
N.�·

Castelo ::'fará: hoje
.

f·

Eleita a n·OY8
" d./

, � . ,

Federa�ãG >ae'
trarpnl ainda em regime de

·int.crvenção. , A -chapa ven

ccáqra ,teve 14' VOL0S, .rcgís
" tráIldo-il.€ um voto .em brun-

-
...

, ,

..

I�IO. 22 - Com a presen- naís ·de todos os Estado;;
ça 'de delegados de 18 'sín-:: representados na eleição.
dícatos

'.
de: jornahstas, do . l>lão' cornpai'eceram as :�lel

Pl}ls. :foi eleito 6'1. feira "pro- 'çõés os' 'síndicato» da Gua

sídente da Federação Na- nabara, Estado' do Rio,'
cíonal de J0rnalistas Profís- Amazonas' e Pará. Não 11.r
síoriaís 'o sr. 'Vitor Ant.bnio . deránj votar -' apesar 40
"Geuveía, de . S; ...Paulo,· :,que estarem 'Presentes '.:_ 'os' sln
encabeçava a: 'chapa '''Ulii- clicatos' de Ma6eió, Fortale

. $de",' -reuníntío proríssío- '?<a e 'Par�ná, por 'sevencon-

co ..

.' A ChUl).'.1 eíeíta, que tomou

posse j,tÍ1ecliatmncr�te,;6 fi

seguínto: presictentc. ·:Vitqr
Antenia Ch:)Uvc;h�, de São

Paúlo; primeiro �iqe>, Eck
son Regi� de" Carvalho,' (la
pe:r��mb�:lCO; .

segundo " vi,
. ce, 'Fermi.no' nii,1br, de Por,

't·o Alegre; terceiro' vic:e' 'AI·
'be;to, Diries., ela Guanabarar

ptiJ:n�ito secretaríc,: Carlos'
Lemos: da Ol,Janabàra; sê

g�ilIdo secretario, �ello Ger
vason, de Juiz de:'Fora; Pfi�
meíro -tesoureíro, . Ernesto

Sa�tcis, 's1a Guanabara: .se

g1.�ndb tesoureiro, "Fl·ancis·
co de' 'A:5sis Couto Cor rc'; [t,

. i,OUNynO lialO',
-. '

H)Y�311Iã OS' 'VNfi'
'i01N3WVSN3d"OS' Nn, 'B3"H,

.

'Dl'faVa ,'IV.lldaO!) ":1'•.

, Repercute
.

.

Uga�ãft :-de
---

cnernia em :·JiwUB
Em virtudé da p�ccutc

ligação, .de El1ergia' Elétrica
em Tim15é, o Governador
Cel;o Ramos, 1:ücebéu o sé-"

.

€Çl.unte telegrama,: ,

.- '(Industria ·COlÍlérc.io T1J:n-'
'bé e'xter:p.a .gratidão,'· con
chtSão rede Energia Êlé-
triêa."

. S�Vdações, J . AMl 13â\
.

Font &; ela; Irmãos �al'
. �'" ,". - ..,

l'�l'!t; ',.M().1�ír�L Napoli." 4t
'. "'()i.\t -1.;.tari.;, ,'1\f�n:l.ltj, -�. -$'\Z��..

.

� Pedr� Zll1it Angêl�5 M0117"

daido: :Amelia Zatlit 'ZllU;'
viiihai:- Pietsoh';' p,edro."Zn
li . Àngelo; Irrpãos' "PitlgÍia
m;, Gilio o-olodel;' .

silv�no .

Royà�iS� pi�l;ll1clO. ,Nápoli;
Da1jPol1t � Stecan:ella j
tP.àulino � O]ivei-m; Antôniô'

"iVlo;. 'A1}tÔl1io Depra:
Fiorentino Tramontiri' ,

, ,
., ..

Mtonlo Pánàtta;' 'AdeILÍl(1 c.
'

,

.

'em florianónoHs'Zil1i; �lz.à: )�QteOl1; :M�l'la, , '. ':', .

'

..
" ,�', r,; .

, ..

R��l<?' (Bon�; '.: La,lre�110 '. ,·El1f.O�lt��-:-S� .. ;qêsde: :��ba- ta;il91taÇ!â� no, sená.do fe-

Alelçandré; ·f:làpá;tâ;rià '6:a- , "d@ lléSta crqJlj'!'J.l, 'o ,',$;nia.(Jór r, de:ra:L, > .' . "

bÍiE!l: . 'iretciliq ;!?@utàl'lel1a; Iiei:i.4tO� Jt�iilÓS li�' .:. ,S11Vil.,,". i . � '�:OV€mi seri:�q�r' c1cverã.
�rniácro S. ;TbSé; ,F:dtó em' vÍ:t\ita ,a-os ,seus. ,fa111Í-lia- , ,pet?lajlecer .

em . F.loí·��nó'
Fontanella;, 'José QaúdiClo res' e" trut�ndo jlli�to: ,,aí) póU$ até a· :PtÇ",';iina quar

Perél!Ja; ,Luiz 'Paliittà;' g\:Íverno do·E<itado 'tio ·Ud· f:élr'a, '<iu,ando rcgress�mi o'

Fatil;l.,áciÓ .' Santa" Terezi- suntos_ i'elatlvo�, &. �ci:Úilnt8- tiJ."�silia.· (J.d�'dd, 'Mij.tll1lt�ÇÜD
nha�'. t1"ll.:Ç5.o, ,;cata:rüiensé'"' C111' às' stia� at-ividatlel'i.'

.

'_ .
.

_-' -, - ,<

·FORD Institufu

"

onde amànhã, fa,ã
Pl�bnunciámento ao ensêjo
d,qs e�11emora<:�ões CÚct pas

sa�ell1 �cj.o 'Dia do Soldado,
no de Faria Pereira (Goiás), de�conileceml().sc todavia o

Carl�s banilo" 'COS�.1 ,Carlos tL-"t:;tl,: ou temas do discurso .

'(?aranft" �1anocl. n:OdriguOS " '. A�;·�dita·se que o Marechal

Cordeiro (Passo Fundo, Rio· C�telo Branco usará. de

Gl::mde. elo sou, Luiz Cu' ré�lismo, ante as dificuld�,
valcante Sucupira ;(Geará), eles. económico-financeiras

Otavio ele 'Souza Limá ,(Ala- do, .país, Iazenrlo advortên

goas). Mrà;io Rod�@les Slln- cía ';q1,lsnto o (tL, 1)'0' es (111"

des (Bahia), Enio Francis- n_G;:\7;Qgua:-c1;'�l1-:', r,") :""."� (1,

CO, Schwelm rCnchoejr'a, fôsr:ti(;ôcs de fin:1nei�H1Jc"

Rio' Grande 40. 'Sul r, C011S0' to�'.' J'loJ'te-ame'riCf.l.n0S n�·

lho' Flscn.l.:
i .'Jo·sé' do Árl:!-ujo J�ó;,..('·'nb;rú,' qUB,nd0 :30 ferem

Mesquita- '.C?j�ul), Paulo' Vi·.
. a,�.",elcjí.;õeS pre',1donciais ela:

cl,ll ._ (Gü�b'ª,l'a\, R�$,�,Q}U('a
t �.

� �\ _
•

".:.y.":
•

.

'

PIRfJOR
\ DO DASP';

'"Inferinos não S�rã:o De'mi'fidos
".,)

Sumariamen�,
BRASILLA, 24 (OE) ,cias divulgadas pe14 1111-

prensa, se-gqndo. f/.S qlJ,àis
seriam sunlU17iamellte qé-

. mit.idos cis h1terinos do Se:'
viço 'PúbHco 'Federal, no
meàdos a partfr de junho
Ue 62. Depois de despaclw.r
eom o Prol:ildellte da Repú-·
blica,

.

o Diretor Oer:il 'do
D�'\SP afirmou que essas
notícias não tém fUl1dt).-
m.ento, e parte. de ele
'rnen�cis 'lu.e quérelll detlp'
p�r á úção d'o G0ver110 re�
'voluclonário. ,O que ° Dq,sP
vai fazer' é' tealiza.r con

cursos púbUcos para efeti
var ésses hiteld110s, decla
tou finaliz\lnil!o o ::;r. Wag-

o ,Diretor'Geral do Dasp,
·sr. v..:a�ner' Estelita" voltou
a desmentir.' hoje as noti-

-Casfel'o vem,'

ao. Paraná.

() T ,.; .. ·r I) ,"".,,,,,"'6,,,,,, [
'(Bíntcs.c �'J "''''J,tetim t.COlp-ctelJrolú.IJ1tv, ti.. I,Ao:! 8J:11�'!t: N:flJ1'rO �iilil Q'(ij â,s í�;:I,.rK lIs, tI<) .

_

.

.

." . dia ��';'dc af"Ósto· ue 1:';':;·(
Frente Fria:' !'fúgat1v9; P�'cssãb ,\lmosrérjca iUédht: I1O:l!Z:5 milibares: Temperatura .Média: ·2r.2" Centigra
dos; :PIÍlidade Uela.t.iva Média; 9Z.0ü"o; Pluviosidader
25 111111S·. Negativo -.12,& mms, Negativo - Stratus
- Nevoeiro e�parso - 'I'ernpo Médio: Est(�veL

proouDcia.mento
Hospital dos Serv·idôres:··
E s Ir u lu r:a cOtlcluida
rigoros8IBeJlte em dia

Desenvolvendo um tra
balho que produz 111ens&1-
mente cêrca de 400 metros
cúbicos de -concreto, sôbre
.uma área de construção
de 15 mil metros quadra
dos. Secreta,ria 'de Viação
e Obras Públicas, através

. da D.O.P., concluíu recen
. temente a estrutura do
H:c.;;pital dos Servidores do
E,.,tádo. ,A:' monumenta

í

obra é financiacla neto

PLAMEG, tendo' sido' o�'ça
da. ínícíalmente. em 1 bi'
.lão e' 500 mllCr�z.eiros,

O HSE, :deverá atender a

todo o funcíonaliamo de

Sa�1ta- :Oatarma. E; cOiJl-ii
,dera:do - ,conforme o plD
no pre\'isto - o mais bem

equipàdó do sul. e mn, dos
melhores do Brasil. 8\1'1.

c0�tr�çào �ropr.escnta ps·'
rã 'Santa'" Catarina. UJl1

maFco. sem 11ar, em roaJiza

·çãcs' de, ::)aúcle Pública,
___,_...,_..._,:-�_._-,... ---- ;,�--,�

,Marechal ,,EDUARDO GOMES
-

passa bem

BORER
.

Continua \Espa'lhando Terror

BR4SiLI.i\, ::!1 (OE) -, O, c[ue' o P.rosielnrÜ,e Castelo

d.eputadó Pedro' A.1C!Xtl, li- ,B-ranco" ;-eSO\V8 .•uelo sàzi,

dei- do Gov6:rno nu CâmQnJ. ·nho: ,Dc'stlIeOtl 'Que a; maio

disse que n�1.O hu Cj1l.ulqú8l' l'i�l. dos j)roh]cmus
.

,atuais,

crise determil1'lda pelo ca, vem (1� .Govê·l'nos l):1ssados ..
so da aviação embarcada·,/ Rildíi1 n3 f. fEmT eer G"gA

an:lCricanas.
frisando que é,ste' p1'Obloma.' '

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

dia

.,
. ,.

RIO,24 (OEl -, lVÍarechnl
. do. Ar Eduardo G-omes,

que se enconha, internado
no Hospital C0n.tral da Ac

ronà:tttieo, submetido, qu�_
fôra H um[\. intervenG3.o ci

rln'gica, já está recebendo

visitas. Seu estado geral" é

considElrado bom, devE)_nclo
receber alta no pr.óximo sá,

bado.,

RIO, 24 (OE). Cúnti·
numn, a· sér seviciadas' 'p'&
la PolíCia 9a1'ioca, pessoas

prêsas as ordens do Dele,

gado
-

Cécil Borer, ela Dele

gBcia de OrdeÍn·Política e

Social. Pesso:il.s· amigas' dos
detidos,' têm· trazido notí·'

Direfori'i.:
,

' -!
.

'

,
�

Jornalis,tas, I.. ''',', '''_
" :,<", ,'o

--'-�Senádoi:���"ch�à�dasnei:essária a
. \ "I',' _,' I.'

'Convenção 'da UDN
. BRAsrLIA; '�'f (OE) afitn'lo:a- que' a partir, -:i0
Ainda 'esta sen1à:áá o 8enru- '�neiJ:d, Õ povo Já começ.,i.
cio, . deverá aprovar, à 17etor- rá à scntir os dei lc-,'3 b,�

ma 110, Ital1luraty', que já néficos da' 'átual políticí:l
passou peta Càrnrtra. 'Fede- econônJjco, finàncelta

.

do

U·· M" -Ih
-

'.

d
.

C
"

, .. ,

"r'"
1'al. .Foi o Que: fnIormóu.o ·GOyel:l�O. Cm�cluiu c'izendo

'. 'm '. I . 'a'·O'.·' 8". ,'''f'UZ'.··.8'·.I·r·U··':S":'''''' '�,. :Jid�r"sit,iación1sb), na ·Câ- considerar desnecessária a

..•

J :;: • '1 �: '.:rp��, 1A-}ta. Q �r.·' paniel . COiWCJ1<!ÕO' naCional ela

'Iuúger da UDN, antes de. UDN, liiuito cInbora' não se

. .Viagem ao Exterior ;

�, '.��,;;;..._...;.:...........�a�--;:w___":""':;�:�:s,7��-:-·H�je
.

4 Ford .Motor do, Biasil dias, além de uma medalha.
. c2tn:pp ·económico ,6 "no 'RIO,: 24 (Ól,lÚ' Inic1a- ·Urug.\1;li e Chll'ot A Fôrça

acaba
.

de instituÍr, prênÚb � um diplomá.. Do segundO' Ca!llpo. téCnico' (jue a 'indús- s� anianhã � a: óperação Tarefa Braslleirfj" terá .por

an:Uái. dest�nado à �llelhor ao quinto .coloc�dos· 11g, ,tri.fj. a�t{)ll1obiliS'tica ÚOllxe UNlT-i\S, com o (;lln prêgo í1avio cupità:nea, o porta-
;reporlagei:r� mi" artigó l:nl-- 11a seleção, além -;dá meda: ao país:, de 'b,elonaves do Brasil, aviões JI1iúas Gerais.

blicado na in1:prensa bl'a- lha e 'do diploilla, .\ serão' " ,Estadbs 'UnIdos, �rg�ntina"
sUeira. sôbtl;l tehúL re1acio- oferecidaS( .. roi;!peCtivq,men,- : JULGA.,.'VÍENTQ:'.f\ éomis-
�âdo cóni f}.' 'indústriú, a'q- 1.e as sl'iu.,_�tes.· quantias: sãó - jul�adQta (:lo "ft;éll1:io
t0mobilistiéi nacional e suti

r

Cr$ 500,000,60;" Cr$ .. ',." F'Otl!l_. de Reporta�e'l.n A.�-
co�tribllição, ri.ara o d�sen- . 25.0.QQQ,OfJ;, -, 9r$ ·154)..000,00;' 'ítWnoVllíst:icl).,'" ser� COUlI-'

volvimento do país.' Esse Cr$ 100�OOO,OO, pOsta de 5 mel1lbro�, dos

l)rêltÚo: den<!m.iqado "Pl'ê-" 'TEMA; ·piná
.

concórre- CIUq.is, 3 ',indicado;; pCla Fi
mio Ford de Reportagem 'r�fll' aQ, ,íl�ÇllÜO Ford'. �de

.

