", com Geny Borges e MarcQI; Aure I

., os cOnviclados serão recepCi0119, : 110 de bàrvalllo..
.

'

.

.' Ino Galera Clul,>e.
, ;. ' ·0 biA DO Papal: - vai ser co111\,-1

to DPTO Social' 40 Centro
.

Acadi)
.

morado no dÍa nove ue agôs�o 1.•.') I

:ij<DJalma
Moelmann" ,da- Faculda. mingo.

.,

..1M.�.cina, promoverá 'uma re.�llliãvno próximo dia ·oito. llaqu3 A .SOCIEDADE carioca prepara-s8;
troo .

.

.

para o. :'-$w.�é,Pí3tak,�:��, .que acontecera!.
I

. no ,Jock;;:·"fCi:.;r���;"ift�siwiro, próXimo!
u:=.�III:J,ll'OR FALAR em reunião p,ançal1 mês, corri. uma. vertla{ieira para:da\úe be'"

.fê. no Clube Paineiras·" s�rá reati \, .. leza e ele5â.rida.
.

'.,

"

ma para festejar o· fim das . f'�-: ..
20 horas).

.

..

' .' '.'
.

CHEGOU ontem; pela TAC-Cruzei
. .

.'
. .' i�o do Sul" da' Oulinabara, o Reduto

11'�ara. o :próxim�dl:l. '� uestc Matutino' � Amaral e Silva.
ó novembro o "BaIle das' OfCrU· .

..'

no Clube Doze d.e Ag6sto, 'COJ�J
. .

"""7 PARA O Baile. 'das Orqüídeas,. s -

� de confratetnização das ·dc).)u t6.. co,l'tratado' o decorador M.anod Óa!:�

fS de santa Catarina de 1964, qUall
.
beHotti, que 110 Baile ào ano pp., apl';;�

�rão escolhidas 'duas princesas. e
...

.

.
'

.
"

.,'
: i.vü�h�J'�,)

. sentou um bonIto e original trabalho.
,

VE'RÁ Ctoulàrt d� Souza, Hainh 1,1
�.oO NO qiuQ-e p.oze de A'g�s, das D,ebutantes cl,e S. C . .de 1G64; en I_ü...rcado o Baile ':MUnicipal; ti·. COliLra-sc em Süo Paulo, cOlnpÍetanc')

·�ue. 3:CoPt�cer:i:. ,no d�� 26 4e, .eB . ��a3 férias. bonüp,go estará de volta. I

P;RÓXL\1:0. sábado no Clube "1 de

.T1j.lllo'. ua oicaoe ne Lages, lVUSS Ra-
.

. '. - \ �

dar Eva Mana Lísoõa, sera nomenagea-
da com uma eiegaute testa..

urjnista .' desm aia no

de São Paulo
e�n QU{; o cosI urelro apa.,

.

rece com lO:ilgCS cabe_os· '.�

cob'rü'-lhe as ore�has, .di
zendo textUalmente:. "Rc

.'
trato qe III il.lher eu nào

. aceIto conTO seu!"
O , fi>urinista. que

àteil)c ás elc"antes da al
ta: sociedade pelo apelWo
:carL;lwso :

ele CIo, fóra -.;w

(V.A.) TRE para tirar título e[\)i
toraI e cons?guir passa
porte para via's,r à Argen-
lJi.na. Ficou reroi.ta,di.$simo
clJante das palavras' .rdo
servil!.ol', tachou a 'medid:t
. como "an tidemocrática

.

r

pois é cidãctão llvré. E ba�
teu o pé: "Dê nD que der,
não' tiro outra foto 1."

Suo

o fWlc�onário cLl-

Um� Promoç�o do Departamento Social
• I

1 ,.. \

�. ,

"

Usina de Açucar Adelaide' S. A .

Acham-se ..� ,(lísposição .dos senhores

acionistas, no escrltório dá Empresa, os do:"
cumentos a que se' refere o.art, 99,' do Dec

Lei n? 2.627,- de 26 de setembro de 1940
Pedra de Amolar _. Ilhota, 28 de, Julhc

de 1964.
Eduardo Brennand ..

Valério Gomes
Cesar Bastos

.Gomes

E D (TA L
.

',;,. .. r
.'

,..., T\ "AI'L' 11":.. T)f h.Jvl . 11. 1\:
.' .

São convídadosos senhores acionista!
da Usina de Aç���r Ade�aíde SIA., a se reu

nirem em Assembléia •

Geral Ordinária. nc

dia 28 de setembro do'corrente ano, às 9 h�
tas, ém seu Escritório em. Pedra de Amolar

'

.'_' Ilhota, Santa 'Catarina, para deliberarem
sôbre a seguinte ordem do dia:

1° _ R�latório
.

de Dh'etéria. balance
. ,',.'

_) _: 1• .l..\

, Geral contas de lucros e perdas eparecer do
Conselho Fiscal,' referente ao exercício fin
do em 31 'de MaiQ de 1964.

. .. .

2u -.- 'Eleição 46 Consdho e reSlX;)CÜVns
sllplentes.

.
.

��0 _ Assuntos ··Jiv2.rsos
.

do interesse

EOClül.

outros nóo (o%·�;rt-). Nç'3 ';1ielbores horóríos. O Pescador lisa a

CClrlÔO poro O tmballlb.'O'Jiórnem d�'rleq6clOS, � Convcilr-Blmoto;'
Padróo de c,J;r:(kto e r�Ptc:!e�; Voc& sabia?: A '1Qc-êruzE:mo vem

•
.

,;'.� t,.. ,

hó rnois de (3D opos pqro 'có: Conclusõo; Expenêncio, 'Rapidez e'
Coniôí:o q �(.s.u serviço: 'OonÜn4í3 prer�rindo � Toe - Cruzeiro.

':;'
,'. .,

.

• C R U'Z E I R O O·O·SULTA C

Eduardo Brennand
\- 1" O'Ia. erlO .

ornes

Ccsar Bastos Gomes·

. I

.' ,

Epropa· Importa
o "Ranger VW' Já a'(eminh6 daTuíI 'dõ ..

"'

.. '.'q.'.'. ;U...::.. , ··.e
..,'.;...... Ec··.·.·.·.X.·.. ,.···· 'p.. ···

..

orta.···
'.

I
CABO I(E:Nl'{Él?!� ,;2,9 rVA.) A:" , . .'.

. '-

cápsula .espacial "Ranger 'VII" foi' lançada COLONIA CIF) � o cO-

'd
. mércio 'exterior ÇltJ8' p�fses

ontcnl esta base,' com o..,auxílio de um {o- membros da OECD fechou,
guete "Atlas-Agena", com a' missão de ob- cru 1963, eom um saldo pj&- .

� sivo mi ordem de 9,4:3 hi-
ter milhares' de fotografiaS a curta distância lhões de dÓl'ares, contra 7,45
da super�íci�' dal��a; �dbretudó do� lugareE bilhõos de dolares em r9ô2 ..

onde os cosrn.onautaç. •.11:.0..r';t·e-�.m·.eir·l'c·.atlOS·.' l)·J'.'e-
o únicçi membrpda OES:Ó '

..,
_

� que ,fechou seu balanco' co- ".
'

Ü�ndcm : descér "po l)'rirne}ro' vbo do homel11 merçial de 1963 coin'�dó
, 'I '1

.'
" pósitivo foi a Repw;dicw'Fe,

.,.aquee saté it.é; ptog'·rama.dop·:ara 1969: .

deral Alemã. O. iü:úor .. $upe�
Oitomill1J,to8 'ap�S. l�nçâíIiento, OS téc- ravit de itnpottaçiej ,. re�;;- ,:

.

1 ANA'E'
.

. trou-se na Itália (_.:.. ,2;51 bi,
,

nrcos (a· '. anúnciatam que a segunda lhões), na Grã":'Btetam:ha·.
fase do foguete 'propulsol"; o '�Agéi1a", en":' (- 1,64 bÜhão) e na Espa

trara_ em �uncioi:13.mento e colocara a. cáp- ·�:s�. (- 1,22 bilhM de doIa>

sula num� orbita de espera, da qual será. Nos prinieiros dois rÍleses

'posteriorm.ente, de,spachada .e rndireção á de 19G4 o superavit de. ilTÍ
port'1.ção dos' pa:íse,s.ínein-

Lua. bras da OECD, no mot1tan·

O "Rangêr' VII"· terá que perçorrer
te de ,2,26 bilhões de dolares,
d0brou pràticamente UnaIs

mais de '365.000 quilômetros para atingir é) 47,5O;'ó) do que nos mesmoS

Lua numa' viagem de 69 horas, cabendo-lhe meses de 1963.
� ,,'

��;:a :o:�o�:t!i�t�� fo�iDS da SUPérfí-1 Gii�TA iii hWl·
.
.: D�Po.lS de, cumpnr essa missã.o e trans- I ENTAO PEC� LAFÉ ZI

.. 'tl".!rnà�r as fotos .tomadas para a "Terra. -

_ ..
�. ..•. 7 J

.

•

Pedra de Amol�r _, Ilhota, 28 de Julhc
de 1964. mais

.'

FuNDo DE·ASSISTÊNCIA E PREVIDEN' .

.

. �
.

'.

, C1f\ no TRAl3A�HADdR RURAL - t�j
.

n° 4.214, d� 2.3.63, Decreto �3�154, dê 10
12;63.

.
.

,

Eqcontram-se nesta Capital os 81'S. Ri-
válclo Pereira de Andrade e Reyne Cà�ta de
Souza, funcionários da Administra:ção Cen
traI do' LA.P.I., na' quaiidade de représen-'

. tante� do SERViço DE PREVIDÊNCIA
.SOCIAL RURAL _'.. S.P.S.R. _ cuja mis
-são, nêste Estado é manter contatos e con

cluir : ehtendimentos para' implantação da
. fêde arrecad�dora: dêsse Órgão de previdêri":
'. clã do trabálhádor rural.

,
.

<,

'.

• . f\.s cooperativ'as· de produtos, da agr�-
'Ü Presidente' Castelo' Branco dert�- j:ieçuáda e, as empl:êsas que produzem, ad-'

bou .ontem, coni um p�ágràfo,.o dispositi-' qtÜ'l:em oU' recebem elu consignação.mer-
vp regulamentar qüe proibia aos militares cad,prias da agricultura, dá pecuáriq_ e, tam-

d!1l'eser�·a os próIiunciamentos públicos sô- hém; '. hbrtigranjeiros, para comércio ou

.

hre polItica, resolvendo o problema c,riadc transformação indust�'ial em primeita. nião
recen�emente pelo Àlmirante Sílvio Eeck serãb,: cOl1\Tldados a assinar convênio de ar-

'que se manifestou 'de púbÍico sôbre assuntos 'recad�çâo, na fOr1�a prévista no Estat�t'o do
políticos: , I'

.

Y
. Trabalhador J�ural _'. Lei :�.214,. de. 2:3.
63,' par� a arrecadação' da iáxa de i10,' que

. per.rnitirâ ..a formacãO: do FUNDO DE ÁS-
,

O decteto veda apenas os ptom.inCia-
: SISTÊNClA E PREVIDÊNCIA DO TRA-

111entos coletivos e a divulgação de assuIitb�' .., .

'

.. BALHADOR RURAL .
.

de nat,ui'eza militar de caráter . sigiloso ou
..

.

.

" ,Estão áedenciados pela Presidência do
funcional.

.

