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Castelo e�tuda. 'fórmula para solu,cionar
. .

.

r;problema
.

da coincidência '�e mandatos
RIO 1�. (OE) -.'.' ().fPresidél1t� Castelc_---'-'----:_ � _

Branco l�etoi�l1a':éstéi,:,kuide :� :Hras]ia. Logc
LiPoS sua chegada', fJ' chefe d�' Nação: mante
rá encontro com 'as ,cúpúlras rl,à:UDN e de

.

PSD, juntamente com os líderes do Govêr-
.

no na Câmara e··110 -S�riado;,� afitn.·dê estudai
'0 problema �da '��lncr�U�ncia 'd.e 'rri�dato::'
estaduais, .

"

A reunião, estará t��nbém-prêsente (

Ministro da Justiça Milton. Cmilpos:' Na opor
tunidade, ser� elaborado:' 'um -prójeto qU€
conte com o apôio das principais correntes

partidárias. .' r ;

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

'UDN Cónvenção'Nac,ional:':
Problemas' Internos

'Sào Paulo, 19 (OE)

da convenção
-adenista,' I '

santos, e nâo "para

nacional

•. -v'.

!'-
...

... ,'.
, .•

\

RIO! "19 (OE)' '7"". Atir':; lSupertnicó.cLente da SU:'
manclo.�;ql,W··-:pjug_� ,en�.·i .•�2\&.·s,j.OCcAJi·Qb1e!.luts·· do

tende de' nada, o Governa- abas.tecimcnto. O· chefe do
. dor 'Carlos Lacerda

. -

disse Exocutivo gu.a�labd·lno, vo!
que nunca ouviu tantá to- tou, a r,riticap as autolida
!ice, quanto numa reunÍd.o des f�p.f'r!iis,

.'

af�m1ando
que mant:.eve com o iv�inis- cni.c rilngliéln el1wnde. na
tro, 'da Fazellda,.' Presldel1:': d� no \set-�r do .àbâsteci�
te do" Bànco do "Brasil e' ln�nto.

.' .

..

Aunlento do' Subsidio do. ,-

. -,"...,-:', . � "',

Presidente e do Vice
:B:RAS1l-IA, 19 (OE)

Na sesSão ordinária de' bo-·

jé, o Sellao.o d,wcrá .tn�l1i-.
21M a propositurá que dIs

põe sôbre a elevaçáo
.

dos

subsidios do Presidente e

bUcu. l,,?go lnà.is ..

á úo'iip.
o Oongresso;' óstatã: .l·c\ml
elo, 'para trata,l' cnt"re, (1"

tros, o p,roje'lo que alt&r.J.
o. Pln.Í1o Rod,oviario Nacio
nal.

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

Olt[mas Notíci.as
ONTEM E HOJE'NO MUNDO,

.

O . ministro de Min.àS .

r
e

Energia' Sr. Mario .Tlbull
estará em sâo' Paulo no.

próximo dia. 28 afim de

presidir a solenidade de
.

posse da nova diretoria do

Bindicato . da Indúst!lin de

energia. mdro-elétrica do

·estado.

tão. da Cunha \ com;pare
ceu ontem' a Escola Su

perior de Guerra. Falou

sôbre a ÍJoÚtica exi,erna.

Deverá estar concluida

hoje a nova' redação do

projeto de reforma bancá

.ria. A m.atéria será ime-

diatamente encaminhada
a comissão de justiça,Assumiu ontem as suas

f1unções o llOVO' .ministro
da economia da' Argentina O Govérl1o turco reint,e

Sr. Juan Carlos Pu,bliessy:
. gi.'ou- na bTfu�, as. unid:l

hoje o novo titular já via-. des das fórças aéreas tur-,

jará para Tóquio, afim de
.

ras qúé' retirou" recent{�

assistir a assembléia ger:ll
-

nlehte. Fonte autorizado,

anual do Fundo Monetário afi'J.'iÍlá qüe" está reil1tegr-:l,-
.

InternacionaL '('5.0" np.tific�?a (jficiall�en-
tê ao Quartel.' General .Ia

OTAN em' :1'aris, .significa
.

éontrMl\liçã:ó· do
.. GQvêlrno

turoo, para umà',' soluCjüo
'no cas'o da iHla de Chipl'e.

O Conselho da 'OTAN es-'

tará reunilio hoje.- Prova

velmente tratará do' pro--
Iblema . éipriota..

. O Ministro da Guerra
nio solicitQU a parlamen
tares, que não votem os.
projetos de reversão ao

serviço .ativo, do Alnüral1-
te Silvio Heck e do Mexe.,.
chal Taurino de . R.esende
Desmentindo noeícias que
circuI!ll'am a

. respeito, o
.

Ministério da Guerra di�

vulgou nota oficial.

Viajou ontem para Belo

Horizonte a Sra. Juanita

Castro, irmã do primei!_o
ministro Cubano Fidel Cas·

'to. Juanita participará na

capital 'mineira de varIas

homenagens cm sua hon

ra.

o Chanceler Vasco Lei-
�-----------------------.�--------.------_____.----

OS PBJ.:COS S�R i,O�'\�fMO
UMA COISA rlUNCA V�STA.

ONDE?' QUAIDO?·
.. _.;._,.;.�_. �..a

:,'

-t·�,t��'��_:mf'
Fogueira, .do Odio Racia·I.'·'

' .

WA�ItING:TQN, HJ. fOE) li.'ÍÜnJ;;1P;;, para
"

através d.e

OS. 'C0111Ullr�tas ,dos Ei;t,'x- g;'eves e." }e-vantes' ar"1ados.
dos. ;UnidOS, estão sendo a,poiarem 9 'l1,(Ivimcnto dos

.

ágo:t'il. .. alertado/;> no sentido .

·l1egro�. 'Acentu.1:m r..': e:r.is·
de encamparem. a gu,,'i\ra sóe.s

.

da
.

Cl:\fua Vermelha e

tacista em terrItó:Í'io 'noI- ,.de .Cuba, que o lc-"ant� .'1 r·

te-amencano. As. recomeo-' mad9 agora nos Estados "

dações vêm' sendo foitas. pe- . Unidos terá grand(;J impor-'
10.s· rádios de .Pe<:luim e Ha- '. tánela no ava,nço comunis·
vun.a, que r.on....ocum Of' eo- 1:a no mundo.

� '...'
_---..;__._ ....._---_.......

lei do,lnQuilinafo. Segunda.

'F�inf nO CQn'gréssó
c

do . a;i1ie-pJ;Qjeto ré_!pectivo
ao chefe da Naçao. Ante�

',de ser éncàminhada :lO

parl:;'uncnto, a matéria so

frcra nova révisão, 1Jor de

.�rmil1ação
.

do Presidente.

'«astelo Branco.

Brasília;: 19 (OIt) --� .' I)
/-projeto d.e nova lei dei in-'
quiltnato será en-caminha
po no Congtesso na pró
Xima segunda feita. A in-

formação e do' chefe de

Gabii1ctc do Ministro da

Justiça, q�e fez entrega

,

São Paulo, 19 (OE)

Procedentes de Porto Ale

gre, passou há poucos in"

tantes por Sâo Paulo, lvllss

Universo 63. Seguiri ncLe.

próximas horas para ,a

Guanabara, onde aguarda
rá n, chegada de lVliss Uni
verso 64, a grega Kiriak.

Câmara vota projeto' que altera' ri
iesfafufo da Elefrobrá's

BRASILIA, 19 (OE)
A ,câ:J.l1ara Federal deverá
discutir e: votar hoje as

emendas aprovàdas pelo'
Senaclo à lei que altera o:

estatuto da ELETROBRAS.
Nas comissões. técnicas,
foi

. rej eitad� uma das
emendas apostas pela Câ-

mara Alta., just.aIuente a

que permitiria a ELETRO
BRAS, financiar emprêsas
'privadas de eletricidade,
a. qual anunci1lria a. orga

nização, de ser transforma
da

.

em Instituto de Ci'édi
tQ 4
-------------- ----�

Govêrno do Estado aorova·· novos

Convênios Escolares
Uma das metas dó' Govêr· publicação do Diario Ofi-

no Celso Ramos, "nenhuma elai, o Governador Celso Ra·

criança smu escola", evidcn- mo'._,. vem de []jJtOVUl' novos

eia fi, espectal aten(;ão que convênios eSCQJares 00;11 a

o Chefe do Executivo· Cata- Escola Apostólica' S.C. De
.

rtnense vem dedIcando ao ,T08Ú5., ESí,ola Apostólica
problema. educacional. São José, EscQla Pal·tjclJlar

Construções dÇl Grupos &mta IsahE,J. Jllvcnnto Sflo

Escolares; Escolás reunidas, .José, Ginásio N01'l11Ul São

Cimisios' Indústrif1is, e eia- LTm;é. c EcIucO-ildúrio Nossa

S"p]10n1 d.� Pátimn, f�)vol'e
ceado i1 populaçuo cIc mais

cinco 111unicipios: COl'UpÜ,
Rio Negrinho,' Caçador, Noo

va. Trento e TubaL'i!,o.

horrt<:'80 tle- GOllv0ni0S (,f"�O

lJ.rl'ti já sc tornaram umu

rotirl,'l da atual administra

ção estadual.

'" A�ol'a

D'isciplinadB
.de

e :

Em si rí-

o

•

notes
•

prormssonas
mentes, se extraídas ele' ta
Iões 'com fôlhas numeradas

tipogràficainente e em se

qüência; que deverão ser

emitidas -em três vías.. a pri
meira das quais com o cre-.

dor, a segunda entregue ti.

repartíeão arrecadado "fI Io

cal para- registro em livro

próprio, sem o quaL não te

rá validade; e a terceira pa
ra ficar em poder do deve
dor ..

Diz ainda êsse artigo da
lei que a G'lS� ela Moeda

imprtrnirti notas promis
sórias 'de diversos valores,

tendo impressa a respectiva
'selagem.
Outra emenda aprovada

pelo Congresso a, Lei do 'Im

pósto de Consumo, determí
na que passarão a ser con

tados, no corrimento' de

prazos, os dias úteis e

mais os dias corridos.
nüo

Porto Príncipe, 19 (OE)

aln(j[\ .
em estado grave, e

qUe. ríoyC:s complicações pul-
111Qf,lares foram registradas
nas últimas horas. Entre

.

mentes, os móclico� itali,'l-

Porto Príncipe, ínrormam
a invasão d., território.
haitiano, por parte de

'contingentes .. irregulares'
dominicanos. Sangrentcs

�OBMARA,O
.

FILAS
.

p�RA COMPRAR
ONDE? QUANDO?

Prot Fala Sôbre a Reforma .

:; ,.' dos<C-ódigos
Pq'ctos dos Códigos civil
e Obrigações, nuo têm ne�
n11U111- ll1crito cicritifico e

são inteiranlente illlPres
táveis,. tais os êl'ros 'que
apresentam.

, ,Haiti:
Lula na fronteira continua

Segni melhora .Togli�cci piora.

Maceió; 19. (OEl . O

profcss()Í' Gondin' Neto, da
Faculdade de Direito do
Brasil, que se encontra na

capital alagoana, lPronun·
CiOli conferência sôbre a

funestos para o ensino.
Finalizou, dizendo CJue os

. entrevêros estão se verífi-,
cando na fronteira que se

para as duas' Nações.

cíar o problema sucessório
.

prcsídenctal. . Ó. parlamen-
O deputado Gerson Cunha, -. ' tàr mostrou-se otimista,

. da' UDN do Paraná; .seguíu anunciando que há 'apóio
para Curitiba na' manhã. a sua íníclatíva, por' par- ,

de hoje. No . aeroporto de te dos udenístas da Gua-',
..

'

BRA'SfLIA,' 19 _

Congonhas, ': d.eolaro.. ·.·u " que I'
.

E t de 'd
.

R' n "t.(;�5e, .a Lei: do Aumento' Adi-
. - 11a,)al'a,-: s a o o 10, ·",a-. '.' F
'.' .' cíonaí... do Impôs to, de Ccn-está empreendendo ges- rariá

.

e Rio' Grànde do Sul; .

.

-, sumo,
'

com a�-;' 'proíúndàstões visando a -convocacao prornetcuco ao mesmo .

.modirícações introduzidastenpo extender sua açáo a
- pelo Congresso, passou a

. outras unidades da Fede- -

constítuír-se do seguinte:ração.
. - A titulo .de Adicional, a

partir da puhllcaçâo da lei
até dezembro déste' ano,

,serú cobrado mais 30 ])(-;1"
'cento nas aríquotas do Jm

pósto 'de Consume;
.; -'- 1'ic11n1 excluídas das al

toraéõos as' alíquotas de

produtos alímenta res índus

Úluliz,ados, produtos far
maeêutíccs, café torrado e '

J�oido;
.... ... .'

--:- Foi excluíído elo proje- -- As' dívergêncías entre

to. orígínal os ítens reto- os dois países da. Amérlca
rentes' a cigarros' e fumo. Central. continuam maís
No entender da maioria, as' acirradas. Despachos de

'l�O\-·�� dlsposícões nüo re-

prés�ntàriam aumento no

hn11�tO d!? cígarro c, . pelo
co"'l;;tu.'10, permitiram a cva-:

Sã�O
:\l_(J. .rendas:

. '"

.

. oi e;��do·. do proje-
,ftí' dL�iIà�f'ffVof� 1-8';0'
ga-.,ra" .. 'piFra c si111�JJcsn:e!lt8,
t-ÓcJ.L:.& as lsell':.5és de lH!PÜ��
to de Consumo. Este dis

posit.ivü, se aprovado, atine

giria duramente ..

� produ·
ç;.'ào

.

da' COlll]:mnllia .de AlGa·
lis, da f'elI'OUrÚS, do. 'Fábri'
Cf, Nucionúl éic: Motor;::s., a

Companllta Sicleni[gieu e

demais empresas', estatais.
. -

.

Ficam lambem exclUÍ
dos· do adicional do ao por
cento QS Cmnii.l.11oes, ónibus,
mi"J'ooT\.n:ms, j-ipes, CH'l'ulos
mecânit:.ü5

.

c
. ulllbqJuncias

de fubrk<l('üO, -nacional;
- Ficu,m i1;crtl_os elo 1n1-

põsto do' ::::éio. 6& C:v;ltrúlc3
dI;; financiamentos :,gl'ÍcOillS'
àté 6 valãr correspondente
a oite9-tú vêzes o maior sa

lário minimo vigente no reforma do Código Civil.
País' - el1!cllcla de m!toria Dii?se o professor carioca,
do Deputado· .Pf.lul-o Maca- ..

qye a' tentativa cle' refoúnJ,
rini (PTB SanLa C�\tarlllil); .

a seu ver, está sendo mal
_' OS' auxilias aos Esiad0s execútada com rcsu)tados

foram elevaClos para 66 por

cento, o que deverá repre·
sentar cêrca ele GrS .56 bi·

lhões, ja que a nrrecact'1-

ção do adicional esttt prel'i::;· I
ta para CrS 100' bilhões. Os

outrEls Cr$ 34 bilhões deve·

rão ser aplicados como par·
ticiu).8,(;UO da Uniuo no capi· guaias nada quiseram 're-
tai de sociedades ele ceono- velar sôbre a propa.gancla
mia n:,i.ista; .__-.- .. _. _._

- .(\ União, pTeferenei'!J·
mente, auxiliará os Estu,

dos para obras de execução.
de sel'Viços de. rôde de aba:>
tceilmmto ele êigua e siste·

mas de esgotos sanlUírios;
- Foi rejeitada a emen·

da que pretendia anistia

pur,8, e simples quanto aos

processos .fiscais Javrll.clos a

respeito (de tributações que munlcaçõe-s, à órbita ter-'
venham a S8l' alterados pe-- restre, com â. finalidade de
la. lej proposta (irretroati· estabelece.r um ponto .

de
vicl�'de' da leDo

itetransmissão qos! jogos
. Um dos dispositivos Çle

Q�picos que ser-ão rea
maior il1lP01'tünc.iu na lei

- lizà.dps em TóquiO em OU-
al'>!'ovfI,da. pelo Congresso, tubro dêste .ano ..
no entanto, se .re[ere a uma

_......__�___ ... _

nova disciplina para a emis·
.

são de notas promissórias,
que - na opinião. do p.ró
p,rio relator do projeto, Se·

nadar Antônio Carlos Kon

der - "é u111a bomba, um

golpe de morte nos agiobs".
DetermJna éssc dispof'iti-·

vo - aprovado em fOl'nia
de m'na emoneIa _ que' as

notas pron1i,'-'f·Órins e letras
ele cUlJloio somente poderilu
ser emitidas por entidacles
autorizadas e pelas soeiec1a-

eles.. ele cl·édito·· financia·

Novo Tipo de
J,. .

'

.
Arucar

ROMA, 1-9 �OE) --0 par- nosracreditam que .o P�'- '

.. .aro, 1� (OEl _ Vai ser.tido comunístu it(ll:'�!no, in- ·dente António Segni, ccn-
. .

".
__ rançado aú mercado, um

� fo:·).TIOU esta manhã: que Pai· sq�uini . reQupel'aJ'·�e rm_t:. .

� ';'.
.

..
'. r:nf.tf�'t-Tóg1it\'i ti'· }'�;�llt6iitt'c1 'é)'alhrl�t .tM �tlH:"'Dnf1.�i<mid$.:"4' .tlO� Q "J1PO . de, ...�Çl1Ca,!-" C�l:;-

. . .,,;. , ... � .

. . ,-::ta!: í)no e pellclrado. A m-·c�ó'. 'Nas ul.:l1nas hor3s, o f' -'.
d "K" t _,orma�ao e o· i,>llllS 1'0 "n

liri"lneJ.ro lI:<1nd";.:::ri.� :tallu· Inct'ústria e Comércio. O
no, registrou ppsiibas me

'lhoras. produto, pretende reduzir
e11i part,e ·0' consumo do

açucar refinado, que de
outra parte, cust::;r.