,deração Nacíon'[j.l dos Jor

Automobilística'". foí anUl;t� lteportagem 4utom9�i1,ti- ll�lil3tà./! .rrofis�iomi.is, um

ciad�,' pelo sr., JO'llll C: ca" os' trabalhos jornalís- 'pela .Associação 13rásUebt.
Gquiden) gerente, geral da ticos':_ �eportàgbll' ou JÚ� 1 de RelaçÕes P4blfçà::; e lim
Ford brasileira! em entre-' tigo, il:ustrado ou não" c1,l�, pelQ' �iildicit9 Nl'),ciõnal 'da
vista coletiva, concedid1 'à jo texto corréspôlida l:I- Vn1_ Indú.stria. de Tratore;:;, -Ca
inlprensa nãcional e inter- üúnimo de ttés laudas da-' minl'lões, Aut'Úlüóveis e 'Vei-
nacional, rio hotel Jarà- tilogiafadas deverão. ter cUiQ� 'Sl.mila'rps.: Estfj.. co-

g�á. �idÓ p1.1bUéados ém q\1:al- i11�a�ão; q�e, d,ev�rá! 'reuntr:-
UM MiLHAO: o "Pre- quer jOlTl1al ou revista' eêli-

.

se até 30 ele a�QSto; tCi'á
mio Ford' de Reportagem. tados rio território naéio-: praZo 'de 10 di'il'8 para jul
Autol11oQilística - do qu�l nal, de l°. de a-g�sto de, �f!.r . Os trabQ.l\1os inscritos,'
{poderão participar todos '1964 a 30 de. junho de os qu�is de�çrªo .ser en- BRASILIA, 24 (OE) I

os jornalistas IlrofissiGnais, ' .1965. Tais ti:ahl;J.lhos: em Wado�' à Seeret�ri1j, 'do prê- O Presidente da Repu.-
especializados ou não série coptínua: ou 'nao•.de- tnló ate (> dia ']\0' de ágôsto blica .'"isitará 'o Paraná 110$

consta de uma. importância y�rão enfocár i' a .ind,ílsti"ia. �e -1965, em 6 oJ;�gil1ais, dos 'pró�ll10S dÍlis 4 ti. 5 de S8-

em. dinheiro, no· valor de, automob�íst�ca. bras'neira 6t�ãos em que' ,f4?r:iln Pti.-� temhro. Em Cufitiba o

Cr$ 1.000.000,00 e mais uma em seus aspéctos econôml- bliéados: QUàndo 'se tratar - Marechal' Cástelo Branéo
viagem a mnâ, dás fábriclJ,s Co, 'soeiâ), hUUJ�no 9Y. tec- . de m�!.téria, não '�ssil1ada, receberá o titulo. de _ cida

Ford,. localizadas. 110S EUA, 11016gico; a,lntplantação da farii fé de autori.a l.Úna'�e- dãõ Pàrailael�se � aÚlda 6
Alemanha, OtI' !ngl:J. . ústrr ·no .. B:y.a.sil e o c1aração dó s�cretário r(�;.., ,de Dr.' Honóri. cállsa, pC-.
a escolha � do premi qu prQttress� :a; . .cOl'Í-trn- datol·.,.ehefe, ou dil"etor ela la Universidade elo· vizinha.
I�om estaqia wSão ,:!:lO cwãipo ooeJ.al. nO; :rcspectivo ?r�,ão,' -� ÉstaçLo:

' ,

�{�� L,t \,
t, •

_

\\ler·
.

destinadlts. lt 'O�ba, Um ou�
e:H�orías' de ,fu.i�T\caçiio

.

ar· 'tro: 'navio cubuúo. o ""MA

gi'lina, cQ11stanclq de' c:nmi, D:'AN'ZM;< óst�'l" clcscarredi'n-- 'dem).G.ora .elo program<1 de

nh0c,,�c n�aqui)1as g0 'CliveI'; do 3.706 tonóbd:)s '-de 9C,Ú' . �.iúda· em nosso :oais.
.

sos' tillO's', foram emba rGa- car -'cle,Ó,ilm. ',}8,l'ü n Argélia.
elas . hoje cêclQ cm A l'gel, ' ."

......�.,., ...:...��_.---;--.�', ..,' � , .,���c, M,(nisif.h��t!m;5JM julg,a, novos repJrSO$ .'.' ,-' ,!� 'c_'i ,�'6,'� \�I,lir11/" ,\;'íT.1 <\: 21' (OE) ,-� ]1;(;, .' c'Íq" 11:Q·.tt: PI'';,Sg ..
o'; 'nlaii, ",·de JãO". 'Fil UJ) :.,

'

í.uo erJ� .pa·;lifi c: '(1.e1';1'[10 '«'1" lU�' d�as,' S�:11. �1�11�n !�rl:l_�' . SAO 'P"�ULÕ. 2� '(oE)
J'u"'uãos esta "emana· pelo

. da,.e com pnsao l)re'itJntlv,). O M' . '.

t"
.

,< •

,'IS' �

.' '.'
"

,'. '. _. ...uus '1'0 rl8. Ind1J.stnu f:

StlIlerior TTihunal M'ilitm" 'djJcret'acla. Entre- os detIdos,
C

>. , 'd .

. .:. _ • •

' r' ":'. '. : _ -,
. .

,
• '6. Omel'CIO e, 'espeta o hOJe

4'1 reelll'sú'" (:nm)11.als "-con- ',eneonl;:... a-pe, o" SI. DJ ..hna. � .

\. '" "
,

. .',
. '.'� ""., , ·-em Sao 'Paulo. O sr. Duw(:'1

tr:.! '1' situ'1!'\ÜÜ em que se MliI;ranhao, .ex-prefeIto ('O
I'
"'. '..

. r, <',. ,
<

'
• _.. "araco. falan: .. as c)as;-:f;o

e'1co'11""""11 "O lJesso"s """'in, N'ltal. "
.

l ", <.1 u � u , "'_.. produtoras. Alllanll5" virá f)
..._----'_ _.

�;.1iil-istro "do pianejan1clllo.
O ·sr. ,Roberto C&mpos. v,;l

proferü ccOI}lferencia sôbm ÇJ

problema social integrando
se' às comemorações d-l Se·
mana da iFavela.

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

'. Manifestacões'
" . '. '. t

.

'

fica·nas em·

Probl,e:ma' da, Avia:ção Embarcada'
Piàfica,mente,:ResO'lvido.

está pl'uticamer.te resolvldu.'·
Infonno1.). que o caso chts'
concessionárias sera re8dl·
videS pro,dnlamellie pelo

.1'

CMG
mtmd'üo1:o, nuo

,l}iJl'tal'ltü;

cias do m�ll:,-trat'os' 'Íllfi'ingi·
do� a detidos, entre Oi:>

Quais os interrogatórios in·

termináveis durante .1 11W'

drogada, ·.castigos físicos (;

prolongadas' prisões ::;6111

(,'IÚPJl, formada.

ant,i·ame�.
Saigon

• SAIGON, 24 (OE) - No-
.

vas e cmup'letas '11'Jauifest,i"
c;ões ocorreram no Vietnam
do

, S1lJ., As' l111\i1iJoslaçõ!'s
eram de répúcUo. ao Govç:··

,11Q do Gal. Nhgo Khail. Mi,
., 'l11ares de pessoas insufla·

dás: notadamente por eE..LI1-

dantes, desfilaràm desordJ:
na&l.lnentc� aos gritos de
ofensas às autoridades viet,·
namit:;t-S. A turba, apedrejOU
instações militares norte-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



à�2thcras --- Traje Passeio ., B��Ê DA UNIVERSIDADE HEl'ÇÃO DA MISS UNIVERSITÁRIA
""';:;;_'-------------------------------------------

; __ i 1 M�1<r�"
É o PEIXE - Desapareceu de

Mercado Municipal e de todos os mercadi-
nhos àJistribuidos, pela cichlde.

!

Bagre, arraia e o tal e modernissimc
bacalhau catarinense, que outra coisa nãc
é senão o cação pequeno escalado. Mas, nerr.

.

por bairrismo em atenção ao nome pegou.
Queixam-se os pescadores que O preçc

tabelado não compensa. . •• Ontem, porérr.
as anchovas apareceram .

MEDIDA DIGNA DE APLAUSO - Fdran'
as providências justas e acertadas da Dele-

•

gacia de Furtos, Roubos, Costumes e ,meno-
res com re�peito ao comércio julgado iílcite
e ilegal das tais "Figurinhas" (Cr6mo� Mi
lionários) .

O "Diário Carioca" do Rio, de sáhadc
22 do corrente, tratando do mesmo assunte VENDE SE CARROS USADOSque h:vantou prote�tos ,diz que em uma ba-

'-" ,

'

tida na GUITARRA, foi encontrada uma ,1- Aero Willys - 1962
grande quantidade das tais figurinhas, attu- 1 -, Volkswagem - 1962
madas em estoque e que fazia derrame, na� l -, Volkswagem - 1963
bancas de jornais cariocas. As cédulas exan: Todos os veiculos encontram ...se .elY

vendidas a Cr. 30,00 estando já pronto� perfeito estado de conservação. Ver e tratar
vários pacot.es para Florianópolis e· out1"a� ,à, r,�':'í.:L,,;l�i_',F,l,<"'f.,!,�Ii,pe S'j'Pid�.t",..•,;""",,lj ·111,,2�/;i�4ALAUl cidades., .,_.. _ ..............._ L. • ,_,

, �,.. _...J '_ _ _,. ""-
-t.'

LIRA TENfS CLUBE-" Dia 29/8 - Sábado

Uruguai ainda' não
rcmpeu com Cuba' aticias

"

motoristas, desde o adro da' a participação dos ,�
catedra� Diocesana. até o

. i'jstas. . ,

Seminário, realizando-se,' Na mesma oeasíâo, comc-"
INAUGURADO O SEMI- logo após a. chegada, sole- lffioroUi')e, o 90. .aníversá-
NARIO N. S. DE FATI'MA ne missa campal, cantada ,1'10 da chegada a Tubar'io
Com a

.. presença de au-
. pelo \C-or:u do aetHfti&1". de S. exa. revema. ti. An-

toridades civis, militares; Durante todo o dia de 'do- selma Pietrulla, ';0·J.10 P/l-
e eclesiásticas, oern cerno mingo prosseguiram os fes- .meiro Bispo da ntocesede I FEIRA DO LIVRO
do povo em geral, realiza- . tejos, A missa cantada" às- Tj,eQasão· a quem' se deve, 'r-� '; ...��.. '. �,t
ram-se, sábado' e domingo 10 boras-na nova Capela do : ínegávelmente a concrett- 'Numa promoção da ODEC
últimos, as festiyidades de Semit).ário", foi' etil, inten-, zação da' obra ora ínaugu- Organização 'Democrática
Inauguraçâo do Seminário cão de -todos Os beofeit,,-' "dada, que seÍ'!/'i-rá para a, mstudantil Cristã, de' Flo
N. S. de Fátima, situado :") res daquela' obra: .:

Houve .tormacão , de noves sacer- rianópolis, com a colabora-
o

bairro de Morotes.
.

suculento churrasco' ao dotes.' , cão do 'setor local, será
Sábado, pela manhã, te- meio, dia. e à tarde díver- inaugurada no dia 28 do

ve lugar a grandiosa procis sões teatrais para as crían- '... corrente a I PeJ,ra do Li-
são motorizada com a Ima- ças. A noite, foi apreseri-�j

•

• I vro, que funcionará no

gem de N. S. 'de 'Fátima, tada, ao público a 'peça" ° ',., G9�T 1\ IJ_E é,�" FE1_, t" . Edifíci<J União, à rua Lâu-
. conduzida "por ,

centenas l.,� Crime nos Bastidores'; com

T- ['(I t "E ZlT' 1'0 Muller, nesta cidade. O

_----,-----._-----,....___"-'- ....... '1 �N M} PrivA \..':�:..:.J publico leitor terá,· assim,
ri oportunidade de adqui
rir livros para o aprímora-

.

:� mento cultural, ·dos'· mais',
destacados autores do Bra

sll e do Exterior.
. .

,A iniciativa,' segundo es-

tamos informados, vem

recebendo Ipleno apoio da.

socíedade local, e espera

se, por isso, grande - êxito.

arão
MONTEVIDEO, . 22 (OE) jurídicos já encaminharam

- Ainda não se reuniu a 4 relatórios sôbre a decisão
comissão de assuntos inter-. ela OEA com referência a

nacionais do Conselho do Cuba, dos quais, dois se

Govêrno do Uruguai, que riam favoráveis a ímposí
deverá decidir sôbre o. rom- ção das medidas aprovadas

-' pimento das relações díplo- pela Organização, enquanto
máticas Cuba. Ao que. se que os outros dois seriam
informa nos meios ligados contrários.
à .comissão, seus assessores

.rno Correspondente JA
BES GARCIA)

o sr governador do Y

do, na impossibilidade de
comparecer ao ato ínaugu
ral, foi representado pelo
prefeito de Tubarão sr. DU
ney Chaves Cabral.

Sala' de Jantar _
..

Vende-se'
Em ótimo estado de conservação, ven

de-se uma sala de jantar.
Tratar. no edifício do Banco' Naciona'

do Comércio - Apt. 901.

,
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- 80% mais nu aproveita
, ',menk' das Lóna,:
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AS VACAS CONVERSAM· -. As va-

cas lá pelas pastagem; e estábulos de Rio ,d(

Sul, tiveram uma madrugada de segunda
feira meio turbulenta e agitada. Fazenda:

,

,e f�endolas muito movimentadas e as vaca.

comentavam: Eu não te disse nalhada.: qtÚ
,essa folga não levaria muito tempo? Já 1'("

sohr.eram

tUdOtminha
amiga .

,

'

.. ) �

,.','/' '��/' CQt;o-foi 1\1 his ria,lViSi1)lla��'Qnta P'f n;it1L 7: Pois eu t conto, malha a. O negoclc

era mesmo como se dizia, o' �nheiro. 'Au

mentaram o preço e tudo fícou certe;>. Ago(éi'
é aliviar o ubero, que está cheio e tocar �

vlcHnha p'ra frente. Até que nós temos mes-

1110 'ITiaità "co: ação, pois, nosso negócio foi te:
solvido l� por Guanabara: Veio ordem ck

lá.
Entã_o aquele letreiro que pregaram aI

dizendo que leite sômente terças, quintas ,(

sábados não ü:m mais valor? E o t'elefon(

l \
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, ,
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" �.

.
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':'Ci'da,$eamasrdr assa

45 'minutos',no,;filndo do
.;1 r:n{ar..: na" fábri�a'�Omega
o Omega Seamaster é subnl'eiido.- a 17 pressões
de intensidádes diferentes" correspondendo � uma

.�� �rOf�didade submarina de' 61) nletros, outra vez? ;Não' ficé.'
para eviÚlr· amola·

tá-tá ..tá, vai funcionar
o fône fora do- gancho,
ções?

Qual' nada. Não precisa mais nade

disso .. Agora 'vamos entregar nosso .produte
nas residências. Cento e vinte crueziros (

litro. Está bem?
.

Está sim. O dinheira. continua resol

vendo tudo. neste mundo onde' ele maÍldé

,
'

".i rI). 47elógio -esporte mais procuràdo
, '«lo mundo. O Seamastcr é -uoi relógio

esporte r,csistente mas, sobretqdo, um

tirtstl'umento de alta precisão 'Omeg;a,
.

que lhe dará a sat.isfação de um fun
cionamento impeC:lvel durante muitos
anos. Essa resistência c exatidão
excepcionaÍs são {atores que seduziram
mais de 2 milhões de pessoas. O Omega
Seamaster tornou-se o relógio - esporte
ce alta precisão, mais procurado do
mundo.

.

a mola de um �el6gio auto!11ático nun

ca se distende completamentej pois re

cebe corda a cada movimento do bra
ço. Daí resulta uma fôrça motriz mais
regular e, 'portanto, maior· precisão .

Daí uma boa· razão para você usar seu

SCtWl.1stcr durante as 24 h'oras .do dia�.

Uma troca de óleo a· cad� 750.000
km. Para que um Scama.r!cr funcione
perfeitamente durante tantos ',anos, â

conservação é Ínfima: uma gotÍcula
dc óleo, cada dois anos. Durante �sse
período, seu bal;mço o�cila 349 milhões
de vêzes. Com sua;; rodas girando em

idêntica velocidade, um atitomóvel co
briria um •• distância de: 750.000 km.,
durante o mesmo período.

'

mesmo.

AGORA
t
A piova de impermeabilidade mais

'-_
concludente, jomais· efe-tuad'g
num relóg io.

'

To d o relógio Omega
Seamaster é impC!rmeável, não só para
lhe permitir nadar ou me!'gqllfar com

êle, ma� sobretUflo,. p*,�)i;>pii&'teger o

meçaniúnb cOl1tr'à p��naior ininligo da
precisão: a poeira, que impede a

mar�\la"t:,��J;!lF.da máquina Cf c?mp�o
me� a�' CftlrablEdade do reloglO. En
quanto o Seitmaster está na autoclave,
;,l. pr�ão passa, bruscamente, de 6 a 0,5
atmosferas; é como se fôsse lançado das
�fl;t\idez�s'·imarinhás até o cimo' do

��lJt�., f_�erest. Raros s;'ío o,s relógios
q#e:.' s\U.Pór�ariam semelhante tortura.

k�fm��:l���pisãO porque. é auto

wr6'ti�ó: 'fQCátltáma;tisi1'l() ,

'poti))á-lhc;

�fi.n�tiV\lllle.Pte,
uma preocupação diá

l�tt1r";'{ótda ao seu relógio; além

, ����i��11�1 lf/}�:.���;/�r, d�SF�o;�:���
? ,. c" � :lê ; ,..;" ""'" '�'. ;. ;:;< :} \. ;�. �r�1;:;�-\fX'

"

Omega detém todos os' 4 recordes de
precisão para rel6gios de pulso. Con
correndo com as melhorcs marcas

suíças, nos famosos Observatórios de
Genebra c Neuchltcl, Omcga v�m de
,batcl" sensacionalmentc, lodos os reCOI'

des de precisão para rel6gios dc pulso.