Jh�tituto dos' Industriários, pata firmàs o�

.
O:;; inilitares da t.�serva ou tefonnados menêionadoS '.,convênio& de arrecadação, o.

sue e§tiverem c0!1vocados par�o' ,serviço p_ Delega�q do IAPl; neste Estado, sr. Ewaldo'
tivo o.u eXel'cendo função em, organização

.' Mos'imanh; o' Representante do S.P.S.R. dr:. '

l1iilitar ficam,sujeitos aos regulamentos (Üs�. Paulo Felipe, os Agentes Locais do IAP! nos

" respectiyos .muniqipibs, �en�assh�i os fUll'"
\ '''{'�:>d' .'. ds..,;;visita:m.�.' .,' '. \

it:���' :;�� L< ��_éJ-,:'(""�

haU . ·Ouebre· a Cabeça

'j._---,..--"-�_._. .-'_._--- ._�-�----�_ ...�----

ResDlv�rá·
.

seu' . �rublema em
peças

.

e· • (t�ssóriDS para:
Volk.iwagem -,. WiU-is � Ford -·--·Dauphine e Sinça
Além disto .SUl PECAS está' proporçion'ando descon�

tos· s seus distintos clientes de 20��
····peças

)

, ,

Militar dá re'serva já pode f�larI '.

,.
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Os Sonegadores de imposte
c'e Renda sujeitos à

.

Prisàn
impostos .....everá alcançar a

RIO, 29 - Sonegadores cifra de 600 bí.hões de -------

o verso.
'

ás 8 horas'

Estive entre o profundo e o amargo véu de uma sau-

dade recente, que pressinto longa, não satisfeita breve nem
Roger Mebley

,

contida com instantes de abrandamento livres. Barbara Luna
'As Mães' mesmo sem o sustento da enternidade, mesmo

sem o arrrmo da imortalidade, tem nos filhos os sem: jazi,
gos perpetues, já alguém, parece-me, o disse.

_,

Por mim, confirmo, �rij�ndo hoje maísdo q-qe sempre . "A': l\lOEDA DA-', SO'Rm
à esta lembrança díffeíl.. de -ausêncía e, pre�eIl:ça constante,). ' No Pregrama; �',

.

o mausoléu de minhas Iagrímas cuja dinastia dÔQ ao infi- KATIA E O GATÇ �VA.-
nito. GEM'

A ésta saudade que eu não sabia tão sofrida, trago a f'l- ,vúcumentário Colorido,
lência de meus versos, palavras ricas que a mendícancía Censura, até 14 'anos
do vate embrutecem, e só o amor filial tecem: brilhantes.

Cine lMPEIUO
Eis-me pois, de joelhos à calada' da noite em transe a-

gôníco , . . (Estreito)
,< FoM 6295
:i

do nsco ou empregadores
que não . recolham a C0,1-

t,ribuição 'de. senis empre-
. gados poderão sofrer, res

pectivamente, sanções que
vão dêsde uma multa de

300 por cento sôbre o to

tal devido ao erário públí
co, até à .décretação de
prisão por apropriação In
débita. O diretor da Divi

são do, Impôsto de Renda,
sr. Orlando Travancas, a

crescentou ainda que ini

ciará a aplicar essas seno

ções dentro do prazo de

90 dias e-que elas se run
damentam legalmente nos

índices de coreção mone

�ária previstos pelo Con
selho Nacional de Econo;
mia.
Informou o sr. Travan

eas que a previsão federal
para o recolhimento te

cruzeiros anuais.
:
Quanto à nova tabela

para cobrança no-tmpôsto
de renda, disse o sr. TIa.
vancas que ela beneficiou
os assalariados de um mo

do geral, só atingindo d-

"quelea que 'percebem al

tos vencimentos. Exempli
ficando" acreseentou 'que
um solteiro, ganhando
Cr$ 9,2.400,00 ficará ísento
do lmpôsto; o c�do .sem
filhos,

t

Só recolherá. o ím

pôsto desde, que ganhe a-

'cima de 136 míl cruzei

ros.

Finalizando, disse o di

retor d� Divisão do Impôs
to de Renda que somente
ocorreram alteraç,ões nas

tabelas, pois os prazos e

outros meeantsmoa conti
nuam idênticos aos anos

anteriores.

Magn:fi.co Terreno
, Localizado no alto da Rua Felipe S'2h

midt, defronte à Praça que está sendo cons

tru'da naquele local, contando com maravi-'

1hosa vista rara o mar. O terreno dará ori'

gem a três (3) lotes, após abertura de Rua

prevista no Plano tlire"or. Conta com 15m

de frente por gOmo de fundo.

Deseja-se J roca-lo por C2sa ou apar.a
mente, sendo objeto de acêrto a di Iersnça.
En.endimentos pelo Fone 2441., ,

2/8/64.
----_._----

"Esta Saudade eu Não C9nhecia"
R. S. Levi

Um penoso sentimento impeliu-me' à pena ao recolher

MINHA MAE
,

('

Aht' se ptdesse falar este retrato,
que contempla arrasado e� desespero.' ..
- Se pudesse falar Um só minuto,
Por tal minuto doaría a vida ,- bem tão pouco cato I

Não é que creia em desencontro eterno,
Porém mesmo sabendo que a morte é sono amêgo,
Grita � blasfema em mim a chaga da saudade,
dando-me agora noras em cruz crucífícadas!

E concluo - a ferro e fogo - apesar do que além sei,

que R morte, enfim, é contratempo ínamístoso,

que não acorde o pobre nem dispensa 6 rei, ..

- 1Y.li>Sl.:ar a vulgar' que ri até do valoroso.

��viAS
PROGRAl\'.aA 00 DIA

Cine SÃO JOSE'
/ :fQ�,: 36.16

ás 3 e 8 ho�

Charlton Hestpn
JaIl}es StElwa�t
BEltty :fluttôn

-em-

o MAIOR ESPETA.CUW
Dj\ TE�
Tecnico�or,

Censura até 5 anos

Cine: RITZ
Fone:

ás 5 e 8 horas

-Uma his�ri�' dCseDI'G1ada
sob o céu do 1'i'�<;;,';,

SETE DE COPAS

Censura até 18 anos

Cins ROXY

Fone: .1"

ás 4 e 81/2 horas
Charlton Heston

James ::tcwar'

Betty Hutton

-em-

o MAIOR ESPETACULO

DA TfJUt4
.I.e""JJ.��or

Censura até '5 anos

Cine GLOlUA
,��slreltO)' _

Fone: 6252

-em-

áS 8 horas,
"

r

Marcello Mastrotani
Gina Lollobrfgíde,

-em,"":,,, ",>
'I;

A LEI DOS CRA.TULAS

Censura até 18 anos

Cine RAlA'
(São Jose)

ás 8 horas'
William Benclix

An�ony Newey
...Mas se pudesse falar este retrato, ,

que miro, remiro, afago, abraço e -cfiõro ...

Se pudesse, Mamãe, falar-me a tua fóto •.. ah!

Vês? embarga-se-me a võz.; Ouves-me? sou puro pranto!
------------------------�-----

-em

IDOW EM AP:tJROS

CASAiS A V.!!..NUA 1 ",�%l; 1_
��

- Oportunidade para ren� -o�'-���iC!1r! Na rua J���:::�:����, c�m
2 frentes.

.
"

- Casa de' 3 dormitórios, demais depeqdências, podendo ser �eito outrà �,

sidência no térreo c/125 m� na Ru.a TQQias Barreto - Estreito. '

- Moderna residêncit'CQm ia5 m2. Amplo living - sala de jantar - 3 dor

mitórios, demais dependências, possuindo annáricis embutidos, construção fina

li�l)ndo, na ru'l São José, esq!lÍna. da rua Garcia"':"" Estrei'to.
- Residência com vista paporâmica para o mar na nia Prof�ra Maria

Julia Franco - 3 quartos demais dependências e g-'lragem.
,

- Na rua Tenente Silveir!). .:...... sobrado vazio, próprio para mOfar ou ,para
renda.

-- Casa de prai.'l Bom Abrigo - bem localizada. "

-

- Ainpla residência de 2 pavimentos com 4 quartos e demais dependênciàs.
- No Bom Abrigo boa Casa de madeira por bom preço.

,

.

.

_ Para quem gosta de urna boa cháC'lra, boa casa isolada com te:r�no so

brando para edificar outras casas, próximo ao futuro Hospital das Clinicas na

!'H2 Sanh LuZia ná Trindade.

TERRENOS A VENDA
_ LotA com vista para ':t 'Oaia Norte :r.a rua Frei Caneca.

_ 2 lotes a SOO m�tros da Escola de Aprendizes de Marinhe!ro. ,

_ Vários 'lotes em Capoeir�s e Barreiro�� 'vencias a pi'estaçao/ (\). .

l �, } \ 1. ,/ 'l:� '\..

1

.'

"YIAJE,

-

jomallstà 'Regressa cheia de vida e de encantos,
de alegria e de elegância das
suas belas mulheres," a .Ber
lin comunista é, pratícamen
te, uma cidade deserta, sem
automóveis e sem gente pe- '

las ruas, e onde ainda apa
recém em grande número

as ruinas provocadas pelos
bombardeios da ültíma guer
ra. E' chocante e deprimen
te o contraste entre as duas

metades da cidadé. O sr.

Ferreira da Silva pretende
publicar uma série de arti

gos e pronunciar conferên

cias relacionados com a sua

viagem. Congratulando-nos
com o distinto ínteletual pe
lo seu regresso,. abraçamo
no cordialmente. ,',CONVITE

.. "S .. R. EÚte do Samba

I •

,
,

,

�

'�resSôu de SUf!,' viagem
à 'Alêmanha o nosso confra

dê de íraprensa, -,rosé Ferrei

� da ·S11\1a, que tõra -'lté, o

VeÍbõ MUndo a convire do
gov.etno da RePúbliCa Fede

ral Alemã. O conhecido ho

mem de letras, que percor
reu aS pricipais cídedes ger

Ínânicás, visitou museus,

bibiiotecas, institutos cultu

tais etc., voltou encantado

com as belez.\s e o progres

só extraordinário que a A-,
, lémanha Ocidental alcançou

nos últimos anos. Ferreira

da, Silva' esteve em Bonn, Co

lônla, Berlin, Munique, Stut

tgart, Frankfurt, Mainz e

de�nas de outras cidades a

lemãs acolhido em tôda a

parte 'com simpatia � cons�
deração. Sobre Berlrn orí

ental, disse-nos o Jornalista
que os métodos empregados

�los comunistas são, real

mente, vergonhosos e lamen

tá,veis no, que se relaciona

com 'loS relaçõ�s entre os ha

bitantes da cidade dividida.

Ellqiianto Berlin Ocidental

é uma cidade moderna,

25 de Jiillio
-:

, ,

.' ,1.,
,

Blumenau-Pêrto Ale�

,Na matriz local. realizou

se, no último domingo, a

primeira comunhão de ,290,

crianças. O ato revestiu-se
de grande solenidade, tenc�9
os neo-comungantes partido
,fim procissão da capela (o

Convento l"ransciscano parp

ao igreja matriz, acompanha
dos de grande massa de fi

I
.!-' �

,

A 27 do corrente f?l'mau:'
gurada, com a partida d� i>ri'
meiro carro;' a nnna: de ô

níbüs Blumenau-Porto 'Ale-'
, gre, passando por Rio do

Sul, Lajes, vacaría e Caxias

do SUi. Ao ensejo, realizou-

se, na estação" rodovíáría,
uma festividade alusiva; es

tando presentes as au_tori
dades locàis e '·0 rêpresen
tante da Emprêsa Pe.lha

S. A. concessionárili da no

va linha. Falaram' vários'ora
dores, e�tre eles wn dos só

cios dâ Emprel>a, o sr. 'Picco- '

li e o sr. PrefElitG Murlicipal
que ressaltaram a tinport,â� "

.

cia do' novà
'

empreendimen
to. A noite, à Empresa Pe

nha 'S. A. ofereceu às a,utori
dades locais"uro ·jg,ntar ?,"
'salão do �taura�te "Aque
rium�.