.

mais
earo.

Plano Rodoviario
National
-:'rasilia, 19 (OE) ()

.

Congrcsso Naci0l1al teune
"e· !·;.oje a noite para al)l'c,
ciaro projeto de âltera�\no
do plario rodoviário nacio- '.

naL e a modificação. cbs
normas processuais para
julgamento de mandaC10s
de . segurança.

Jango e Brizzola Preocupam
.no Uruguai

Tentativa de Sequestro de Jango
Mon,tevideo; 19 (OE)

Fontes diplomáticas

Novo Tipo dé,
Foguete

Washington, 19 <OE) -

Os Estados Unidos empre
garam hO'je U111 nOl"o tipo
de foguete para \enviar o

sat-éHte "SINGON" de co-

Amazonas
Tranauilo
MANAUS,

.

19 (OE) .

Embpta. seja. de trllrnquili
dade a. situação em todo,
o AlllazÓnae, declarou o se
n.ador Bezirrê Gual'an,y ao

-chegai' a Brasília, o ex-

Governador Plil1io \:=7001110
está muito bem. cséoneliclo.
e muita coisa l)oclerú aC011-

tentativa da seqüestro dos
.

srs. João Goulart
.

e Leon01
Brizola. A Polícia uruguaia,
contudo,. reforçou o poli
ciamento e o sjsten�a . de

segurança em tôrno\
ex-;presidente e de
auxiliares.

do
seus

A presença em Monte-
video de asilados brasilei-
1'0&, :preocupa o Governo

.

Castelo Branco, havendo
indícios de que João GOll
l,a'rt e Leonel Brizola esta
riam trama;;l1do na Iron
te1ra. Alto funcionúrio (la
-Chancelaria· uruguaia, es
tá :prestes a seguir para. o

:R,iç, afini de analisur D,

questão com ' autoriclad0s
cio Itumaraty.

,

Fixação dos Coeficientes para Co-
brança dó Imposto de Renda

RIO, 19 (VA) - O Sr. civil em que deveriam Le!'
Humberto Bastos. Presiden- sido pagas.
te elo Conselho Nacional de l!:xplicou o pl'esidente do.
Economia, declarou que ain- CNE que o Conselho est'á
da esta semana o Conse- ultimando os cálculos da
11)-.0, atento ao texto da no-' ,atualização monetária em
va 1,:;1 do 11Tlj)Osto de Renda face ·das variações 110 poder
o no Hpêlo 'elo Ministro Otü· aquisitivo da moeda rVlCi'_)
vio Gouvêia de Bulhões,. nal, conforme estabelece o
concluirá os estudos em art. 7° da nova lei do Im
tôrno. da fb;,'!ção dos coefi- pôsto de Renda, combinado

segundo

ci.cnt(;!s de atua1i7.op,l'í,Q mo· com o parágrafo 1", qlle'
.

netária prera. coo:'al1ça de atribui ao Conselho essa

tributos adJcion:üs q'ue não competência.
fOrfun re�oh1Ídos na data - Tão logo a matél'ia es·

deVida,' oU.de. penalidades. tej,a concluida, será encam!
que

.

t1qO� fOram efet\vâmen- l1f1ada ao plenário,' a fim ele
te. liquidadas no, trimestre .$\')1' 'd�batida e votaela.

��ié��AMÀ:ÇA·ri-S,tBÀ-UNi UN
i�íSTO' É QUE ,�' BABATOr!

ONDE? . fiQUANDO?
·�"·-7"""'��T6

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rubv confessou ter agido SIIzirlho 8ft
malar 8 assBssiBO· de Kennedy•

NOVA YORK, - 1nfor- antes de mata-lo e que o defender qualtríeando-me
ma-se ter Jac}{ RuP7.decla- fato nâo . rízera parte de tôda a' responsabilidade,
.rado à Comissão investiga- nenhuma conspiração. porque circunstancialmen-
dora Warren que a 24 de Em dezembro .j passado te tudo é adverso a mím.i
novembro passado matara também se soube que ') Pode acontecer - e acon-

Lee Harvey Oswald num Bureau- Federal de' tnves- tece a muita gente � que
ato impulsivo. Numa ínror- tígações (F!3D e as auto- por casualidade se encon-

mação publicada: hoje, com rtdades rederaís estaduais e tre no local impróprio e na

cl.i�·eltos reservados pelo jor- municipais .que colabora- momento ·preciso. Caso o

nal de Nova York "Jour- ramo no, caso chegaram : à' senhor Belli houvesse. Ca-
nãl-Americau", e colunista conclusão de que Oswaid so o senhor Belli houvesse
Dorathy 'Kilgalien expressa tõra um assassino solitário passado mais tempo, fa-

.. ter Ruby declarado o se- e sem cúmplices e que. Ru- ,lando comigo, teria com-
guinte, a 7 de junho passa- by não tivera conexão ecm : preendtdc que não devia
.do, ao magistrado Earl Wa:.-- o plano pará assassinar procurar me inocentar in-

ren, durante um interroga:" Kennedy. .teíramente".
tório: ','Jamais tive preven- A .colunista Kilgallen Ruby criticou Belli por
ç':lo contra essa pessoa manifestou, em, sua, ,cOlur;;fl,,' não tê-lo deixado' depov.•
COswald). �i,hguêm me no- "Jounal"American', que "Belli disse-me que "quan
pediu· ,Çlu'e, fizesse nada, obttvera a" t.i·al�scriçãb

.

dá, ", do' o promotor o tiver ',à

Nunca f(llei COil1 ninguém éntrevísta : do, magistrado; sua diaposíção rio banco
a respeito de' urna 'tenta- warren com'-Ru!JY' ct�' "IoQ�' das testemunhas Irá

,

ra-
tíva para, fazê-lo. ,Nenhu- tes chegadas à jo�is;;:i'o zê-lo em pedaços!" Assim

. 11,1a .organízacão subversiva Warren, em Washington".. : naturalmente tive que me

me .' deu a ídéía.. Nenhuma - Durante o ,julgamento retrair e Belli lutou 'à sua
personagem -ciO mundo do ,po�' assassínio ';" que ",'·f9!· maneira para procurar ,li
crlme 'fêz alg-um' esfôrco _

'inverno passado, Ituby nao' -vrar-rne dêste crime e111

pára se 'c'ómmJ�car c-omigo.' prestou denolmento; ., Dü-. partlcular '. Na cransorícac
Tudo 'aconteceu répentina-

.

rante. o pr;ce;so o açlvoga�·- se, diz que .Ruby pedtu Ih)

�}}"cIJte; naqueda jnanhã ele do Melvin Belli" chefe do
'

magistrado, -Warren q,Ne
.

'.§j.,OI1)ingG". .corpó de ;'i.dvogja.dós, qêfeQ:': '

mandasse "submetê-lo à
'.,. sores ele t�,ubY, 'tel1ttni pr9�' prova com o detector �le

RUbY, 'que àgOT>/. '"tein 53" . va;;� 'que' o acusado "8.ofréâ, .'

mentiras, .ern relaçáo com

anos ct,e, .Idade, .

�ep::trOt-l-Re UH1 ataque' de. demência as' declarações que fêz à

de um grupo de j'ormiHstas transitér'á e,.' po'rta:nto, Comiss,io Investigadoril,
e c\lriosos J1:a ,cneHa de po- não havia sido ;re:�\)onsá- Essa prova foi realizada a'

lici.a de Dallas, DO ,dpmh- vel por sê.�s �ths, n�' mo- 18· de julho. ,'a prisào do

go, 24, Gle novembro' passa- nwntó (lo,. assassínio.' Condado de Dallr-.s. À 22

do, e f.êz um'· só·' dispa!':) Na tJ;3.nscri(lão' se 'diz te, de julho o jornal "Th':)
mortal contra Oswald, que R\l-by manifestado o se- DaUas, Times Herald" pu-
dais dias ?-utes havía sido J;uinte iI,' Warreli,: "'Q se- blicou que durante êssc
acusado oficialmente do as- nhor Belli evidenteme1}i;e exame" coní. o polígrafo f!.ll-
sussinio do ',presidente JOh'll não s!';)', aprofi.ll,'dOÜ' 'min1l- by declarou que não t_iv,'-
F. Kenne,dy.' R.)jbY foi· con- ciosamr;:,.,t,e em )'l1CU. pr'l- Ta

'. qualquer vinculação
'denado à l1).Orte no dia 14 cesso. fre o tLvesse

,
feito, com 'Os,wald no assassjr.io

de ma,rço passado, nU;:}.l não tE'l'i.a t,rata.do de me de Ke):medy,
julgamento com um juri e. -

atuall1J.ente permanece "e

co!hidO à posição do CO'l-

"d�do de Dallas, à eSj)era do
resultado de um apêlo CO;:1-

Acontecimentos
�I

Socia/s

1 - Salete Maria Chiaradia "Miss Santa Catarbna",
em companhia do jornalista José Baggeí visitou o

Governador do Estado Sr. Celso Ramos.

- +-

2 - BANGU: - Mais uma parada de elegância Ban

gú, acontecerá sábado próximo nos salães do "Gínas

tíca", nà cidade de. Joinville. Doze �rtas, apresentan
do modelos de José Ronaldo e maquíadas por Edna

Furcinskis, assistênte internacional de "Helena Ru
benstein", concorrerão ao titulo "Míss Elegante Ban

gü",

3 - Procedente de São Paulo, o sr. e sra, Manulo
Rimbau (T�l'eza.).

PENTABlrlTICOVETERIN,ÁRI'O�.
• Contra todas a�'i�fec'çõés bacletianas - para tódas as espéCi$� animais:
•.5 antibióticos, nÜlina só fórmuÍa:com 1 'objetívo: .".

pr.oteger a saúdedos animais qaranlindd o 'património
e aumentando seulucro. ' "'.

,

lNDÚS�RIAÚAR'M�C�UTIC:�� :.:f.tt �o/õ�I��i�tZ - ,��fA'8!../l. �IVISAQ ÃGRO-PEcUÁRIA
,

'.

':' ...
:" - .�-- . Rua Caetano .Pinrc. 129 Caixa Postal. 7156' Sã-o Paulo

4 - "Chá das Asaléías;' Numa promoção de Clube

Sàrol:)timista,. realizar-se-á dia 3 próximo, nos salões
do Clube Doze de Agôsto, o movimentado "Chá das

Asaléias com desfile das "Debutantes" do baile Ofí- '

cial de 1964 - A renda da tarde de elegância e cari-,
dade r.everterá em pró do 'Asilo .São Vicente de Pau-
19 e Natal da Criança Pobre.

'

""

5 � Muito apreciada a' linda e custosa estola da sra

Jure'ma Nascimento, usadi).' em recente reunião soo

cial.
Nada de

REBITES
6 - Uma bôa notí!,!i'óL: Possivelmente teremos uma

movimentada festa denominada "Carnaval de on·

tem", com a presença de Evandro Nupcia, George e

Augusto, num .desfile de.: luxuosas fantasi'ls.

â1ja em,�t:u cllrr.-o

Lona qe freios 00LAD,o,S
- 80% mais no aproveita
1T'f'nt.) das Lond.

NOIVADO

Dia 15 ultimo, noivou cOm a srta. BernaQete n . .8:',-
.

tancourt o sr. Mario.Osvaldo Sada., filho de'lV'�'_>J,"_'a ede sua EX1:na, esposa sra. Elsa Sar:' ,._< 'Llr;; ;,;. é filha' de
nosso partlCular amigo Dep, Eu __ , _;!o.aJ.�court e de' Sela.
e�ma. sra. Jurema S. Bittancourt pessôas' b�stante rela-
cIOnadas em os nossos meios.

','

Aos· noivos e seus genitores no�os cumprimentos.·

7 - Nó"American Bar1' do Quer6ncia Palace Hotel,
o casal dr. Francisco Wosgraus (Ivone, fazia suas

despedidas.
.

..,

. f1<i1a Sant0.< �àl'a';va 4:':'

. ·1!'.QTRET'tr,

,;

tra a Isentença. r.

FAZEM ANOS HOJE: 8 - Na Ca,pela Divino Espírito Santo, realizar-se,á
dia 19 'próximo, a ceriniôni'l do casamento de Isete

Gallotti Matis, com o acadêmico de ,Direito 'Sidney
Carlilli' Após a cerimôni'óL os noivos, recepcionarão
convidados nos salões do Querência Palace Hotel.

Foi lá que Warren o en-

itrevistou, -a 7 de jnnLQ
";páªsado, em relàção com .�

.

iJl,vestigação . que dirige

,:�àt� �l e�i!�,�.e�eJ:_i,< �qQa� ,as
'Y-fases ' dÓ' 'Crime:! jq'o áta se-

guinte a "AP" �isse que
uma fonte' d�gna de cré;..

dito manifestªra
' ter ter.

R:Jby declara<;lo, naquele
'momento, que não ti

vinculação com ,Oswald

- Des. Adão Bernardes
- sr. Norwton Rosa Brasil
- sr. Otávio Fe1.'rári »

- menina K'á,tla: 'C'araoso

.•

_ .:.... _ ;. _.:. �IM"'"

,1=; ,;� l' '.0 ,� • �'�t �;:� � � f�l ��: Ci1

<or' � -J+," '-_'" ....
'

../...

Dia 25 ::_ ,Ter�a.Feíta:
/ Ci'nema - l)one] -d� Fogo

'Ol)S, - ,Reservas 'de mesa� 'par'.!. as festas de aniversá-

FIZERAM ANOS' ONTEM:
próximo

atração da

9 - A fabuJ.osa orquestra Ravena" sábado
estará no clube Doze de Agôsto, como

festa "Quando Setembro,Vier".

- s. João Rupp
- sr dr. Orlando de' Oliveira Gondner
- sr. Renato F. da Silva
- sr. Bernardo Beika
- sr. Romulo Pacheco D'Avila
- sr. Nilo Veloso
- sr. Edmundo Menezes
- sr. Nelson ele Almeida Coelho
- sr. Murilo Luz da Costa
- sr. Walter Stodieek
- sr. Lauro Gonçalves
- sr. Valéria Torquato de A. Botelho
- srta. Lourdes Maria da Sil..,fejra
- srta. Hélcia Maria Hora
� srt� ..Marlene Cardoso

, 8GU MAIS PfJI!lI"E!TA DO BRASIL
'- +

10 - O Governador Celso Ramos, recepcionará em

nossa cidade .dia 29 próximo, os Governactores dos.
Estados: Paraná, Rio Gr.'.!.nde do Sul e Goiás.

BRE'VE:
MUITA, MUITA 'COISA CUS'T,ABA

1· MAIS BARATO!
POR�UE? ONDE?

--4- -

11 - Procedente do Rio, está circu'lando
cidade, o sI.. wils,?n Le.al Moura.

em nossa

----�----------------------- ----�--------------
--;-.-

,

/ 'é "c;:�Ç�H!R.MºL�açã'o,do SESI
Terão mIClO à'.pà ...� de Setembro Cqr�Q� de: J<,:nfer·

magem no Lar, Puericultura e 80corro.s de prgêncJa, patro·
cinados pelo Núcleo Regional do Sesi para, seus Benefjciá-

12 - Aniversariou ontem, Sandra M�ra, filha do ca

sal sr. e sra. C,'óLrlos Sard'á (Eliana. Foi altamente fes

tejado o 1.0 aniversário de Sandra Mara.

.. ','

---;--

lios.
, "",

13 - A bonita Marlene Labes da sociedade de Itajaí,
aconteceu no "American Bar" do Querência Palace,
muito bem acompanhada.

PUERICULTURi\:
Namoro ·f

·Noivado
Cas,'lmento
Higiêne Pré-Natal
Cuidados com o Rescém-Nascido

Alimentação do -Bebê

Banhos-Mamadeiras-Vestuário
Doê·nças-Vacinas,·Etc ...

/

CALÇAMENTO MAL FEITO É PERIGO Á VISTA
14 - A nova D,iretclrla do "Diretório Acadêmico de

Engenharia", está em atividades para uJl1a festa, que
segundo est.'lmos informados, acontecerá�na próxi
ma quinta-feira.

Depois de verificarmos pessoalniente o calçamento da

Avenida Mauro Ramos. últimamente feito, podemos nos

certificar que a carta que' a seguir publicamos é verídica
e que �etÍs conceitos estão cer'tos e suas àfirnui.ções pro

cedentes.
A carta: "Meu caro Osvaldo Melo - Coluna Nossa

Capital do jornal "O Estado".
O que me traz á sua presença é á certêza de que se

rei atendido, pois o assunto por certo está a merecer sua

proverbial 'atenção, como sempre acontece quandO está:
em jôgo a nossa Florianópolis e as coisas ,bonitas e elogia
veis que ela possue e as feias que a deprimem a nossos

olhos e principabnente ,dos .qlJ(! l)OS visitam,
,

Hoje fafaremos daquelas coisas que muito deixam a

desejar e entre elas, o calçamento .da 1\.velÚda Mauro Ra

mos, na parte ultimaIllcnte calçada (até por sinal só a

metade). Pois bem; meu caro amigo de nossa cidade. Pois
es�e calçamento apresenta-se bOl'rivel. Simplesmente
horrível, mal feito, cheio de altos e baixos, com trechos
abatidos, buracos etc como si por ali tivesse passado uma

tempestade ou até mesmo havido um terremoto. Não
se pode acreditar que haja quem dê tamanho menosprê-
80 a um trabalho que lhe seja devido. Como pode ser que
operários façam uma coisa daquela, que constitue até um

�erigo para os onibus e autom.oveis que transitam 'por
aquele trecho. Carros já tem quebrado suas molas e so

frido outros acidentes. E não é para menos; dando·se
aças a Deus, não ter havido ainda a registral'-se casos

muito màis sérios.