Sua escolha já está feitCl. Ponto por
ponto, o Omega SCót/llastcr rc�Ycla suo!

superioridade. t o relógio ideal pua.
o homcm que trabalha ali pratica es-

'portes -"seu c'c)mpanheiro para tod.os
os momentos de sua vida. A escolha
de seu nôvo relógio, ponan to; ji está
feita: o Omeg:1'S'calihlster, aO,seu dí�-'
por rias melhores casas do. ramo.

'_J .•
' '

( .....i,

.. ;;.

\

�50ci(J;s
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Thais é Miss Eleg'anfe Bangú
.

Joinville.
-+�

; ,

1 - Numa 'promoção da "Sociedade de Assistência e

Amparo aos Tuberculosos da cidade de Joinville, e,

em colaboração com os cronistas sociais, Ralf Ritz
mann e Dario Fiedler, realizou-se nos salões da "So· :'
cíedade Ginástico" sábado último suntuoso desfile de

modas sob o alto patrocínio da Fábrica Bangú - Do

ze srtas. da sociedade joinvilense, participaram da

moviinentada parada de elegância, conquistando o tí

tulo de "Miss Elegante Bangú", Thais Mascarenhas,
Ivone Carazzai, "que também foi bastante aplaudida,
pelo numeroso públieo que compareceu ao Ginástico
recebeu o título Suplente de :Miss 'Elegante Bangú.

-+-

3 - De Curitiba: O "Pop Club", organização que visa

o turismo no sul do país, na última semana realizou

movimentado e elegante coquitel, na capital para-

'�aense. De Florianópolis 'estiveram presentes os srs:

dr. Rubens Leite, dr. Francisco, Gri1lo� dr. João Batís

ta Bonassis e .dr. Wilson Abraham.
_.+-

3 _: Um delicioso, Strogonoff na luxuosa e confortá

vel residência do Industrial e sra. Harry Líndner (Ve·
ra, reuniu destacadas figuras do "Society" joinvillen".
se, na noite de sábado, quando, aconteceu movimen

tado jantar americano:
-+-

4 _:_ "Chá das Asaléias" - O clube "Soroptimista" es-

-tá com a promoção do "Chá das Asaléias que conta

rá com o desfile das "Debutantes" do baile Oficial de

1964. O acontecimento dar-se-á dia 2 próximo, as 16

horas, nos salões do Clube Doze de Agôsto. Terá co-
.

mo "Patronesses", as "ex-Debutantes": Silvia Hoepeke
da Silva, Tania Helena Fialho, Yara B. Kasting, Heloi
sa Hoeschl, Dumara Pinto, Nelma Varela, Alzinha

Ferreira, Carmem Rosa Caldas, Lúcia D'Aquino D'A·

'. vila, Maria Perpetua süvestre; R:ta de Cassia Viegas,
Denise' Maria Nascimento, Arlete ,Roch'l., Maria da

Graça Neves, Maria Aparecida Simão, Eleonora Bar-
, ros, Yara Gualberto, Vera Cardoso e Terezinha Amim.

Também foi especialmente convidada para Patrones

se, a srta. Elenita Miranda Ramos "Rainha do Clube

'Doze, de Agôsto.

5 - A sra, Edna Turcinskis, assístênte de "Helena

Rubinsteín", com a discutida linha de maquíagem
"Miss Brasil 64", maquiou as doze srtas. concorrentes

ao título "Miss Elegante Bangú .cidade de Joínville",

. Foi mais uma promoção das Fannácias e Droga:rias
Catarinense.

I ...... � : '"r!, '. J" ,-:-
.', ,li

6 - Fomos informados que está num ..ritmo bJ;lstanl'e
'

acelerado, a construção dI], piscina dó "Lira Teni$
Clube".

_, +-

7 - Em ativid;des, o Dr.'Rodrigo Otávio Lobo, Pre·
sidente do Clube JoinvilI�, para os preparativos d,e

, sábado próximo, quando receberá 11 mundo elegante
de Sanfa Cata�a, para. o baile das Debutantes. ., ..

-+-

8 - Aconteceu bastante movimentado,' o Coquitel da
posse da nova Diretoria do "Diretório ACfdênmico de

Engenharia", domingo, último na sede do Paineil":ls.

---::--
9 ""'7' Um dos bons partidos na cidade de JoinvilIe, o

discutido Hélio D'Aquino, que seg'UIldo estamos infor·

.nados, estará em pauta na festa das Debutantes sá.
bado próximo.

-+--

10 - SábBdo prpximo nos salões do Lir'l. Tenis Clube,
em elegante "soirée", acont�cerá a' eleição de "Miss

Universitária".
-+-

11 - Da Exma. Sra. Josefina Rossi Do'nat, "Patrones·
se" das "Debutantes" do Clube JoinvilIe, acabo ,de
receber convite para particiPar da recepção que a·

contecerá em sua luxuosa residência, sexta-feira pró.
xima, 'quando, serão homenageadas as Menin�s.�io.
ças que vão estrear na so�iedade.

.

-+-

Frota 'Marítima ,Alemã
foi aum'enta-da

BONN, _. Nos primeiros sete, mese�

de 1964 a frota marítima da República Fe

deral da Alemanha foi aumentada em ....

79.905 toneladas brutas para 5. 643 . 94('
toneladas brutà$.

-

SegUndo· tÍúerdíação' do Ministério dE

Viação �emã '9s petroleiros são os princi
pais responsáveis por ê� ,aumento, tende
seu número se elevado,- em fins d�julho pas-
sado, pára 107 unidades, . perfazendo
830.000 toneladas, contra 99 unidades, pél
fazCt.'Colo 770.000 toneladas brutas, no prm·

cípio do ano.

_____,---------------,------------------.----------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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üÍdlíStna ,fàtm'a:éê.vM�. q4� MEU FILHO, MlNlIA" VIDA t!' �íidÓ .tii#in�do· ·�H'�* brgroÍiiz�dh. �m i'ten�' , d�$-' .
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. ._:.,
�ê, 'pbd�rá , �m.paI,ihár ,a Censura: áté 10 àh�: 'grrlPO' :tt�' ,íi-��iihÓ' .ch�P.i�0, .' tiri:thSi/ r.efe�tes ã parte'dé.-_.....-. ==���"!!!-"......-.....:02�-:---:::"""' -...evo.luQão que se verifica:. no pelo, : ecoriol;nifitá' ':G-érson . linp;c;,Stos, . disoí'iniinarido as·

resto do mundo. (�) ,

Cin .. R'''7 AUgUsto da Silva, -C�ltrará ;p�Ovldências· necessárias
I

'

,
..

' '.,' .

em. Vigor' a partir' 'dó' . dia p!lta cadá, um. O' . mesmc

(JOPÉG . ítJiINiCIOU ", .,
às 5 e 8 11s.

i de 'JanEi1ro' pió�lno; �llii. , pr9coounento. e'stá " sendp
�.ulC�OS F'orie: 3

vendi> aS 'me'(uçlM. q,ue .he- adotado com ,telaç10 às
Roberto' Taylot cessitruh de

.

âprova,ção 'dó 'demais arreca,dações da-
. ,L oS fInanclame�tos, e c!:,é:" Ava Gardner contiresso serem ehvtada:s Ufiião.

ditoS rnr3.Js da Companhia
•
_ em_, à Câmara: 'd.as Deputados,' Pàrelelamente à entre-

ProgressÕ do Est.ad�, .'da OS CAVALEIROS, nA a:tra�és' de Nl�nsà:geri1;: até,. gã. ao Presidente. da :Rerú-
Óúanab�ra �'Cb:rEG, que TAVOLA REDONDA

o �ia 15 pe SeteIi1!?ro. .
blica do projeto de R.éf0!'';_

éstavlUll, pB:rádOs desde -

- Ci"'emaScope ...:.. '

�gq.ndo:: 'ihlortr,a-r;ám, Ína tributária será '3ubme-

mai,ó, .........
"
f.Qtam r,e�rticta- Tecnicolor. - oiltem, fontes do M�'il:st,é-' tida também·à sua apre-

�y
.

'C'ensura.·"-- até 10 anos, .

.

icios.' As operaÇõés,· todavia. .

rio da Fazenda, a Ref('rm8,' c1ação a Reforma Admin s-

tlverani. m�s. duas porD;lAS tribútâ.ria o�ecerá' a ..
�lm trativa do Miniostério, sem

i�clui4as:, 1) i!J
.

' fi�a�lCi'a.- Cinf ROXY plano de 'a�io' p�.)gressi�'a a qual, segundo (JS téCl1,lCOS,
mento não popetá ser

'.
8U- Foné: 34:

'Q,ue já' ct)Ii1eçoú a &i.!I;' �,;e_' n�o sp.rá possível a eXf,elJ'-

Perior a 10 milhÕeS";"·
,

Z� As "
.

e 8 horas cutado com várias provi- çã(J de UJl18" politica, fiscal
Uma taxa de 3% sôbre .

o Tony Curtis, ciênCias ,tomadas m. aréa tributária maís eficaz.

nion�nte' 'do, financ�h..tiie!l-" Mary Murphy '. em da arreciúlação de impt,si-
to

. será cobrada como pá- CABEÇA DE pRAiA tos. e da. i-eprga.r�2,nl;ão (ti
gàmento de aná14sé. _ Tecnicolor. ;_ aparelhei arreeatlldor, que

Censura: até 14 artes cons�te ullla da.'i ptítidp:ü$
l>reôC\ipa�õe's

.

do' . pr��.:eto.

I
I

_

..
.

. ��i��\�.·;. ,

'Mr�na.gEWl . �9 :���a,�:
"Veus ,! faz; ,

'.

ii , .'. n�t�éia
creia; e eu aproolo; :.;' 'sç,lbi
outro li�a.0 'o:��;\')'� :;:_;:"\

. Raul Caldas, . Fo.

CERTOS' FATO&-CERTA�
l<'RASES

, � � .

x x x.
, ,

o
>

nosso companheiro
Ney Neves; do setor de rã
dto do G.R.P" grande In
teressado em problemas �s:o:'
trológícos, adverte, a .quem
Interessar possa, que 'a' bru
ia anda à solta. Portanto
a 'atual fase, segundo os

entendidos no. assua-o e
Oi que 'acreditam no poder
dos astros, não é das melho
res para viagens aéreas, cor
rerias de automóvel e' coí
sas no gênero,
Os '�pla)(ooysinhos" que

desfilam por' ai com des->
carga' aberta, marcha. ace

lerada e que se dedicam a

testar o rendimento dós
motôres de seus veículos
juntamente com suas. habí
lídades ao volante, em cor

.ridas no asfalto de Bar

reiros, que se acautelem. r

. continua; gal:vaÍli����() ��
âte;nções, . 'gelais·. 'o j'�lo:"
rutebclístíco 'pr&n�Vido" Pet.
io MàrtineJi, que. çr��

.

\ e

engorda. de' �ódadà.' c'pa�
rodada. '0 ÜltrIDô :feU�i:d()
foI Pedrinho ()�/ q,Uq
fêz 31 pontos. vjl.f t,er 'B9r�
te . assim na ChiI1á!

"

! '; '.'

:M:arcíIio Medeiros roho
apareceu no serviço: m#1to
apreensívo e' nervoso; 30n
toa-nos ter: Su�te�91�o
na '·janela

;
de seu': quárto

uma .abelha aftieatiá: .. '�".'.
Illdentificou-a"/ >évenficah10
que o' ferqz 'ínsêiô: .empu
nhava numa das. mãos , : a

bandeira da; Rodésia. do
.

Sul
e trazia .na lapela uma es

fíngIe do líder cortgblêS f'á..:.
trice Lumumba,···· a.lé'iii 'de
ser a própria . meio escurí
nha_, .InusitadO,'àco�teci
inentoL "

x x x

Pauliroho Costa P..am'Js,
o p.C.R. . .de antigas �rôni
cas nesté, jorraI, num dia.
de disposiçao meio â:zêda,

. quàndo uml1 insólita resl'a
ca o perturbava, deu a S�

guinte respo�ta' ao Joãozi
nho Assis, <l,ue. o convidava

para um jõgo de fl;:cbol
"Nàda disso. Mais de' dois

para mim. hoje é. multidão.

x x X

x x x

Uma ,figura nlUito co�

nhecida.
>

nos nossos meios

políticos ..e sociais, tomándo
uma batidinha rápida num

discreto bar situado nas

ime'diaçÕes do mercado pú
blico,' 00, ver unla

.

mulata
"muito 'bõa", que passava
por al1;nao se contéve e ex

clamou, parafraseando' um

ESTERMINAÇ!A(,) FUL�J.J,NANTE DE BARATAS,. PuLGAs,
, �- � .

TRAÇAS. MoSCAS, FO�l}.l1GAS' �§ CUJ>IM .

,Proces�o ModeJ'no COl"\��Jilnl;ia de fi r'rses-ti.
EDETIZADORA CATARlNElNSE r.fl\1TT.i\DA .

, Pçça informagões pelo telefone 2681
I,

'

\

'DEU'tZ vAl t�
'C•• l,' .': .... ,..',:,,:� .••• •

llEl.Q.· BOm�Otn1:'
. ,.�. ,"�' ,\:1 .,:.�" <' ';� ,:;. _':'1�:.:,; ... :.

. ,Ó 'Gl"upo , Evec\1.tlvo "4<1-
iridú�trlâ M�Cânié4. Pe$lj.da.
�::'GW�' 7 'çO�t+1i �f4
qiJ;�ja. 'fá.P'ric,Q.," fle f\a;�f��
.ueut�· se:"mudasse: {l'ata';' aé.'"
i().' áori�oIité. " ��s�ti.' ',.: Úràia,
assoC�a:nd().;;se .' 3:Q 'gtu�p De
�eihi9rv�IIiept.<>, -: d�:· .: ·M.1n�
Ge�s .-:.... ,DiínvtiÓ,� ·d.�v��
'tj::' próçiu�1f', '�àtl' ;lQ��, ,\ÚlOO
ítàtores "dê 7� 'e'· ii25 cà.vli':':
lo�.· i2' �ilhõeS 'de d6itil'�S,
setaó ,ga,:stOs : per.i.·· . �utz,
àá;· iúnpl1à,çá.o.· de "suas '. lni:
tâlaçÔes, '�uisiç'ão de "xiQv�s '

éqti.iP�ilOt�s � !lá. 'trans{€;
rên��' (iá', fábr\éa �4ra.

'

�
eapitai das. a. 1. t e'r o s a.s .

�AABej"
!'. , .

�tiMENTQ DOS, '

RE�,IO,$·
" .

,QÇ.4NTO 'RE.f��()l!'l,

':.
..

. .: "/

i A talta d� .op'je�vidade
4é�L'I';".s ·I.vi:i,.�� ....p !u1(,J.'..

-lU�lI'''''U ,ti. ti,t)i,.••",o �"'�.ll:.a
as .y",..eS ..�....x..J.ú, ..,.1;10 .,,�u-

�...�; COu .......�"'c)�· .iUa,..�c.:!�r
�, \;U11'I.\IU1,

,
.

wc 't::":��t>�oJ,
.til.úú��c '::'�L��i-�t:' iwú ." ��
alu:".L�t;,ü.lIV:l '�vt:> ��'Ç��b, ..t)ç •.1.l

, ",' �
" .

v�riúl(a"�uu:;' a uj,;�<:.1Vll.�,-.1O;:
ca '

. a!·i5 ...1�!t;,,:,"!j,'';':'V., ..,�ca..

me��i� .:os 'ª,I.nÍlt:':�\Á)S V'e1"lU

ca�v�' ,u(;J�
.

1.1.í:�..�.i� a..O,s,.. ... iP

it:��1.��' ���:���':.��� �t�
sal",nos .: "a.tUIJ�l!l o ..onj.Ul.

. '. = • � , • ;

....... a. . �'t:d. • .(...éI.""C, uO� .:u�•.:'d(J.s

:10 . Íl:i.�Ud v:; :;,a.';'l'�US. .,� lJa:;.:

ill:'.L�':()}' �,u�c••�,�i�r:n,· :1�

,�:�.. \.,,,,;
. ��.q_<f"'�'� ü:;: j;j,�"'5Ut:l..:)

•
•

" o', l

.'es�� 't;.a.ú . 4. "'.,.:: ..ttww..+c••�ç

'oo:..�e."'...uo, J �·�u�� w._.+
Q'U'ú'Ul:! .al·.�.éI.S. l:l.<WU�luoi·

. U

" ,

1" •.

',"

< .'

.

�CADERNETA;

.> ..' EXTRAVIADA
Extraviou'6e a Caderneta.

fio . 80216 ..... l' série, d�, Cai

xa EbOllômic�. .Federal· de

8mlta, catarina,· 'pêrtencen,
;;e. a s�a. Franci�a' Bertto
.� Silva.
Ji;streito, 22.8.64.

26-8,

_......;....,----��.

,CADERNETA
EXTRAVIADA

�erdeu,se ,. ,a. caçlerneta
n° .6531' 2a série da Caixa

Econôrt,ica FederaL Pede·se

..a quem acha-la, entregar .ii.
mesma Cai"a.