"ES'cRltOR.O DE ADVOCACIA

n'

Primeira Comunhão

ATENCÃ�O
, ,

Através dêste Jornal, levo ao conhecimento do sr. DO

MINGOS' :MARQUES DAS NEVES, que está sendo aguar

dado, com urgênci>:t, no edifício do ''<FORU:M;'' da. com�rca,
de Araranguá, a fim de tratar de assuntos de seu mteresse.

Ass. Dilton Pietsch
'

'P�. ,NILTON PEREIRJ\
';" - A�vogado '

, ABELARDó- ; li: BLUMENBERG
,

':'A. HAHN
-

, '{
, : Sa,licitadores ,

,AÇÕES ·�CfVEiS, TRABALHISrA.S
1\ÍERCIAIS, PREVID�NCIA, SOCl�,

Rpà,' Consd�,eiro�Maf,r�. �8 ',,._, Sala

DR. Sebastião Moura
CIRURGIAO .,..... DENTIS�A
'Clínica Diurná e Noturna, '

ExDentista do Seminário Camiliano Pio Xn
de São Paulo.

�at�ento Indolor, pela Alta Rotação,
'Protese

1IORÀRIÓ: DAS 8,30 às-rl,30 e das'
,

: 14 às 20.30 ,'" ,"

--- : ,Bl;P;J. �une&\� xaêHa�o; 7 Esq. 1G,�O ,Pinto,
_,

;�.' ')�.}-.: ":",/" ,��'�':*�:'i'" -"-,;",''',''
,�'.� '��""" , - -' ,.",
_'.;<,_.,.'J, �.�_ ,_,.. .....::

�

� .".��"" , ..���

Eng�riheirO EÍnilio':
Baumgart ".-, �

, Será le\,(iutádo. em breve

..num d03 logradouros ,públi
cos destá Cidade�'11m montI

ménto aé eng_enheiro Émi

lio Baumgart, o pioneiro do

ciménto arinádci no Brasil:

Os plânós e arro�adas coris

truçõ'es dé Báumga.rt VEre

ram-lhe rehóme tnlll1;diaL 1"

, wmp,o,: o
'maior' edifl-
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o LABUTA

CONSTANTl EM PROl
.

',

.

DE 'SANTA CATf\RINA

�o ")FTOR nos ESPORTE�

._
...

A Federação Catarinense de,Futebol ..........._.,.---------------

cebeu comunicação da Confederação ':Bra:�" l
•

I'eira de Desportcs.comunieandn: que,' 'as
;;

� ,-Vai· ser.reelizedo em Joinville, em
��. c para as disputas da Taça .Br:�silfen� "i��:à'3Q·'d.e agôsto, O Torneio' interseendo os ccmpeões de Santa-Catarina e

.

Paraná.estão determinadas para o�,Jli� ;:.�" , .leções "lvo Varela"
13 de agôsto vindouro.

.'

'

'Fôi realizáda na noite 'de
.

tá determinado para .tta-

SáJ:)�o .em'; ':SÜlluenau, a jaí, 'com data precísza pa

reuníão com-, díregêntes da. ra o dia 15':8-64.. ,

Fedêráção catarlnehse de Caso se verífíque um

Futebol 'dê,:Salão 'e .mento- .empate, o segundo cotejo
·

�s ;;cÍas' �i-vei:�as.' 'Ltgas es- será prorrogado por ..

maís

pal�a4as :pe(Q 'Esbldo,' .

com 30 minutos e tempos divi

o' ,objetivo' de traçar' < pla- dldos de 15 minutos
.

com

J.lo.(,'paià ;;a::·reâljzação de intervalo de cinco m.nutos,

maís .umTcmeíc 'IVo Va- Permanecendo o Empate
relá-" to.r�ei� .qu�' reune as serão cobradas três pena

Prmcip'aiS 's�l-eç'Õés do Es� lídades para a sua decísâo.

t�a(c'
.

' ..

. on.udo, nos próximos dias haV:êrã i
na sede da en

' idade máxima dos
rtos brasileiros.para indicar onde. Se

jÔ60,S� em FlorianÔpolis:""Qu

Metropol.desta feita atuará' na cápi
'stado.deverido contar : com o ap4io

sa tcrcida.diante do Maringá.campe-'
\' �

criciumense já elaborou o 'seu

rama 1�2r,:, ês:e compromisso em 9ut
sentará �nnta Catarina.devendo via
nara Florianópolis dias antes d� �i:-

1I(!Xl�,u.�'e�:>vé'ndo Iicar concentrado nas 'd�í*n:2
úcias do Estádio "Adolfo Konder".'

É pensamento da direção. técnica rea

ar um treino em conjunto.aindararítes da
tida,no local da propria disputa.

m:n��rido a rodada Que pa!sou· ..

. triunfo' cli�ntà do' AU&tico

perdia por 3 x 1, ao

l ino, da primeira etapa.
ureira 2, Idésio, Ra

r on para os criciumen-
.. e .Rubens 2. e Guará

a os postalistas: Qua-'
IS: Postal: Walmir; Ni

"Bezerra, Raro'do e Mo-
,

Telê e Alípio; Babá"
I. .

abeça; (Walter), Rubens

Guará .
.' Metropol: Ru

p-s; Montini, Piloto, Ha

'.l�"l- ê Tenente; Nadir e

vio; CaUta, Idésio, Ma-·

�ira
e Galego.

itrf',gem de Nilo Eli

da Silva e renda de

11.100,00.
.

�'m.
Tubarão o Avaí foi

rotado pela contagem
311\. 1, .diante do Ferro-

1!;rI.if,$rmais alta conta
desta rodada. O guar
Edson, esteve numa

de infeliz, falhando em

s tentos do rubro-negro.
uanto que o terceiro
ltO, coube culpa total

�gueiro Nefy que atra
mal para o arqueiro,

rando o atacante ru

egro. para marcar o

dro ponto. Bracinho,
;/' nho e Bóca foram 'IS

õõr�g< da equipe tuba
el)Se. A renda sompu
185.000,00. .

auro Muller, o Gua

éierrotou ao Imbituba,
contagem mí!"ima, so
da agora a companhia
vaí com 19 poptos -:pe,'

QS, na quinta coloca(}8o.
Urussanga, o líder
o Hercílio Luz, não.

trou a reabilitação,
er('leu mais um pre-

Operário 'por 2 .:lÇ 1;, �u:-
bincio novamente para a'

vice. liderança', do cei:t�me_;
ao .ado· de Métropol 'tr'Mat
cílio Dias.

.

"

ZONA DOIS. - Em· Có-

,tejo antéClpado. jiJg��Jll
na t,arde de sábado as: e�:
quadras do Tupy ei do.
Atlético em cotejo' travado
em Joinvile. Os atletiçanos
abriram a conta;;;em, . ca
hendo aos· tup,iénses a

igualdade
' .

no ' �rcadC)r.
Eni marcou para' os a.tIa
ticanos àos 3 mulu�s

_'

da.
fase final, cabendo a" Al
cino de pena,lidade máxi
ma estabelecer . o emp�te
aos 26 minutos. A arbitra.
gem foi de 08n1 Marcol1no
Pedra e a renda. so!uou
Cr$ 111.500;00.
"

Em BruSque, o CarloS
Renaux roopclonou ·ao·Pa.I
meiras e conseguiu 'bop.lta.
vitória por 1 x O.

.

F'm São' João. Batista o

Usaty consegl,liu sua se

gunda proeza n�te certa
me ao

. dobrar q América.
pela cont.agem de 2 x O,
que jogou desfalcado de
seu zagueiro Adael' que
contraiu matr�mônio, nas

vésperas do confro.ntb.
Em Jara�'Ilá do Sal, O

Baependi, campeão'€U1o Li-,
ga local perdeu ·para Q Es
trê1a por 2xO. Em S. Fran
cisco do Sul Q Paysandú
inesperadamente perdeu
pal'a o. lanterna :ror 1 x O.
Finalmente em �QiIlvile, no
clássico da rodada, o Ca.
xias }"Ião passou de um

empate diante do. Guatàny,
por 1 x 1. Apesar do. em

pate o Caxias permaneceu
na vice liderança do. cer
tame tendo. em vista a

derrota do América.
I

JOGOS FINAIS

As datas para o desenvol
vimento dos jogos finais
do Torneio Ivo Vare .a, es

tão fixadas para os dlas
29 e 30 de agôsto em Join-

vile
Estarão parttctpando as

seleções de Florianópolis,
e vencedores das chaves
A e B que envolverão 'os
escretes municipais de Ita

Ja;" Blumenau, Brusque e

São Franoisco do Sul.

ARBITROS

Cada delegação le7a�'á
um árbitro em sua :omi

tiva, devendo apitar os j.l
gos. fóra de sua circu"Uscri�'-'

ção.
DELEGAçõES

P\I. h.ncJsu �-. ", ".1.; I,·�'

'0 �.--_R: Àldef luz vencedor do- �.' �
r '

. ..... ,

. de oito grgante
., ESCrev.eu:

. Abelardo.,Abrahain

ComplementandO' os fes
tividades programadas. pelo
Ipiranga. F. O."pelo. trans
curso. de séu,' :aniversário,
foi disputado: domingo ul-

,

timo um páreo do oito gi
gan4;,e. tendO' por local a
rai�, i:Jll,proviza.cla do Saco
dos. Limões, aliás diga-se
de passagem, impraticável
para. () remo, primeiro por
que não tem dois mil ine

tros, segundo. porque é
muito rasa, exigind.o dos
remadO'res um esfôrço fi.
sico muito grande. 'Foi dis
putado neste páreo oito
lleUSsimas meda'has . ofe�
reciras pela diretoria elo

Iptnulga F. C.,'e o. páreo
foi em llomenagem ao

� Serlllor Co.maridante
dO 5<1 Distrito.. Naval, vice

Almi,rante Murilo do
.

Vale
e Silva.
Sómente Aldo Luz e Ria

chuelo foram à raia, uma

vez, que o· C. N. F. Marinel-
11 .não se escreveu.' ° ,per
cUrso da rala foi c de apro-

·

xt�amente .1.$00 tn&tros,
.maS, como já disemos aci-

ma., muito -pesada, pois' os
remos quasi' batiam no

fundo. ° páreo foi bem
d�sputado vencendo a guar
nição aldista peja dif�renGa
.de meio barco de luz. Re- ,

clamaram os remadores do
Rlachuelo que foram pre
judicados na largada sain
do quasi um barco atrás
devido à colocação das ba
lizas. Não queremos entrar
no mério . da questã,o

.

do

balizamento, mas notamos

perfei-tamente que a guar
nição do Aldo Luz c1e saí
da botou quasi um barco
'de diferença, o que justi- .

fica em parte a reclama

ção dos· riachuelinos. CO'n
tudo .não se pode irar os

méritos' da vitória do oito.
.

gigante dO' Aldo Luz, que
inclusive fez o pprcurso
com. uma remada m'ais 'PO""
sitiva, aberta, e o seu bar
co produzia meJhor dentro

dagua. A guarnição. ven

cedora estava formada por:
MitcheJ Peichmann, Man
fredo Witt, Maroel Teixei
ra, Antônio Carlos Vieira,
Hamilton Haertel, WUt$on
de Barros, Amauri Rosa e

Osvaldo Silveira.