Urge assim, se faça no mepor prazo po!islve1 as.retl
Jlcações necessárias naq�l� trecho do calçamento ê se

'

()ntinue o trabalho parado faz muito tempo. ,

Queira deseuJ,pu 4) ,1Wa49� �� �ga �tir!l4a,
mas você sabe muito mais tio q\Je eu, que ,dizer a verda

de é, colaboração honesta.'. Do aDJigo e (!olega J. ii.
�í está lIt-6US leitores, um p�nhado de verdades e só
";Í1es, .riã.. poderia debar de pllbJ�cal'.

. .,-�.

(PARA MOÇAS E SENHORAS J

15 - Re�epcionará ami'gos para uU}a feijoada no pró·
ximo sábado, .o Prof. Nelson Teixeira Nunes.

ENFERMAGEM NO, LAR:

Cuidados com 'os Doentes em'· C.asa
Farmácia Cal3eir.'1
Pulso, Temperatura, Curativos
Injegões, Esterilização
Higiene Individual e do Ambiente

Doenças Venéras

.,.-

·16 - Foi �itl�e�te uma belíssima festa a recepção
de "MUls $,antQ, çatar�a" �ete Maria Chiaradia, do

tlüngo 7úll;�Q �a sE)de do Paineiras.
ALIMENTA�O, ETC, ..

SOCORROS DE URGl!:NCIA):
Curativos
Queimaduras
Fraturas

Respiração .4rtificial
Torções e Luxações
Hemorragi'ls, Etc ...

. Participação
Dr. José Bahia S. Bittancourt e Sra.

Sr. Mario Sada e Sra.
ffcút v prazer de participar aos parentes

e pes�c.:::;; de suas relações o contrato de ca

samento de seus fílhos.·
Bernadete· e MÇlrio'Osvaldo

Noivos

Florianópolis, 15 de Agosto de 1964.

JoinviUe 15 de Agosto de 1964.

(CURSO MIXTO)

"ATENÇAO
Idade Mínimª, - 15 anos

Horário Provável das Aulas - Terças e Quintas das 1 'i

às 19 }loras.
01,1 Segundas e Sextas das 17 às 19 horas

Ou Sábados à Tarde das 15 às 18 horas

Serão ministrad(ls 20 aulas apfoximadamente OUTUBR8 VOeE VERÁ UMA COUSA
LOU E BARATO!" . .

'�".
'

P'QRQUE? ONDE?

�"fER-:;,:=.�o FULMINANTE DE BAlil1TAS, fVWA8,
TRAÇAS, l\'Iô8CA8, FORMIGAS E CUPI�

Proce.�so Moderno com·Garantia de 6 Meses
DEDETIZADORA ,CATJ\RJNENSE I;,.IlVU'fADA

Maiores informações, no Plantão do SESI, rua Felipe
Schmidt 71 no horário das 14,00 às 19,00 horas diàriamen-

Peça jnformaç5es pejo telefone ?6�1 .te.
_1.-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A

a s eH a

quem ganha
.

até cem·· mil
���:�O!íC::s����r��������� C r''Dle I-ros �:::f�����O��}:l���:::
to na fonte, nos rendímen- ' tes, Cr$ '189; com salário
tos do trabalho, a Divisão

.

.

mensal de Cr$ 400 mil, pa-
do Impôsto de Renda infor- co desconto do tributo, ou gam, respectivamente, Cr$

. mou que as pessoas com sa- seja: com salário, mensal de· 13_229 e c-s' 8.189".
Iárío mensal de Cr$ 100 mi!
nada -pagam. E frisa: os

Cr$ 92.400 iniciais da tabe
la de pagamento do impôs-
to são líquidos, já deduzído ·informação literária

.

o valor correspondente à. '-

Previdência Social. Conclui
a informação: "Os de sala
rio mensal superior a essa

cifra, representantes dá mi

noría.. sofrem apenas módi- NOVO LIVRO D:J;!: GUIDO . ra do Contestado, movímen
WILMAR .

SA$SI .:__ O autor to armado que 'envolveu, no
dos volumes de contes (Piá .ínícío do século', os Estados
e Amigo

.

Velho h-: de' Jicção 'do Paraná e Santa Catarina.
científica (Testemunha',' do .

Personagens principais são
.. Tempo), e que .em 1962 01;1- 'os faná.tI<;os, adeptos dos
teve, 'com o' romance . ,São . monges João Maria e José
Miguel, o prêmio xío

'

'Clube Maria - na realidade cam

Boa, Léítura, de São Paulo, poneses, pequenos fazendei
está: com um: novo ' livro a

' ros e 'industriais' em luta
ser .lançado, 'd�!)t�

.

vez, pela. - contra os que queriam rou

Editora Civilização Bràsilei- �b.ar terras e direitos. A res-
"

ra.: do'Rio: ,Trata-sft"de',Cria- peito do assunto tínhamos
ção do: De�ertó. romànce ., um precioso trabalho de le

.

que , tem P9r cenÍiri9'u:Guer- > vantamento do historiador
,-----.,------""-�

.'.
•

o"
" •

Osvaldo R. Cabral, que r�ap
.

" l�zou trabalho de, fôlego,' es
tudando o problema em tô-

_
das as suas Implíoações. A

gora, dentro de mais alguns
dias, estará nas livrarias o

romance de GWS, resultado
de muita pesquisa e esfôr

ço, a respeito do qual, o es

critor Esdras do Nascimen

to, que se encarregou da

"orelha", afirma: "Algumas
cenas de "Geração do Deser

to", com os soldados incen

diando casebres e perseguín
do jagunços,. nas matas

, de Santa Maria, e o perso
nagem Elias de Morais, írn

passível, lendo a biblia, lem
bram José Lins do' Rêgo,
nos capítulos culminantes
de Pedra Bonita, e Glauber
Rocha, nos melhores momen

tos de seu filme Deus' e o

Diabo na Terra do' Sol."

Cumpre acentuar que Guido

Wilmar Sassi, que é catarí

nense, cQnheqmgo bem todo
o problema -e a' í-;gião, aqúi'
estará em outubro, na ter

ceira Feira do Livro, promo
vida pela Câmara Jr., auto- .

grafando êste ser romance.

A HISTORIA DO JAZZ -

A mais autêntica expressão
musical dos Estados Unidos,
o jazz, tem mereceido, de' es
tudiosos çlos mais diversos

recantos do mundo, cuidado-
sa atenção. Agora,. nêste vo

lume de Marsh'3.11 Steans

edição da Livraria Martins,
. SP, temos a história do jazz
ordenada e Objetiva, onde

se estuda a sua e�olução
desde as origens ,providas
da Africa e das Indias Oci"

dentais, até se transformar

na mais pujante contribui

ção musical da america

Formlis e estilos, nascimen

to do jazz em Nova Or

leães, spirituais e blues, can

ções de trabalho, tudo é

cuidadosamente analizado,
'ao .mesmo tempo em que

entramos em contato' com�'
as mais importantes perso
nalidades ligadas a está for-

.i!.SpeClalmente projetado e constrnido :para -trallalhar com possante motor Diesel "Mercedes Bens" ,dê' 78 HP, o Utili·

tário TOYOTA BANDEIRANTE é o veículo ideal para a atualidade brasileira! De fato. super-reforçado, oferecendo

�xcelente desempenho e utilizando combustível de 'baixC'í custo, o robusto' Utilitário TOYOTA Bandeirante apresenta
como importante elemento para o aumento da produti�da de agrícola, çom muito maIS economif\!

Vá conhecer ainda hoje a famosa linha de veículos a óleo Ifljcs�l. n� Revendedor Autorizado
,

Ruá' Fulvio Aduci, 597

" Rua Fplipe Schmidt. 33
Telefones - 2576 e 6393

Florianópolis Estreito

DR� Dk�EtY,ZAMI

Cirln!'r 'ifio .

DenUda
.

...

ATEH:JE D..':ÃRIA!J.rEJiifTE
DAS 13 AS 16, HORAS.

FONE: 3ê'18 - RUA .GGN
ISELHh:LW l\U,FRA, .53.,

,-

Mr rvana Silva Moura, aluna da 4a serre E, elo
Instituto de. Educação "Dias Veiho" veio da Bahia, (

Do seu "Dlário", estraí a primeira redacão do
mês de agôsto.

,-

"Dia feliz para aquelas Que gostam de 'estar
fechadas em quatro paredes de uma sala de aula
e ouvir silenciosamente uma lição de matemática,
e, dia infeliz para aquelas que gostam mais' das
férias e não querem mesmo nada com a matemi-'
tíca.

..

O primeiro dia de aula começa um tanto di
ferente dos. outros; pois as' garõtas é os proressô
res trazem ainda bem vivas as recordações das
férias inesquecíveis.

O professor um tanto. desanimado pergunta:
- Como foram de férias? E as garôtas contam

'tôdas ao mesmo tempo o que se passou durante

aquêle mês alegre.
,

Interrompendo 0 zunzun vem logo aquelas ba

tidas. fortes sôbre a mesa a assustar a gente que,
está cochtchando com as amigas, segredinhos sen

timentais..
O pro_fossqr chama: - Elisa I
E a gorôta se le�anta tôda trênlUla.
_ De hoje ·em diante a senhorita marcará ,o

neme das tagarelas e me dará a listá no fim do

mes. Daí vem os psius sôbre psius que nos deixam

furiosas. As meninas' adoram conversar dizem ner

vasas: - Olhe, Angela se meu no�e esti'yer na

lista mais tarde ,acertaremos contas! A mesma fra

se é repetida centenas de vêzes. E Elisa -que não

tinha mesmo a intenção de entregar a lista e es-'

tava apenas intimidando as .colegas para - que fi

cassem caladas,. con!!Ol;da em distruir o pap.el, pois
a classe é "cem por cento".

Martha diz que apenas pedira o resumo de

geografia'
.

à Glines' -e as outras também tinham

suas razões, tôdas justas.
Mas Elisa afirma que Martha estava era can

tando o último sucesso de Elvis Presley. Não im

porta! afinai tôdas ficam contentes porque a·

"lista" nunC\1 chega' à mesa do professor e ama:

nhã haverá nova aula ...

"

--------.----------�--------------�

VENDEDORES
Precisa-se - Diversos Artigos ,de

cil
no

aceitação - exige-se experiências
ramo - cartas pi Postal 56 - FpoEs

-�-------.

Produção

.M E V E R s. A •

fa-
ma musical.
• (para remessa de publi
cações: SM - CP 384 - Flo

rianópolis Santa Catari

na.

E COM.

e Econômia

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

.

ão peço caridade, q�eto apenas ser como você. Desejo estudar, trabalhar, ser-útil.
Com a ajuda que me deram, já' sei dar alguns passos, 'aprendi a ler e escrever, Mas aindat
po�so.melhorar

-

n:uito, eu e milhares, 'de outras crianças. defeituosas que queremos ape-"
n;s uma oportu�ldade de reabilitação, Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha.
Campanha Pró-Criança Defeituosa�AssoCiação 'Brasileira
da Criança Defei tuosa - A.R.C.D. COMISSÃO EXECúTIVA NAOONAL

•
Presidente de Honra." .•.••••••.••......Atuador Aguiar
Presidente da -Campanha. " •••.•.•...•••.••.Laudo Natel
•
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ireto• .;;., ..cutrvo " •••• f ••
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••••••••••• '.' • • • • ayme J.orres

Secretário
,

Luiz Philipe Rezende Cintra
Tesoureiros .•.• -

•...•�lberto Figueredo e·C::uulllo Ansaran
Presidente da A.A.C:O.•• � ..••..Renato da Costa Bomfim
Coordenador •••••••• � ••••• � ••• '

••Ulysses MartinsFerreira
� \ '.
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Associação de. Assistência à Crians�, riefettu��-'�:��Á.�D�;:4�:P�� ,

'

'_ AsS0ciac;'��' P,e�mb.Jc�:.. _� A�iste�cià:' à, Criança Defeiruosa -
Ascendmo ReIS, esq. Pedro de 1:01000, - Sã� ;l?�i4�.:,2,:\ ':�:'� " �:!:<;;' ,_' .

Rua' do Espi�heffl:). '730 _;,.. �Cifq� " .,': '. 1,
.

Associaçâo Casa da Esperança-Rua Impératri�"�l,cU,Qa�:���íóS'.. Associa�0,5anat6rio:IDfaDtil :O�;VCtde-'4.�.Jandira, lO02-São Paulo

'Associ;ção N6ssa Senhorà de Lourdes. '��â' à' :Sta(�:':�;,:Mi��,i�, Ass�dação �antà cátarina de: :R�al:il��t)�� G�l. Bíteencoure, 102 -
córdía - Av. Cláud io Ruis Costa, 50 - Siul,tO$;' , ; . _, _� >..:' \.
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Glauco Olín.s,���� a Pott�'��':;'A 3rária
o �ng.o Agrônomo Glau- de publicar'uin':li:vr�·iriú.t��- ��ti\ 'da�les profiSSIonaiS -lhe' extensão rural, �:�s': '!nOble,' Na última segunda-feira o

co Olm�er, Diretor da ACA- latio, "Pol#ica; :,ágr�riá",�,que'!_ tr\J"xe;':in a experHmoi� �e,' mas é, ds artseibs do,; hómem Sr, (i':yuco' Olinger; a convi·
RESC e Assessor de Aari- d ", ',. ""',"1" "'- ,,-,' '''o '

;; :, . ,"
" .

'

.....
"

,
.

"'. ve� esperta,nâ� .gr�.ni:ie}p- '. c0s'C;,:h:t� par� � ,elá�)or?Gao' do campo d��IN?sSQ, ",,�tadtç �e dr! ;JCE, participou de u-
cultura do PLAMEG, acaba. teresse nos �Jrcu19s'�P:i:Qd.u--" da �.lÍl'-;rhd? db,ra, 'PLrigido' que se apHcarp' .perfeitamen- .'

m'! '-PI'nião com estudantes
--------,--,

tores'e econôllÍicos do,Est.a� a. A,,]E�"!:SC a vários anos, 'te à "politica�agrária" em to C:1h' ";11.ses, naquela sede
do e, nos setqres 'ligádoS à:, pôde ç'')servar "in l�co::, a do o país. :, ':.

'

.)-ln � tária, onde teve a

agricultura catarinense.' , '. a�ravês de seu serviço de O recente:,' .ÜYrq.,: lançado ",),)1' lidade de distribuir
O autor da 'maté�ia e SMS.·� "-' em Lages e na' região. serra- '1(;�

--'--' '.", -'-'-- na, está s�nçio, bastante pro_' ç8,',

TEATRO, :NO,,- Ir TREITO curado.,

--4

;sentes, a sua publica
',nçando-a oficialmente
-,

Jrianópolis,
.,;.�

em·
; . ; ..

Pua: frlntIWI !o.,nlir.o. n.' ii
, .ing;:r:esrar no Grêmio, ajudar

Orivaldo dos Santos '

:.3. Blev:'" a cultnra estreiten-
,

'.
,

�T _ " .' "

se, e \. iu�'entll.de do �opu"
A' vontilde de, estender 'llS ln>;o 1:-"'irro C!;ll'1e f) dever .de

atividn1es cu1turl'!is ,.,,, ':'l�nir:. �J'1.�9n�'--llr sefY\ li."",it:'l"án a

,

. ,�EDITAll�, ·�O
De ordem do Sr. I::: s :tor da Alfândega

e ptra. conhecim�'nto dos 'nteressados, façc
púLliGo qu:e no dia 31 C.O f'�rente mês, às 15
h�ras, no edifício desta.:::-c rtição, será leva
do a léilão"em p�imeir.,::- 'ça, o navio "BA-

.' RILOCHE", ap'r,eendi
'
o ,=m fevereiro 'Últi

mo com contrabando de 3.fé.
Esclareço' que, de acôrdo com a Lei

2180, de 5.2.19,54,por 8cr tratar de embar
cação de mais de 20 to:�e- �:las o arrematan-,

te deverá s�r brasileiro :"'ascido no pais ou

que esteja a êle. equipan:.'-�o.
Não será entreglle' nSffi considerado ar

remátado o navio, se o rJ. lor lance oferecidc
não atingir o preço da ava'iáção .

, Quaisquer
-

informaçõés poderão ser

obtidas dUr�nte. o expec1iente da Alfândega
do Escrivão pr,ocesso.

Alfândéga de F�crianópolis, 14 de
,agosto de 1964.

Compro Casa'
Em zona residencial pró

ximo ao centro.

,
Ofertas com dados com

pletos e prêço à J,U,C.
Caixa Postal, 255 Nesta.

levp.r su-

XlI. f('Í,b�do n�s<;�Of) (), 8'''':'_> ,H-"'lT",.te dRS atividades,
co jom�TY1 ',1'8';1.;'7,011 TI" l-".,<,.j_ �-''''im pron".over a rapazia-'
nho dq Pqr(Í<"!ui�' 'rle: """".;"",,";: d'1.

sua Tl"ÍJ':Yleirl'l, ré�ita' nÚ';ial .'
�

T.:í:Ü·�"ri�""'n. músic'1 e eIra-
.