·.Qtiaf14Q�:,'á�"exig�:confôrto, bél'eia;':Classe,:;
".

"
, _'. . ;_ \,' ... ",' '.

� \ ,':" .'
• : '." l' "

LuiZ Abel Silva é aluno do lo. cienf
.fico, Á, do Institu�o de Edu�ação "Dias Ve·
lh�,"" es'cteyeu o poema que publicamos.

o caminho' tortuoso ·e poeirento
Desenrolava_.se' em frente

.

Divisànlos, numa . curVa:
Tapera i-âsti�a coberta
De fôlhaS 'Como,' telha

Cine· GLORIA
(.Estreito) .. Em. tôrno:' galinhàs magras

. Brincavam' a terra .

A prbcurà de, àUmérito
,Um cao sujo contemdava
O' .dia sem fina�idad�J

• '.' \
...

"

ORGANIzAÇAC> .'

o projeto' (te 'Reforma
tributâ.riá� qu� .d,evei:â. t�r
a sua H�dàÇão: final terpê.i.·
nada ' ílQS' próxinúls :. dias '

pará ser apresentado' an
.

.,'. .,"

Fone: .6252
às 5 e 8 !1s.

Ãnthonyn Quinn
Silvana .... ifangano

BARRABA'S
·Cinemascope.Tecnipolor
Censura até 10 anos

ORA.·. 1EL!� L. PERE.Ul,a
UIU,Ci:I �Jt.h)U "o.lUl fi �.),. \h \. Jl.

. allca� e \dultCls

ConsultÓtÍo: Rua' Tene:1tE'

Snve.ll'b an - , n �"dar
Fone 3798

Atendt.\ rtiàriflTY)p.nte d�s lI:>
·.lls 18 horas

.

Bátemos à,portá. gtósseira ..

Mulher atendeú desalinhada
,

Face fcla dor"" ptáilto . .

.

, . ''';. ..' ,., � '

..
""

'

• \!

Cine 'fMPERIO
,(Estreit()) .

Fone 629;

, ,:"#.," ,"

A' luz de ÚÍllâ 'candeia'
rrUrilináVii' \�; �p<>sento
Cri�nÇâS� eSfo��.d�s,
ÚIhaváÍri

.

anrniradas . '

.
-' ",

� .

às 3 hs.

'�dUSl \IameIi tE'
marr�d8

Stanley Ef!.ker,'
John Crowfórd e:":l .

A MANCn� \TEiw�. .'

CQm

--------,� .....

VENDE-SElIammerScope
"
censura.: <U,é JS

Cint' IV\.JA •

'(São .T1'��)
àS.3 h'i.

Terl'V ThOlYl'l5

aho.s
,

, ''- ", ,.., ( .� I

': 1 QuaH�"ae:Casal - 1: quartô de so't<'>it·c
,1 'gUarda;..R�pn.a �;' 1 : 'Armario 'para LhTt·
1 'Cadeira' d'e' Ba� a1J,ço - 1 CrisJ.aleira Tra�3:l'

�a, Alélllleda; �dolfo 'l<on der TIo 11
24 ..8·64·

, '

(1 nai estava morrerido
'

. Naqu.ele ; cant()
•

do ml-1pdo ..

'�.' .....
."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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49 LNO� O� lABUTA

CONSTANTl EM PROi

OF "ANTA CA1'.\IUN \

- ,

REDATOR
Pedro Paulo lV1achado

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES"':""" GILBERTO NAHAS

GILBERTO ,PAIVA

COLABORADORES
RUI LOBo':_ Mn:rON F. A'VILA _. ORILDO LISBOA

MARIO lNACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI
ABELARDO ABRAHAM

,r �------------,------------------

J Jogos, Invictos,
.', .
�� l'-f I' ,ri'" f' .:.,,,, r

'. k�:t�l,tj:\t!:," , . . ..

.'

. '

J
"

,

"

"

" RamÓ:$ t9tantinh3 a Três AhOS
minutos

.

de �-oVnnéntàd!t·· de<.e,sobr6'1;ud9"éoés8,0·e cal- '

.. _, .. ". , ;; .. ,,'
e renhida pe:leJá; éh�ga�7js . -. ma; , o' :que ;'n�ó: ,- aconteceu Foi' desdób�a:.da. na. noíte : da: Federâção: Atlética' 'Ca-
à conclusão". 'de' ql,Je,a;')-�l. .: -Oent; na, sélima pág,

'

.' de sexta-reíra . no estaenq tarinei1��, ,à".,péIniitimâ 'ro-
per-ioridade·;tecÍÚCa.,>'do: 'Fi.., " " _. '.

.,., -,.',
. ,-.- ". ,l,� dada>..40; 'q�:mpêo.na;tP _':s'�lo-

.

gú.eir�nse '��Úre.i!e�o.�-�.·'e:
l

/d�";. '2,:":.�o
..

?�;-....
,

" nísta da: -'l-lhà/:�RiÔs �esul-
príncípío ao .fim, quer atá,.. I�" \ .'. tádos' :POd��ós'�' défÍl:ii� a

cando ou.' defeq<:telldQ, ';0 y.' .

'

conquísta, :d�.. Útuió'favorá-'
que, uma i'e� mai$i vi:lto vél áO".Doie;de Agôsto, ca-
atestar o trabalho :eUc1eti- so. con�egúisse �tri\mfar dí-

te do preparad�r que .' em ante' do Caravana do Ar.
boa hora o ,Vice-c$.ã�, ,T�mbém a' hÍ-potese de

da cídade foi buscar 'eln o E8poit� CIuÍle . Met.ro- transportado para o Hosr)i- . um erripatev na preliminar
Pôrto Alegre. . "'. pol fêz a�1ÍldiCação do a-pi- tal, entre :Pa�a:'.�amos e In-

fato, analisando-se A esquadra alVInegrO;; d-ê- .tador para '�iiigir, o -prímei- --X-- dustríai -e '. Doze. de A:gôsto
o que. "� os noventas monstrou à.rr3J9, '�-n�Ç�d�- roo encontro �oll,tra o' .Grê- x -oaravana dei Ar, - dava

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

p. to Alegre dia 2 A equipe borrosísta luta condiçÕ:es .'aos .dozístas pa-

Placar E.scorfivo do ·P,'â.fs'
.

":, ; ,\,:;"" :��i�k�e;�n�'o a t9dOS � agora com um sério pro- ra·:'fesfe'jaiem.-a· conquista
.

t"i
..... '.; _ ..

,

:"-nd'cou' '0- tu blema, pois o goleiro Ja·üne . dó. titu�o"rior ,a:qtecipação.
CAMPEONATO CARI·OC.i... . .. .:-

", ' r -C!LIlJ.peao- '1 1". v
-

. .

n. _ '. . ..... ,', , . ibãtonen-s'e': �delcio. de Me- também está cor.tundído, Na' prelímínar o' Paula ra o Caravana.
DE ASPffiANTES No Mara.�aJlã �él'ica:', 1'i :ne�s, qpª�dQ, toãos , espe- devendo' retornar ao arco Ramos Çl.P6s· estar perdendo Final, triunfo do Doze

x Flumine�·o· .. ; .'

ra\t�i:n .que.,fÔ$Se 'JlO:vamente Leibnitz já contra o Im�i·- por 3!x '-1,' para oTndus- por 5 x 2, com gols' de
No Maracanã - Flumínen- Em Caio �rt.:ms, . .,.;..., cà'�f;q, Wâ.lter: Vieira, em: face da tuba domingo na cidade tríal, ., r�agíu : e conseguiu Maurílio e Marcio para o

se 3 x América 3 do Rio' O x Botafoiút ti
..

"

sua -boa conduta 'em Curí- portuária. igualar .
o 'marcador em nõvo campeão salonista da

Em Caio Martins - Canto Em Sao Januá,i;Q :,_;.' V!piv� ,
. ','

--X-- 3 :x 3,' a-pós o 'clube dos ra- . cidade e Prenda para o

do Rio 1 x Botafogo 1 da Gama J'i 01�r!a',r' �'. tibâ... ---":::"X--·.'.·
.

As eleições no. Ava1, pre- paz�s dá 'Indústrial' sofre- Caravana.
Em São Januário - Vasco Em Fig\léira '.:,dec:,:MelQ';_ '.'0 :ar�ueir�:' Dire;eu, que vistas para dia. 30 do cQr'; rem vãrias ba,ixas devido a () cl"hp campêão formou
da Gama 2 x Olaria 1 São Cristóv� .,� � ':ror�- 'estava sendo< 'cobiçado por rente,'é o assunto de maior contusões 'de:'seus :jogado- com: Alva�o; Biazotto e

Em Figueira de Melo - g�sa 1
,

.

.,- .
. :' "vãriÔ$ clú�es de Santa C.a- ,comentáriQ na cap�tal .' do res:

\
Lauri; Maurilio e Marcio

São Cristóváq 1 x Portu-
.

"',
".', :"." .. :;, tâiina;'.e$te�.e treinando no .Estado. Na. part�da'de.fundo, an- (Flavio). Arbitragem· do

guêsa 1 CAMPEON�TQ ,rA;�r� :aa:ttosO; em·Itaja:í. ,
Uma corrente 'deseja (t' ,

-

DA DlVI�O E8fEO�' . TratQ.-S�' de l!m grande permanencia 40 at'lal
'

pre-

."
_

' ,

CAMPEONATO CARIOCA No Mo�i' - \�:��WP'J� VlllO� e.:.q»e já ;defen<i�u!lo sidente Nicolino T!"ancredo, ,"�_�.
. I

DE, PROFISSIONAIS Co�t. _na,���!á;;, ,�,.'" seteçâo �',_pa_!'8;ná.,\ pirc.eu, .oujira. apeia (). nome-do. Dr
__ ,

'
' ...

M�t'rop-�'-e- Gr-�m-'-�o---F�girán{:a}';�"'Daià1:� ,.,' ::�17Jl:a:�����-.F�:::�:t�tó.�utr��ome:�::- �:� �.�._ �'- -"1?�a-- 'W'. ,

,'.' .' "', di> .-BaiJ;r.oso ,já qu�' sofreu o de Hudson Rosa, qua)pre- .- L�
"

E· f b ,I Bd .p I
.

(. ·B· ·0 "

.:
.,

" .;, '.: :. . s.eri,á con:�s�,? num cho�ue t��d� também �on{!o�er as
1

'
.)

•

s a efleCI @àS e a· .
..

..�" . _ : COln' Pel,"eirinha tendo SIdo . elelçoes 'no' alv� cdeste. '
, ,

Como é do conhecimento d�.�d�;':M�� .... -i-·-·-· .�_:
b an e'nc'"Ib"llid'lde' sa�:���Jiid!;I;eãP�a�6� ���:::�o s�%�5·co:��·��r��

tror'ol e Grêmio deveriam' jogar' tio Pt��i�( ,': .F,'m�nca que rou I V ··r rianopolitand' de futebol àe didato. Para nós embora
. "', .; .,. ,

"'d' ,'"
'

d' FI
· salão a eq)iípe 'do Doz� de' tenha se

.

·tdia �O. em .pô�to Alegre, �a priFe���;����. {', :','; '. ,.0. umlnense 9 Agôsto,. quebrar esta série q'!lalquer �r;::��eosdo/���
da serle, em dIsputa da IV Taç�'J3r... as�l; .. -.', ",',' -. Q �a:mpeonato carloca de ,ria por 2 x 1, após est,ar

de' titulas, a9,co-nqulstar, bes da ilha, .
não é canrli-

T 1 ' ,por antecipação, na. noite dato para á 'épóca quandoo!lavia, segundo notíCias 6�uhd�"d(' f�t.epol}. tev:e m!itS u�a 1'0- perden<;lo por 1 x r. O Bo-
de 'lIext.a-feira últilPa., o o Ava' tenta tornar':'se" "0'.:,_

C· ,
. ., datta completada na tarde tafogo goleou_' ao Canto 'do '''''''

rlCiuma a diretorI'a do M'et ' l'-�" · .} ..., '. -
.
:

.

,,-.'''' . gala.rdão máximo da ' tem-' g-ante" co'n'strul'ndo seu es-
.

. -.

. r()�., . F�ye.l d.e'.�onteolltem; 'No 'Maraca- . RiQ pôr 6 x' 0, co!p quatro
aceItar d_._e comum acôrdo com c.a "dO,,:GiooAnu'(, . ni;.o FhmUne-n.se perdeu a gols' de 'Jairzlnho e Portu:- porada, :�ô súplantar o 'Cíl-- tádio. b "velho" avaiano,

.
.L � - '_ •

t
- rava'na do·' Ar' por 5 x 2. não possui o vigor necessá-

a transferência das' datas estabêÚ{'(f '.' <r
.

s�;.D?n�ção 'de l�d&r isQla� gUêsa e Sao Cr:1S ano em-
'. Numa: de nossas,' próxi- rio para. à árdua campanh1.

C i d - .

. .' ....,. '

.. rCl :'�>�: I, <lo; � InVIOto ,�o �er <;letrQta- nataram por' 1 x 1.
mas édições .estaremos dan- de titulos patrimoniais,on e eraçao Brp,sIlelra de, :QéspQrtos�:' .. ; , .•. Q.i):)elci Ahtérica por 1 .x Q, Ap'ós: e&tes .. jogos ficou'
do detalhes a, respeito: des... embota; tenha sido em seu

Assim é qVe Çrêmio. e·Metr�p61'�jQ,g�ã:(-, ... �1·�ntO:,:;:,a$��n�lado ·1f' fSl�Cna,dçOa-·o�d...,.OssegculiunbteeS ..

a ,classI,- ta oampanha, que levou .0 '''reiI\�do'' que o clube . se
" , -'.' ',.'

'
.. ,.; /"', pe�ali-qade lp.axlma· por 1 b d' J

-

p' t
/

a prlm,elra somente �o dIa 2.,� ;se�.m.,;b.�t 'Ó�Jbe.rt, :9Qmetfcia no pOI�- 10 'lugar _ Bota�ogà
.

e
c U e a rua oao In o ao lançOll- na luta. Fala-se que

d 01
.

.

'. . titulp ,mái:imo ,de 64., o político Fernando Bast:Js
no esta io ímpico, em Pôrto Alegr,e��' " t��t?:�p�l.,' ". ;.' " FI2�11·nUegna'·'rse�°Amm.. e�rlcl?a·P·com '

.

está com muita vontade e
: , "·'.é:"·.. ;,:;;. ,Nos deÚ)8,is,jogos; o'Vas- x ::k- x

..... "-- ....:._ ..... \'>,�' ';';�" ,::, c� �a, ..�ma;-xenceu aoOla- 4 �� ��g�r Fhmengo, �re����:�Qu�o�e�rr:�a �::.
Campo -Grande e Bonsu�es- A� sagrar�se campeão da

. t.aforma notRvel' etc. O fato

so
.

cóm. 6 p 'V cidade" na 'nOite de·sexta- é que também não merece

4'-' "�u:&ar: - Ballgü· CO:P.l feirâ,. o 'Clübe Doze de de nossa parte a sua' indi-

8 p.p. .

, Agôsto; :terã á 'iricumbência cação pois raramente poli-
50 lugar ...::._ 'Va$co da Gl:l,- de representar Florianópcr tiGa e esuorte se fundem,'

ma e. Portugu\:)sa com" 9 Us, em' mais 'um Torneio nestas circunstâncias, com

p.p. de âmbito: estadual,. o .já êxito, Hudson Rosa é' o 011-

60 lugar - _Olarin:'e Sã.., conhecido :\"IVO VARELA" tro candidato. Avaiano fel'-

Cristóvão com 12 p.p. que êste ano' contará com renho, jovem, idealista tal-

70 lugar Madureira a participação das seleções vez o mais
.

aconselhável

com 14 p.p� de ItajaÍ, que elimirtou r nos três, porém acredita,-

8° lugar - 'Canto do Rio de SãO. FranC.·iSCO do sr' "l10� qu:' dificihnent3 acei-

com 16 p.p. a de Blumenau que des t.ara pOIS ern ontros tem-

classificou- a. de Brusque,' pos, foi cOl'lVidpdn para o

Joinvile; que, será a sede do pôsto e não <:'ceiti)u.

certame e' Florianópolis que ',�54��'
Quinta .. ,feira - Flamengo estará' sendo representada

"--�"""-,,,,,,,,,.'''''-'''A'''''!P''''''''''''''4__IIIU''�!!lIA:, x Vasco da Gama pelo Do�e de Agôsto.
* Residência de 2 pavimentos com 125 m2, cada. 3 quartos demais depeo- Domingo: ",Fluminense x'

tlências podendo fazer outra residência (no térreo - Rua Tobias' Barreto - F.... Portuguêsa
elto. '_,,,..,.,,,,,:,>i'iIJ Madur.eira x Amé':i.ca

lo Sobrado na Rua .folio Pinto com eJ\léritório e hulcfos -para o mar'com gran- Botafogo. x Bonsu�esso
Ilt· depósito, Bom ll�t'a renda ou edificação - Grande inveStimento imobiliário. Olaria :x �ão Cristóvão

* Residência tôda de pedm com' vista para a baia na Rua Mària Jtl]Ja Fran- Canto do Rio x Campo
co - 3 Quartos. Quintal grande.