Susoenso '�or um ?no o Mfldure�ra
G,Conselho' Nacio"'aJ de,

t"Jlt)rt<>a vem de suspen
reli � eq;uipe; f.do Ma;d)lr�ira
peIQieàP�1 d�,um'. a.�o, por
te:r,�. desobií4e�ijo .:

..
" ô�dép$.,.. ,

� -- .... �- _-o, °1, -,''''. '. , .

determi1"adas pela a,tida
de brasUelra.
A suspensão abrange a

penai:L jqgos interhl:J.cioUais,
.

"�.',
-.

-

I

.

REDA'I10R
Pedro Paulo'Machado

\
'

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES - GIL13E1;tTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

I . COLABORADORES
R.UI LOBO - MIL'roN F. A'VILA -. ORILDO LISBOA
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�

ABELARDO ABRAHAM .
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Assim sem contar com o.

Marcílio Dias que havJa
renunciado ao Torneio em

favor do Avaí, que foi o

campeão da cidade, restou
apenas o.Metropol!
Resta, entretanto, a' sa

tisfação de saber que QU-'

tros clubés apresentam
melhores condições 'atuais
que o Metropol. que bem

pesadas, poderiam· servir
para sua indicação. Nesta
circunstância, encontra�se
o Olímpico de Blumenau
que apresenta uma campa
nha respeitável, com, 16

jogos efetuados, conhecen
do apenas uma derrota e

. um empate, com um saldo
de 14 vitórias; São números
que não mentem, Mesmo
asssim O OlímpiCO não "es

-perniou" pois estará de
Tambélll verdadeiro "pa- "tocaia" esperando a sua'

pelão" fêz a diretoria do vez

Avaí que divulgou pela im- Enquanto o tempo passa
prensa uma Nota Oficial, o Avaí vai fingindo ser

deixando ,transpareéer que um grande clube, querendo
desejava que o clube fôs- s.e igualar aos demais ... '/
se o representante de San- Enfim, ,o pobre tem direi
ta Catarina, atacando O' to a sonhar e de fazer
preside!lte efeceano pela "costelos" também. De se

sua �titude em indicar o meter a "grànde", não!

. Depois de ficar estabele
.

cido que Metropól, Avai e

. �ar(líiio Dias dísputaríam
umterneío- de . onde salI,'la
o representante de

. Santa
Catarina para 'is disputas
da. V ITaça Brasil, eis. que
o -preSidente . Osní Melo�
usando e abusando de suas

funções, resolveu apontar
o quadro do Metro'úl co-no
representante. de Santa Ca-

.

tatina naquela competíção.

--x-

° . fato causou certa re

pulsa na imprensa; pois se

fôsse .para tõmar tal me

dida seria desnecessária a

reunião com os homens da
imprensa da capital. Fu
gindo pela tangente, o sr.

presidente àlegou que a

falta de tempo ímpossíbí
litou, a realização do Tor
neio. Saída até certo ponto
Infantil, . pois o presidente
sabia " perfeitamente .da

xe�ização '.
da Taça Brasil.

O que aconteceu foi que
S. S. deu· o "g'o'pe" e

apo-:1tou o Metropol pal'a
ser o representa,..,te, talvez

por desejar bajular a di
retoria do. 'clube Tri-Cam-

. r::o d;e!�:��l�u��áa�:r��
cargo que· exerce-la 10
an:os na entidade da rua

Tiradentes ..

-,-x--

--x--

lV'.-AURY BORGES

;Ficou oficialmente re-
· solvido que, O' local das

disputa'S" s:érâ: em. Joinvile,
obéãeeendo. caráter: elímt
natórto . para apontar as,

, '�eleçq�s, ;com ,�xceçã'o 'de
.

FloriànópdHs e· ;'foirivile que
, .estão. clas$ifi�das, . a prí-
me�� por- ser, q. detentora

'óo'·titúlcl 'dó Torneio desen
.' rolado nó' estádio Santa
Catal'ina é a segunda por
serv4- de sede dos jogos.
A 'ÇRAVE .' A, envolvera

Q.!i' seleções .de Blumenau E

BruSque:' 6, 1° jôgo está

4�teinlillado para
.

Blume

naiJ, dia 8-:-8'-:64, .' enq_uanto
que a, .segunda partida en

tI":' as _mesmaS 'seleções es

tá. '�do. para o dia " ..

lIHl::764', �Qra: tendo por 10-
eal' i{, ..cicade de Brusque.
Se h0uver necessidade de

ttm.39. jl}g'O, 'será
'

sorteado As delegações dpv�rão
,em )Brusque'. Jozo' após' a incluir em suas cômítivas
real�ll,�ãQ,.dà ·segu.nda p8.l'-� um árbiro, dois diri�{entes
tida,:o lõcal para o pugn� e 10 atletas; isto no caso
deCisl'va� .

para as disputas da série
Pêr�anecendo o empate, '

decisiva.
() cotejo será deCidido' [lor A estadia será por. conpéhâUdades máxilnas em ta da Liga Atlética �orte
n.uméro. de três quantÍts Catarinense.
ror�m' necessárias pala. a .

_

deCiSã.o.
.0 jÔgQ inaugural entre

as d\l1l.3 .seleções está. de

term-�nádo para. a �idada
de �8ão Fráncisco do Sal..

',; '
.. ". .

.

�om data' ,fixada. para o

dia' '8-8-64.
.

J'á�:o st}i�dQ matéh çs-

. Consta' que o uresidente
,

ao . retornar desta viagem,
pelo in.teriQr, '-tro:uxe consi
go" -um relatório coxp. di
versos presidentes de agre

miáções, indicando o nome

do., Met.ropol e outros 'con-

P�rAO .. cordando, com sua para
(\l, ...., ser o representante cata-

,

rineT'se I1a VI ,Taça Brasil .
Discordamos 'd-êstes comen

táhos apesar' de ficarmos
com um "olho" bem aber

to, ; pois nenhuma ligação
envolve o caso, mas que·
dizem, serviria para ate
nuar as criticas por par
te da imprensa de que cer

tamente seria alvo.

Metropol. Embora discor
dando do� 'Metropol, seria
preferível'mesmo .- que-' o

clube de Criciuma rôsse o

nosso representante do

que a esquadra azurra que
está caindo aos pedaços.
Sabemos, que o Metropo!,
pela fase que atravessa
não logrará exíto nesta I

jornada interestadual, po-.
rém, resta o. consôlo de
vêr uma equípe

:

organíza-
.

da, estritamente profíssío
nal, representar Santa Ca
tarina.

--x--
)

° AvaÍ, em que pese a

boa vontade e 8 esforço
titânico de. seus atletas,
está muito longe de ser

,um clube. Falta, quasi ,tu
do no comunto azurra.

Organização, . eís. o tema

principal No Avaí apena.s
um pequenO- grupo de. três
ou qua�o dirigentes tra
balha ..Não há uma direção
técnica qúe pelo menos

satisfaça, ,pois até, as mo

dificações, são introduzidàs
fora de tempo ou quando
não péssim.amente realiz,a-, •
das. Não,há um sistema
definido, co� os jogado'r�s
atuando . como podem e

sabem.. E era- êste clube
que queda representar
Santa Catarina na Taça
Brasill! !

--x--'

Terminou o turno do Torneio de
Bolão{�'Ody' Varela"

TerminO'u na noite de
sexta-feira. o. turno do tO'r
neio de. bolão, denomina
do Qdy Vl!Xela qúe vem.
sendO' patroclnado pela F.�
deração. catarinense de So
chas e BOlão.
O Tome!o que vem se

desenvolvendo nà cancha
do. Coquei1'ClS Praia Clube,
apresenta a seguinte clas
sificaçã,o: por pontos ga-
nlios:

'

1� lugar,_eBig 1°'�, de
� '.._.

Coqueiros com 9 p.g.
·20 lugar - Unidos 1°,

da Associaçãe Atlética. BE

riga-Verde, cOm 5 p.g.
30 lugar _;_ Big 20, do

Praia Ólube com 4 p.g.
4° lugar - Unidos 20;

pertencente a A. A.. Bar
riga-Verde com 3 p.g.

50 lugar � Lobishomen
do Praia; Clube,com 1 ppg
A equipe líder, o Big 1°

marcou 'até agora 2.854

pontos.

,-...._ r

Ffgueirense' O X M1inerasH O
.. .- A equipe do Figuerense, jogando on

,tem em Santana, contra o' Minerasil, em jo
gq' que completou a rodada, não foi além d,e ..

. um empate sem abertura de escore.
'

D�di estará de volta 'ao
Botafogo d'a 11

-

o atacante brasílelro Di
di que permanece aproxi
madamente' doís .

anos· no

futebol peruano como trei
nado!' do Sportin Cristal,
telezratou ao Botafogo con

fírmandd o seu retôrno ao

futebol brastl=tro. reíngres
sando no Botafogo.
Ouvida a respeita : pela

imprensa caríoca, a direto
ria do Botafo!1;O'

.

confirmou
a' notícía, confirmando a

data de onze, para o re

gresso definitivo ao Br9,

silo
.

Ainda sôbre o atacante

nacional, podemos adian
tar que o jogador mere

ceu os mais fartos elogios
da imprensa peruana pela
sua atuação na tarde' de
domingo quando integrou.
a equipe do Sporting Cris
tal na partida internacio
nal contra à Barcelona.

Federação Atlética Cafarinense
.

RESOLUÇÕES: Tomadas em reumae

re�izada no dia 21 de julho de 1964.
'EXPEDIENTE: Foram recebidos os SE'

�intes: _' Ofí�ios s/nos desta .data do Tri
burial de Justiça Desportiva, Circular nOs.
63.' 64. 67 e 69/64 da-C.B.D.; holetim oHeia1
nO 8/64 da Liga Jaragl1ae'1se de Desportos
'Nota ofícial n° 21/64 da e.B.V.· e ofício cir

cular. nO 1 da. Federação' Métropolitana d�
Basketball.

.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA .
DESPOB

TIVA: Em ofício de 21 do corrente, o. TJD

comunicou o julgamento do seguinte proces
soo

�

Processo nO 2/64: HOMOLOGAR:
POR UNANIMIDADE. A SUSPEN
SÃO DOS DIREITOS DOS 'CLU
BES 12 DE AGOSTO, A. D. COLE
,GIAL, LIRA TENIS CLUBE, e A
A. BARRIGA VERDE.

20) Informar aos Filiados que o TJD
em. reunião de 20 do corrente aprovou, por'

unanimidade, um voto de louvor ao. presi�
dente Waldemiro José Carlsson pela mane�-

.

ra brilhante que vem �e conduzindo à fi-en
te do Tribunal.

CONSELHO TECNICO DE TENIS DE

MESA: 1a1 Desconvocar os atletas: convo
cados 'em Nota Oficial nO 15/64, para trei.:.

namentos na. Seleção Catarinense.
20) Agradecer aos atletas que repre

sentaram Santa Catarina no,' Campeonato
Brasileiro realizado na Guanabara, felici
tando-os pela maneira . correta com que se

apresentaram.
3°)' 'Agradecer e felicitar o Chefe da

Delegação sr. Orildo Lisboà pela sua atua

I ção ria Chefia da Delegação e nos Congres
sos realizados durante o Campeonato. '

CONSELHO· TECNICO DE CICLIS
MO: - f') Desgn.ar a data de 22 de Agôsto
d� 1�64, às 9,30 horas, para a realização da
Ia PROVA JARDIM ATLANTICO, a se rea

lizai em Barreiros· no loteamento' do. mesme

nome,
.

Percurso: Saída na rua B, percorreridc
a rua D, Avenida Atlantica e rua G, num to

tal de 10 voltas perfazendo, aproximada
mente, 28 quilômetros.
Flodanópolis, 21 de Julho de 1964.