, , ;
,

pass" inIcial,'de n'J'Í'8C: 'l"I"o-\'
mocf\p.s e, cnn';pnúP'''t,i:,,''';'p1'1-'
te. dEi vi"',:", 'flr.tí'Íti('!> nA' !>""1�

dore<: em'. nns!'� C<!njblJ_. n
Grup" rpnrp""l'Í'1t" u"'" spt':'r'

P''l.: t�Âs "'P'1P"OS orientflrdo
o <)<;n�t,'ÍC111o e o sfl,lão re:

.

l"lptO' a assi"tê'1�ia sorrin

d') d,,' jornal i'alad" (ou fa

n'9.do): do J,?it:Rrdinl,o. da·

,dn G,.,I\1')"'i;" rnlh,';'::"l PiQ VIt. 8PoStr>. da mn'niS,!;l. da "vin-,

e n8<: 1'1"1<>",.<>,, rl� anresénh-' " gllnçp." do mal.'icln traído,

cão ,., ... """o')r' fixmi:se' a in;" ou 0l'"id0 o conil1'1to ins

te'1c"" fi1"11e: dos. mocas' e trumpnt.a1 nu,"", slTl"'nlp.R e

mor.<>'" P"11 p't"osseruir sem- bom arranin da t,rqdi�ional

pre p '11h-n'1""lsar cOpl vigor meloC'ia' "nh'mst,�ks" (o

os ·nr"t:.s"l1Jos' que. sur�irem "Bife" conheddo) ou se e·

e. t,;;" h"","1 1:'e�onhecem, 'são mocipnando cnm "O MUa

ine,." ....�p" � entidades novas. !.agre da 'FP,".' Real<;tre-'Se
. 'A·:n1.n<6;<> rnnheceu dÍÍs düi-' ser ,o "skpt ...h" "TT1"Y1 pwi. P'ro

C1.11�nA"" "."frp.ntR,Ms por,.to- Ricartlinhfl" de autoria 'de

dos fi fi"'1 -de que no dia '15
'

elemento do' Grupo. Enfim·

estrp"'",!,p1"Y1. ma.s também. a-' esfOfraram-se ('IS int.ea'·l'\n

pl!tll�ill ns p.Sforcos· disnen- " tes do "P1o XII" e n't"omete

did!'l� '1p1nc:: jovens em véfl- . ram aos esnect�r1l)res J'Y'aif

cere1'1"l' IH11Jp.1M dificmldades ,surpr�sas e apresentações
,e eXl,lt;oll com o· ânimo por' valiosas.'
éles rp,vplfldo.

"

O camno culJ"",Ql do Es

ETR ta.nta gente no "início trei�o vai-se ampliar e mur

a opi.nar. sugel;ir, e,sclarecer; mura-se que O'" lpn-;rms'í1'ios

Illsni:ns c'lp.;'I(aram' o
.

elenco 'da "l,egião de 1\II'�"iq," se ar·

que f':EI fOTmava. porém os ganizam em. t9.mhp.m. mano

outro". rp,cl1l?:idos a dez. não ter uma enuine ar') te ...tro

enfrl'."'lle�er!lm e rlp.les erj- com estréi,a rctarr'qd,<J. panl o

ge o r-runo Teat.ral Pio XTt, 7 de setemhro. Que f)S 1I111r

Apelem !lOS jovens ,do R.strei múrios se tornwY1 reQ.1idade.
t� eni dispõr colab'oração" Parabéns estreitenses.

CAMFTHA
·PE�e�A

NICOLAZZI,DOLORES

A .. ,F. L,-/L - Nível 16

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Homenageado o" ,Ministro Luiz 6allotti

Modêlos de 'F'ànfasias para o Municipal �5
A PARTIR' de hO}'0,

estarão abertas as enscrt-:

ções para as debutantes u.e·
19M, que participarão do
desfile -de confraternização
das debutantes, de Santa

Catarina, : no BAILE DAS
ORQU.DE.�S, que será
realizado no Clube iZ fie

Agôs[o, dia, sete de novem
bro próximo.

.

A 'listcà de

ínseríção encontrá-se . na .

Secretaria. cio
. 'Clube no

ze com o. Senhora 'Da!ce-
'. '

ma Porto Vieira"� com o

er, .Juv�nc!o Çioffi.

CONCELLO,S, será. con'Íj�'
dada' por intermédio 'd .,

Diário do Paraná, para vi

sit�r 'FÍorianópolis•. A data
será. marcada dentro 'do
pi:'Ograma de visitas. da .

bonita moça, que com f)

título' de Miss Paraná c

Miis . Brasil, participou: do
Concurso de Míss Univer-'
soo Oportunafnente direi :i
data certa de sua', visita,
quando será homenageada
pela' sociedade, floríanono

l1t�h�;' ,Em C!_uritiba, trat�i

CELINA LUZ,' ilustrou
.

na sua' Coluna Social, no

Diário, do Paraná, na edi

cão de' terça-feira, a Mlss

Radar de Santa
.

Catarina

de '-1964 - Eva �aria r.is

bõa, ,

.,
�\ �

,

. O'
Z

l\iÚh;STRO' Lulz Gal-:
lo�ti;,' jSâ.pà�� PrP., :��o�ou,
de idM.i e', 'f9i liop1e'Ij'�g'C(l
ti� pelá'{,s'ociwád;e ·'�artaca.
o ,: ilustre" a11i,,.'ersarla:l<ité
no'sso: conte�râneo; ; é, uma
das mais, .'altás' expressões
dá, n;a.gistradura· bra;Uei- .

ra e respc'itadíssimõ Júns-

ta do País: ,>'

'EM preparativos p�a' no
va- resídêncía.. o slmpátlco

. cl'j.�ar Dr.: S:pi�ós' '(�eb3tsti)
.

�.' ESTI� cm' Curitiba,
encontrei. uma, segunda
'feira de sol quente, e 'vi

m1,1Lta:,g�lte tomandg: ,sQr:
v.e�; ,�.�jlPt'�ado.; �$-: Saudad'!i�(
de,>tnlf ,preé.iOsó v_érãó; :Cir-·
culav'á.. eili "orbita'; cUl'iti
bana "0 'eMaI 'o Dr. 'Zanf
ClOtUdtl) Gonzaga, tam
bém' O. Sr. Arnaldo 9Íivéirà.
veíra,

,
, ,

....
" pr<i)1�xoç�O 90 , pe!��().· c,,'"

Ç'ultiura da S.' E. C .

.

- FQI "comemorado. no

Clube boze de: Agosto, o I

Centcnãtü) d'e� Nascinleuto
de' LAURO ,MARQUEcS",Lt
NUAiú;s,' No acbllLecunc:1-
to· participou a .•\ssocia��i.o
Corà;t ,de Fpolis.

','

,'" ,

.,' ,

;
.

';:" '.
< 'A' GUANABARA' em �r.l"l,

"," -;; ','. -{ - .

'ue-s":1!reiJaraÜVos 'para ":0-

in�H1,Ór;lr ':; o:' S8�1 Quaâo
Centenâ.ho:'. Será' o' :re'cü�oú
de�túdstas q.ue vi�itá{':úo'o
Br�sU.,;_' J-á : se ·t:a·::i· at(� en{
to�ra:cí.as, 'f!Ue poderá sere.:n
j·(:á·[1zl1das· "'no Mara.;uni,
por, 'p'órtugúeses:' Nio ·.)la
'd(t'V'Úl:á :qtl(;) 'o 'sucesso. :�.stó.
iJ'ritléaineIltc ..gal�ahtido p�
, .:. - �.

(
, ,

,

lo ;_�xito, do progr:<'hla de,-
q'll'elQ;,s 'f�stividadcsr

�

-",

"

1, ',- "

..,.....,·0 ·C. A. "Cil.R1.QS !te-
11a�x,", -llO dia seis,,- de Se .. ·

têiUbro. próxi{,.lO ,t?,roni�';c
tã 0, S(;Ju traLl·ieJoná.l Ba1l0
d�s Debutantes,' da '§ocie
dade brÍlsquense: No -,pi'v"
grama "cànstaru ela csc01�1�'L
das' Garotas Radar 'de
Brus�üe. Enl (l tivldades ,�
Dr. Aderbal Schaéfer, da
Diretoria (aquele Clube,

�

•

'I

('

!\fISS BRASIL �i�

, ,

0, ':DESEMBARCM1;>Olt
A&i.o Bernardes, hofe, trJ�
c:lt:l.do de .idade 'e sc�á mui

,

ESPOR,T'�VA ,- -

p�, er01,1-
ca'> esÍYorth:a dó Paróni.
fez ótimas -referêncj[13 so
bre a ,vitória do !"f<:l:!'O�)ol,
contra o lVrs,ringn. daql;c:le
�s1'r:1.do. em dis!mta 02 (a
ça-Brasíl.

19ü4 W ..:'I.:s .

--

"-'�--'-'-.--- -------- ---.- -

Quem vai co!ul'r;�{r j-á s;abe.!
DE CGrR�1 r:: !' �., SCUl�AN-fr.S· J _.-

,
.,

por Frf'���;. r/F �r. ����:�InitO�1 já eidãQ ,p�njos,
e à sua disposição. em:"

CompeD�adjs J
'R�A DR. FÚLVIO i�DUCC�'1 1to 7i1t:8

rel·�fbne' 6271
ESTBtlTO

aranáltda�
. ,

'/

·Compen�Si\(lQ3 de� Pi.nno
. i

Amendoim
.

Lftro
, .

Cahreuva'
Cedro
F i

.

, aUdlSI.a

'Imbúia,
Pau�M,jr�im

. ,

Gonçalo�Alve,s
M'ogno
Carvalho

Pal1�Oleo,

I. '

e os I�mosàs '

:(IN:E
PANORAMA GERAL

.

� RQNDA
seu p�fs (Fl'ança), mandado
cômu r.�jugo para o Brasil

Os filmes q(w vêm sendo para 'rt:?;.Hiar, uma coisa C'O-
exibidos em Fpolis. são de mo foi Os Ll.mdeírautl'ls.
um nível muito' abaixo do No Brasil temos.urna nova'

que esperava,' podendo dos-
,.

geração de cineastas tão boa
tacar o filme brasileiro. de como as melhores do estran

RObér,to Pires "Tocata .no As-
" geiro, Iii que nos falta é o in

falto". Ainda um tanto íma- ceutivÓ,' e ajuda por" pa-rte
turo mas, Já apresentando das possoas ligadas díretu

grandes perspectivas para o mente com o cinema e a ín

cinema nôvo. centívação do público que

deve �preSti�iar nossas grau-
des realízações,

•

Um� p�ova:, do nos�o pro
g�S9 cinematográIico o

Prof. Paulo. Emilio nos trou

xe com o laureado "Vida se.
cas" 'de Nelson Pereira dos

Sant�s..Qu�ido aqui for e

xíoído- "peus e o Diabo na

Terra do Sol" de Glaubcr

Posso cita! alguns filmes

.de baixa categoria: Sangue
Sôbrfl a India. Dois Ámores,
Na Voragem cJ.,3,S naL"ões. Q.
Maior l':spet:ículo.da ,Terra,
Barrábas, Os Bandeirantes"
etc, êstes os mais" recentes,
sendo que poderia encher
fôl.has . citando as porcarias.
Mas é tempo perdido crítí-"
car os culpados.
Como havia dito no capí

tulo IV do C.Jt. Presente '.0.0

va, para os
,

representa
estrangeíra em. nosso c1;1('
ma' pode-se ver no fiL'(!le ."0/3

, .'

,
'

exerci-

QUARTA PAOINcl .,._

CINEMAS
CiD\:! SAo JOSE'

ás, 3; e' 3. �oras

Pierre Brice
Elk Sommer
DOCE VIOLEN.CIA

, CinemaScope
Censura até' 18 anos

• Raul 'Caldas, f�).'

BURLADORES

O. brasíleíro depois não

Cine RITZ-

Fone,
ás 5 e II horas,

Anthonyn Quinn .

Silvana Mangano

B:\.RRABA'S,
Cinemascope-Tecnicolo r
Censura até 10 anos

Cine·ROXY
J - "'i)\J��:: ,�'��f:'

ás 4 e 8 horas

Rhll)10nà Doyer
"

Lourues (iI,; Oliveira

os
F_;astH�ancolor.

Censura 'até 5:' al��J,"

Cine G.iJ�RIA'
,(Estreito j',

"'_ ',o

Fone: ti?.52
�s 5 e,R ho�as ..

Carlos Miranda
11,osa Marla Murtinho

- e -'"

o YlGlLANJE,

.RODOV�i\·H.IO. '

- ,;

Censura até 5 áI1C?s'
, ..

Cine.. ll\'lPEltJO
'\'- . :

( Estreito 1
•

"

Fone fi2!);_
,-,S fi horas

Glenn Ford
Ida Lupino

ESCRAVOS DA AMBIÇAO
Censura até ',18 anos

Cine RÂJA'
(SãO JOSe),

'>';<1: <,'I: �.," 1:
� ':'}.;�� ;q:;'�.t'"(

-ás ,8 horas
< .'

'

.

'I'ony Wrighe
Maureen Swanson

O MAIS PERI�OSO DOS

'20,55% HOMENS,
,Censura até 18. ànos

ace.t�rar o

volvimento
rantir pelo
ção, equilíbrio

.

de preç'os;. t.

assegurar ·emprêgo:." p�'od'lü�
vo à mão-de'obra; 'atenuar

os' desní\"eis econômicos re

gionais e corrigir a tendên-

cia a deficits do balanço de

pag<}ll1entQs que éstrangu:
18.m, períõdicamente, a ca,�

,

.

j)rtcidndQ de importar.
.

fi. Trafo Catarinense, Equi·
pamentos.' E]étr�cos r:..tda.

de Tubarão, com capital de

Cr!' 70 milhões, tÍstá nego·
ciando ,com 'o, BRDE, ,finan
ciamento no v:iiQr, de. Cr;
ÜO !l1iU1ÕeS parà a instala·

d,':_) de ·fábric.a ,qe' tra\1�f.or·
1;1aclores. A cap�ci(iade' de

produ<;ão de fliqric}l :será de
ordem de �O iniiKVA por

ano em 'tmnsformadores d'ê'

distribuição. o: COrl:"ClllO Na
cional de Ecanomhl. aproYou
resolucão, ficando' os coefi

dente; de' reavaIÚ\çüo. elos
ativos .imobilizados, das' em
p1'0sas. calenlados de: "l1'l:a
'neira a tr�uzir a 'va;.'iação
elo pod(:)1" ;'iq�ti_vo da 1110U'

da entte dezembro do últi-'

mo' C.no e a l1lédi� al1uai -ele .

eada Uln dos anu� anterIó'".

.(
\'

. �
.

,

res. .

.

q critério �tiliza'do peJ.ós
úrgãos tóel:liço's do. CNE l)a
ru flxa<;ãQ çlêsses coefiden·

tos foi baseado na, vàri['H.:f;;o·
dos. pl'e'}os por fl.tncadb ol:>-

'sr""�;ado em de;�enjbr(J de

l n�1 '(:ome forma de: climéa: , '\I

'<")'''.'1' o chr,w1.:idu· luero' in, ,

f{��;��lá:riO, sobre o qmil iIi· .

ci.d� f1 p�!'eentagBm' de �Gü'6 '

ue acu:'rJ.o Ci)jll u di::"x\,iai"(l
(!1l(_; .'!ltel'a o lmpu::oto de

Renda,

,',

,j
cart02�S -e carimbos,
impressos em geral

. �opelQriQA IMPRESSORA MOD�LO possui. todo� os ,recursos
e a necessóri(! experii!lcia p�ra �toritir sempre' Q;
m'óximo em qu�lquer ser,viço do rClMo.
Trabalho idoneo e perfeito, II" que V. pOde contior.

,

\. '

....

....
-

I MP-RESSORA '",OOEI,;O
, .' DE'. .;' .�,_

ORIV4l00 SiU�R.t. ,tIA.
fHL4 DEODORO N!�3"'A ,>

f-O,.r=: 2517 - F.l.ORI4NÓPOLIS
::"
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')�,rnalistas, o Bispo de
..

• :
• '"

• •

J
'

•

J �
•

'

Defende: I: "katim na Liturgia
a

, :

, "Campos
A entrev1sta, qae foi re

produzida pela TV de va

rias pa.ses da Europa e

pelas agencias telegrarícas;
teve lugar .no. dia 7, no co

legio dos RR. P�. Salvato
ríanos, na Via del.a .Con

cílíazíone, com a partícípa-,
ção de quarenta 'jOrnalists,s
italianos e est;l;angeiro�. Foi
promovida. pelo "Dívíne
Word News �ervice', im-'
portante serviço de ím-'

. 'S' A·8 o. R O 8.O" '

prensá; dírígíde pelo Revmo. '
.

Pc. �iael �:Wil�gen, S ..V. J) S'Ó C ft F:E' Z I T O
Esteve" "pteserite' s. Excia ·,,···_...... IIIIIIi..._....W
Revma. D. Geraldo. de

'proença Sígaud,
O Exmo. Remo. Sr. Bis

po de oampos prestou íní

cial'ínente as seguintes de
clarações, . cu.}O texto foi
dístriouído aos jomaJ.iatas.
em p�rtuguêS,. aíemao, es

panhol" rraneês, 1ngIês' e

está interessando muí+o,
do emprego do vernaculo na

Missa, procede da. esperau
ça de que os .. fiéis possam
assim particiPar de modo
mais frutuoso no Santo ,Sa
crírícío; E' preciso notar,
,ROMA: "Para os povos

ocidentais, que atualmente
Vivem nó rito latíno, não
me parece que, nem em fu
turo .remoto, tenha razão
de ser o abandono, mes-

. mo patcial, do latim na

Missa"" r- "assim se expri-
.

míu o ·Exmo. ReVInÓ. Sr. D.
Antonio .de Castro Mayer,
advogando a manutenção e

revítalízação dó latim na

Igreja, em entrevista cole
tiva que deu 'nesta .cídade
à Imprensa' italiana' e in
ternacional:
.' 'Essa tomáda' de �! -síção,
muíto incisiva, ,�ons�i-tuíu o

. prímeíro pronuncíamento
publico de -um Bispo par
tícípante do Concilio; a fa

.

VQt'. elo'· uso, muito' débatído
ultímaménte, . dQ

" látim· na
l,ituFgia.:

ita.ianc:
'_'A questão, 'que : ,ll()je

,I.,'

VENDE-S�
. ',Uma.,casa com 2 pavimentos, ,à

.