.

Grande. '

* Residência vazbt a roa Ten�té, Sil",*,� oporiunidade para bom. negócio. ,

---------.- ......;...;....._ - ........__

* Por motivo de ser transferido,d�sta Clda�, vende-se fina residência' com A·t·.·e· ·a-:.o, ·(ro'n··I·s··fas··.·Esp'o.rf.' iV·..·O·S· ,

qmpla chacára, jardim e horta bem cuidada. Rua Santa Luzia jurito a Cidade U

Universitária - Trindade. FinanciadQ em 20 ineSes. .

. •

'" Verdadei.ra peChinCha, uma, grande casa -= va51a ..;_ bem divi�da com, ga-,
t'aj!'em no Bom Abrigo - Rua Theofilo de Alm.ew8 junto a praia. Preço à vista eiS
2 500.000,00.

. .

....Ampla residência. com 185 m2 de ám uttJ.-. amplo� living - 3 quartbs e

dpmais dependências - armários em�ttdos' à oRQá Garcia, esquina : cIà Rúa São
José no Estreito, parte financiacta.. .

'
"

� � R R E l'lO'8 A V E N'D'A �.$ii._n&;��,i'��
.. I

(.J_ J .�-: �;�
.

"� ..�q'.M#,M;f.i\,g.•.,*,*
.. Lote no Jardim Atlântico. �ptt.dQ. .� leealfeaq,o.

'-- ,

".

* Lotes nos Barreiros e no AeróbOrt...- Piftant,ladnl.
... Oportunidade única: Lotes nos 'BarreiroS• .,nSxfm08 k,rua Max. Schtamm

,,_ Prestacões mensais de Cr$ 15.000.00.,�, � II! X 29m. '1'8�,_firme. .

• TERRENOS NA LAGOA:� "'".lIÍIitÍbor-íooa� da�w;.
e:é)a, local tranquilo e-prestaç1Jes .mePals 40 ,"', . lIO!'lIO;.·

.

.{*i��,_: ��!."': "

� '-:':'.';' ", \" -,'

" . ,

r
",i'

.,
63
r':·

O'
.
O estádio da rua Bocai

uva voltou a ser palco de
um encontro de grande
envergadura que por vêzes
prendeu a respiração dos
aficcionados, príncipalmen
te dos que torcem :Je'as co

res. alvinegras, que anteon
tem voltaram a experimen
tar a alegria do triunfo que

•
o pelotão dirigido tecnica
mente por Joni fêz por me-.

recer.
De

síosamente aguardada- por
um grande 'público; prelía
rarn Doze de Agôsto e' Ca-

ravana.

O conjunto dó. clube , da

Base Aérea, 'abriu a conta

gem lógo .nas primeiras.
manobras mas o Doze a

seguir igualou para sair

para frente comandar com

relativa facilidade o mar-

cador,
A primeira fase terminou

com 3 x 1, para os Dozis

tas, marcando Maurilio 2,
Marcio para o clube da 'Rua

João Pinto' e Comicholi pa-

PRóXIMA, RODADA:

( A S A S A VENDA ;x X x

x .X x

Como' vêmo!l' o caso da
escolha para Presidente do
AvaL aindit é poblf!mática,
a ni'ío ser, que' os avaia>,\"'s

desejam· eleger um ca"di

dl;l.to '. qualquer sem analisar
a pespectiva. que se descor
tina:, para' os. alVi-celestes
de se '.tornar uma forca re

almente poderosa, segundo
os noti�iários que se conhe
cem de venda dos tltlllos

patrimonias que vêem ten
do . uma magnífica aceita-

ção:

No próximo " 'dia 30, os
.

avaiarlOS estarão eséolhen
do o presidente azurra para

Contmuam abertas· 'm�·· inscrições', ac

concurso de reportagens instituido' nela As

sociação dos Cronistas Espórtivós de Sanh
Catariná. HA EVOLUÇÃO DO ESPORTE
BRASILEmO'. - Viagem ao Rk>:de'Janefrc

Hoje, o campeonato sa-

com,pa§sagem e est,ada por:cmita dare.B.D . lonista da 'ilha chegará ao

eis'o prêmio a ser conferidó-ao:veRcedO'r.- O� seu' fim. Na prelimiflar Q

sócios 'da'ACESC devem' remeter C!.QIÍ's' tra- Carávana. do Ar vai enfren-
,

�..." tar ao Industrial enquanto
bálhos' à. sede prô\iisór;a da entidade, altm que , Doze já càm o titulo

do Edifício "Chiq'_uínho", em._ ciI!.CO ,vias,. m?: conquistado, enfrentará ao

,. Paula Ramos, atual vice-

sinatura�canstando: em fôlha à p�rte. ;f!,hider.
,;.' ,

x X x

guíntes jogos:
rndustnal x Caravana do

Ar

Miltom Lemos do Prado.

Após a realização da pe
núltíma rodada.. eis como:
se apresentarn-çs clubes na'

. Doze de Agôsto x Paula

tábua de ctasaírícacâo; já· Ramos
com o titulo decidido, em

favor· do Clube Doze 'de

Agôsto :

10 lugar -' Clube Doze de

Agôsto com 2 p., (campeão)
20 lugar - Paula Ramos

com 6 p.p, (vice-campeão)
30 lugar Industrial

com 9 p.p.
40 lugar - Caravana do

Ar com �O P.P·
A próxima rodada, que

será .

desdobrada na no�te
de hoje que marca os se- "

SOlA MAlS Pf!�ITA OOIlltASll

Como está consfituida a nova

diretoria do Ipiranga
Recebemos e agradecemos o

,

ofício:

�"Florianópolis, 15 de agôsto de 1964
TImo. Sr. Redator Esportivo do Jorna1

,seguintE.

"O Estado"
Nesta
Prezado Senhor

Cumpre-nos a grata satisfação dei co
múnicar a V. S. a constituição e posse· dr.
Dire!oria do Ipiranga F.C ., que regerá 0.'

destinos desta Sociedade, no período de .. ,..

31�7---:-1964"'a 31,-7-196-6, cuja composição 1.
a seguinte:

.

Presiden�e de Honra Dr. Aderbal Ramos dt
Silvá.

.

Pr.2sidente - Alcino Vieira
10. Vice Presidente - Aldo Silva
�o .. 'Vice Presidente - Prof Arí Ocampe
1\ ir '

.l':lore -

S.eC'I�tário Geral - Elinor Silva
lo. Secretário - Orlando Bittencourt
20. Secretário - Orgui M.' Vieirra
Tesoureiro Geral - Ernahi Rustkosk
l?Tesoureiro _._ OsValdo Goulart
20. Tesoureiro -. DeolindJo'Cunha
Crador - Deputado Dib Cherem
Diretor Geral de Esportes - Jorge Hazar
Direíqr de Im!>,. e Propaganda Jornalist2
Maury Borges
Gllardª .. Esportes - Antenor Cunha'

COMISSÃO FISCAL

Presidente - Alberto E. Becker
Membros - Pedro Lapa e João Maciel

Esperando éontinuar merecendo d�
V. S. a

�

costumeira e habitual atenção corr
que sempre fomos distinguidos, permanece
mos a sua inteira disposição, .subscrevendo
nos

, AtenciosamentE
Elinor Silva - Secretário Geral
Alcino Vieira - Presidente

AVAl FUTEBOL CLUBE
De acôrdo com O att. 31 va· s/n, para ' a seguinte

letra (a) dos Estatutos do ordem do dia:
Avaí F.C., convoco os se-· Prestação de contas e

nhores membros do Con.-. eleição da Diretoria.
selho Deliberativo, para' Florianópolis, 19 de ?,gô�-
uma reunião ordinária no to de i964.
dia 30 dO corrente mês, ' Dr. José de .Miranda Ra

COll_l início às nove (9t ho- .mos· - Presidente' da Cor..
ras em f�Uá. �de adminis- ''[ ,'elho. DfJ)lberativo
�rativa, sito a" rua Uocait.'- •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Atualidades' & frente
Churcbill deixá a vida po'lltica

Acompanhado -pelo Ca'P�tão L. P. 01'1' f, ',Agric�ltural DeVel?pment em
" . " R li

.

d
. Washmgton depoís de apre

por s�r o D ley Williams.conservádo- sentar Q trabalho UM MU.

res, Winston Churchill, compareceu à Câ- \NICíPIO
-

DA ZONA CA-

d -

' CAUEIRA'- ASPECTOS DE
.mara os Comuns pela última vez.' FiCQl' ISUA SITUAÇÃO AGRARIA.

sentado em sua cadeira durante 45 minutos Tem' participado de uma

b d
.

d
serze de reuniões . técnico

com a ca eça esc,ansal'l: o na mão direita c: cíentífioas, Com freqUênCi�
ao término da sessão, dirigindo-se para fors p�Onl1ncia palestra, a con

d P I t
., '.. víte tie organízacões VIII

O ar amen o, y,ITOU imperceptívelmente � Publi';ações. "Des�nvolvi-'
ca�eç� eI!Í direção à presidência, num mude Imento dé Cornunídada", Re-

gesto de adeus.. ' -vísta Gleba; "Desenvolvi-
• ,,' " I •

mento de' Comunidade co°,
Churchill completará 90 'anos neste mo Processo Edl,lcativo",

.ano, (AABe) .Inf�rmativo Rural da Fede
raçao das Associações Ru
rais da Banhía, n'' 1.1962.

Relações' �Óblic,ás Congresso Mundia "Um Municínio da Zona Ca

caueira tl.a Bahia - Aspec-
tos de sua Estrutura Agrá
ria"· (monografia), "Estrn
tura Agrárià na Brasil";
"Sociologia da Vida Eural",
Revista de Socíolozia". Pes
quisa Social - Textos de
Leitura, Dois volumes, Edi

pão nretimlnar rnimeografa.
da do Instituto de Çiêneías
Sociais." Salvador, Bahia.
1964,

p f r
Conto da 8 pág.
laboração didática:
sos de extensão e aulas).
"Introducão ao estudo da
Sociologia do Conhecimen
to"; "Tendência da Socio
logia ,Conterlporânea"; "So
ciologia da Vida Rural; Psi
cologia Sochl; Pesquisa So
cial". "Sociologia da Vida
Rural"; "Introdução à So
ciologia da Medicina". VI.
Reuniões Técnico-Científi.
cas é Associações Culturais.
"Simpósio sôbre Nutrição
Infantil: Seminário Latino
americano sôbr� Metodolo
gia de la Ensenãnza y de
la Investigación en las Cien
cias Sociales; Seminário
Nacíonal sôbre as Ciências
Sociais e o Desenvolvímen
to de Comunidade Rural no

, -�rasil; Encontros Regio-

Professor do Seminário "De- coordenadores do Ciclo de
senvolvimento . e Organíaa- Palestras e Debates sôbre o

ção de Comunidade'! (1962); Brasí! Contemporâneo... "

Participação, como um dos· 0'963). Pazticípaçâo oomo

(1962-63). Coordenador" e um dos coordenadores, do

(Cur-

nais de, Educadorês Brasi

leiros; V'Reuniãp Brasilei-
ra de AntropOlogia; Semi
nãrío Nacional .sôbre Méto:

dos, e 'Técnica� Aplicados
aos programas de Desenvol
vimento das ,Comunidades
Rurais; Coordenador da III

Reunião Nacional de Presi

dentes e Diretores TécIÚCO
Adminístratívos do Serviço
Social Rural;' Convidado pe-
la Agency ror., International

Development " para partici
par da "RotÍnd' Table on

Culture .Bhock ".. and Social' '\,

Change: The Research Po-

.
tential for Oonductíng Stu

díes of Contempcrary
'

So
cial Issues in Americas. Mé

dico; etc. etc, etc. VII. OU·
foras ativid:âdes: Professor
do Curso' de Tre1n;:tmento
Básico em' CiêncÍ..!ls SOCials

-

- .....

Vende-se um fovão .a lenha para; Bar- €'
Restaurante, marca BERTA com 2'_bucas'-df
Io=o 3 f'Stl1fR�. Ver tratàr BAR ,MARGA-'
RETH ESTREITO.

1.9.64 , '

lJXMBRETA

Vende-se uma em perfeito
tar pelo fone: 2605 ou 3978.

27;8.

estado tra-

"Seminário sôbre Lesenvol

,vimento e Organização da

� Comunidade". Salvador,
1963. Coordenàdor e Profes
sor do Curso sôbre Sociolo

gia e Medicina (Bahia),
1963. Coordenador e Pro
fessor do �eminário sôbre

; Realidade Brasileira, Salva
• dor. Consultor do Inter
) American Committee for

OFERTÃS
OF6 TAS

. ,

OFERTAS
:0 FE R TAS
OfERTAS
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS

SEM'AN,u1
S li M rJ
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
SE M A N A

SEMAN,A
SEMANA
SEMANA
SEMANA

DA
A

DA
'DA

,DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

MEYER

AFORMA CERTADEFAZER ECONOMIA

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

CASA' VENDE-SE

Tratar no local.
Aceita-se parte financiada ou, apartá- ,

mento como entrada, '

'

,"
Grande terreno para constru'ção.,

VENDE-S,E " '

Uma casa com 2 pavimentos, 'à, !!uá" A1ye�:
de Brito, n? 50 - Tratar com o sr; José
Amaral Filho. Fone: 3425

.�

Soraya:
, Com o instuito de passar

,alg;umas horas, descansan
do e fazendo compras, So

raya e seu atual noivo,
Maximiliano Shell, desem
barcaram de seu iate
"Sayonara" no pôrto de

Ischia, Itália. Não -conse-

guiram seu intento porque
os caçadores de autógrafos
logo os reconheceram não

.

os deíxando cumprir o

comí-ínado. Soraya, que na

Itália desfruta de um gran
de cartaz, está sendo cha
mada de. a estrêla sem

lic'nde assinado pelo Gar

rlr cha, o médico fará a

in, ervenção cirúrgica G,:IC o

Ql." que precisa, pois não

pc-te assegurar mais elo

que 60% de possibilidades
na Intervenção que se fr z

D' ssáría nos joelhos do

Mané, (AABe)

filme, devido à película
"II Segre-to" que Lattuada

deveria dirigir e que até o

momento não foi iniciada
e PPn1 se sabe. se o será.

(AABe)

Gente é notícia

RENOVAÇÃO NOS, QUA-
DEOG D.n:S 'JU:t.-TTAS DE�
J�LGAMENTO ,E REVI-�
8AO EM NOSSO ESTAD0�
Para conhecimento dos in-�
teressados é mui especial-�l
mente dos síncücatos, va-�
mos transcrever a Porta- I
ria 689, de 11 de' agôsto
corrente, do MTPS.
PORT<\RIA No. 689, de 11
de agôsto de 1,964. O MINjS,
'l'R'1 DOS NEGOCIOS DO:',,)I
TI? ABALHO E PREVIDEN-i
CIA SOCIAL, no uso li!] \
suas atribuições, e tendo'
em vista o disposto no art. '

70. do Decreto no. 54.067, �

de 29 de julho de 1964, Re-:':
SOLVE: ;
Art. 10. - A indicaç�o�

dos representantes dos �,e-.',.j
gurados e das emprêsas nas

r

, Juntas Interventoras (JII
nos Conselhos Administr9;
tivos e Fiscais dos Insti
tutos de :Aposentadoria e

Pensões, prevista no art.
70" itens JII e IV, do De
creto no. 54.067, de 29 de

julho de 1964, lserá feita
na conformidade do dis1:'cS
post.o nesta Portaria.
AR,T. 20. Sob a coorden'l
C�() no Diretor Geral do De

partamento Nacional da

Prev.idência Socia], ou p�s
soa n_ue êste esnecia1mente
nO"jR'....ar. as Dirptorias d9S
Confeneracões intereSSllrhs
representativas de cateo-I'l
rl.,s nrofii:sionl'lis e e�rw'?
micas. indi('�n-ão ao l\It:i...,iS
tro do Trabalho e Previ
rlêl1cia Social t.rês nl'lm°'l

para cada um rios órpo51>l';
r<>IPrir1os no artiO-(l ::p,t,p-'_'
or, de acôrrlo com a l'ps"..."n

tiva vinculacão.
§ 10. - Q1I9nno se t-ll+"-

c'l� Q'rnno .... <'ío r"'��-;�� _'",

t,ivas no rarr>o. a S.. 11 ......lf-r ...;"

* 20, - Se a p,.,H�" -'lo "i",,_

dÍl'l'I.l estiver e11" ,.,,"'1....... '"

i .... t ..1"VRncão. cahp1"? !'lO """"_

Clltor d!"sta ,1"..",,.,,,,,,,,+05 _'",

'l'mr!J 0.<: fim! no (-I,.+i""n
� ::lo, _ "-1., f""""'ll -'l�"�,,,

;:I rti 0-0 e' SO"S 11(-11"'" cr'r.f.l f"s

conünuando fiel às suas

idéias, o governador da

Guanabara,' sr. Carlos La

cerda, declarou-se contrá a

"prorrogação �e mandates
dos governadores ... 0_ mi

_l1i�,t!o, ,Ç.o.sta _e. Silva, pre
,-e--crsáTIdo ---: eplágrecer" sJ'tQ
_.- qURM, -·(li�M, médiOO-Q1W'·

não precisará fazer dieta

para isso. Está trabalhan
do quatorze horas por dia,
o que lhe possibilitará o

ART. 30. As listas trímí- regime necessário.,. Fale
�"S deverão ser encamí- ceu 'em São Paulo o jorna
nhadas, ímprorrogavelmen- lista e escritor, Walter
te. atá dia?7 do corr=-fe FO'1tenelle Ribeiro, secre
mês de agôsto, ao Mínístro tárío do "Diário Popu
de Estado. nue psr.o1l1erR. lar", ., O inesquecível John
entre os pomes iI<>las cons Kennedy, terá 'seu monu

tar-tes, os renrese .... tantes monto inaugurado, em S.
('1l'l�sista� 011<> i .... t<>p'rarão '1,'1 Paulo.rno dia 29 de' agôs
Junt.as TntP.rven�oras nos to. .. Somente com 11m

C A,. e � li' nni' TAos e os certificado de responsabi
rel;'", ..�tlv ....s slH)lent.es.
ART. 40 Dentro no n'V'S-

mo ur!l70 p Rnh cnorrl<>n8,-

TERRENO
VENDE-SE

.:

Vende-se um ter '.. f10 me,

�] "lo 10 x 26, co ' 1; ,�sa�

(1j--madêíra. Ver I� tr-vrar 11<'

r-- a Laura Caminha Meira

7'1 Nesta,

Jlt DARCY ZANI

Derdisla
ATENDE DIARIAMENTE
."1.8 13 ÀS 16 HORAS.