Ody Vare'1la - PRESIDENTE
\

,,;i
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o Embaixador dos Es
tados Unidos,,' Sr. Lincoln
Gordon, entregou ontem a,

rnedalha da Legião do Mé
íto, no grau de Coman
dante, aos Marechais Se
gadas Viana e Nelson d�
Melo, 'por "conduta exeen
cionalmente meritória !lO
desempenho de relevantes
serviços em tempos de
guerra e de paz".

conduzín o �eu regim,ento, à;' ExércitQ Amenícano, aün
,conquista das- ��imeil;as 'ma::p.dp.. que, os- id�ia,iB de-
vitól1ias, bllasUeira& na Se- mocrátãcoe 'a.inÇla �::.' ;',

:gunda Guerra MUndi.�!'.

Disse o Sr. t:incoln
Gordon que o' Marechal

1 Nélson de Melo distinguiu
'se "pela sua' conduta ex
cepcional 'no cumprimento
de relevantes serviços,
,quando ocupou sucessivas

':poslções de responsa:bilida
, de, de/julho de 1945 a se

tembro de 1962".

o Departamento
"cíonal de Pontos e

Na

ViaS,

Navegáveis, de aeôrdo com,

decreto assinado, ontem,

pelo -Presldente ' Castelo
Branco - estabelecendo
novas diretrizes para a

reorganização do sistema

portuário nacional -, de

verá concluir, até outu

bro, o levant�mento' de

tôdas as obras de. draga
gem e elaborar projetos

O Eníbaixador Lincoln
Gordon Iembsou na oca
sião que o Marechal Sega.,.
das Viana revelou "capa
cidade excepcional para' a
liderança em combate, ao

Agradecendo, o Mare

cl;lal
.

segadas Viana lem

brou de sua luta no V

,

�s e de outros. Durante o tempo que 1estive no ginásio, quatro alegres e ines
quecíveís anos, pouco contacto tivemos
em aula, porque o padre Braun dedica-

Numa hora da tarde estava. tran-
va mais seu tempo aos assuntos perti-

qüüamente trabalhando na minha re-
nentes à administração. Mas sempre]

partição e, derepente, ocorreu. a, notícia
nos encontrávamos nos

- corredores e

de que tinha morrido o .padr�· Braun. aconteceu que algumas ocasiões nos de-
I

Ao prímeíro momento, estranhei' a-notí-. moramos á conversar, ReCentemente,
'

ela, causou-me ela um alvorôçó fnte- 1?ui à missa' n� capela do colégio, aque-,
rior e quis logo saber, se se tratava do' la capela em que fiz a prímeíra comu ...

padre Braun 'que conhecia, que.iera di- nhão, em que tanto sermão ouví, em

retor do COlégio em ',que fiz' o gÍn:á;sio,. que, sabe Deus, tanto rezei quando era

que foi meu professor. Era-me 1mpos-" interno

para. velt.ar à condição de e::-Isivel crer na morte dêsse padr� Bra'lm, terno e tamp·ém. para ser bem sucedirl'"

disse-m� a 'mim mesmo, daquele ho- nas épocás de provas. Encontrei-me 'com i

menzarrão que, quando andava nas
o :padre' Braun. Segredava-me suas a_i

ruas, me dava a impressão de indestru- preensões com a infiltração comuista e

sentia-se radiante com a solução rcvotivel, de cous8, sólida, que atravessaria
incóÍume os tempos. lucionária. DepoIs nos. separamos. e vi

Padre Braun andava na rua como
seu vulto enorme, como nos· velhos tem-

um estranho no meio da multidão e, no ' pos, desaparecer numa sombra"
.

.

Ouvi-o fàlar poucas, vêzes, Estiveentanto, se confundia em seu seio pela
sua simplicidade, pelo seu jeito "larga-' prel?ente êste ano à páscoa dos banc:1-

do", de quem não ·tinha-
.

outra Quir::!. dos, a, convite. A missa foi oficiada por

êle.,·Fêz um sermão. Um bonito s�::-pretenção na ,vida senão viver, para . ,

mão, tão bonito e tão candente, que m. ",'Deus,
.

dedic!:!-dQ inteiramente; de corpo
e alma, ao Seu serviço. Uma vez" faz lavou. a, alma. Mas enquanto falava, sua

pouco tempo, notei-o numa rua muito voz me evoc'ava, aquela mesma voz q!::',�
'lera a lista dos alunos' aprovados n<1movimentada e o descobri, nUll1a calça�

da, entre muitas outras pessoas .. E des exame d,e admissão, nos· idos de 1945. Icobri-lo, na rua, era fácil; muito, lllto
sua cabeça, coberta já de cabelos bran Faz algun); , tempo, ia êle por uma I
cos, despontava, no melo das. dejna':> rua, corri. sua batina surrada,

.

com 05-j
Tinha uma característica própria de sapatos despolidos e cambadas', magro, '

andar. Andavarvagaroso, sem pressa
pálido e caminháva lento, com certa di-Isempre com um sorriso para os l:l,migos ficuldade. Perguntei-:lhe o, que havia se

,

e ex-alunos que ia: encon�do" � aQs
. passado. Informou-me que haVia se

su.bmetido a uma Operação citúrgica equais quase sempre, dirigia,�, ;tceno
.

,

cordial.
-, estava ainda .co�,v:a!e�cen:do.

Padfe Broun tiIiha um xodó

PADRE BRAUN
-- Hamilton Alves -_:.

{'

Janelas, porIas, portões de lerro já eslão pronlas1 à sua
.i

,disposição, em,

Compeosadas Paraná lIda.
Rua Dr. Fúlvio'Aduci,' 748 - ESTREITO

ro_JeBsados de Pinh�. iJ.t1.buia.. lau-marfim, jacarandá,

ameadoill, çabdu.v.iÍ. r�,.� altv.es,·, ced.ro·' e ltunblí
..

Codeplaç
\

pa·ra. 'ReyesUmeldo

-{

tando por, impor-se, mas

que oertamente serão víto-
1>i080S.,

Acham-se à disposição,' dos .senhores
. a�i��stas,. no escritqrio da Empresa, �os do

<t�boB a: que se refere o, art. 99 ,.do D��.
]Lei mP' 2".62i, de 26 de setembro de 194Q,

São João Batista, 28 de julho 1964.

Eduardo Brennand
Valério .Gomes
Cesar Bastos Gomes

, E DI 'Í"A\L
São

.

convidados os. s�nhores aeionis.ar

da Usina de Açucar Tijucas S/A., a sei reu-
f: .t. h� .nirem em Assembléia Geral Ordinária, no

/
.:.>

dia: 28 de setembro do corrente ano, às 9 ho
-y
'" ;� �as, em 'Seu Escntório à rua Valério, Gomes

. )lJ;·.\ s/p.., nesta cidade de São João Bat�st�, San
,

ta, Catarina, r

para. deliberarem sobre a se ...

guinte ordem do, dia;
.

]:0 _ Relatório de Diretoria, balaaço
Geral contas 'de lucros e perdas e parecen do
Conselho Fiscal referente EO exercício Iín- ,

, "

-

"

_\

do em 31 de'M'ai'o de 1964.
' ,

(
.

,

')"
o

social.
São João Batista, 28 de Julho pe 1964
Eduardo

.

BreIiIfand
'

para. a regulamentação d:;t
leh que. detlermina, a, cons
tibuição, de emprêsas de

economia mista. 'pana ex

Plor�r ,0& pontos do. País.

·
As ações dessas socíe

dades - urna . para cada

pôrto -- serão áubscrítas
pela União, e pelos EStado�
onde o pôrto, esti.vel' loca..-r
lízado, podendo também d
serem por pessoas f·ísicas 11
�urídicas·.

1
. \",--'
q�
(tt .

DRA-. TEbMA C. PER.EI'KA

Cluliclt Uduntol'ógica de €Pi.

!inças e Adultos,

ConsultÓrIO: Rua Tene:lte

.silveir� 28 - LO Andar

Fone 3798

Atende diàiiament� .das 15

às 18 horas

EXl:'hIRiva,mente
marcada.

com

1 SABOROSO?

L SÓ' C A F E Z I T'!)'

(Continuação do, estudo inserto na.
edição de 10-7-964,: dêste jomarJ .

Assuntos diversos interesse

Valério Gomes
Cesar Bastos Gomes

2/8/64'

te aceita pela consciência, . i;lo sentido
da vida €spiritual, caem no· extremo

,opõsto da açãó materialista, que é
.

o
'

largo caminho por onde' transitam to-
.

dos os vícios imanentes na especie hn

niana, conforme ainda o ftfirma Clau
de Tresmontant, na passagem acima çi-

, .tada e que' se encont.ra õ fls. 120 de: Comunl'ca a ce"'" "'ml'g"s e cll·entes �

Claude Tresmontan1r, erudito e ,sã-. ., ......., u v '; ..

bio, atirma-se positivamente' oo.'epto da
ESSAli SUR LA PENSÉE H�BRAIQUE'lr mudança de seu consultório' para a rua Feli
que estamos com tanto desvanecimen,:,� ,

'

doutriná· evolucionista, nos molaes' es- .. .

pe, Sch.r!l.."l.·.���.t.... n.,..•... 5.. 1 sala 50 - Edifício J:aque'�iritas. El' o' que se .depreendê' dêste
.

tre-
to est,udanc:o nesta série de artIgos.

_ ' '. .

. Esclarecendo, erüditamente, o' pen- l.i'1e (.,ao lado do BoteI Ca,cique).cho a eu�a .tr�du.ção nos aplicamos afi:11 sarnento hebráico, d;mois de a'!itm.ar, à �
___.,.,....",,...,.,,=-,,-_,.

"'�er:e.:':��,�:�:��::�::��ie:ae:o;' - 'ppgina-;13tt 'Que "a- id;in:�bibÚca;,'�rêal-,'
c

R"c"E�.·X·-;_'M"'A'R"'C'AS- 'E- 'P·'-�A'-'T".,·'E·NTES'em ass:úntos. desta. natureza: "Vom ')
mente, nada tem do que os filósofos·
chamaram uma "�tica", conceitua com

Ihomem a ação criadora torna-se cons-

ciente n6.o some,nte em si,'mM tam,- profundeza de penetração \ soeiológiC�,: I Agente O,fid.ai da Pronrie.dade•

b{,m para os. individubS' qpe ela' engen-
"E' preciso evitar uma compréeJ1g·'10 r'

.. dêsse têrmo Justiça no sent�do restrito'

d Idra, podendo entijo' ser, refl.e�ida por I
.

f
·

. .

que lhe damos no Ocident,e, sentido ju':: n US fia \êles. De agora em diante,' de� .: algum!l 1'11-
i

rítUeo; ajustiça bíblica' é adma de v

sorte ela depende dêles, t01:'nando..;os
d teológica".'os seus colaboradores.'A história e' uma

'

o

obra em que c60peram "a Açãq, divinà e

a .aç�o humana. A'espécie hun1ana, co
locueIa no çimo como a flor dêsse

..
Ge ..;:�

\

to criad'or do universos e da vIda; tem

em sc;as, m�osi numa certa medida, q

acabamento· dêsse' Gesto. Ela· pode in

terroinpê-lo, inverte-lo ou. levá-lo à sua

p enitude, ao seu ple'roma, 'pois que . é

coinciente. Com a ínteligênda começa o

ri�co. O homem,' diz 0I. livro" do. Genésis,
tornou-se como Deus conhf>cendo o qU8
é bom e o que é mau, por .si ,mesmo e

pelo destiJ.1o de tõdá' a Grande Obra.