'rua ·�.AlY,e!:!.<

�de: Brito; n? 50';"-' Tratar', . com 0, ,s�:' Jo..:é
.".Àiriru;al Filto. Fone: 3425.

'

,

" ;" >
'

/.
, . '.

. _ 'PEROEU-S;E,,· .', .i. .

, .;'.:: .'> PERDEU-SE uma aÜ�ça' d.e:��illiàt�té
. d� . �ito valor estlmô,tivo.:

"

.": r; ,.' � : ;':
, .,. Qtiem.. achar fav()r' tiazer'nes��. ,J9l:��1

. que será recompensado.' .',",
'."'

'. :.'

21/8/64 "

:,);':i êorrespondeníe ,� 'Af,qUi;v1��a... I

,_";:.:-'�i��b�llA-SE ,
..UNI') :·)�lÀlÓ.�'::SE

·PRA1'lCA, E ltEr'Et(.E�,C14�k>fJ;t�i·l�if ·A
'RUA: 'U���E�'lE siG vEI:M, ��5'�,.�·· íU:":i\N ...

Dilli· ÚU.tl:AN!E'·O· HUR.illiIO-.COMeRC��
. .t\I.( . ,'.

23-��6;: ':,: ;. ::'""
' ümi·.· l'tLfop\ .�:. t:'.E$,.bl��.:,

,lJÍllil.:à; UU!-'llW1U!J1L.. d� .l..� I ,

',' I t
... '.

o prim�iro automóvel' à vir para o Brasil foi trazido

por José do Patroclnlo, o 'grande jornalista da Abo

lição. .Era um .çarro a vapor. cO!llpliçado. com for-'

nalha. caldeira e chaminé� A' gerl'ngonça. que causou

sensação no Riq, teve vi�a efêmera, pois fez um único

passeio. atolando 'Iqgo n�"'Estradii Velha da Tijuca ...
I . � ,

ISTO 'TAMBÉM' É VERDADE
A 'cada dia que passa, pela compro
vada qualidade de seus f.umos, au
mania' em todo o pais o número de
apreciadores de CONTINENTAL �

uma preferência nacional I .

,
.

I.

antes det uc1P� 'que .;êSi!a:
esperança, 'tão . S!iD.pe;tfAA �:
de carater

.

e'ssehç,ialmente.
pastoral,n ão .�', p�e',,:re_l
ferir. necessarlamente

. .a:�
do o C;Orpo..dos fiéiS.' De 'Ja-

_'
-

,_o
,

oom.

Sch�

�.
u.
tO

.�: João Ramir0 Machado &

C� .. O'.
•

'Olinda
'.

SOb'Wanba�h
,,�thért & Cia.
GaS<l . T<revisani Ltda.·

. li.Ífredo' ,Mayer
.

& Filhos
Ltda:. ' :,

'

;. J'Oaquim" Lopes' Junior
· '�Dejalma' Teles de Lima
,
Nelson 13ta�cher &. éia:.
'Írmeu" Oli\lcira' OrUz '

c. �'L&ur� Gonçalves
' .

AS�bCiaç�o Rural de lv.I.-

jes.·' '.,
"

'

•.

, Irineu Oliveira 0:1;i70
.' F\IOment1. BI}st0tti. ,

·

: "�lme� pro�o Gadna'
·

Joã.ó Simão 'Btugnago
Oswaldo Grai
J. MazZuco '& Cia.

· Jose Alves Pereira '

l '·J()sé. M�n0el, ia' snva
João Pinto d'\l S01:l?a

. Nair M9.ria áa. Silva
.' Ze�íü.de Dacol ..

: Elidió'MQteira Cardoso
·

.: 'Cla'ra Pereira de Melo

_"�HÓspitai n�m Pasto

N'oêmia 'Vieir:a !?imãc
Corrêa & Guerra Ltda.
Oscar Werner

· Carlos Dorval Macêd!)

Sua Casa Preprie financ.iada em 4 Anos
�, ,."

•

J'
,

Bander N .. H. Ibrahim
Nilza Bertoncini Cascaes .

pomo de Transportes. �
Veículos S. A.

'

Jacob Ton,on & Cia. Ltda.
Luiz' Antunes""Corrêa
Terezinha Kolkmann Klop

pel
Magazine Paulista
Ana Vendramiri
Corrêa & Guerra Ltda.

Efuprêsa Geíber Imp.
.

e
Exp. S. A.'
Artêmio

.

Dalbqsco.
'

Ambrosina . Girardi
José Malieheski

.

Salum Jorge Naclf
(' \ \O

Augu·sti,..,h.,· Borges
Felix Kleis

.

Irmãos Costa·. Ltdtt.
Rádio Anita Garibaldi '

Ltda,
Churrascaria Querência de:.:

Harry Werner
Maurino Adriano 'Gómés
João Maria Anselmo
Osvaldo Savi
Francisco Augustó Werner

Filho
Alice Maria Rezini
Alois Milani .

Àlmerlr;.da Emíli!l 'Fagun·
des'Benlle
.Gentil Reinaldo Cordioli
Cesár�.o de Almeida Neto·

Irmãos Brandelise
,Rádio

.

CanQmlla�, �tda.
(II'ilial)
Laura José Ribeiro '"

Hilária Fuck & Ciit
Helio Schlemper' Wáldli�

gues ' ,

Eduardo Haymussi
Alt.air Meirinho da Silva,

May�rle S. A, Co-

'. ;�elp Zogo /f' Filho� L�
. Luiz Bela Cruz
'. t1:urides . Battisti
," 'H:bsPital ';Senhor Bom Je-

.' ��, Í'M'sosi, ..

,.' ,

Do�odo. Ti�eS' Garlim
'. Antonio R,ossa, Neto
A.�dálláb AIo Sáleh Ali
Manõ'eL Firmino de C.

. "

'. ...

"

._ ,.

Comercia,r. Santo ' :Ân�Jiúo
. Arilo 'Krás BO'rges' S�brí- '.

nho

?·'lSSos· .

":Forné�dora Auto
:'.!lécãnlca-- Ltda .

..�ecaniéa Ltda.
. ··Á-ry Gonçalves
rues=:

Fricoeer 'Ltda.·
Cerhard Kienen

PeçaF

Maria Lídia
Rocha Romano Massignan S. A

Ind. Com.
Bonato S. ·A. Com. Ind.

de

Oscar J. Bremer
Edú Vieira
José' Pedro dos SantolS '

Jair Vicente Meitiriho
João Maria Leite
Orlando Betpatdóni·
Fadlo Sayah .

. Eugênia fortela
I·mário Fuck & Cm.

qaiçara & Cia. !.tda'. <

P'-'sa Cabrill "

'Vva. Atllur �o�tin S:!!,-�o�
Khaled . Abdas . Dàyel!'
Distribuidora Veiculas e

.
Empr. Melhoramentos

Fpolis
.

Arnolinà MartinS
'

..
'

B. Zand:lWllli & Filhos

Oswaldo Machado
Esc. T�cniGa, de Com. Na-

reu Ramos
Urbano Longo'.
iWally Hadlich.
Coop. Cons. dos Empre�a·

dos Empr. GarCia
Abd1alla ,roão

Acessórios' Lt. Empresa Com. R. GroSo

AtUiQ Ghi,si semb�et S. A:
Altenir Schmitz. � Medeiros & Cia. Ltéia� I

_

Pà\:llino ceceoni COSt.'l PedJ.Ío: .Ortol.àa
,

João Evangelista Lima Ambrósio Jacó Will
Hoteis Royal 'Lt�. . Doraliçe Maria Reis
Vva. Eduvirges' Guareze- '. Adol�r Ant'oruo Lehmkuhl

mio
'

.

, l.· .•

Gilberto Luiz João Colone
. 'Francisco Quintas Peres, ti
Industrias ar8.nfhto,· S.�. Vital Marçal

(Filial) Miguél Pivatto
Willy Fied.kler . .Hartwig Beck
Dal Piva Cólornbi Ltçia: "

'Wal&omirO' Pereira da Roo
FattnácV1 NO\l.a Ltda. clla
AlJilio Pereira 'de Andrade ". Roberto Behr
justino Angioletti' Hermiriio An,tonio da S:#
·João Marcàliri6 'va "Neto .

Alexandre 'Oolombl 'DorvaUna VoltoUni
Silvestre Jôão .de Souza: ';:. ,,·ti ........ Moraes Goetten
Boleslau OWczarzak F,.-ni1io Jocob Hack
Natâlic:io .TOrtEl$ , : .Nelson ThOIIv.lSsem
Sebastiãó $. P. BranC6 Margarida Mendes Nunes
Theodora Cavtlha

.

phUipina {Blunk
Bernardin'l Water}�emp'er Olina Ouriqües 'N\.ilies'
Joã.o Matia Tancoski
Wa.ltierniro KIH;chuck
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I I

sário. " .'

Vários convites à autoridades es+orfivas
estão sendo expedidos, tudo levando a crer

,-.

que os' festejos-alcançarão sucesso..
...

C�' "J"d�' t' '., ',I W" I "d'"' "p' I
I':'"

Ao nosso diretor foi enviado atencioso con-
��únn:" a o' a� ·p,r�eSFapr:c�a: ·jO .

'

a nnSlw,\:'.,
• vite, o que muito agradecemos.,:�"

.

, ,

"

Ú�S O iornaHsta Ev;�ás�o Vi'e��r�.

Abaixo 'damos o programa festivo:
.

.
Dias ?O a 24 de A<o sto

TORNEIO DE DOMINÔ :
Homenagem Especial ao D�,," Ad:erba,

Ramos da Silva, DD.
Sócio Benemérito desta agremiação

Dia 23 de Agosto'
Ás 08:30 hs.: TOR�"EIO DE .BOLÃO
Homenagem Especial ao Dr. Jade Magálhães

..._�'- - _. --- - __ .

I

Segundo 'ndtfcias oríun
rlas� de Crlcuúma, a direto
ria' do Metropof está émpe-

correspondendo -teta'rnente.
Fa'a-se' que Flélix Ml.gno é·
o mais, eítádo ;' er- 'lu'anto
que João. Lima tàí:nb·.m po
r'!erâ retornar ao', eh; be '<.la,':' '

tarínense. "'; ,

'/.
;;',)

pa-a assumir a'1')r�c;·'ênr.ia
do Palmelras J):sport � CIu-·
be. de Blumenau, pa '3" su
cer'er ao' deputado- Ab8I'
Avila dos Sa:-itos.

,

O quarto za'gu,éi�� ,G'e�si�:; Verde manteve ,entendlmen
no est'eve.à mar:geflli�o '-cn:' ','·tos com 'a gô c'Hercí'i<:>, Lllz,
teío {fe'dbmj�go, ai tal1r1e cQn:,� no sentãdo.. de .ser realíza
tra 'o "pO'8tal Telegr,lifico.,;O :'''do entre, suas �q_l.üpes urna
[ogador" lia treíno' da séma- . '"partida aÍTI.istosà,· ,que . s"

na; VOltbwa' sentir o ter- .ría desdobràda no .pr,óxirrto
nozelo, ... sendo "

fo-rçado 'a domingo. ,A'� diretoría do li-
novo período' de Inatívídà- der .do estadual está es-

de: tudando
à

proposta .

.'� x . X x.,�'

'--------------"-----"----..,._. ......__, \

O' désppr.tlsta Evílázto
s Vi<;iira. ex-jogador de mé

. ritos do' futebol: catarinen
s(' e -nosso ,

colega de im

prensa est( sendo cogitado

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

,

�', f x:X <x

; Retornou PEDROCA

O,tarta,me cetsr'nense nassuai,

,

P<Jr . via: áerea, retornou

o.item, à TUbarã(),. o lateral

Pedroca, que" 'sofreu sena

contusão no aeídente com

a camínhonete que condu

zia a delegação do Hercílio1a. Partida: Dedicada ao Dep, Dib Chereir
Viégas .

,

.

,

\ '..
,

2a. Partida: Dedicada ao Dep. DíbChererr
3a. Partida: Dedicada ao Dcp, E�ilásio C:l()t7

.',

Luz,' de Laguna para Tuba

rão, 'na partida,' co itra o

Figueirense.
O jogador enconti ava-se

em Porto Alegre, em trata
mento de saúde

TãinBéní o' jOgad9Í' GH.;.

sou" pói fuma contusão na,

coxa, ,não: ponde. atuar per'

sua c�quipe no'
.
encontro

contra o Postal Télegráfi,..
co pelo campeonato esta-

, I

dual, zona um.

. :' 1..:
.

0, jogador ,Ralll, perten-
cente ao Hereílío Luz, de-,

pois do 'gr:ftv�' acidente com

.

a caminhonete' que condu
zia a delegação hercilis,ta·
para .Tubarão, já' retornou
aos treinos. Pêdroca, tam- ..
'bém num' futuro próximo'
retornará ·aos treínamentos.
normais da .: agremíaçao
hercílísta.

x X x

. A díretor'z do P--almeiras,
. de Blumenau,' está 'estu
dando um plano para colo

.

car à 'venda as cadeiras

cativas de seu estáaiG.FEIJOADA D�' CONFP.A.

) "

quatro zo-nas
..

x X x

.

Ás J 3'00 bs.

TERNIZAÇAO ZO;NA UM "

'HomenageapJ.o os Ex. Pres�de�tes
CeI. Lara RibES, Ce" M�.rinho;, Cel. ,Men·

des. CeI. Rui, r\lIa�or Carlos Hugo de. §O'lzt'
Prof. Ari lVlafra e Dr. Carlos Gévaetd",'

.

\. <', ,�
. Dia :25 de Agosto '.."'

.

Ás 19:30 bs.: Inau1uração do 'QÍlaaro';d,�"
",

Dir€toria do Jub1eu.

1 ° lugar - Metropol e

Hereilio LuZ. com,12 P·P ..
2Q,. lugar :_:;_ Marcílio Dias

co:n 14 p,p.
3° lugar' -'- Almirante

,p,t.rr()'Sfl com 15 p,p.
.

�o lugar' - Figueirense
, e Ferroviirio com. 16 p.p.

5° lugar - Comerciário
.

, com lE p:p.
Entrega dos Di�lcmas de Só:,ios Be!1.e· 6<:> !l;;gar -: Avaí com

n:érEos e Honorários.
,

21 'p.p.
70 lugar - Atlético Ope

Entregà dos, Prêmios aos Vené�-Iores , ririo com 22 p.p. '

Coquetél à Imrrensa' Falada"é,.J�sc�ita 8� lugar - .G.uatá com

ás Autoridades e CO:;:1Vid2dos." 239�'�;1g-ai Minerasil

'Pa'm'eiras--des�sHu de jôaar"<êt;m:' (�� c°ti/iu�:�
- ... �

.
,

�

com 29 p.p.

G
·

d P t �
'.

12° . lugar - Postal Te-

uaram ,!e on a r/rossa legrÚico com 33 P.p.

ta Grossa, �m coT':vite ,diri
gido do clu�e'

.

paranaense
ao alvi-verde de Santa ,Ca-

Imbitúba

A diretoria cio Palmeiras

resolveu cancelar os amis

tosos (J,ue ti�ha em vista,.
contra o Guarany de Pon-

ZONA DOIS

tarina. 10 lugar - Olímpico com

5 p.p.
'

.

20 lugar __ Caxias e

América com- 10 p.p. \

30 lugar Guarany
com 13 p.p.
4°' lugar - Tupy e Car

los Re"aux com 18 p,p.

50 lugar.:.... Palmeiras com

20 p,p. '.

60 lugar .:_,Atlético com

21 'p.p.
70 lugar - Paysandú

com 23 p.p,
,

80 lúgar' - usaty e Bae

pendi com 26 p.p.
90 lugar - Ipiranga com

31 !t.p.
100 lugar - Estrêla CO,m

.

33 p.p.

ZONA TRES

Usina de Açuc�r TUucas, SI' AI.
AVISO

Acham·se à disposição dos senhores aclonistas; no.
escritório da .Emprêsa, os documentos a que se retere o

art. 99, d9 decr. lei n.o 2.627, de 26 d� Setel�ü'ro' � '1940.

.

São João Batista. 28 de Julho de 1964

Eduardo Brenmmd
César Bastos Gomes
Valéria Gomes

EDIT1\L

São convidados os senhores acionistas da Usina de

Açucar Tijucas S/A. a, se reunirem em Assembléià Gerai
Ordinária do dia 28 de setembro do co;rrentie anC)" às 16

horas, em seu escritório à rua Valéria Gomes, . s/n, nesta
cidade de São João Batista, Santa Catax:ma. pata deli-
berarem sôbre a seguinte ordem do dia:

'

i - Relatório da Diretoria, Balanço gerlill, c,ontas de
lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal ao elterciCio.
firido em 31 de Maio de 1964.

2 - Eleição do Conselho Fiscal 'e respectivos suplen-
tes. .

3 - Assuntos Diversos do interêsse SOCial.

Mi,�"

10 111!>'ar - Internacio

nal com 5 P.P.
?,O ll'!lar - Santa Cr;;�.:1:

com 8 p.p.
ao lu�ar - Olínkraft

com 9 p.p.
40 IUP.'ar - Pery e Gua

ranv com 12 p.p.
50 lugar - Botafogo com

14 p.p.
60 lugar _ Operário com

17 p.l'.
70 lugar ...., Juventus com

21 p.p.
'

ZONA QUATRO

São João Batista, 28' de Julho de 1964.

Eduardo Brenna:nd
Valério Gomes
César Bastos Gomp.8 l0 lugar - Atlétieo com

.
- ,p� �

saído' COm incorreÇões na :-()ftg1.. 20 lugar·.".... Caçadorênse
, 'Cmeiro com' •.11, ]).1'.

.