FONE: 3678 - RUA CON

SELljElRO MAFRA, 53,

Comunicac[o do SESI
r

1.'erão inicio a partir de ::Setembro Cursos de: Bufer.
nagem no Lar, Puericultura e .óLocorros de Urgência, patro.
"',dos pejo Núdeo Regional u.o Sesi para seus Beneficiá

rios.

naig (l('l 'T'�., h., lhl) !'I 'l n;,·o_

toriS'lS ,-l,,'l 14'orl",.",,;;ps <>st(1-

dU'Iis inro1""i'lS!'lfl\1� nl' nl1"'1-

do fAr o ('\1 <ln o ev<> ..."tnr

cl!l' inter"".... ,.;:;n 3 Nnp. pste

jan1. pv<>""i:"<>'""o�t" s1Jh

motirl<>s a:nl'P"o",tf.l.rqO <>ffi

CO"" i ll .... to , a 1i"�,, tr{n1if'�

pfl rI}, '('\1 ii"
\
r",.",o"o ....h, ,,;;j O

pr(\fi�c:;nV\� 1 (\n o,..nVOl;;\-'l,,.i,,,n,

a fi", rI<> NilO " 1\1I';"";,,�"'n rl�)

tr<>'h!'llhn <> O"o"irl8 .... ,.I\:l Ro

ci" 1 nl'",.<>rl<l Il ""f'f,'h" rl ....s

('1"",,;d"8

as ,Tl1��;:)S

PUERICULTURA:

Namoro
Noivado '

Casamento

Higiêne Pré-Natal
CuÍdados com o Rescém-:t\'ascido
Alimentação do Bebé

Banhos-Mamadeiras-Vestuário
Doênças-Vacinas, Etc ...

..

I'I"t""""t"l'<>" ....ns ór"';; 0S

ei't"rlll";" I,TTP) rl"l'1 ",Oi:'-'''C

tj""{rn� T'V'I�t;t"f",!ô:: rlp A,nnc::,O"1-

t::lr1n'ri� p 'Do""C!;;�c:! "'(\C! t81·_

1T'I)S elo .. rt '7" ítom "11 r'I�

D",. ..."'"tn .,.,,, 1:.4 M17. de 29 de

i,,'hn fio 10R4.

P 11P A""'O I\",t'\ TT"TT('t(\· Na

(PARA MOÇAS E SENHORAS)

ENFERMAGEM NO LAR:
Cuidados com os Doentes em C'lsa
Farmácia Caseir.a

Pulso, Temperatura, Curativos
Injeções, Esterilização
Higiene Individual e do Ambiente

Doenças Venéras
nn"""f." ..... ; -,� 4e

,.o_.,.o�o_t�,.t5, f), ALIMENTAÇÃO, ETC, ..

SOCORROS DE URG:F.:NC':A):
Curativos
Queimaduras
Fraturas

,

Respiração Artificial
Torções e Luxações
Hemorragias, Etc ...

Ul'lra n,

pc::.('If"'\''''''''' r1n �"nlo,',""I+p'.

A'P'l' 1:.0 _ f'", i�rl;�"�nS

rcq� li�+�� + ...��Hn�� 'f'\� .fn�·_

m<l r'I",,,t,,, 'O,,,,t.,,.il'l p�!-qO

t:'";,o;t,,,� I)nC! ,.,.,oc:!mn�

ri+"C! ;.,....,'",,·,:J.1�n.,..,+n<: e in-

,..","",,,,",o+.:,..,q-i..:JI"t...t,., ii'"","U\ ....-O"l"'t_

to� �f"C! yt1i·Wv�'h .... .....,� ,.'Q�I!"II�I:;4�.t;tq

C"'1'\,..�tll ,...."e,. t� ...""""nq ,.:In ��

,... .. _1 .... _..,.. ..... .f.1'\ ""�"",,�l,.:l'!t 1::ty"P'_

',i"'�-";" "'-" .. ;.,1. '" õa leO'lsla.-

4.TENÇAO
Idade Minima - 15 ano"

, Horário Provável das At;las - Terças e Quintas das:
f.l.s 19 hore-a.

Ou Segundas e Sextas (IlS 17 às 19 horas
Ou Sábados à Tarde dar 15 à� 18 horas
Serão ministrad13.s 20 ai.' as aproximadamente

1\ 'O"'" a,.. _ 4" rlft.Hr'lo'l '" "IS

I"t"CU"'� n"""'�Qc!�(.'I ,.,.,0 C!o ",?� ...t4'i_

... "" ....O'YY.'! -1:3 ovo,..,."�n rloC'+-J\

RP,..:Sn t�""",h6.m n ... t'r�"""':-n -'.......... ,t'V,1" 1\1I';-��+,..t)
Hi:t,,� trfnl1,. " '1'" ...", <I, "'<!- ,,) JlT)'O,TII.TlJO .LOPlR&
coll'a ,-los "'l"lentes ãe (' J. SUSSEKIND
representação. 't ..

Maiores infOl:mações. n( Pl�ntão do SESI, rua F-eh
Schmidt 71 no horário das �,OO às 19,00 hóras diàrlame

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ia 1,de.

Entrevist�da a srs. lnezPoríinari Car-'

valho 'o prof. Nelson T. Nunes

Recepcionou
E!\I homenagem a Semana da Pátria, será inaugurada no

. pl'óxinl0 dia primeiro às vinte horas 110 Palácio dás' Indú�.
. irias, a Jl:lq:iosição Tupy, que mostrará tôda a indúsiria de

f('r�o maUável, il)clusive os produtos: das indústrias subsi�
.

lliárias. AJta!i'�mtóridades clvís, �ilitates c eclcsiásticas se

,rão convidatJas para assistirem a Cerimônia .de Aberlura. O
� Dirlor.Prcsi?-cnte Dr. Hans Dieter SChmdt, a�fitdão do a

contccimen�(I falará. na ocasião. Em seguida será.' ofert;cido
um Coquitél aos presentes.

- -
.,

,

.'br)f.��". ; ,:. ",.
<

;'
,

NO l\1EJ):prog:::ama social qe domingo na ltáclio Guarujá pa
trocin�do pela. Imobiliária. A. Gonzag�, 'foi entrevistaoa a

se!}bóra Inez Portinari de,Carvalho, irmã,çlo famoso pintor
Candido Portinari e espõsa do _Comandante. "Üsvaldo

p�nto de Carvall�o. Na importante entrevista dona 1ne2
contoú á, história vitoriosá. de SP.I,J irlfião·Portinari,

'

O PROFESSOR Nelson TeLxeira NUncs; Chefe do Ce.rhlHl:.
, nial, recepciohou convidádo$ no apartamento· do P,rocura;

10r dá República, Dr. VObley CoUaço de Oli.vcint; com wha
g08toS� feijoa$.. Entre OS ql,le P�rticipafalll: Sr. _e Sra. Dr.
IUario (Mafia Glivia) J\feyer; 8r., e Sl"d. Dr. F'úhio (l\�rla
Leonlda) Vieira; Sr. e Sra. Dr. Nilton (Eliana) Chercm; se.

nhora Elisa Co;aço de Oliveira, sr. e 8ra. Dr. '-ânio Colaço
(Marta) de Oliveira; Senhora Dep tado Ruy (LOIitdes) Hul,.
re; Costurcu-o Lenri; lUarcilio Medeiros Filho e lllILi.tos ou

tros. A simpática reunião foi �té à J10ite ao soiu -de Inc·
IIJtHas e,xecu�das no, violão Pelo. jovem �iarciliô IUedeiros
1i'iU�o. O anfitrião está de parabens, por ter 'I�OS proi}orpio.
nado o iníci� de um bom fini de semana.

. . .

Q COMAND�NTl![ "do '14° �. "0...�, Coron�l ':i�enS' de
M;onte Lim;:t. hOJe, pela ,manha,.,rece.berá os cumpr.imen
tos dos oficiais de tôdas armas, pela passagel}l'· do Dia
do Soldado.

o CO�1PROMISSO do Colunista para o ptóxl;no sá�
bacio ú na Cidade 'de 'Crici'unia, onde o Ci:TY��'ÓLUBE,
vai· promover .0 BAILE DAS,DEBUTANTE:;; ,do ·:=�.mL ' d�
Estado, COl�l uma.' elflga\1te, e bonita festa de

- 'g�l;l, -u�·;
,(�ont:il'6. com a presença do l1uúldo social daquc'1u' -Uda-
1fle. Naquele o,coiltecímentO á m�lilna 1110�a Z�Ú;j_na (;:1,

,sag:randc, completará os seus qúinze ànos e comél'lic,'G,-'
: rã. Em a,tlvidadcs Bewrly Costa, col::tboràndo cotn �t IJi

'retoria ·Presídida por Olímpio' Vargas.
. ,- ',,'

, BO;,m; no 14. B. C., será realizada a Cerimónia l\1i-'

Utat;' em COllicnioração .ao Dia d,o Soldado. LUÍ-l: .
Ai IrC"

d� :,Ltum e Sih-a, Ih,qti'e de Ca�::hts, .0 Patrono do IZx.ir

clt, 'Nacional, que hoje, será homenageado eltl todo . 'I

País.'
,

CARME1{ Dal Magro, a pri.meiru Rainha elo "'lfJà:>
Uco CatarinCllsc, eleita por pl'ollloção desta COlU1l3., vai,
casar no próximo dIa cinco com o Dr. Nagi,b, Abrunr:!1';:
cm São Miguel do oeste ..

ONTm:\'(, Jlesta Cauital. o Senador Jtctlato

da Sihra, recebeu "'_ visita de' inúmeros cOI·religioJl··: '. I'"
PASSOU por esta Capital, [.lro�cdc�1tc. (�a Guo;';;)'

ra, seguind.o p[u'a CriciI,Jllla, o Dr. Dücio 1\1:artig,�l:J.:�.U.

CIRC(Jl,ANDO nas bancas de re,istas e jornais
110YO nWllcl:o da Re\ista l,uso-Brasileira,' agora

11;igin.á social assinado por este Colunista.

FERNA,NDO. é Q garoto ql�e a "Cegmlha". deu

casal ClaudIo I Lia) Gunsco,

:\ C..Ü1AR'\ JUNtOU, (]f. )'llOHs, �_lrogrllmou
(lia sete de outubl'O, a, abert.ura da lU reira do

'lue durará até o dia onze {I.o lllCSl,io mês.

11:11:') (>

livro,

o BA 'TQUElRO 'Gell";o;io de Miram\a Lins Db::::;nr

'{i}_'e:;i(knt'� rio B::!Jl�O 11\[CO, hoje, receberá muitos ,'.'.1.\1),

primeutos pelo seu "11iv01'''.

E rou,' falar em "Ji.hrcr", bojé, o Sr. Jaime

também ,-ai ser cumprÍlllenta"'-o.

REABRIU o. Restauranle "TESINGTAO". (�o ;.. 1':-"

Hotel, que oferece pratos éhineses e merece ser yisit:u;('

Co')':)

1\ )<''-\CULDADI'; de I�nge))haria. promoveu ,Unla

movimentada. reunião dançap,te 1lO. PaÍlleirlls, mi: lloit,!,

de rJ,ommg-o, quando aconteceu, a posse d:J. nova m,r�et�

ria. 'do Centro AC3"démico, l�tcsí(lida pelo Acadêllúco <lo'

Eligel'!h3.rla - l\!oh::és l':lartins li'ilho.

FALANDO em reunião dançante, no Clube Doze (!,>
.

ArJósto, foi realizadà uma lllOvimentada festa denom\
.

n�dn. "Qu,audo Setembro Vier", no sábado que passo'J.

,

A. "1LIL�OL\�P", :es�á: lleccssitando com "urgência' fI.'

um eiiiemà no....o. A�ilaS o "8i;.o .'José", já COBl- SU;!.5

inst8Íações 'muito batidà vem atendendo �empre lota-tio

à '11ossa sociedade. A elltprêsa q1Je explorá. conhe��

fraco do floriallopolit;mu:, qualquer filme ruim' que co

locarem na téla todos vfw :v�r, porque não tem - OIÜI'

'e.�to. A nossa <Japital '(;'lÚ\-c���tária, em matélia de ei�
'-

uema.. ficou: U� yelha �li'"
. ,

.ela.
�_'> <,;..' :

.

'\' ;:., .

':-, �r� \.
...

"s:"",-,-...".,,,.·,,J::�:iL�\'··i' 'I .. ;

'NH'.1.r
'

\
o> :'.'

c

cam

! l/Exterior' I

e em· FO - erimônie de ertura (;Ja· . xposlção TU:

�����·�_J�j�I��d�u_,s_�t�iaie� �o�ena�t� a Se�ana da Pãtria
r '

par� .•..� Alemão
Den�r() dà Própria

�létiC8r,
.

te�PQncienelo a uma

�OI_lslllta•.i,nformou que não
t:rani oportunos' contatos

Jmfa. turismo na Alemanha
.
Or-iêht�l. Não se desejava
laz.er pl!'.opa�an�� ,de viagens
;pela ,Zon� Sovíétíca, t} apo- goslãvía ficou também, ex-

luas uma agência de viagens cnnua, quando no outono ue

'qa� zOná organizou êsie ve- 'wu�, ue.grau0 t>t: re·2U�JJ. a

i!':ão -excursões coletivas no rorçar 13 regresso, }Ji:.I'11 o

'l!nt,eriotdo j�aís, corn vísttas ZJna, do L"llri"t,;1s que dose

ta várias 'cid�des, "'·Dresden,
'

[avarn- perrnanecer naquela
,!!Leiptig

-

etc, As vagas dis.. cidade. Desde emao, 0" nu

,'roi1�veis foram vendidas ra- víos de cruzeiro deixaram

.. pi4arnente'. 'de aportar em ni;'ios ria f:
.

• J

;' Por· Liselotte Muelíer 'chamados Ví"""'b, neULW:>. A

lém, disso, uevíuo ao' oJunijJ-
to ídeonógíco entre iI{v�(;Ju
e Pequim, não lhes

é

mais

perraítído visitar a, AlbúiLL'

Todavia, a Zona Sovíétíca
da Alemanha constitui uma

...'"

Pela pr-imeira vez, .nestc
verão, toram abertas ampla
mente as portas de alguns
países do Leste europeu, is

to 6; Hungria, .
Bulgária e

Checoslováquia para rese

berem
. turistas ocídentaís,

espetando-se ti afluxo de

míthares de visitantes e de
divisas fortes..

exceção, pqís suas, fronteiras,

permanecem -fcdÍ'ldas, pelo .

menos aos turistas da �epú
blíca f'ederal. A causa não é
tanto a reduzida capaeida
Ó:C de seus hoteís, porém a

situação política dominante,
Assim é .que uma agência es

tatal de viagens da Zona So-

Os moradores da

Soviética somente
Zuni

podem
os estrangeiros

FAZEM AijOS HOJE

,EU1 compensação; os es

trangclr6s·�á.Q penvil1do3, or
::,-apiza�do�se p<.l.ra .êles cer-

�,tos rôteiros ,fixos. As, áutori- b";''''-' .... ",,,,,,' ... , e ii,oJ,nénia,
dados "dâ Zona· Soviétioa da Segundo ,dHC!OS ol'idaip, :'i,;"

"
_�i.eni::mha '�aici,iIam em, . ,., ,"8'6!-"� esUm lim.itaelas- à cé1'·

�3�o.ocio O· núinéro de turistas, da de 250.000.
'

; e_stráng�i-;,ós. para r:;r \'oroo as vagas e:-;tão lirrütndas :'I

de 1964",- dos q_uais a, rn'Lioria ' cérca de 230.000.
í _.