Terminou o re'ino daquela sabedori3,
imanente e' impecável que operava com

aquela élegânchl. e com 'aquela lie-gurar
.ça que se· vê nos animais. a hom�m ;10

de separar-'se desta sabedoria conteu:.

pIando-a e del::>..· se distinguindo
o homem e canaz de inverter em si a açã}
criadora ou de a continuar voluntària

mente n� sentido de que tem êle em si 1,

'consciência. À CONSCIÊNCIA :qA AÇAi
CRIADORA DE. DEUS NO HOMEM, C

O QUE PAULO DENOMINOU A stplei�
dêsis. Temos cbnciência da Ação AU
�lOS engendrou' e que tende a continuar

· sua obra em nós, conosco, per isso q'l'

opera em nós",
Êste longo trecho transcrito é k

Ul1'.a evidência gritante para' os espíri
tas. A nossa doutrina outra causa não

· nos ensina. Sendo assim, estando a

doutrina da Igreja e' a doutrina do Co
dificador estreitau1ente unidas na h'l.
s�, no sustentáculo inicial de' amba& as

escolas, por que divergir nas suas ma

nifestações populares,' na sua prega\"
ção, nos seus métodos de ação regene
radora dos sentimentos humanos?

Vê-se bem que a pivergência come-

ça a manifestar-.se quando entram
.em ação o incentivo da cultura e O tra
dicionalismo, apiicados ambos a-o ser.

viço da vulgarização'e do proselitismo.
Enquanto de nossa parte acenàmos com

essa b�l.l1deira da livre cooperação com

a Divindade Criadora, nos justos- têr
mos, em que; acabamos de vê'-la desfral
dada pelo mui ilustre P. Tr.�9ntaÍlt
os nossos irmãos- do 'clero militante.,
jungidós aos cânones tradicIonalistas,
insistem em manter o vulgo coarctado
em· suas manifestações de' consciência
por preceituações sempre QbnóX1as, por
i� que as· gr�ndes massas humanas se

adiam. hOje em 'estado ti!! reivindicar
'acerrimamente os' seus direttm. e, a ial;.

ta. de uma ;�riecntaç�ã.o c.?n,}�r�?yàdàn��i}-

Realmente, imaginar-se que a Jus,..
.

tiça, no que se refere. à 'ação divina
aplicada. ao· julgamento dos homens, .te-

'

nha qualquer analogia com a a.ção hu
mana de-julgar, é fazer táboa ralJa 'da
consclencia . humana, atri0clÍndo-lhe

I

pOSSibilidades que absc;:utamente elãjnão possui e estabeleu r ,como' justo o

crité�io preconceitu(lf'o em que está Iposta a acão dos homens, completa
mente falha, com que tentam organi-l
�ar a vida. social daí decorr.�ndo

. �odos I.os males que tanto nos escandallzQ;"; I

sem que os possamos evitar' por ; isso'
·

que sãd êles resultantes da - organi.z'1- i
.

cão estritamente materialista;' .
utiUkl-;

;ista � �portunista dos agrupa:�ent'),<;!
humanos em sociedade .

OU,,". sàmenté)!
pensa em resolver· os

problerr.".as ime-1ldiatistas da vida.

Debalde pratetas e sántos têm cla· 'lomado, desde a mais l'emot8, antiguida
de, pela edificação da sociedade em ali.-·
cerces espirituais, buscando o homem',

·

em primeiyo 'lugar o Reino; de Deus e a: .

sua Jl1stiça, para que tudo o mais lhe
·

venha por misericórdia e de acro'sc.imo .

Debalde Nosso Senhor Jesus Cristç COJl

citou �s ,hom�ns a se empenharem pela
S:la salvação que consiste numa auto-

I

educação suficientemente religiosa pa-
I

ra moldar-lhes 'e> entendimento das
cousas �gundo 8, reta justiçg, e não se- ,

gundo interêsses de ordem essencial..
: mente egoísta e falhos completamente
qe carid ade! "

O 'es'pírito� das trevas teve mais 9. I
cessos nos corações dos homens do que
a luz inefável que irradiou dos ensina-

.

mentos e' dos exemplos de Jesus. Aljle- ,

sal' do CristiaRisrno, a sociedade conlti- I

nua orga�ada segundo os mpldes es- t
tritos dêsse materialismo odioso que r

vêm impondo às coletividades.' humanas I.

o super-armamentismo, destinado a re�'

solver os dissídios entre os povos d.e'
, acOrdu com os processos da à,gres8ividn

.

de bárbara qli'e permanece arrogànte
mente' desde que a espéCie fez . Oi' s.eu

aparecimento .à superfície do' planeta,
refugiando-se nas cavernas, de onde

irrompiam ferozes os nossos ant�as-
sados para aI matança de animais 011 r - De acôrc'l.o com o'

'P,ara, a sua reciproca destruição. Plano Opral de Convoca-

Mis, . contmuemos a aeompanhar ção, s;provado ne[o. Exmfl
as potáv�,;s lições e os notáveIs e1.18i11a- I SJ!. M�'I'\fst�o,Õa GlJe:rrfi;'i�\i:
..n.l�h."to" do il-qstre Gl,a.. :U

.....
d.e

.. /.T.r.e.. Is....m.oqta,�.t'l\ .•..
'

.... c.lf!.l>.se.. ".,. ',de., .• 1.9j.9.\.e.. as,.'
..

' .a\ute.:":
:'::.

','i'(i ; (.A:' ''', ..)"" .,' ,\ �1(;n;eS�'em dêb'lfto está con-d.. seglllr,. , .'.' '§' . ,. .

',••.
· .�..' TI'!:''' i '

i

'

,.,
'.

vocada. piara. � :prestaçã:;�

Arnaldó S. Thiago

, IJ.pa Conselheíro Mar;a 160'- Tel: 3022 � Caixa J;"ostal13
.� Endareço '1'elegráfico "O ES'XAUO"

João

DIBE'110& '

Rubens de Arruda�amos
GERENTE

Domíngos FEÍrnandes de Aquino
REDATOR·CHEFE

.

AntAnin Fe+nandn do Amaral e Silva,
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL

Francisco vai tõe[JeLlba -e-e-- Pedro Paulo
- Osvaldo Melo

-

PUBLICIDADE,
Osmar Antônio Schlindwein

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Divino Mariot

Machadl1,

COLABORADORES
Prof. Barreiros FilhO, Prof. Osvaldo Rudrigues Cabra4,
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, ,Prof. Othon GamB"
Lobo E'Eça, Ministro Milton Leite da 'Cojita, Dr. Ruberu�
Costa 'Coronel Cid Gonzaga; Major Ildefonso. Juverull,
Walte� Lange, D,r. Arnaldo Santiago, Doralécio Soa�,
Osmar- Pizani Dr: Francisco Escobae Filho, Zucy Má.

ehado, Lázaro' B'l.r�olomeu, Raul Caldas Filho, .l\<faEciJio-.
Medeízos Filho, Luiz Henrique da Silveir,a� A. Ca:r.los Bd;
to' Oswaldo Moritz, Jacob Augusto NácuJ., MajQr. E;4..

í.n�do Bastos Júnior, C. Jamundá, Jabes Garcia, N:elson'
Brascher; José Ferreira da Silva, Clcmenceau do Am�

ral e Silva Jaime Mendes, Cyzama, José Roberto· Bue..
".. .'

cheler.

REPRESENTA;-.JTES
Representações A.S. Lara Ltda, Rio (GB) - Rua .Sel'!-ao,
dor Dantas, 40 - '5° andar - São Paulo - Rua VltórUh
657 - conjunto, 32 -'Belo Horlzonte '- ?IP _. Rua. do.$;

. Carijós, 558 - 2° andar - porto Alegre - PROPAL --:-
,

Rua CeI. Vicente, 456 - '2° andar, �.'
Anuncios mediante contrato de acôrdo com a tabela

em víger.

ASSINATURA ANUAL o-s 6.000,00 - VENDA AVULSA
o-s 30,00.

, .

\
(A DIREÇÃO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS CON.

C:I;al'OS EMI'fIDúS NOS ARTIGOS ASSINADOS).
\

-

--
.

.,..�--------

f �O R M 1 P � AS
Fabrica .de mesas fOlTrllCa, cadeiras es,

cafadas em plastico, . conjuntos para ba:reco
Rua 14 de julho n.· 160 - Coqueirol

próximo ao (Estaleiro Naval).
Linhas ,Modernas:- perfeito . acaba..,

mento.

F�ça e�onômia comprando
te clt: li'ábnt;a.

diretamep-

Dr. Júlio Doira Vieira
Comuni'càcão

..

Registro de marcas patentes de invenção,.
nomes comerciais; títulos de estabelecimen
to; insÍgnias frases de propBganda e marcai,

.

de exportação .

Rua Tenente Silveira, 29 - 10 ándar
Sala 8 - AItos da Casa Nair -. Florianó
polis - Caixa Postal 97 -,F,one 3912

. PROTEJA seus

OLHOS
use óculos

bem adaptados

.

atendemos com exatidão
sua receita de óculos

ôr:CA ESPEC!A.UZ,!\ Dl\

MODtRNO lABURATUk,

,_;. �'V ..

Ind. e

Vai COll:st.n.w ou ttclurmal

Consuh� Nossos Preços
Co'mércio Metalúrgica ATLAS $. \.,
Rua: Deodoro N. 23

. ..,

Filia) Florianópolis

SERVlca MIUTAR
1-00. C�rcunsrr;r�o rtP, Rer.�utalllento

CLASSE DE 1946
do Serviço
1965.

1\'Jpoca da Sele�ão
Muhicípio' de FlóflapóPÊt;,"\
polis será ,divulga;tla:
riotlne:nte.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ssegue
..

cgm ootave êxito i O Ciclo Técnlcõ�Cuii�ràr da u st
-I�_. em .!a!Ji� ����s� �.ue !n!!�!�!��t!JI�s!Uu,.I!!�de �lli!ã! !!}�n!!S!t!!Jno: a't,lI;li�óno do :Palácio dQ', crltos, o referido CUrso vem obtendo com 'os cursos so- nístração pdpUca" adrntnts- 840 �UlO' o ESTADO DE 'p�tlg1osas �g1nas., m�tó de Edu�ação e CultuIndustrías, o durso sôbre a obtendo grande aceitação e bre Dicção e Estilo, Shake&- tração de empresas, jom&- &0 PAULO", o "CORREIO ..O ESTADO" congratt11s- ra da Reitoria, pelo notl1.HISTORIA 'DO TEATRO afluência de professores uni. peare e cinema. Úsrllà etc. tem alcançado DO POVO" de Perto Alegre, se com o lI4agnffic;:e R,eítPr vé1 êxito que vem ulcanÇan.�RASli.EIRP, ministrado versitários, estudantes, jor. O Ciclo, que abrange curo repercussão na imprensa -do já registraram o impo�. JoãO David Ferreira'�hna: e do á promoção,

'

pela professora Renate Pai· nalistas e de figura de- relê- -�---------------'----'----------------_,...---------------.:

�E:1;ç�!� �����;n; Cenas comoventes assinalaram
toria da Univêrsidade de Universi�de de Santa Ca� .