Bentinho deverá reapa-
recer na equipe do Paula.

,Ramo& no prÓximo compro- •

misso do clube praiano; pe
lo certame da cidade.

3° lugar - Come"cial e

Vasco da Glima com 12 j);p.
,

.

4,0 lugar - SadIa com

13 P.p.
5° lugar· - Her -al!,!nse

com 18 P.P.

co: ��g��P."
- Vid�irense '{rêJ.ck g'aúcho para' o Herçitio luz

7° lugar - 14 de Julho .0 atacante Croaré, per-
cam 26 p.p.

�. tecBnté ,; ao Internacfenal,
9° lugar - Alvora".a com está sendo' 'cobiç-adb pelo

27 p.p.
, Hercílio . Luz, tle' Tubarão,

10° lugar ..:._ Imarr10 CO!ll tendo já os dirigentes
.

(,lo
30 p.p; Leão do Sul mantido ,1S

õ',,, ,,'. ,
..

�
.. x. ·X

A diretoria do Barriga-

primeiros contatos COln

o (tO clube gaucho.
Além de Croeré, outros

atletas gauchos interessam
ao líder da zona um.

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

POPQUE NAO TEMOS O 14 BIS ...

Não mantemos nenhum museu de "relíquias aéreas": um motivo
, Fazemos questão absoluta de oterecer: rapidez e comôrto: outro

O 14 bis não oferecia nada disto e ,nunca veio a Floriçmúpolis.
•

A Tac·Cruúmo vem..todos ,os dias (coisa que, outros .não fazem)

nOs melhor0s horarios, O avião? Convair, padrão de confôrto e

rapidez. Contmue prefei'indo a Tac-Cruzeiro..

TAe - ÇRUZ.fIRO DO SUL

REDATOR
Pedro Paulo Machado

COLABORADORES ESPECIAIS

MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

·COLABORADORES
, RUI LOBO - MILTON F. A'VILA -. ORILDO LISBOA

MARIO INACIO COELHO - DlWIO BORTOLUZZI
ABELARDO ABRAHAM

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

.
.

,
RiQ -

..

- Agôsto ,_ (Cortesia da Cruzeiro
do Sul) _'_ Não .sabemcs onde vamos parar
se persistirem os casos de indisciplina,. de
'desrespeitos .e de' agressão em Estádios de

Futebol. 'Perante a opinião pública, ficamos

desacreditados, e a maior parte dos bons tor
cedores prefere ouvir pe"as rádios a narra

ção' das partidas; a· arriscarem-se a presen-
. ciar uma: partida.', de futebol.

!

"

'

Corre mundo as más notícias, e, embo.
ra em outros ,Estados, ou mesmo quaze todos
Estados do Brasil, o� fatos deprimentes se rc

petern, pela falta.de uma ação mais repressi .

va por parte de atlétas e pela falta de auto

ridade moral de certos dirigntes para puni!
seus atlétas ou'evitar descalabros de seus as-

.

sociados ou tor�edores exaltados
/

que sãc

qüase sempre ,os primeiros a "Atirar a Pi'i-
meira Peara:'� a verdade é que, de tempo;;
parai cá, te� "sido nossa Santa Catarina pal
co de espetáculos vergonhosos.

'

. Dizem que tais fatos são inevitáveis. C
respeito e o temor à autoridade policial ar.,.

. mada ainda existe sim. O que fé:llta é, por
parte deste mesmos policias uma ação rapkh'
€' eficiente, reprimindo mp.smo pela violência
as ações impensad:as dos já costumazes tu
multuadores de partidas de futebol, pren
dendo os arruaceiros e fazendo valer sua' ar
toridade sem ·complacência. \

Se 20 policiais não
. conseguem f:azcl

com. que' haJá disciplina nos estádios, pede
�e 40, mas mantenha- se a ordem e o respei
to nàs praças de esportes.

Num estádio como o Maracanã, ondE
até hoje não se registraram cenas'de invasãc
de campo, onde já se viu ábitros "Furta
rem" partidas, fizerem descalabros, o poli
ciarnento e de p�smar c�nténas e centena�
de policias, dentro e fora do campo, nas ar

quibancadas, tfntre o púb�ico, e o que se po�
'de nota'r são vaias e apupos, palmas e aplau-,
sos líquidos do torce.dor que não é lanático

.

De um modo geral, no Brasil, os casos

repetem dia a dia: Atlétas sendo 'apedreja
dos, atlétas. apedrejando torcedores, agres-.
sões mútuas, invasões de campo, agressõeE
aos árbitros, fal!a de segurança e até tenta- c

tiva de morte, como slJ.cedeu no interior dE
São Paulo há poucas seraapas. ..

P.elo simples noticiário na Europa dos
casos ocorridos no Perú, já as autoridades:
tratar,2m de melhores cOl:dições de seguran�

.ça para os atlétas e'p.ara os árbitros; levanta
ram··se mais os -alambrados, revistam-se o�.

torcedores, e o policiamento foi redobrado
sendo os maus torcedores recolhidos a prisãc
e sujeitos a 'processos.

Já era tempo, de no Brasil, terem sidc
tomadas tais medidas, embora elas sejam
desnecessárias para'um povo disciplinado
e bastante adiantado em maneira de educa-·

I '

ção esportiva, em matéria de respeito a

condição humana de cada um.

Pelos titulas e glórias que possuimos
estes casos são uma pecha vergonhosa para
o bom nome que desfrutamos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



NOME RUA
Florianópolis, 24 de .�unho de 19G4:

João Silva -, Diretor
"

Hipolito B. das Chagas -',' Furtado
Hipolito Costa, ----< Franzoni

'

'fliram S. Frlgueiras - F. Schmidt' ,

Holdemar O. de Menezes -, ,'Feliéiâ�o Nune.
Pires
Honorato Véras - 'Serrinha ,

Horaci� Maria Rita'-',
'

São Vicentede Paula
Hospital de Caridade -"Alte, 'Lâmégo
Hugo Ant. Fabeni ,,_' 'Iíheu�

" ,

Hugo Freyslebem ,-' Hercilio .tu�.
Huri Gomes, Menq<,)Uça '_,_' .Av� .:E{erçUi.6, Luz
I. A. P. H. -'Gal.. Bitt-e:n.cour(,· "

: > -

'.

I. B. G.·E. '-,. João Pinto' r

Iberaldo Ricardo Souza ____. Vila Ope;aria'
Ibraina Lima Tavares - Aristides Lobo
Ica. S. A; Imoveis Com., Ind. - F. Schmidi
Ica. S. A. ImovEüs Adm. - ,Cruz Souza,
Ida Silva Schar{ -' 'Santana
Ieonomos Atherirto - Cons. M�fra
Ida1icio Amaro dos Anjos -,' Irmão Joaquirr
Idelina Feijó Vieira - João M. Esp�z.im
Idalino Mario José' - Deme'trio Ribeiro'
Idemoro OsoriQ ,- Celio Veiga
Ieda M. Orofino E. Irma - ,Esteves,Jr. Pro�

jetada
Iguacio Queiroz _ 3.601 - 4

Igreja Nossa Senhora _ José MO da Luz
Ig. N. S€nhora da Boa Viagem _ João Mot
ta Espezim
Igreja N. S. Mont. Serrat, Morro d9 Antão
Igr,eja N. S. do Porto -, Cons. Mâfrã
Igreja ·N. S. do Rosário - M�. GuUhenne
Igr,eja N. S. Presbiteriana _ João Pirito
I. A. P. C. Ilda G. D. Avila E fhosGal. -
Bitencourt
Ildefonso Linhares '_ Prof. R; Mal. Guilher-
me

Ilka de Serra P�reira Costa - Bocaiuva

AuxH(a'; de--Esêrrijiiôm,
... S

..

Precisa-se que tenha pratica de escr.tc
rIO e seja datilografa, '

Cartas de' próprio 'punho eom referên
cias e idade para caixa Postal, 5.07.

Moca
.

",

VENDE-SE
Vende-se ótimo prédio, com três pavi

mentos, 'situado à 'rua Conselheiro Mafra n'
33, fundos com o cais Frederico Rôlla.

.

Tratar COPl sr. dr. Paulo, à' rua-Deodo-
10 nO 13 _:_:_ ,Apto.' nO 1,' fone 2230 ..

'Concurso Coniuntà
.".' � .

.

de Des�nhos para ,Cartezas,
Flâmvl�s e Postais

. Promovido' por �'ELA" --

. F�,AMUL4 -: 1° JU,gilf
Es�ol'7 Livre ài, -4rJ;.e, ;�.'l"

, Çr$' :'IQ.OOO,OO .....,. 2° 30.00Q,00
liza'r-se-à dentro ém' brev" � 30 20.c0('),OO
em Campinas, um

-

concú l'- / POS'r.tiL' � 1° :hlgar ÇrS
so conjunto a fil'n de esco- 30.000,00 _ 2° 20.000,00

.

_

lher os melhores desenhes 3°, 10.000,QO.
para, confecção de cartaz!);;, Iriscriçij,o, impressos e 'lu-

, flârnular;; e ca.rtães-p.pst'l.i:3 eWa.tivos ,e lT),ais' informe;;.
que servir�o de v�ículos de . poderão ser soUcitados des:'

propaganda para, ,a, "h. de j:á, à "ELA' _ Escola
Festa 'do FolClore Brasilel," Livre <te Arte'- Cai�a POSo
ro', que terá lugar naqllela tal, '632 _ CiÚ,APINi\S .

-

cidade de L a �1 de agost,) Estado de ,São Paulf3, jun
'tando ufn enveh'pe lle rç-

SALAS DE FORMICA
Maravilhosos e !lOVOS conjuntos com Bufe
- Mesa Elástica e

.

Cadeiras Estofadas eon

Revestimentos em Plástic:o'

�

1 Conjunto com I'\ Bufet de 1,80

!\
Conjunto com

Buf'et de 1,90 •

Conjunto com
,

'Bufet de 2,20

Diferentes ConjuntolS
à sua ,Escolha,
em Fórmica na.s Côres
TECA ou Jàcarandá

.

com Decoração eD)
,r'órmica Branca

Cr$ 260,000,00 ou

10 pagamentos de Cr$ 34000,OQ

Cr$ 280.000�OO ou

10 pagamentos de Cr$ 36.000,00

Ci$320.000,00 Otl

, 10 pagamen�os de,.Cr$ 40.000fUJ
,

MOVEIS CIMI

-"",--'--,""""",.,...-'_:__,,-_..!.._._-.---.-.--""-_

tnlpf'êsa Editora
F1\ Tíl

1, Comunica a reabertura de i,eu consul
;torio á partir de 17/8, no cçnljq�to 207, de
Edif�cio JULIETA, Rua Jeronimo Coelho
nO. 325.
�------------,------------

Comunicação,
o Departamento Central de CompraiJaz �itmte €ws interessados que se acha aber ...

ta Ceneerrêncía Pública, aY.'r�qda· para (

,dia 16 de setembro de J 964, eenforrne Edi·
'tal 'rmb1içQdp t1S fôlhas n? 6 do Diário O'Icia
do Estado 1}0 i .619 de 13:"08-64, destinado é'

vendá de veículos.
; ,

. Maiores informações S€rão . prestada:
diariamente, na séde do Departamento Cen
tral de Compras, localizado a Praça . Laurc
,'Müller nO 2. •

, :
) ,

,

'Flvrianqpolis, 18. de agôsto de 1964.

,RUBENS VICTOR DA SILVA.

PRESIDENTE ..
22",8,·64

-_ ... _m_
,

Previ'dên,dtl Sod,a�'

da na futura concessio e

manutenção dos beneficlvc;,
b) copsiderada co�no

-

d prtvbtc" neste caso, U;lliL'
prime�ra çolocaçao os
, retribuição ao trabalho d0,S
produt9s nQ mercado' su-

Cooperativas e Einpresas !"j
Jeito a Taxa de Previdên-

assim _ e vitando a hipetroda' Social Rural _ aque!a
que é, feita "pelas Coopera- fia da, máquina burocrática

da PrevidêDcia Social Runl.l
Uvas do gênero, CO!llc;) õ,e

fossem os próprios produ-
_ é que se poqera _ com nm

tores, cabe a essas �tid3.- órgão de cúpula e uma cen

des, em última' análise, tralização reduzidos ao mí-

mimo iI dispensável _ des
efetuar o rrcolhimento qa-

tinar saldos de maior mon
quela taxa; eis porque o

IAPI encarece a espera a ta à distribuição dos be""
r.

fícios; a economia do Fl ; lcompreensão das Cpopera- ,
.

do _ por notória il1sufi' I, itivas, ele Produtores Rurais 'Iência _ não se con<iuzü:á ;
no s�ni<ido de acolherem, •

pelo SiS�cl'Ha oe capitaliz'1' :prontamente, a forma de
cão de reservas; far-se-rr,' I

'arrecadação pQr convemo, puramente, pélo regime de:
única. indicada para a, so-

repartiçào dos recursos se-
I

lução amistosa do proble-
ja pel0 rateio do saldo apu-

Jlla ora sublinhado;
rado em cada exercicia,c) a Administração de
entre os seguradas em be

F\:llldo de Assistência e·
nefício 110 ano. seguinte;PrevidêIJ.cia do Trabalh',.-
logo, quanto maior for a

dor Rural deverá asse�l-·
.. arrecadação e quanta, maistar-se �n� J;lrinçipios de>, forem contidas a despesas '

absoluta economia de cus-
de administração' tanto maisU;s para que 'aos beneficios
expressivos serão � b"'''''h

seja destinado, anualmen-
ficios· individuais· 40s tra-..

te, o maior saldo possível
cumpre lembrar que a ar- balhadores do campo.

recadação çlo Fundo, no

presente, segundo a previ
São, é, pelo menos, 8 (oito}
vêzes inenor que a arreca

dação do IAPI, enquaRto JOf?É NEVES - Presi

qu� o n*,mero de segurados
.
dente do Grupo de Tr<! '

.. " -

ao mesmo Fundo é. 6 (seis� lho '_ portàrja n. 8i fr35/63,
vêzeJ; maior qúe o número

.

.

" , '''I;
de segyrançlos deste Insti
tuto;

�

torna-se evirtente,
pois, 'que os ?enefíc!os
C9nce4ido� pelo fundo se

;muite
oneedi

)Conti:1uação o,� 5.a pig,)
BrofnoJ.i & Corrêa

Julio Aisem..mn
'Confeitaria E�tte Ltda.
Leopoldo Dagnop
NelEon Araújo

.
Eletro 'Lajes Ltda.

.

Al'ÍsWiano 1(1v.'1s 'Per7'_eira
'OltvSlii-1l T,ub�a Moura
M�real JoSé de Almei®,
DanÚbio Celuros de Sou-

za

,Ernésto Rigg�nbach & eia

Ltda.
'Arnoldo Krusger
Elsa Schlogl
,Max Waschsmann Schan-'

21er
.

'Gentil Reinaldo CordioH
Manoel Machaqo
Igreja Matríz São P,'1ulo

Anostolb
.

Bar, çonfeitaria e. Rest,

mo;

Consulte Nossos Preces
lnd. {t CQmérçj.�/Mf!t...JÚ�tgi(!ii ATLAS j;,.� \

EDITAL Rua: DeQdQJ'o N, 23 -.:
�

-Fi.cam convidados os senhores eontri- Fili,} Fl(J�ian6polís:' ,

-

buintes abaixo relacionados a comparece-
--_..._w........._................==,__w""'!."""m....'"'=,,;..a-....' ...w_,....,� ..;.,.

rem a esta Prefeitura, para Pagamento de 1 Q
VENDE-SE': : " :

,

di d f uarto de Casal - 1 q_üü.fÍ6 drs .selteíreívi a re erente ao impôsto Predial e Ter- '

1 guarda-Roupa" .. 1 Armaria -

Ptu'a' Lh,TfÇ'·ritorial, e evitar a cobrança judicíal. 1 Cadeira de Balanço _ 1 .Cristaleíea r;fI'at�t
na Alameda Adolfo Konder n? l1

24 ..8.,.84

do ano vindouro .. "

Os desenhos obedecer�.'� torno, 'Já selado, P�H'U 1'8S

à motivos ,do folclore brasi- posta.
leiro, devendo respeitar as --=-,�....;..�___,,_,,...._,,,...,..........,..,.,,,,- --, ,--

,- _.

--d T b 'h dR'seguintes condjções; fU'nd-o- d'e-- 'As's' ,'I'ste"n.ct" e Previ,dênciõ ,0
.

ra 'a. a ,or , ura
CARTAZ - Até três' co" .

U..

��a�h:;Z:�o �������:� :��3> Aviso às -coo-per�ativà!t1&-Pf6dutores da Agropeceária -e,FLAMULA - F'ormato ,'. .

triangular, até três. côres, ,Hortegranjeirosqe livre escôlha, niec1!rd0 9. '.
... 1. .A� P. L aos empreg�çlos

20 x 52 cts. .. O,
.