.

,

deverá ptovir do bloco ori-

ieütaL· Os ' mais esümaGúl',

'todavia; s�o os oeicientais,

PÓ! , trazerem' divisas tortes. Os preços das viage�ls aos

'.,M�S, quais tiS possioilíd.a- paiscs do bloco ,orlentul si;íQ

des Qé sUl). viagçm do,s IFC:� elevr,dos. ',di.ficul.tnnr.i� mui

. jJrios . ha19!tÍ'J,ntes, 'd't Z�ma tó ao!' ha])jUmtes da Zui1a

f30Yi.étIca:? '0. seu "exte"rior". Soviética· <ia Memanha em

,:,0 o' �hlôJ:'o, oriental, sonelQ" ,pl:cGndi;r excursõG(l ft autms
lhe'g vedàgo o ingresso· em

.

países.'· ,

·i�,:��lS(lS aGia/miam .. : oú nos 'As visitas a parentes ou

efeLmlr exeur:3ôes 'coletivas
''<' �n " Tini:'in, Sovié .i.e�1", Pu

lÔlúa, Checoslováquià,· Hun-

sr. Oscar Schmidt Filho
:;sr. Ódilon Bal'LOlOmeU Vieira

- sr Rui Cardoso Batista
_:- sr.- 'Hercílio Vaz· Viegas
- sr. I nsé Bonifácio Schmiidt
- sr.- José CavallazÍ
- sr. Amauri Collaço
-.- sr. Egar Lopes Filho
_''-Sr. GeJiésio

-

de Miranda LhlS
- sr. "Vilson Santana
- s:1'. Luiz Alberto C. Cintrá �

sr.� dr. Romeu Bastos Pire�'"

prof. Ari Oc;:únpo N.{o[�.
,-:- a�í1. lIcl"mínia Perdra '1'eodói:o
;- srta:. Nilda Luz Macuco
-- srta. Margarida Estepta
--- sra. Dalila DaJgrande Borges,

\ "I F.. ' VJ ','

Preços elevados,

"
"

intorma'óo· literária
'_
-

NÃO

mm:lra ..ia acs teus olhos dias mais belo�'
..

tu c cu - nÓ8 - ''2 um mundo de casteios
Yés. não foi possível
te desconheço c acho quase incrível

que ao al�êjo desta nova ilusão,
,ua resposta foi apenas NÃO.

NARA KLINGELFUS
PORTAS E �ORTÕES; �e ferro. de alia qualidade

.�
.

,
13-8-02

c1\ •

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

, "

CINE RONDA

no Palácio'

Oriental

1l,,-

'(.1 ;.,ci15US 8M!l' paises do bIoGO

üne,ltal nupuca.n .em difi
oukiades cons.deraveis- par..
os nabituntes da Zona. Por

exemplo, 'a. vísíta u parentes
na União Soviética só é per
mitida se o parentesco 1\)1',

de prímeíro grau: E �l1e�,n'J
nesse caso .. cíeverá, ser forne
cido um documento J:lábil

que comprove haver um J�r

disposto a receber o vísítan
'te. �sta norma é valida, tam
bém,' para ii Checoslováquia.
Para a Hngrra, uma viagem.
� é. perrnítida no caso de

. :ier apresentada uma decla

,a,:,<).'J- de aníítríão compro
c�'r�t enclo·se a abrigar o _vi
-," .. ni rI 0<.; r.;�rnen()s exigen1
um convite fOTma! cubri-

\.,�.). }}o.ifi·,j.l:a l(.�(!aL (}s

bl1Jga:r:os exigem sowcn(,o I)

�1' �:_,.: ,.,;.'01' te. ct)!1!l um comple
,XQ visto. O turista que de
,,',-,; .... '" 't P,)lônía d""e tes-

;Onde�' p<;r. ��cr :to 'à
�

�l:11 m;-

,�..'.o., ytI2:>w:inário.

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

�fmyliHcação Burocrátka paJa, a .

,:

,

Exportação de Manufaturados
i.

<;:ausou repercussão nosmeios' industJi�
a�s � ,expOl·tadores de São PaulQ as :'provi
dE'nClaS adotadas pelo minjstério da Ihdústrif '

:,e Cotríércio �ara a imediat�J' aplicação dÓ',d�-
.

. creto que velCl!la a ex}:ortação de mamifatut
: .'

'

ra� brasi1.eiras nas operações de .COlnpr� "dt
,

�ira: do I�iv:ro de Floria· la' Editora Globo, de Porto 'petróleo, Há restrições quanto ào' ctÍtério ·d�
tlol-is. _,:; ,P_m�l,o,'ida nova, Alegre., B�staf!-te jovem· ain-

,

Comissão de ComçrcIO Exterior: na elàbOr_a"
'me�-jefu',Oi!!l1ar'l, Jr. tere" ""da, já., tendo .9?Ia,bpracio_??"" ..ção,.da lista dos produt b'· f . d!-�\'"-" "':'

líl0'S,em�Qütllar.õ.-,-:'possive1- .::;>uplemeuto "hterario dO_',." 'b' '_. ",i'
" _:\,.?S ,,�_n:}Cla QS" q�� ", '

mente. ·(le.' ,."�nl, a Tétceini. "Estado, de, São �alllo" e na ·s·e· asel� na nomenclatura industrial brfasi:'
Queria kvar-te a um novo caminho Feir� ,elo I:Av�o: ,As ,duas an-

"Revista do "Estado de São leira, O que, segundo opinião g' al' di-f' "{,
t ,;.1 - P'lulo" e na "R"'v,!·st". do . er. ..' ,leU,: �

.

,J'
' ,

h ,I, euores se éonstituiram om
'-' -

t d fI
.

C ne c, por somente o meu carm o pl�l1ó, êxito, levando �,té o _

GlobO", esta �mi novela; in- a em vez • �e sim icar a execução 'da rilédrdt
D�tS 'flóre'�, dar·:tc a -mais pura .

I

\. pÚblico, ledor ou aão, esta tituiada .?i1g!l",', COllsUtui-�e, Q assunto será debatído na r' u.n'�: .

'I. .,. mercadoria
-

esquiva e .ele- na opitnao de nomes ere- d t dA'
e. , l�C

e a l.hlDU·:-,· ,malS -'ntlma ternura.
,

�. d
.

'.
,. es a semana a NEPI (Ass'ocI'aça- N .,,'

sari1pat�d\1 q_ue' é,.b livro. 'enclados,. das letrQs tio-
,

'

,

..' O '-, ac�o-
Queria trazer-te a. emoção tão' bela comq rios anos anteriores, a grandenses) na !'mai,or reve· 11.81 dos Exportadores de Produtos Industtl

)
.

1 d d d' h 1 r'o
' .. -

p" in t
' "

. lação, literária gaúcha d05 . \
.....

d
'

,
-

.

C]Ue .lU no sO o.ura o a min a 'J'une a;' '" 111185ao ro o ora pretel'l' - aiS) que preten e encarecer ao m'lID"'stro', ,D'a·.
de ,trazer

_

a· l"lofiahóplois, últimos tenlp�s", afirm'1n-"
I'

,
' "

[azer-te alegre, éJte, nos pensamentos. . para -que m�mtellílàm . unl do aÜ1da (iue i .âutora apre-. Ílie Fai'aco a conver_liência dé qpe á: lista: sé:
e fic3,.r l-;oto de-ti em iodos ds momentosl contâto l�ais_clire.to com o

sentá já'u:rn estilÇJ i11lirc'"ado· ja á me d t b 1
.

".

d"
',:-.

públiCO,; 'll�inS nomes déÍs pdr fortes tt:aÇ.0S inqivi-
"

sma .as a e as constantes (> lieW:l-
ni;iquelã paz, qu� há muito, te é desconhecidi mais ex-prêssivos· da� 'lettás duais, tiniá. pro8� áparente. 'lamento do Impôsto de Consumo. ':

'

..

'< "

n:nfim . � ..dar-te tudo, mais 'vida a tuà vida bra�ilGir:'a,·s., �I).tr.e� • outros;. !nente Objetiva mas c'1rre-' O pr€sidente da entidade, Sr. J. -:N�ci:t
.' ,'-, ". convidados. Paulo ·Ronai,· A- gáda de- uma àngtlstia sÚl;- C

-
'

a�Ellll' serIa::i outro IJ.a alma e no coniç,ão
.
doilias FilllO,.M:il:rqlles Rebê- jetiva 'de quú;n tomou éOÍ1-

•

ury,�finnou ser êsl� urn. critétiq máisj)r�Á-
,.��:�jm· serias ou:ro na uhno e no coração : lo: José 'Condé; :rÍeUo P6Iv�- .

tato com ·as' raí�es '

pi'ofún- tIco tanto para o Govêrno 'quanto' para '-Ot
r

ra, Guidp Wilmar"S�ssi E' s:- das da. vida. '.
d

'

Se éOn::icguls:se d.CiX�ll.' te\! in:ümo renovadc " in ustria:is e exportadores, pois elimina''- 'a'.•:dras do N�scimeÍ1to, alguns
jogal'iD U� tuas dOl:CS bem longe,' lá no passa, já tendo confirmado o com-

(Para remessa.de publica- possíveis dificu1dades e os problemas· buT'o:
, �-�-��-�

do, ..: .

.
parecimento; rhno-poll'S Santa c'atan' crá.tcios qU,e O sistema estabele'cl'do' ac'a�e' i-�.;

• Evolução e Sentido do 'fea-
..

.

- ,
- .L.L' I.U

tro - Francis Fergu,sson _

na) rá. '-
.

ex.>leção Divulgação Cultural

I
.

" teatro Zahar Editores: ---'---.-
----------- --------........----,----------------.....

Rio - Tom.ando, máis espe-

::, '" .

'

. eialmente, pata a sua anali- QUem, vai c8ns,iruít J"á
,

sabe! .

. ; se do teatro, quatro peça,s' I '
'

'" �u�u���s��e:ao::x�m��ta;�: JANELAS DE COR'RER ,E BAS.CULANTES
tudo amplo e de granele
importância, obordando a c-

.

voIução do teatro,' suas im
,

plicações e significado. inte

ressando, ,o vo.1ume; portan
; to,. não .ll-pcnas aos estudio.

Em outros ªrt.igos conti-' sos d� teatro, mas a todos

lluaremos ,a ,aborelar assun- aquêles que se preocupam

tos qUe vizem JlUmentar os cmn os probleiilás culturais

çO�1heeimentos ,de cinema',' o �tti'sticos. Edipo·Rei,. de

do n::>5.'005 le.itode5. Quere- S:;tfocles; Berenice, de Raei

mos abordár probi�mas de r
nc; Tristão e Isolda, de Wag

CiJlo Clllbe vizunclo desper- ner; e Hamlet, de Shakes

tUl" o intel'êsse por este ve- 'peare, são as peças sôbre us
.

1110' espol'Le cine111atográfico, . quais se assenta a estrutu

Ú'LO útil para propagar e au- 'ra do livto, valendo-se, ain

mental' ,e formar novas ge- ,<;la" o !1utor, para suas exem'

rações ele cineastas. plificações e justificativas,
.

O Cine GlttJ?e d':}. capital em muitos pontos, da Divi

nüo vem fU1�nando <;lesde n� C;-omédia, de Danté, da

�,ua fundação como cléveria, qual diz qüe é à ·"melhor ex

,pennanecenclo' no esqueci- pressão exiBteúte Clà arte ele

númto a maior 'parte de seus imitar á ação que 'é realiza

teinpo. E' preciso aç.ão e di-
.

d':L, de vário:; ll').odos, nos

n�tlnislÍlO para levar unia 0- teatros em evolúção de nos

bra Gomo esta para frente; Slj. cultura. ';Depois da al11os
sentio 'lcontece como aqui tragem,. da analise cuidado·
em 'F'polis. Perg,mtamos, sa dessas peças, o autor to

qlJo.ndo tE�l'cmos. de novo .t'na diversas peças moder
um C:ine Clube que queira nas; ê�tud�p.do-às, comparan.
!;rH))alb:J.J', rnesmo contrá do:.aS, h1onstrSl1do o que re

todos, o::; impecilhás que se inesentaI11 par.u 11ÓS,

tei:l11i-1encoÍltra aqui'? naÍldo ú 11v1'O por lima áná·
Se ôste não f6.1' a frente lise dos �'ários aspeetos ge-

!;a.h(oz;' 1:'.L1l'ja um outro, de rais do teatro. !
lJlÍm NoYa Autora - 'ttlnia '

l"ailleoe· é a i1ov� out'óra a �.
Ser lançada brevemente pe-

Turistas, de" "segunda"

.

,:�r�:E o qi_i2 é mais doloro�

.

por pte�ó� 'anais ec�nômicos, ·já
. e.à sua dispDSição. em;

Cnmpensadns Paraná Lida.
RUA DR. FULVIO ADueCE, R.o 748

Telefone 6277
ESTREITO

Curso de Introdução ao Li
nenta '

Capitulo UltinlO: 11 !\'lúsicl\

A n.-..:islca e um eOlll_i?!G·
monto para Ulll. perf�ito eJ�
tendi.mento da linguagcJ11 vi,

nomatográflca, portaDto não

pode ser, colo�ada de
_ qud

quor modo no filmoJ
Tem de estar em conre

j't:nda C0111 todos' os htores.
e,.,;téticos

'

e)nématográfiços
qJlf' nno f)0dc!Jl funcionar
sonüo e'u conjunto, uni- Im]"·
monioso r·onJunto. Um e

xumplQ )Jc'(\c ser _visto ,no tii
lU"l "O Enc(jurnçado, PQtem
kim", ol�de hú. um perfeito
entrouSlilmento. entre o ril

mo· cim:imatogrúfico_ Um

e'W111p10 11,13i,8 t'�c€lnte _.t'emos
. 0111 "Fli!·D�·;:J.lin.1n. 1110n n�1'OU1'"
ele t\lain l;í\)sn�:lis. ]E' pree130
s;:�heJ' 03001.1181' uma nlúsica
que se G?,lC[uadre na hil!itórÍ'J..
Em ú.lt\ma al1ál�8e, pal'a

111'�lbor Gllteml.ermos tudo o

rri!,p F'.I' ·,·;S(O até agora, nada

llleillUl' que assistir bCllS

...... '

tompenssado$ �e: Pinho
Amendoim
Loto'
Cabre.va
Çedro·

. Fanlasia
e os famosos

•

·7

Imbui.
Pau-Marfim
Gonçalo-Alves
Mogno
Carvalho
Pau-Oleo

------------����. , .

..

JI!:;" ,

,
.

. "

só para, os 'hab!.tante� (ia: Zo;
na Sovíétíca ,d; .'\lemallÍla:' é
que os países do' bloco 'ória!)
talos tratam como turi$ta5
<in "segunda". Enquanto os

.

"�f"'}à�_., ...')t��� .são a-. '.

.�,
'. � 1.. "'"". I

�t

lojados em quartos e um ou
. dois leitos, êles devem -dar-
",-, v�r satisfeitos cem. 'quar� ,

tos d..fl três ou quatro lGitos Vl",
Há. também jrma certa ris�i- .•
dez no tratamento por. pa�-
te dos emprégados do hotel

.

Enquanto ao turista' ocíden-
�" 1 se servem, por vêzes, c'a.
víar, chapanha e caràngue
jUb, o túrrsta da Zona Sovlé- .

tica tem de sé. contentar
com os pratos triviais, e �
to apesar de pagar, tanto

q_ua�lto os q:::identais� (> '(.ít�é
oenrre é que não p'aga· etn
màreós' 'ocídenta;is,· po�ei.n
e\n ori:entais, O· que é, ;n�s .

países o Leste, up1!l .flagran,
te e considerável· dif�r..nt;;a.

SABOROS01
SO G� F� ZfTO'-"

"

'.

eslão prOnlOSi

r

-

..
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nosso bom amigo e compa
mo em nossa cidade onde, dre Oswaldo Krieck,' nesta

ne. pelai primeira vez, à exem- cídade. E' que no ultimo sá-
Aos estabelecimentos co- pIo .,dos festejos natalinos, bado da agôsto de '1964, es

mereíaís que mais se desta- na Ifraça e Jardim "Hennem tará colhendo mais uma
carem na ornarfientaçâo de bergo Pellizzetti" a Pretei- iinda rosa no florido jardim
vitrines, serão distribuidos tural por iniciativa arrojada de sua existência, a gentil e
Dip!omas :Esj)éciaiiJ, w�ín de do nosso bom amigo Prefei-' muigraciosa senhorinha JCli':'
prêmios.' .que c",lJemo! aos. to \Íitótid FOtnerolli, apre- sa, orgulho e alegria de
colaboradores, das citadas sentará - bela ornamentação seus diletos genítores, o
firI:Qâs encáI'l'eg'1QoS pelas·· recordando os' maiores no- benquisto casal Oswaldo-

------,_------------------- mes � de nossa Independeu- dona Gabijú Krieck.