'

�:::mBO O SEU DiNHEIRO' 3S exequias do Padre BrauoRENDERA MUITO!
Com a presença de een- representante do governa- teve presente as exéquías

PORQUE? ONDE? tenàs de pessôas, realiza dor do Estada, presidente do ínesquecível sacerdote,
ram-se, na tarde de ontem' da Assembléia Legislat{v$,l, representado POr funcíoná
as exéquias do Padre Alvi- Magnífico Reit,or, presídente tios da redação e gráficos
no Bertoldo Braun, faleci· do Triburui.l de Justiça., pe- que roram levar o Seu adeus
do inesperadamente terça- sernbargadores, parlamenta- a um dos 'grandes amigos
reíra pp. O féretro do sau- rés, religiosos, estudantes e· de "O ESTADO".
doso eclesiástico salu do l1}lmero,Sos populares, que
Colégio Catarínense, onde q01TI suas presenças expres No cemitério do rtacoro
foi celebrada missa de cor- saram a profunda conster- bi repetiram-se as cenas co

po presente, rumando para nação reinante na spc!e4a- moventes que femup regís
o cemitérío Municipal do de catarínense, pelo desa- trsdas :a� saída do .féretro.
Itacorobí. parecímento do pla,i:f:;,�',' Eral1l '�,estudantes,': amigos,
'Durante todo o percurso, �i:a'l:\g." ,

':" :: '

'religiosos, jornallstas, que
: realizado, pelo cortejo tu.. '''Q EST!U)O" ao" tomar não' podiam conter as Iágr'í
'; nebre, verítlcaram-se cenas c0nlJ-ecimento do trágicq mas, ,tal; a emoção reínante,
-i eomoventes, num atestado acontecímento esteve i\>r� ,NÓ, d,poftún!dade, falou

,

:d� quanto era querido pela "sente ao. veloríe 'dei .üustre prorerind(;'�� a' oração fúne

população rloríanopolítana o eclesiástico, representado:"na" bre'" _:O' Dr:', ,J3�se'.
'

F'3,r�éo�
111'"t,re sacerdote e profes-, pessoa do jornalista Do- cuj��palavras 'calaram pro,
soro míngos Fernandes de Aqui. fundamente no coração dos,
'no féretro compareceram, no, Gerente .desta Fôlha, presentes.

'

além de Sua Excelência Re- Ontem, levando urna corôa 'Coube a Don Joaquim
verendíssima Dom Joaquim de flôres o mais antigo díã- Domingues de' Oliveira, DD.
Domingues - de Oliveira, o rio de Santa Catarina. es- Amebispo Metropolitano"

r ·

rr.o na

Guanabara
RIO, 2�) (OE) - O ciclo

ne procedente do Paraguay,
'não mais chegará à Guana
bara, porque .começou a se

transformar em massa tro
picai, sõbre o l1tpral � stâ.
Catarina, 'Mesmõ ,: assím. Q
c a r i o c � pernlanec�" �ob
a'r.:::eaçà de nova orid� de'
frio, procedente da Patagô
nia. Hoje, os termômetros
'registraram a temperatura
mais baixa do ano: 8 graus
e 10 décimos. �'oi marcada
em Santa Teresa.

a 'O.iS ;\1111&0 ill�IUD DE SAJiTA CUA1UJU

f<'hHL>i'''l�)<lUS, (Qu.mta·F.eira), 30 de Julho de 1964

Doutor Rubens, de Arruda
Ramos - Redação "O E�>,
TADO"

"R10\isnó)olis SC.

Ql'"lidacle modesto .cola
borador imprensa local ve

l1h,l hi.nnte,:o>r ilustrado va

loroso jornalista. pat-Icío
minha irrestrita solídart-da

xxx

Jornalista Rubens Arruda
'Ramos - Diretor "O ES
TADO
Nésta

Acompanho manifestações
solidariedade lhe são dirigi·
das vg na.:; qU'lis feliz�ente
tes:emunhJ,m vita1idzde' dos

prin�jpios Eberdade de c:::-i·
tiea f md�D:!ent2d2 e ho-

Gustavo
Neves pt

xxx

Dr, Ru'Je'1s de Arruda �a·'

mos,

,NESTA
"O ESTADO'"

.' �,

Solidarizo-me p r e z a d o

amigo injustos ataques fo!'
'vitima orgão colegiado po
der publíco vg qual vg for
ma deselegante, vg investiu
contra rígura das mais bri

lhantes jornalismo catarí

nense pt. ,T�:<" Assis Filho
xxx

J.Ol-UF1(;(, _;'_.'-".0:15 de Ar·

ruda Ramos -,- n�retor Jor·

nal "O ESTADO" _:_ Nést'l
Transcurso -data diá imo

preIl$3 vg tenho satisfa(�ão
�mprimentar prezíldo jor
nalis� vg digno expoente
imprensa Barriia-Verde pt
�st:ro ClllUdio Barbosa
Lim'l

L'LX

Dr Rubens
Ramos,
NESTA
Receba visita amiga com

abraços de solidarieda�le ano

te insol1t.a agre!)sf,ó.fDi ,:,.]
VOo Otávio da SiJ\7eiiil Filho'

de Arruda

n'11�1bucanc:s, concedendo',
crédito de 270% sôbre ci do',

___ o , _

Ao 'Comérdo e,lndÚstria
,-)

•

.' "k ';.. •
�

•

,
As empresas de transporte'de ,carga que fazem o trang·

porte nos Estados de São Paulo, ':PJiraná, Santa C\l,;arÍi'l� e
'

RIO Gr-ande do Sul,' filiadas ao,Sindicáw de 'Classe .�a ci

dade de São Paulo, em reunião realizada, após minucioso
estudo, tcr.cW em vista o enorme e crescente aumento ha
vido em t,odas '='8 utilidades imprescindíveis ao transpo'rte
rodoviário, delib�raram estabelecer, um 'aUIIl;ento, aproxi·
mado de aO"/Q (Trmta por cento) sôbre os,freces atualmen·

te cobrados, reajustando desta forma os preços que vi

nham mantendo desde o princípio do ano em, curso.

São Paulo, 15 de. julho de 1964.

SETOR DE RELAÇÕES
PúBLICAS

O Secretário da Seguran
ca Pública, Cél. Daniló Y.l'les

�ssinou portaria designan·
do Q jornalista JoS� Naza·

reno Coelho, Assessor Téc

nico, para responder pelo
,Setor de Rel��ões Públic,as

da Secretaria de Seguranç'l,
sem ônus para o Estado.

SENADoR RENATO RA.1\fOS
DA SILVA

'

PORQUE? 'ONDr.?:
vntE, V�:Jf,� UMA COUSA

LOUCA -DE .IAIATO!'
'

, BhASfLIA ..,.. Mensagem
acomanriada cl,� projeto dís-

'pondo sôbre o financiamen

to de papel para impressão
de, jornais. revistas e livros,
foi 'enviada ao Congresso
Nacional pelo Presiderite

Castelo Branco,

CHAMPANliOLLE ,(Fran·

,a) - Os grupos de socar

ro estão preparados para
entrar na mina de-cal, onde
14 O'1erários ficaram sotero

rados há mais de, 70 metros

de profundidade.

BRASíLIA - <tPresiçlen
te do SuprerTlo Tribunal Fe

de,al, Ministro Ribetjo �a
Co�ta, em ofiGio. indaga ao

Diretor (h Faz�nda: Nacio-'
nal, as razões' !,>orque foi

suspenso o pagm:'!ento de

vf'ncimentos ao pessoal do

Judiciário.

BRASÍLIA, � O Congres
so julgou prejudicial a tn

mit9çõ,0 da emenda consti

tucional que pede �f equip3·
ração de vencimenü:,s, dos

funeíonários dos 3 poderE's.
A decisão é lrJ,sEmda no· 'fa

to de haver se esgotada o

prazO, de 30 dIas de acôrd::>

com O Ato Ins.tituc�onal'
Informou-se amua que (

Govêrno enviará nos pró
xímos 'dias ao Congresso.
nova redação pam a maté

ri>:!..
,

,

CUIABÁ - () Ministro da

Aeronáutica inaugurou on·

tem em Cuiabá, a 'nova es·

tação de passageiros,' do

aerop(jrt� local:, A_s. ob,r�
realizadas pelo· Mmlsteno

da Aeronáutica, custáram'

çêrca de 70, milhões àe cru·

zeiros.

,CIDADE DO VATICANO

Militares da
dem fazerpo

reserve

pronun-
,

I· ·

.. pp l,tl��.o;S')
no, ;'�n'ão, ,t,êm

' cab��énto 'nitude ,:di:is,'" direitbs de �f.
quan�o 0, n'l1Utar pass,s:"pa- dâdão; salvo no que veni.1a
'ra a;: inativttlade, ,'ocásiãO, a à�etar a disciplina das

- em que, nó �eg�ime detno- py6prias, institilições 'mm-:
'

'crát1co, se integra na ple- tares.
, "'..

.

Ciê Fr.entos
,Brasília - 29 (VA), :- '

, ','
" ,". -

O Pr�Siden:te Castelo Bran-:
,co decretoú ontem a per-,
missão pára que os mili-

'

tares da:: reserva e os re-

Prosseguem os DrEpa�
ráUV9s pêra a visitª de

De ·.GauUe,
.

Após reunião' realizada no

.Itamarati, com �" particip"Y
ção, qe rePt:!:lsentantes 'da
Embaixádá da França"

,

d
Itamarati 'e:lviou à Embai:
xad',{ d'Ó Br��ül 'em pài"j.s�
para exame juntó: aQ'Qil,ai
d'Oráay, Um p'rojetb :d<>
programa a set cuÍrtprklo
pelo' Presidente Çharles' D�
Gaulle, durante s'ua v1sità'
ao Pais, em outubro próxi·
mo.

Apen'1s as datas certas,
segúndo o esbôço traçado,
ficarão dependendo ainda
de uma palavra final do
próprio Presidente De Gaul·
le, mas foram estudados os

dias das primeÍl'a e. segun
d� quinz�n'3, de outubro, pa·
'ra fixação de qualquer' pe
ríodo. Tudo indica, de acôr·
dó com opiniões gel:ais do

Itamarati, que a visita
'

do
Presidente da França ocor

rerá entre 16 e 21 de outu�'
bro.
'A reunião foi realiza(ia
n'1 quinta-feira da sem!Íllâ
passada, no Ministério t;las
Relações Exteriores, mas

somente nas últimas hQras,
após o exame de detalhes
finais, o projeto do progra·
ma de recep�ão foi envi8.do
a P�r�. o. Embaixador do

Brasil' na França. Sr. Antô·
nio Mendes Viana, deverá
estUdá.lo Gom f�cionários
espec�alizadGs' da Chancela
l:ia ;,' franceSa o, provàvel·
n11?i+t�, 'COl'!).

.

o' próprio Gene-
, rllil' 'IJe Gaulle, p<J,rá a' elabo
raç\iô de programa defini-
ti�ó'.,i, .'

'

;Coin' base nas conversa·
ções realizadas, em maio,
com a vinda ao Brasil de
l+ffia filssao especial da
Quai d'Ossay, ficou asselJ
tado que ó Presidente De
Gaulle' faria visita de três
dias, passando por Brasília,
Rio e São Paulo. As' obser·
vações q4e essa missão de- '

ve estar transmitindo, ago
ra, e as instruções envhdas
ao EmbaiJi:ador Mendes Via-
na, deverão resultar no en·

tendimento finai sôbre a'

viagem do, General De Gaul
le ao Brasil.
Paris (Correspondente) -

O Presidente Cahrles De
Gaulle receberá o Emb'liXa
dor do Brasil, Sr. Mendes

,

Viana" às �5 horas de ama·
nhã.
Tratar5:o provàvelmente

�i!. Viagem do General ao

'Brasil. da Guerra da Lagos
tf:l e de diversas diverg!'ln
cias :pendentes.