Institu�o d,e Aposenta- Prod'.lt,ore,\L da .l\grop�c�á-. ,úa muus"na,· eUillpriüdo
POSTAL -;-'exeçuta,nclo"1. doria"e Pepsões dos' ;InC!lus- ria' e':Ho.rtlgr�nj.!lj'r,o�, para irIsar, entretanto, que no

tinta "nanquin" 'prêta, me,- t.riarios responsãvel, nos 'que seiaIl} por elas efetua-
caso das i;:ab�Jhadores !.'u-

, dindo' 12' x 17�tg.. têrmos da Lei nO 4.214, de dos' a arrecadação e o re-
rais ,não havera desconto

I d·· t ana-o "col,hl'm'en"to d'" Ta'l{l!- (Ia
Os dizêres se1'3.o.; DF, 't (), 2-3-63; pe a a mUl1s r ",: ..

sôbre os sa_ár.os para que
A 31 iJ�'AGOSTO DE 1965 c�o Fundo il(:l .!\§si.stêac�a � pl,kvidência. Social Rural,
_ 11\ 'FESTA DO FOLCLO- Previdência do Tn:t,'b;:tlha- rlevic1a p'elos referidos prp

RE BRASILEIRO .:__, CAM- 'c}or Rural, cum:pre o de·.. "r (lutares, 'ao· mencionado

PINAS SP _ PROMOÇÃO, de transmit>jr os segu�;;.ter. Fundo: dito con:vênio ve'11

A familia de Maria das Dores Sanio;� DA "ELA". esclaJ;ecimel1tos às C09PC- 1�0 pronf>sito .de faci1Jt�r
Os trabalhos cla,>sificados, rativas lacima des'ignad{j.!?: aos 'produtores rurais Çl

1\1e10, penhoradamente agradece, a todo� .

terão CORTO prêmios; a) 6 IA1"I está pro('uran- cu�p"ill1�ntQ d_a, Lei, sem.'

que a confortaram pelo doloroso transe por- CARTAZ __:_ 10 l"�,,,r Cr$ do �·éal1zal- c01wênios, !}f:lS que tenham de .recolher,

1001'00 (10 _ 2° 7fo,JOO,OO _ têrnros da Lei supra, cita- 'antes de transr:'ortare"1'1
que passou, bem ,como, aos que a acompa-

30 50.000,00 da com as coop.erativas 'de Seus produtos, a citada 'l':l,-

nharam até sua última mOTada.
'

. ',xa de Previdência; prop.J-
iIi. •__••_.ll1......_U'1I'lIlmA__rrlllU'IiIIAf'IP"-;;"""" ra, dêsse modo; o IAPL evi-

tar medidas pue e,..,tra"�'''1

o afluxo da nroduç3.o r11-

ral aos 'mercados (e consu-
.

,

Socher S, A.
'

Miranda, Abrahão & Cia.
Guiorrüd ,Costa

Jo§é Nascimento

Hospital Santa Isabel
João Schau Antunes

Casa do Americ.<:tno S. A .

Pôrto Ghisi & Cia .

Eugênio Joa,quim do Nas.'
cimep,to.
Fernando Unhares da Silo

va

Nicodemos Rossi

Ary Higino da $ilva
E38ud'eH João Medeiros

.Suely Klug
Agued� Ferrari

Dovergílio João Pereira
Silvino corradi

Florgome's Joaqujm
Luz

" .

Regin'l E. Von den

lardt.
------

......,.-.

os recursos uzstma...í.QS a\Js

benefícios da Previdêi:cm
Social Rural üã(i) sejam, na

sua maior parte, absorvi
dos pe.as despzsas de almi

nistracão, o IA.pr está pr,)
curando .

clet!centraliz�}; rl:
arrecadação, fazendo.,a pqf
intermédio \las Cooperati
vas de Produtores Rurais e

Emprf:sásl gue atiquirem os

produtos a.gropecuários .

e

hortigranjeiros, em primei.
ra mão;· essa mesma dirC!
ti\:a terá de ser empreg:l-

S�rviço de Prp"idêl'lcia
Social Rural do IAP�

�-'--'---��'-:"-
�

uoe,

,
. ".1

jil!à t..*4I�t.lJ11dru .�liLlca .100 - .lh . .so..!� - �aixa t'olSta113
- Endereço Teíe�ráfico "0 ESTIU)O"

UIRETUR
Rubens de Arruda Ri:I,rnos

GEUENTE
Domingos Fem�mde� de Aquino

REPA'l'OR·CHEFE,
António' Fernando do Amaral e Silva
UEt'A.ltT,lLUEN'IO DE EiJ1TOlUAL

João Francisco Vaz Sepetiba - Pedro Paulo Machack!
- Osvaldo Melo
PU.aLiCIDADE

Qsmar Antônio Schlindweiri
DEP,u{.TAIl�E.N'l'O COlViERCIAL

Divino Maríot
COLABORADORES

Prof. Barreiros Ftiho, Prot. Osvakio Rodrigues C�brl)�
ruo Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gaz:ne
Lobo E:'Eça-, Ministro Mílton Leite da Costa, Dr. R1:lbent
C08ta, Coronel Ci::l Gonzaga, Major Ildefonso .Juvenal
Walte; Lange, Dr, Ah:aldú Santiago, Doralécio Soares
Osmar Pizani, Dr. Francisco, Escobar Filho, Zury lI4t:1,
chaüç, Lázaro �'Htol()meu, Raul Caldas Filho, MarcHi(>.
Medeiros Filho, Luiz He-nrique da Srlveira., A. Carlos Bri
to, Oswaldo Mo:itz, Jacob AW5USt.O Nácul, Major :B�d
mundo Eastos Júnior, C . .Jamundá, Jabes Garcia, Nels.er'
Bra§�her, José Ferr�iYD da Silva, Clcmenceau do AmSJ
ral e �,ilva, Jaime Mendes, Cyzarna. José Roberto !3ue
eheler.

. REPHESENTANTE�
Representações A.S. Lera Ltda, Ri" ·(GB) - Rua Sena
dor ;P)f),ntas, dO - 3° an-Iar � São Paulo _. Rua Vitór'ía,
,657 -,- eonjunto, ;!2 - Brio 'F,loriz')r>e - $íP -, Ralfl dps
Carj.jó�. 553 - 2 andar .:« Porto Alegre - PROPAL -
Rua CeI. Vicente, 456 - �":m0.rl'.

"

Anunctos mediante. contrato de -ícôrdo com a taneta
em Vi!!uT
'ASSINATURA ANUAL Cr$ 6.000,00 - VENDA AVUIJSA
Cr$ 30,00.

.

(A DT'Q,ECÃO N 3O �'F! F?H;�pnJI.T8 � TI TT T'7/1 P'RT ("c:! CO�
CF,JTOS EMITID0<:l 1'10t ,4ETiGOS ASSINADOS)..

•
,I

,J
,-

Domingo _'_ dia - 23í8 - às 20 hs.,
Dançando na Colina
Sábada - dia 29/8 -- às 22 horas

da'

Bail� da Universidade
Miss Universitária

Domingo - dia 30/8 -- ás
Dançando na Colina

20 horas

Eleição

By-

---",.-

r.� i Músicas de FEmes
�

Ouça às s�gundas, qusrtas e sexta� .

feiras, ás, 20'h 3em, pela Rádio. Anita Gari,
baldi,:' MELODIAS DA TELA, proprama clt.
Orivaldo dos Santos e da "Livraria Educª"

� " -

çao .

, .

REX-MARCAS E PATENTES
, I���

Agente Oficial·da Propriedade
'

Industrial
Registro de marcas patentes de invençã(
nomes comerciais; títulos' de estabelechn�n"
to, insígnias frases de propaganda e mar.c�s

de exportação
reua Tenente· Silveira, 29 _. 1° ;;mdar -..

Sala 8' -:.. Altos da Casa Nair -.' FlorÍªnQ
nnli� _:.- Caix:l Postal �7 - Fone 391Z

ESCRITOR;O DE ADVOCAC!A
NILTON PER.EIUA
Advogado

H. BLUMENBERG
A.'HAHN

§J:}Iidtadores
AÇÕES: CíVEIS, THABALHISTAS, CO.
MERCIAIS, PREVIDÊNCIA SOCIAL, ETC

RUE C4'mseiheil'o l\iIafra, 48 - Sala 2,

DK.

ABELARDO e PERfi

,----,,_
----

,
._

atendemos com exatidõo
I suo receita de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODHfNO H,�ABORATÓRiO
i II,; '_"';, ,

" :' I \ ': ".'i ' ",
\ i

"

c.f'
.

Visto: D�RCY Pe"etra
AT.·U'F'S_ Chefe do Gabine-
te ,$la Presidência do IAP

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



se e :.xemplo a s�'r seguicJ,o
§r:if:;CfHcluida a rêde de energia��:::S05::t:�: e'ert ·ca 1· be' 'U·:l.,�� .

� ri· r •• Im. - sina
r�:l�d,f) ·C' !&P' 'I·v'�,rl'.'da_ 'da CC*AQ-, '

" U
'

, II·E alsiMla em outro' uê- .

dlg-' 'd4, mensagem: CQm referência a recen- Sebastião Matos, Presidente e comércio e prõceres polí-i"De�d&! .aqUi, paténtea- te conclusão. da rede de Cooperatíva 'llurvo""
"

tícos ,de Turvo, congratu-da a: nossa
.
sáti6f8;çíW'

.

por Energia Elétrica que liga o
'

" lando-se pela iniciativa da
'venricar que em seu Esta- Distrito de Timbé, no Mu- ,Ao Chefe ,.do ,F:�f}Cuti�O atual"admil1.tstração e con
elO tem, sido lev�a ar, s�rio nícípío de Turvo, ao sistema catarinense foi enviado tam-

,
vidando o Sr. Celso Ramos

a',' questão. d�' satle8.ín:ênto, da' Usina de Capívarí, o Go- bém telegrama, assinado por a presidir os' festejos da
báSico. c<).m a realiZ,llção de vel'�actor Celso Ramos rece. representantes da indústrJ.a illaugurac,:ão da citada obra.
obras q\:l�,:' Propol'riionam béu ,a seguinte .rnensagem -:-�-�":':"_._...

'

--�

coildiçõeS liUmàtü:t.s de' Vida telegraüca:
ao povo:' ,4 dIgnidade >suá, ; ..Ap,r'az�nos comunicar 'nes

afu:Iilirlsti-ação,., TeMa -Vos- ta data.iefetuamos ligação
sa Excélência a eertezá. de' línha de transmissão Ener

q_ue. �an� 'c'<it,ath-I� i 'qá; . tini gía Elétrip'a Di�trito 'Úm
�x�m.rlo � ser: :s�gufq.o po� bé, oportunídade ,.a,presen�
tódos···'·J 'os, 1demais..Es_t�dçs ta,nlos '. � ,VQ$sênçia nossos'

B.�sf.i�f9S>'�:', .

:::.' :, :,,:;:y:,' .

'. o,; f.tg��â'ê2üi1�i1tÓSi'" ''Sàutla�geS

,g di,Z qu
..--------------------------

Universidade do' Estado d,g
'Rio ctJDgratula-se com Celso

o Reitor' da tJniversidade a ,,,,,,sa Excelência as eon- dos com sua espôsa 110 en- têocia social. ·Cordla1a' aauJ
. do Estado do Rio, prof. Dio- grattilàções e 0 reconheci- sino médio e superior da dações, Ass.: Di� Dano
oíécto Dantas;' de Àraújo,. mento do egrégio Conselho provincla fluminense, bem tas de Araujo, Pl'é6ideIite do
enviou ao Governador' Cel- dá. Universídade Federal do, corno, no' setor de .assís- Co�elho' - Reitor",

'

so Ramos telegrama
.

de Estado do' Rio de Janeiro .--_ .. - - - _.. ._-

congratulações por haver �r' haver Vossa 'Excelência .'0 SESI e a Saúdo,e dó, Op'er'ár·io"dado os. nomes de Laércio destinado.a dois grupos es-
Caldeira de Andrada e ';OS&· colares, na" cidade

.

,dp vi- ,O SESI, com a colabora- SESI, atriivés de víatura .es-'
fina Caldeira de Andrada 'a çl:;i:_-3.," 'os ", nomes de ·I4ércio ção da' classe indústrial, pecíat e, com equipe bem
dois' grupos êscolares cons- Caldeira de ilndraua e 'JO- poude caminhar, através de

.

treinada, (j,ue se desloca ao
truídos pela

.

admínístração. S�fin� ca'làei�� de' Al1dtada., � �'deceni.o,., dentro .dos au- encontro do' operãrtc; den
estadual ,m cídàde ele .,Vi-, sendo o.. prifuelro Diretor,' têntícos príncípíós da PAZ tro das>fábric9.S.

-

,.
'

,

"

deíra. da 'FaCYÜclade 'de Ci&ncias
-' SOCIAL, pa;,l:I, o que tem' A equipe de 'octontólogo's

Eis a íntegra 'da mensa- ���..,I)mhas desta tTniversi· concorrido,
'

também, uma que serve, o" operaríado: n9�
g�m: dade

'

e
. professor fundador equípe .

de, 'colaooradores, municip�os; ate�deu, no· i?,e- ,

"Tenho a 'elevada honra "".' Le.eúuá 'únídade," com eücíentes, operoéa 'e cons- ríodo citado, 421:1126' be�efí-
de comunicar . r,elevant,es serviços 'presta- .' oía <é;le s':uas. responsabüída- 'piáriQs, sqUlandp.se ,uril to-
--'-----------'----�-'-"...:;...:.'..;.''_;;',..;',..;.,_'-,,'...,....,...-......__,',._,.\.,....- ,:de:s.,.0 ',��uitâdo; gê�se<' ,�r�-;:::.taJ de 2:518.985: átendime,n-

baÍhIil, é o .conceíto- de que tos em obturações, curaeí

goza o SESI em todos os vos, prepar�çáo de cavída
circillos: da, vidá cá.tàrineIi� dês, 'anestesias, até. .

se�
.

'

São cidades servidas pe�
.t\travé� de competentes 'los serviços de. saúde do

'profiSsioqais, ° SESI leva SESI: Blnmenau, Caçador,
ao operário' e, seus família- Canoínhas,' Criciuma,' Con

res, extensa assístêncía mé- córdía, Florianópolis, Ita
diCa e odontológica. De jat, Jara�á, do Sul,

.

Joio-
.

,

'di" t d"" 1!l52 a· ,1962, seu primeiro viUe, "joaçaba,' Lages, Láú-ÇOl'Í1plexidgtc;le' e. versi��- pel'CO'I'rera ' o· o o' nosso -
, , ,

,
' .", - . ,,. deceru'o qe atividades:

�

,em ro Muner, Mafta,_' Portode de temas, ,ao':,mesmo territ6rÍo, 'mantehdç, conta:'
tempo que' uni estadl;> eiri.. tos! cJ,emoraclos' , e' profícuos �anta '.Catarina, fóram aten-' ,União, Rio Negrjnho, .R,io
pobrecido e :desestimúlado, cqm.' elé.nentos�" de. tôdas:' ',lS didos 148,017 ben.eficiários do, Sul, São Ben� ·çlo $úJ,
num: processo de degenere- é�tegérias' e classe� soéiais: em clíniÍ!a de ,<otdt.rltos e pe- Tangará: e, Videirà., ."

.

.
"

.."

diátrica. "i. p.�r dos' i\erv.iços 'de saJi-cência: que ,s� vinha;; !l-pr9' ap�esent;àiiq9". " depoJ�,: um ,

fund<lDdo .' há anos> muito' documento.' qúe �ra umà ,ra" ',Em serviços de enferma'" de, o SESI ' �spe�a ":, �o
embora numa região de' aÍri- diog;:afia" .pei:reita,:'.

'
.

gem, dentro do niesl1lQ p�-,- operário outras mociaHda

pIas e insuspeitadas poten· ,HàYia,: o,;jora,- neCessi®� 'ríodo, foram atendidos '.,., des. de assistênci�: ,em..�ús
cialidades, foram alguns, dos" de de",'se"dar '()rgani�idade, a ,240.7�r ..op�rário�' � .'��mil!a-_._iJ..M�eo� reg.i9.!!à.�l': �·__q�e ..

sê.-
, '.. ,

. .. "es, destacand,0'.�1i o censo ;rãp' objeto, dé nossa "prÓXi-pl'Obiemàs çO,II1 qt,le se .dê- :tud.o aql�ilo," ;,:�st'udar, d�}.i- �
, , . "

"frontou o Sr: Cei_so';.}.t.am(j'$ . n;ütal;, !Jlarii1icár. 'd'etúmi- .,t.o�á.éi.cb;"érrip�n�.d� ,�e.lo, ma:;é,di�o;
\.

'
.".

"'ao assumir' o Góvê:rnÇ>, .T,als .- nar. p,riorldade's na�, diferen� �.:..., t,;iL�A". � v:.í;:i'UIt li, lhIEIR·;"S.
'

.•
'

Nv;�s'n.ES,."\ p'roblemas exigiam pnonta ',�es, regiões e'· éçinuJl�s" 'l� �... Y _II V&::IIUftU ft fi "
,

solução,
.

deviam ser' ata:éa- v,ando-se ,em conta '1l;!n: sem
'

.

.,

<, ' PIRA ",c"OMPiAR ", :, '
,,:

do's com entusilJ,smo' c' ime- riúm8rC) de fRtozi�s,:, -tais :<;:0- '

diatar-:ente, sem o que, se 010 ,produGjio e·,cii;oi:íla.�ãQ . ONDE? ··o.UÁNDO?CalrIa no fisco ;de conti-
.

de riqueZa, (;resc�'rQento',�e.
.

nuar naquele plano inclina- moir�ficó, 'etc. ,Eià>'t'ar�fa �.'>. '",'S"er"l'a, '0, ,M' 'el.h' o"�r· De'.s�· al;':O"do que levaria
.

SQ.n�a Cl\t.a-\ 'que" tevava tempo: ", ...:.. ,

u.
rina a UIrut débacle quase' ., ,:' ,,,,-. ,:. :_.'

total. " '�:M:as tu!iô·' isto precis,âva d'
.'