Sussekind· recorda
Génebra

,RIO, 29 (VA) -
- O Minis

tro Arnaldo Sussekind, reu

nido ontem com os- mem

bros da Comissão Perma
nente de Direito Sodal; di-,
retores de departa�entos;
chefes �de serviço e" funciO'
náricis do Ministér�o, tio Tra·
balho, fêz minucio� exPo
sição sôbre a participação"
da delegação do Brasil, à

; Após ter Sido homenageâ
do, pelos integrantes' da Co

.

missão Permanente de Di
reito Social, de onde saíram

â's proposlçoe� levadas a

Genebra, O Ministro do Tra"
bailio �irmou. que a delega;.
çã:Q brasileira, que chefiou
êste ano,' conse�uiu, 'agora,
de J1l11R só v:ez" o que não
ha,ii obtido durante os úl·

t4uvs lU im<,is.

BDnco do BrasiF-Vôi ampHar
Hna rida'mantá ' J{

,

RIO, 29 (OE) O Banco ano pas�!\4Q.: 6'j�jmmCiar:1el).
:1.0' Brasil deeidiu ontem à to só sei:i( todiilcudo me

nc!,te ampliar o financi�- diante ,<l1preséI1tibio de fô

menta aos usineiros per· , lha, dl'l"pagarilento aos tra'

bafuado:res. O crédito, des-,
ti��.i� 'a, �'3,gamentb�de sa·1
lários d,qs usineiros:'

,

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

sêilür�l1ça Pública
fóco

NôVO DErnGADO DA DE·,

DEGACIA 'DE FURTOS
O governador CelsO, Ra- \,Esteve no ,gabinete do S�

mos assinou ato referenda· cretário da Segurança, a

do ' pelo Cé!. Danilo K1aes, rini-de apre�entar despedi
Secretário da Segurança"das aó Cê!:. Danilo Klaes e

PUblica, designandô o CéL ; oferecer seus préstimOS no'

Teseu Domingos Muniz, da' Senado da República, o Se

Reserva Remuner'lda �a Po- nador Renato Ramos da

licia Militar do Estado, pa- Silva. O
-

titulár" da SSP

ra responder pelo eiq>edien- manteve amistOsa palestra
te da D�le"'acia Espe:::iali�a· com o. ilustre liomerp públi
da de Furt�s, Roubos e ,Fal-' co catarinense;
sificações. AVDUJ:NCIAS. : , Em au-

diênch), foram receoidas pe·
lo Céi. Danilo' K1aes, secre
tário da Segurença Pública,
as seguintes pessoas: Gal.
Paulo Vieira da Rosa, Pre

sidente do Clube de Caça e

Tiro "Cotito de Magalhães",
da Capital; Ten. Alfeu Li·

nhares, R-1 do Exército
Nacional e Cél. Olavo Rech,
Delegado de Policia de Curi

tibanos. '

BRASíLIA' - O Govêrno

vai :r;estabelecer 11 �menda
constitucional sôbre equipa·
ração de vencimentps ent-?
funcl.onários dos 3,: pode t
p.m têrmos ,diferentes, ,er:"

bora apro�eitançl� vá"i \
" 'c '

ítens da primeira prop.Çlsi,
ção ,não v'otaaa:f no praz).', ,

, , I c

nela Congressoh�informou o.
Li"".'

'

do 'Govêrho deputado
poor-:, Aléixo_

__1'_'_ formados; poss::l1n fazer

JOÃO PES�.QA � Se não .- pronuncIamentos po.itiqs
for liberada ii verq<i para a

'.' d�de qUG .incllvidua:mente'"
'ii e' que ,nãó sejam de nal

mantlt::mção,.. do Hospital do : l:eza militar de cará.ter
� Pronto ScicQrro, êste' estabe-
-

lecirnento p hosptt�lar ;ferá sigiloSO ou funcional.
"

t' f ti d"s ,,,,�'nda 'Gom o decreto, o Pre-
suas por f1s eC,a '" 'u

,- . ",'
,

,,'

h· A d '�1 ;r.-o é do sr,:'· slde:qte, s,upero1;l um pro-
oJ€.. ev.ars"a , i,'" .,; :, ' ','. ..'

" -,,' 4' ,..; j Secretá- "ble1l).a qUe de certa, for.n:?
I rHnCL,CO "",rn""n. _.' "

fl'''' .

d d 'd'.

d '" ú' 1 "�irmartdo não' O" a Igla,ê es e o, la ep1no e ",a (e, a�
," .

t S'I' :ID
, dispôr/ o Proato socorro, qe' que? AhUlran e ,1�'VlO e-

'b'" te 'dimento clãs' ck fez, ,na Guanabara, um
ver- a, para a n '

. ",
bl'

d pronuncIa.menta, pu lCO
espesas. eoriÚ:a,_' o � Gó'vêrno :FederaI,

�o ,slClcrado -, pela legis
lação 'vig�nte- : t.;_; J?a:s��v.el
de' pudÇ,S.9\, ,;;,;" ;: ,;',' ':;,

'E' li. seguinte a inte,;ra
do Decreto:

Art. L. - Os mili�are�
da reserva e os refoí·maqtS
não estão, su1eitos às dis

posições dos regulamentos
disciplinares das ,Fôrças
Armadas pelo fato de tra
tarem no meio civil. In:..

, dusive sob a forma de, cr1-

t!ca, pp,a Il'uprersa ou ou

trQ meio de dIvulgação, de

qualquer assunto, excetua
do o de natureza militar
de caráter sigiloso ou fur:
cional

ParágrafO Unico - A,

prescrição dê,ste Artigo 113.0

se aplica aos militares aa

reserva e aos rêform,ados
quando estiverem convo

cados para o -serviço ativo,
no exercício de função tm
,<tQalquer' organização mi

litar, 'fardados ou, ainda,
quando atuarem coletiva
mente com militares ,da
ativa ou da inatividade:

Art. 2. - Êste, decreto'
entrará em Vigor na data
de sua publicação revoga- .

das as disposições emcón
trário".

A decisão do Marechal
Castelo Branco torna efe
tivo o pensamento do en

tão �eneril.l ,Chefe do �s
tado-Maior

'

do ,Exército
,110S anos de, 1962 e 1963.

, I ' • '

Considerou sempre, o p,re-
sidente, que os regulamel1';'
tos disciplinares das Fôr

ças Armada's tmpõem res

trições aos mEitares quan
to à livre manifestação' do
pensamento e ao exercito

de atividàdes po"j",ico-ÚlJ
litares., tendo em vista ?S

peculiaridades inerentes r.o

,exercício do cargq ou �un
ção de ql+e se, acha inves
tido o militar quando no

Anunciou-se na Cidade

do Vaticano que a primei-a
Ent::1clica do Papa, Paulo VI,
será publicada no pl'óxil'!).o'
dia 6, dia da' Festa da TranS'

fi�ração. As traduções do

documento, estão sendo fei

tas pelos especialistas do

DeD?Ttamento de Estado do

Vaticano.

GARA,CAS - A Políeia ve

nezuelana des1'Ylantelou ano

,tro cie subversão em C'l.rS\-',
eas.' Numerosos engenhos
exn1,n'c;lvos e :nólvora e>n

a.hundi'i,oda foram ,aureen·

didns. O mí1'Ylero de prisões
;, Conferêneia�, Internaciomll

do T�'aballlo" 1'8üllzacla ,em
G!:nebl'a. ,

,

,
l

encomendar a alma do vene
rando sacerdote, cujo desa
parecimento lamenta a so

ciedade catarinense.

senta sentidas condolências
a ramüía enlutada e a Igre
ja .Catõlíca pelo desapare
cimento de um, dos ; seus
'mais ilustres representan..
tes em �'lnta Catarina.

"O ESTADO" ao registrar
o triste acontecimento apre-

, RAVERÁ SENSACIONAL itPVIMERTO
RUM ROVO SETOR
ORDE?' POR�UE?

\.'';-

I

I.a ET.t\PA - U -flagrante fixa., w primeira etapa do progra
ma que -visa levar astronautas:'americanos a lua. Hoje, dano
do 'evidência do" programa. aléançado, nesse 'setor está; se,

ditigiílÍlO rúmo 'Q, lua o foguete Ran�r ÍII que atingiE�:, o,
satêUte da tctra' abrindlJ"mellol'cs perspectivas para 'a côn.
quista da' lua.. Foi em fins do';ano 'passado' que 'os: 'Estádos
Unidos, lançaram experillleútálmente, 'pela primeira véz,
uma cápsula :'Apollo", na fase inicial da execução do pro
',grama a longo prazo' destinádo a enviai astronautas à lua
e ttazê-Ios de volta à' terra, sãos c salv�I!\:; Q foguete fu.n�·
dor - um ';Littlé; J�e ,iI" :,;;_ t4nf'�

-

;' Jil!,\1�1'i de c«;lu.bÍls-.
tíve� sólidQs, d� N#���dósf." :,�>j:*thtt4tâneam�nte,
tendo o fogUete àtihgido':à a:hitu:'d.e:â��litna�' de ,8..000
'.

,meti':O$.,.f.t�i& NA�47;�{i:GINf�)'
'

,

_
',' " ," ..:�,....��::,.�.-.i�

.. :".� .. '1ti'��"" .
,"

,

Oe "Gautlét,p iSpôSn):'Í) ',,;, ",: éf,. , __

Vi,sitar..Soola;tstás
.,

,i'

','

'

'RIO�' 29' ,- (V4�): iCi�p� é,apiW, alefuã--elÍ�re
Enquanto à ':primeiro:. _ Kí�scÍ1ev, e o'

,

Chancéler
Ministro- rOlileno, oeQtge Erharci '

'".: �

Maurer,' cohvicfava d 'Pre- � <, bbdervad�res franceses

si.d�nte De, Gaulle, P��!1;';d�!kW�]Il que a yiSi�a das
Vlslta,r Bwrare�te, an1f,��:;( qtorld�des rOmenas \�
'c1'ava-se em Bonn, funüi ris"poderá debilitar s.en..

.' .; " .... ,'o •• �. _, ". "''l.--'',,::,.�. ,_. .. _'.", ·t" - •• � ••

quase certa, uma cQllferetl�" ,
eimente o ,q,qmínio �o- ,

----- --_--"_
-

,

'

tico ,sôbrep;�iêus países

Divida externà;'d�!, 'l:��, -�;ao encon-

sU
,

; pj1rtir ontem
,-"

'�ue " de ret6mo '

'e-te De,'- ,
� .. _�.J;�,� . :u,

';', �'",:, Chance,ler '�"" "á"
'

�'h pqu�
. Cunha ar.va ' diSPos�).

'''',á pr�l1; ,�lgüns pais�'�

�,,,,;\ y, ,:'�;1: �=��Z:o��!1,r_':.',d;iJ '$�Ut'-ád��rj> ,q:U�f ,º� ""

'"

resultados -da poHticã: eé9:'<�i" 1-:
'I)

nômica do "Govê�o dó Pi:�.:::",
-

rn 3 15"t a'i�sidente calstelo Branco,se- :, ' ,,'
,

,

)

rão visíveis ao mUndo ��11", " •

;: ::�. apr�,Jdmact���,���:>r09r,esSOU'o Sr. Vasco Leltao da, ,

"

Cunha manifesto�;s'�, aln- Procedente da Guaüabara
da, esperançoso em que á.tI onde esteve tr,a,tando de ,as-

I

quatro nações que votarão - suntos de interêsse pessoal
na OEA contra a imPO$i- regressou ontem, pelo avião
ção de sanções a Fldél d!,), Cruzeiro do SUl, o nosso

Castro - México, UrugUai, Redator Che�e Jornalista
Chile e

. Bolívia ,..- saberã.o" Antôi1Ío Fernando' do Ama·
com o tempo cumpri,r oral' e Sihia. Ontem mesmo

que foi estipuladp, no Tr!t- reassumiu suas funções jun
tado· de AsSistência Mútua. to ao mais antigo diálio de
do Rio· de Janeiro., Santa Cata.rina.

-;

o SETOR MAIS BAiidTEIBO DE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