KA" h
'

V'd
"

Foi nesta emergêrix;ie que ser feito � sém prejuizô do ii I�I fn a. :!. a',
o G:Jvernádêlr Celso'.Rain<J.S t'rab2lho nornmL o Govêr- "'Pesf,oas',e?ds�Ín: ee' n:Iui- I Outro (lia ufuà.'d senhbr�
'de::','ionsttou" tôela 'a "'SÜa: te- tas, "'sújei� :.8 tlesmàros. ,esta�a ,::t 'ia�er có�r�i;, ,erit
na:;�jade tóda a suá: capaci- Uma

.

eirioção màis forte, conhe'cido e�tabêleciment'o
d8d::. de tr::tbalho, ao mesmo . 'um� surPresa, l1".ais' ou

. :r;ne-.' comerciai,'or�. em fest�s Çl,e
te�npo ):r. que deri1ónstra'iTa nos vIolent.a, e'o desmaio' ., ànive·rs�rio ..; '.P?nv�r�a;' .;:la-q :�,1,Ja8i::lade e 6' 1'0der-rle .. <" • " "

'd 1"
"

Ih·->_.é' vem' mt;lsmo, , ' qUl, a 1, conapras_',' eSco, 1-

l'e:Cct.;e::ação. dé qt,le' Santa <,ias, . Gondiçõês' ," acertadás,
Ca�:::'l�na era capaz. Com a acâbou recebendo' depoisentúsiastica col�boração ��e v'ários cupões', � d�' uni �or-
tôdas as fôrças' ._vivas,. eon�,· telá, a' rei:tlizar-s,e éin tfeze.m-
,;",.,._,ü :.:cm o apóio e a COlp- bl'O; de' u-ink" l>8Ú�sirr:li, reS!-
prue':lsão de Classes' produ·' , ctencia� ','comÓ' 'bhnde da:, re.
tora:,; e assalàriadas, ata- o"céL:" 'Da�Ü�'Kl�es, 'Se:- ferida cás�' ç���l:�i�}._ Úlr�a
ccu, € cOI'ltinu� atacardo, cr,etário' .da Segurança Pú- "residênCia -< ,eie' àito' coÍú6-r-
de frente, o�' mais canden-

blica, recebeu 'em audiência t'o, _. cUJO valor vãi' a vári6s
tes problemas, procurando,

n\) dia de' ontem: as 'seguin: milhões de cruzeiros. /.

Um
Plltra cada qual, a soluçã,� ','a� t�s pessqas:, sr, Germano p;:e,sent� de encher fl. �iâ�
mais consentânea. com a.

; .. _- .... _-, n-ot'pito .Munici- çie; alegrh e beni '�star.'
'

..:,
nossa rea�ídade. p� ,dá .��io; ,T:en.: Bernàr- Vislumbrando' à' probabi.SaÔeamenro . d'is furian"

dirtô 'Corsen Gev,Mrd" da 4' lid�de de' "ir ." 8;''' ser: a'" ç0h�
ças, melhorüi da à. M. de Hervai D'Oeste; dr: tem�lad� com

.

éssé p'rêm�Q
João 'Martins, Del�gado'� 'grandiOS�," .a' senhóra,; c�
gíonal' de Polícia de Laies � mentou: ·,"Si garihar, essa )-:e:;
súb-ten" "Qen6bi'à ry.::anoel s_idência, terei 'até",úrn' dês-'
Ago1ltinho, .. elt-delegado de maio, Se1'i,::t Ó, melhor des:
Pólícia 'de São José.· maio' da' minha'·vid�I':... '

"

:.,1,
---�------.��----�----��+-������.

'

,
, ,

"

..• froftRSnr �em fiZ to em. "Prem DO, Bf3·:lêo •.
o profe&sor Geraldo Se- Fundação' de Sociologi�":é um curs'o . de 'Intródúção ,a

menzato, 'Diretor do Insti- Política de São Paulo, Que Sociólogi,a Rural; atenden
tuto ,de Estudos Rurais da em Florianópolis ministra do cOnvite, da Rádio Nereu

_______ • __,_._. ,____,__...-_�_ ....;.. __ o Ramos"
.

estará participando
am�nflã c1Q PRddRAliL\
P�ETO 'NO I?RANCQ.
êomo s,e _sabe, 'o, prof. Ge

taldô -._ Séfiienz�Ho" ':é uma

das tnaio;es autoridades, em
SOclO-logia, '. rti�ai do país' 'e
v:iajará'. "acompah,hadó ,

do
jórríali�ta·" Pérícles .- Pr;ufé,
rnretot, de E�t'ehsão Cultu
ral da '·ftejtoriâ. e do proIes
sor F·tanciséo Takeda, Cat�
dráti��' da Faould�de de Fi
losofiA' dá' use; "�c

Com

reorganização
ção dos quadros' adminis.t:ra-.'
tivos - tudo isto pr�cisava
'e deveria ser feito, mas ao·

mesmo tempo também er(t

preciso que se traç,�sse uma

diretriz. segura', era' impres:
cindível que se elaborasse

uma plani.l:icação governa

mental, partindo-se do es

tudo e do ,conhecimento
das coisas de Santà Çatari
na e de SU[lS necessidades
fundamentais.
O govêrno cOntava,.. seUl

júvida, com um inst;:-umen

to c�az de lhe façilitar li'
tarefa. Conhecià a fundo a

realidade de Santa Catarina.

estudara, in' loco, os prob!e·
mas mais, prementes de éa

da área geo-econômica, uma
equipe de grandes técnicós

rama' qtle se diVisa e�n San

ta Cátarina. 'Emborá as

dificuldades; desapareceu
aquêJe pessimismo, o entu
sil3,sino a todos contaminou,
,óbms e bénfeitorías surg,em

. em todos ás' rec':''1t.''s rIo
território, 'uÍnà atividade fe
bril prenimciando melhores
'dias pará: os que aQui và
vetn à tt):1ball�am é a tôni
ca geral. ,.

,
S'.mta: ,Catarina. camLiilia

ao encontro de sua destina-"

<:ão histórica, � E ° Govên'lo
C�lso Ramos, pode !j.firmar
que 'contribuiu decisiva
'mentê para que taL faM

,

se
tornasse possível.

Convênio PlA'M,O-'SVOP
Es,trada Seára Chapêcó

Em fins de junho pp" no finalidade é supetyisioilar 'e

fiscalizar os serviços de

implantaçãó do trecho Seá

l'a-Chapecó, da Rodovi,a
SC-22, encarrega a Secreta
ri� de Viação e Obras Pú
blicas 'de acompanhar de

Gabinete de Planejamemo
dó Plano de Metas do Go-

vêrno, teve IUgf.lr a assina
tura de um convênio entre
o PLAMEG, e a Secretaria
da Viação e Obras Públi-

ças, ato a que estiveram

.presentes o. Engenheiro �n
nes Gualberto, Secre�ário
Exequtivo do Plameg, Sr.
Ibrahirn Simão, Secretá:t:io
Sem- ,Pasta, e Engenheiro
Ct;llso· Ramos Filho, Secretá
rio da Vi'lção e Obras Pú
blicas;
() presente ,convênio <(uja

perto o· andamento das

obras, estando estas· à car

go da firma Lysimaco SA.,
Engenharia, contratad'i' pe-:
lo PLAMEG.

K-�---'- .-- -:- ..... --.------,---

POIGUE tAO BARATO?
SÓ M�SMO PABA S�RV(R �

PlrPD!.AÇÃO .'

OIDE?
.

aOAIDO?

A conclusão do trecho

Seárà-qtapecó e&tá prevista

i� s�gUlldO se�estre, de

IPolítica e ah lstecim�nt 1
.

.

em Slnll C '1)(11,) .

dores. Ao, êsse respeito, as

sim nos express,amos em.
nossO primeirO comentá·

(IV)

lMarcilio Medeiros Filho . do: "Basta observarmos' as
filas de' pessQ,'lS, nas ctda-

pl'ob1e
Pt"!T18()1:::l_ ,

.,-;�" ':!l.!e querem' comprar.
"T�" rnrr:"0s. filas' de' agri·
<;u,wrtlti que querem \7en-

o,· ptoíessor SemeÍllliató"
que' é çlÍreto;r da' �yista SO"

etologial permànecerá em

, FIorianQPôlis 'durante ,quin-
, ze: .dias', tempo que durará o
é curso sôbre sociologia 111-

ral, parte dó 'Ciclo Técnico
�CuItural da' ReitoÍi!l da
use,

se, . c-q,ja consequÉ)ncia:. �
evi·

.

dente proporcionaria õ bem

estar tantÓ pará .

o homem
do campo domo para o: ci
··tadino. :. '.

',' ;

, !"
, ,

" Prdsse'guindo, afirmou que
tal' ,�umento de produtivi-

··,dáde s�, fária',à guisa do 'se

,�inte'.Cl'itério: 1) .Assistên·
cia' técnica ao produtor; 2)
finàncian�ent.o; 3') Produ
ção. 'dos fatores necessários;
1)', aarantia, de mArcado.
•

"'1.,
� ,

r'

, ",' -;

,

, 'ESWDANTES

i1::rriU iUm parêntese para '

jüstiÚc,�r :0, lançamento 'de
séu livro átra,'és de> estu
tÍà�t�; dizençl'�, haver maior
'faciliela'de de ·trabalhar codt
Jovens do' qú� cohl adultos;
párecer ê�te' ql.re se sinteti-

, z3:. na frase' que dirigiu aO'

éstudante que o cumpri
mentou: - ;'Limongi� 'no
dia em .que eu não di:alogar,

I .

mais '. com os estudantes,
ejl"serei 'um fóssil intelec

tual;, 'e" vQu·me recolher ao

esquécimento, porque o lu

'gar d()s reacionários 'é dor
mir no ostracismon•

'

COME�"TARIO '

'Cóntinuou comentando os

diversos problemas que o

livro levanta:' o- papel da

espôsa do lavrador, exem

plificando que no V,:'1le do

Ita.laf '47% delas 'gastam
mais. da metade de s�u tem

po nos serviços de lavoura;
necessidade de ensino agrí
cola, para formação de téc·
nicos, em especi,'il de nível
médio - cuja forinação é

mais a curto, prazo; preparo
profissional (treinameçto)
com o agricultor, rápido,
já que êste não dispõe de

tempo 'para ir à escola; or

ganização de centros
.
de

.

p�squísa para técnic,'is mo-

dernas; cessão ao produtor
de crédito orientado - cré

(ijto + mstrução; sementes

e fertiliZantes com selecio

namento; organização do

'mercado, excluindo a in

fluência dos intermediários

noey preços; instituição do

,'-

,g'r:iJ"rla,
seguro agrário" qu�' garan-

. ag,rÔnoJIlo. e. escritor lion1c,
ta ,l:I, safra" falida; incentivo hàgeadó na, noite, acrescen·
ao cooper�tivismo, r'ealmen- .. tanClo,:haver carêneia de' re
te acessível aó 'camponês;' .eul'Sos' :s1.lfic��ntés" para o

lpeios pa� . l.l�ma�er;'<,i�en-, 'Mfnistério
'

de Agricultu.ra
to; inclemento:.. de ,energia (q:ue;' segundo afirmou, ·tém
elétriça; cria'ção . de ,recur- 'um orçamento ,tão red�i
sos finariceiros' .

e htima:pos.', .cio,· i ponto: de, ��)lna.do, ao

p<Ira- "ll,--:euía 'ttrrs, ."llmleS'-�tí: .. -'tltY �quatro ., ' 'Outros'Ministé
sIcos; levaI:' ao' Cámpq: 'o " rios....sbmCl)t� assim ,equiva
SE;:SP -: SElrviço,:SQci�:. :de: leri,3.Xu ao- Ol:"ça!Ílé�to do' Mi

S'aúde -Públi.ça�,' ráCi!>naliza:. .,nisrerio, da Guerra!).
ção" .dá agricúltura Jreflo-,

.

restámento,' 'aqubagem); ta: AUTÓGRAFOS
xaçãcr progressivll, dos ter-.
renas

. i1j�prô:veitad�s, 'I etc.

'Vejamos; então, como is- 'sumidor. Lucra" então" o i.n�� zeiros. E' e d� que atingir proporções ,alar-,._. nov.al) áreas sentirão ao seu}so' acontece:
. .

: ter;mediário" numa, ação que,� significa que para caM deve produzu·". mantes. . ladó o' apôi0 do GQvêrno
; os. técnicos classificam de':quilo de produto é 'preciso nas iniciativas de' pr�grês- t

Se a produção CIo agri- ."poucq j�(uciósa e patrió-; h.aver, Cr$ 100,00 em' recur- - 000 - O Govêrno de Santa 'Ca-, so; Até lá" 2SP mil quilo-
cultor ao fim de um, ano tica". "DeS0l1esta", ,diríamos: so" para a ségurança do .'0 problema agrícola no tarina, com racionalização, watts" estarão

-

repartindo
-

é vendida (por defi- . nós. .' '_produt.or fi benefício do Brasil é. um cOl'nplexo que, e ·criterio, ocupa lugar, na :Energi'l por mais de ';_), mil�'��cia" de transportes,' espe-
)

cpnsqnlidor. Se se leva em p,l:lra ser erurehtado e re. vanguarda dessa luta.: É cla>
'

quilômetros 'de ,novas li:,
culáção, etc,), no ano se, O programá. elabor,adó , pé-:, .

solvido" deve ser decompos- 1'0 que não' se pode admi- nhas de' transmissão.' 1\1;&
guinte dificilmente planta-. la equipe ·de, as!,essôres do "çpnsideração o preqo 'de to em várias pÚtes especF tir ·que .se vá atender ime-" lhores estradas, conduzirão
rá o qúe não .vendeu no ano 'GovêrnQ cataJinense prevê 'um: qUilo de arro� ou fei- ficas ei�e formam seu' ímen- diatamente oS 300 mil pro- o desenvolvimento às fon

anterior. Não dispondó de' � ,comer�ializaçãD' d� safra :h3,O;' de, batatinha :ou: de aG\l' so cónjunto. Daí, podemos I dutores dó nosso., EstadQ.' tes p�odutoras de riquezas.
'm�ios adequados de arma- de, 90 mil toneladas, 'de C'il", de.' pescado 'ou, de" aves, partir para um estud� 'que Mas, dos 2.500 produtores. Medidas ádequadas cQmó
'l;enagem, venderá seu pro� mmeira ·a�e venha a, ben& se "conclui'rá Glle '; o n"A:''' "",.. l', ..

"

s,l,llH':ionar a grave. ,atingidos :no períoao 62/63, . ess�s petmitfrãó á reduçijo
duto abaixo do 'preco mi- fidar o produtOr e o 'con- da" tranquilidade é'" ll1Uito questão. É; acima de tudo,' prevê·se' um aumento para' �cio· custo de l.'l1aiores safras
'limo. sem aue isso va refie- sumido!', Com, a. comercia, l1'lais baixo, e que "ale a pe· um problema social que, �ê 7.000 no período de 64/6�,. e In'iior confôrt0_

,
'

ii·' -

C do 1J€10s]1" E assim, pal','l ° futuro, com bólsa do povo,tir né> da li708"iíp nrevista. serão. rllO- l).:t mob IZar os l"f>"'llrSflS nao
.

or �'nle"a ",-

blÜzado,s' '9,2 bm:õ�$ de cru- ��. fa\'or da população (.l�lC l'osponsuveis, poderá u ampliação

,
I

O autor pa�soíl', 'ehtão ;�
aut.0grafar,', os .exemplaré:;;
adquiridOS pelos

.

presentes,
encerr,"l.Í1õo-se '. assi:pl aqu�la
noite 'cultui·aí.
NOTA - 'o livro em' que&

tão, "'POLfTIC;A
!AGItARIA",' tem
como 6rgão dlstri
puidor, a' "ORGA

'l'UZAÇ4Q ..I;>EMo.
'. "

CRÁTICA ESTU
DANT!L'CR,lsTA";
a qual está'eo.car
r�gada � de difun
dÍr ·pelo Éstado a

'mensàgem 'da

obrà" divulgando
!\ e estud.àrido:-a
at,ravés, de circu·
los de �studo ... Pa
ra adquirir . seu
exemplar dó ilvrq,
fa,ça. seus pedidos
Ílara: : ao . CAIXA

'

...PoSTAL , N°. . 235
:-'\ \ Nestà Capita:t i

LUiz Gonzaga PhiIippi -

. Ao � fim da' palestra, "O·

�onferencistâ flis6u ,a neces
sidade de

'.

Ulrr: órgão que.
realmente _exsct;té �a p()
lítica agrária,':. Por:" último;
deixou pilblicament_e !ança-.
do sS!u' d"eS;'l.fio' ao gover·
no d0 ,EstadO par� aceitar' () .

prog�ama .que sua obra"en

cerra, bem, Qomo. '�xecutá ..

lo.
�

EWGIO

. O Sr. Luiz Gabriel elágía
a. promoçãd e .� auto� cÍo
livro, a êste' dando' 'a 'cteno ..

'mir;.�ção riwebiêlà, de '300
técnicos reunidos ém Viço-
sa: "verdaQ_eiro, manual ,de

,.consulta:'. D�·.��tar' � : 'S�· ,

,é��t�ria de ,4��Itlirá,. e)C9; '.'
cutaridó I>aulatinali?ente' r.alt ,

diretrizes élabÓràt'hs' pelá ,
'

, !

:, Agradecltnenf,9 ,e, Mtssa
O· Diretor e funéionários

da Diret9ri_!1.de- veiqulós é

TrâÍlsitõ' Público" consterna
dos' com ,o· trá�c�'-' fáleci
menro do Inspetor Chefe é

,

seus familiares, vêm de' pú
blico agradecer a tod�s as

pessÇ>a.s que enviaram con",

dolências e convida� 'os

, ,

p.arentes e �migos' do iIidi
toso Inspetor para a misSa
de· 7" dia que 'mailda.m céíe
.brar 'em' intenção de SU,l:l,S

ahnàs, ,a ter lugar' na Cate.

,dral Metfopolitana no p'ró
,pmo dia 22, sabado, as 7,30
horas, agrad:ecendo à todos

que' comp,�reçere1l4
,atb de fé cristã.

Esla Casa� Sila' no, J���im Allântico;
Póde Ser Sua

.

. Prêsenle de A Modelar
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