FI"guel"rense derrotou Marc'III"O' -
.. cia·+ : Rapazes e moças de nos-

, ' • I
• I

' . f A 'inclusão do Concurso 'sa melhor sociedade esta-.
mo. Ivo já. vencido por Ro- de V,itrfues no programa dos . rão partícípando da alegría
naldo, aplícou-he uma bo- festejos em homenagem ao de tão conceituada família,
tinada que levou ao solo o pró:lljimó . 7 de Setembro, foi·' numa reunião festiva pro
cerebral extrema canhoto recebida sobre aplausos ge- gramada para a séde do
do Figueirense, fato que raís,' havendo grande ínte- nosso "Duque de Caxías";
s.s. deixou passar desper- ressé na sensacional dispu-

.
sociedade riosulense dQ qual

cebido. ta pelos primeiros prêmios. o compadre Oswaldo Krie-
. )

. ,d
.

ck é um dos fundadores. .'

Muita música com predo
Ainda no decorrer do cor- mínãncía da "bossa nova"

rente mês de agôsto, em nos- animará as comemorações
sa Agenda ternos a destacar e de nossa parte com satís
mais os seguintes nlltalícios:' .ração cumprimentamos a

senhorinha Elisa e seus bon
dosos pais pelo grato evento.,

Os quadros atuaram
'

n:.;-

siril'.constituidQs:
. .

'FIGUEIRENSE _:_ Joce
Iy;:' MarreGo, ,. idio: Se�g10

x X x. é' Manoel; Valério e .rzatr:
Outros lariçàniento�·dà'OD..

EN':.,TRE.. W�l$qn,' J. Caetano, Arceno
.

OS TENTOS
" e Ronaldo. IMENDO

. BALANÇO. 'apteseri,t�ndo' Celsc "MiRCILIO PIAS _ Jor-
.Murilio ao Órgão elétric(}�e.:cqnjuntO,.,MOFE· o 'Figueirerise . sofreu o; ge;' pjalma, Ivo, J081 I e

primeiro. tento da refrega, J:oel., lI; • Jual�ez Vilela e3390 ' :: isto aos 31 minutos, quan-: Salv�dor; Batinho (Dão),A NOVA, 'ÚIMENSÁO-"OÔ
'

SAMBA, do' Juarez, Vilela, atirando, Sombra, Renê e Dâo (Ne:-
WILSON SIMONAL,'.con.siClera.'doi pelos ex-

de fora .da área,. fêz sorn- no)
..

bra emendar para o .Iundo ,

perts a grande revelação-da música.' moderna das redes. Mas ,o empate. EMPATE NA PRELIMINAR
brasileira

.

....

veio '10g0, aos' 32 minutos,
atravéz de uma penalidade Verdadeiro programa du-Músicas: Consolação:" Ela' diz que estou pOl máxima' erroneaU1eute as-·, pIo teve o pÚbiico, pois

fora: - etc.
"

.

sinalada pelo árbitro e que' além do choque entre alvi

NEIDE MARIA _ É um.' -sim.'pIes 7067, tra-
teve como cobrador o pon- - 'negros e col_ocados, tive-

. teiro \Ronaldo; terminando" mos, como preliIl\inar, o

I
zendo também o .sêlo da ODEQN Música: sem, vencedor a. primeirà encontro entre Paula Ra-

INSONIA O AMOR PARTIU EM PAZ fase da luta: 1 xl... .

mos e São Paulo, líderes.
.

. '_.' '

'.' J.
Na etapa' compléméhtar,' "invictos sem ponto .perdido

logo' aos 4 minutos, COl1se-. do certame profissionalista
gue o 'Figueirense desman-' da cidade um tento para
cliar, o, empate,' com;o gol. cada lado foi o resultado,
qu� séria o da vitória. Mar- continuando os dois trico
cou-o. Ateeno" em çombina- lores a dividir as honras do
çao .com

.

Ronaldo, 'Izair, .. primeiro posto.
Wilson e J. Caetano, num .'; Renda: Cr$ .570.400,00 de
lançe de grande .conrus.io.. cepcionando, pois esperave,
frente à meta de Joq-e.. se imm arrecadação de
Aos 26 miÍlUtos, Arceno' cerca de um milhão de

perdeu grande opórtünida- cruzeiros. enorme de finos doces no Ca
de i>ara elevp;r o nlarcad,l�·,:. -------�____'__ _

quando, .

frente a frente:
.

com, Jorge, atirou pôr cl-. ;'t ""'"

11l� do travessã?: Pouco d'e-: U W(I '

.

pOlS rv:o cOlm,tla foul em �. T.......-�

<�i;1.�o, q�t�.. , r;l�,� ';�1-1l�: , ._.:_"",.
petigosa,· lance que o arbi- .

tro' deixou passar em bran-',
.

cas húvens.

"f· •. _,_

�-"-�C{)..,.'· ��

Do Correspondente
CYZAMA·p, DUTRA

Sensacional Concurso',ile Vi
trines na "Semana da P4-

Sob os auspícios da frefei
tura Muqicipal; em bOmena-'
gem ao transcurso da data.
magna de nossa Pátria, tere
mos em Rio

.

do Sul como-

Vai Coristruir 'ou Ref(Jlma?'

Consulte Nossos Preços"
lnd. e Comércio Metalúrgica, ATUS S. ..\;

Rua: Deodol'o N. 23 ';

�

Filia! Flonanopolis

VENDE-SE PREDIO, COMIERCIAL PARA.
DEPOSflO : �

," r"-' -�.,', '-� � ?'� T', �� J"
.

Vende-se ótimo' prédip, ':com: tr& paVio.
mentos, situado' à, rua Conselheiro' .Matra ti(.
33, fundos com o caiS_,Fre�erico.RõI1a:.

,.

Tratar co:rn sr. dr. Paulo, â ruaJ)eodb.�
:0 nO 13 _ Apto. nO 1, fone.�23'Ó�

, .

QS MELHORES

Nó vencedor todos a!'l:l',
rain: bem, não havendo mn

só ponto fraco. Manda ;1.',.' .: .

DEPARTAMENTO NACIONAL DE'ENDE· ����� o�o����m���::t�;
. I ,.'

.• ' ' '" Vâ�rio, Wilsqn, J. éaeta-'
MIAS RURAIS

"

nó, Marreco e Sérgio comó
os melhores elo ql13.dro.
No quadro vencido,' ape-..'ATENÇAO

'nas Sombra, Jor·.:,· Juatez
,

.

"
... \

' VHela e Djálma escaparam'
Chama· se a atenção dos' interessadb�o desastre. .

nara O Ecl-ital de Concorrência Administra+'i- Na arbitragem, .com atua·-
_.

,. ção fraca, funcionou os,:,
va que êste Departanlento está fazen-do. pu' Osn1 Marcolino Pedra, d,,:

.

blicar'nos dias 21 e 27"do corrente inês1 ilC Liga Joinvilense de Fute�·

Of I d E d d d 4
boI. Falhou muito S.S., 801hDiário icia o sta o, paz:a ven á, e· di> dois erros de suma gra-

jeeps WILLYS e umà camioneta. DOnGE vidade: o penalty de,do ar,
.

A a ili. Figueirense e que não exis-PERU •
I

•

I: I" as tia, pois o agarramento d:�

Florianópolis, Agôsto de 1964 Ivo ém Wilson deu-se fora.

A COMISSAO.
26/8/64"

'-

da área perigosa. Penalt�r.
legítimo verificou-se no pe- .

riodo final, quando o lTes-:

SALAS DE FORMICA
Belíssimos conjunlos· á sua

com bufei de 1,80 -
ou mensal
com bufei de 1.95-
ou mensal
con f�fel de 2,00 -
'ou mensal

escolha
CR$
CR$
CR$
CB$
eH

CR$

2S0.@Oü"OD
2"tGGl,OO

230.000,00
25.00�,OO

295�OOOrOO
28.090,00

..
\

SÓ_IIle .urlule o mês de Agoslo
eDl

luJ'r"'. Coelho, 5
UlIA CERTEZl';

�e
.parte dos festejos po próxi
mo 7 de Setembro, um sen

sacional Concurso de Vitri-

vitrihes.
Béína desusado entusías-

OS QVADROS �ociais de Rio do Sul

Sra Jacy F. Jensen

Desde i941 que o 28 de �

gosto tornou-se uma data
.maís: grata aos pais "cortt�.
jas" quando do nascimento,
de nossa 'primógênita. .�
A nossa querida filha Jà:

cy, espôsa do nosso mui pré
zado, amigo sr, Guido Jen

sen; alto funcionário do. Ban
co Nacional do Comercio
S. A;, em Itajaí, festejará
mais u,.,., natalício no próxi
m:> <;lia 28.

.

Em viagem de passeio a

tUlO\lmente na Guanabara, on
de o fervoroso vascaino Gui-

.

do desfruta suas ferias, do-'
na Jacy desta feita irá 'c�iTIe
morar seu aniversário na

-companhia dos famiiiares
de "dona Acy F. Thompson.
Que Deus lhe dê muitos ').

nos de vida com bastant.e
saude, extensivo ao seu bon
doso espôso são os sinceros
votos qué auguramos à nos,
sa querida filha Jacy.

Senhorinha Elisa Krieck
Dia 29 -haverá variedade

EDITAL

Fiemn convidados os senhores contri
.Luin :cs ó-bnu.::o relacionados a comparece
rem ét es.ta PreieLura, para .Pagamento .de
'lI .• 1 ".. .

mV1W:l re1erente a() impôsto Predial'e Ter-
rit9rial, .fI evitar a cobl'�nç� judicial:·

'NOME RUA

. Isaura\Galai,- CI�mente Rovere
Izaura Rodrigues _ Padre Schl'ad.er

.

Izidor.o Partela - Furtado
Isaura Laus Leal _ 15 de No�embro
Isidro P. Coelho - Av. Mauro Ram()�
Ismael Benedito de Sou�a - Rio

.

Branco
Ismando Bezerra :M,elo _ Silva Jardim
Isolina Mdo ._ Lauro Linhares
.Itália Demaria Silva �- Padre Schrader
Itamar cl� C'odta Havier _ Maria Júlh

.

Franco.
João Batista de Oliv€ir� '_ Emoe' Schute
João Batista Peluso --< Tiradentes

. J0<30 Batista Pereira _. liercílio Luz
·João Batista Ribeiro Neto _ Pantanal
J020 Batista Ribeiro Neto _ Lauro Linhare�
João Batista Rodrigues - Gen�ral Bitten·
courte
João Bastista da Silva _. Araranguá
João Caminha - Franzoni
João Cansio - Morro do Antão·

.

João Cardoso. Stuart _. Santana
João Carioni _.Demétrio Ribeiro
João' Carlos Neves _ Jerônimo Coelho
João Carlos Ramos � Lopes Vieira
João de Carvalho - Irmão Jóaquim
João{�arvalho e outro - Av. Hercílio Lu:t
João Cirilo Vela -- Bocaiuva
João Cascais - João Pinto
João Conceição - Serrinha
João da Conc.eição - Morro do Mocotó '

João Costa - Laura'C, Meira

Florianopolis, 25 de Junho de 1964.
�.�
;',:

"I". �{
JDão Silva � Di1"eto�

. Ouça às segundas,' quartas e sexta,
Conto na sexta Ptig,; .;<�"'. '1ei���t �.�,"'2.9'fi�39m, pela Rádio. Anita, Gari- .

�o,'p��ma!�:��o �rgtr� �.' ,_b�ldi�KL_QDUi,S�D., .TJ�lbf\, .proprama dt,
Corintians 3 x são Bento' Orivaldo dos Santos e da "Livraria ·Educa-
o ção".Em Ribeirão Preto - Co-
mercial 3 x Sao Paulo 2

.

Em BaUrú' - Noroeste Z

x Ferroviário O

Em Guaratinguetá' - Es

portiva, 2 x 15 'de novembr.o
de Piracicaba 1

.

Em Campinas - Guarany •

1 x Prudentina O

fé, Bar e Restaurante do

) -

Donato Quintino dos 'Santos
No setor aniversário ,do

mês de agôsto, desde muitos
-anós que encerramos o fuês,
,�re!tgiasamente, com verda
'deira "chave de ouro". Isto

porque,
.

dia' 31 é uma erE;':
méride gratísstma para' to'
dos quanto conhecem Q sr
Donato QUintino dos Santos

Oficial de Justiça aposent2
do avós prestar os mais re

leva�tes -serViços' ao A1tc)

Vale do ItaJaL De sua mu

digna espôs'1 dona Justin,r
já. recebemos amável convi
te para um café com salga·
dinhos e doces do qual pren
tendemos participar numa

alegria sempre renovada

quando do 3i de agôsto.
Ao sr. Donato QUintino

dos, S'lntos, exemplo de tra:

balho honesto e chefe. de ia

mBia dos mais dignos que

conhecemos, os noss'os sIn

ceros parabens com votos

de ainda muitos' anos de vi

da com 'muita saude.

Placard:,.

CAMPEONATO
NENSE

CATARI-

Zona no. 4

Em Coneardia Sadia 5
x Vasco da Gama l .

Em' Xam'pré -- 14 de Ju

lho 2 x Alvorada O

Em Videira -

1 x Cruzeiro 1
Videiren.s-e

Em Tangará - Imariho
2 x ComerCial 2 '.

Em J:oaça,ba .� Hzrvalens':)
1 x Atlético 1

Em Caçadür - Caçador:811
se 6' x Torino 1

.'

Zona tlO� 3

Em Igar.as - Olinkraft 3

x Botafogo 2

Em Lages - Internacion:J!
1 Guarany 1

Zona no. 2

Joinville - América 10 x

Estrêla O
•

Em São Francisco � Atlé
tico 4 x Carlos Renaux 1

Em Brusque - Paysandú O

x OlímpiCO O

Em Joinville - Tupy 3 x

Baependi O

Em S. J. Batista -:- Usati O

x Guarany 1

Zona no. 1

Nesta cauital - Figuei.:.
re�se 2 x Marcillo Dias 1
Em Ita'jaí - BarroSO 4 :!t

Imbituba 1

Em Cricillma - Metropol
3· x Comerciâr1O 1

Em Tubarão - Ferroviário
3 x Minerasil 1

_

Em Urussanga - urussan·

ga 4 x Guatá O
. CAMPEONATO CIT,ApiNO
DE PROFISSIONAIS

Nesta capital - Paula Ra

mos 1 x São Paulo 1

CAMPEONATO GAUCHO'

Nas Montanhas - Grê
mio 2 x Cruzeiro 1

AMISTOSO NO ESTADO
E!j;i'

.

'�J.lZ

.

Emprêsa Editorá "'ú ESTADO' Uda.
BUli UOdSeJlJeiro lUatra ltiO - .l:el. 6tJ;':;': - t...aIXa l"ustalD

- �ndereço 'Telepáffeo "O ESTADO"
Dl1tl!:'l'OR .

R-ubens de Arruda Ramos
GEH,EN'l'}l: .

Domingos Fernandes de Aquino
REDATOR-CHEFE

Alltônio Fernando do Amaral e Silva
DEPARTAMENTO DE EDI1.URIAL

João Francisco Vaz Sepetiba - Pedro Paulo MachadG
- Osvaldo Melo
PUBLICIDADE

Osmar Antônio Schiindwein
DEPAiU'AiHENTO C01\fElll.:IAL

Divino Mariot
COLABORADORES

:Plóf. Barreiros Funu, J:"'rol. Osvaido Rodrigues Cabral,
. Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gams
Lobo 'E'Eça, Ministro Milton Leite da Costa, Dr. RubenA:
Costa, Coronel Cid Gonzaga, Major Ildefonso JuveI'l31,
Walter· Lange, Dr. Arnaldo Santiago, Doralécio Soares,
Osmar Pfzaní, Dr. Francisco E8cQbar Filho, Zury Ml3.-

. chado, Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas Filho, Mareilio
Medeiros Filho. Luiz Henrique da Silveira, A. Carlos :Brl·
to, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nácul, Major l!�q
mundo Bastos Júnior, C. Jamundá, Jalles Garcia, Nelson
Brascher José Ferreira da Silva, Clemenceau -do Am!:l
r,,1 c Sil�a, Jaime Melides, Cyzama, José Roberto Bua.
cheler.

REPRESENTANTES .

Representações A.S. Lara Ltda. Rio (GB) - Rua .Senão
dor Dantas, 40 - 5° andar - São Paulo - Rua VItórifls,
657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte _ s,_cpl.;._ Rua' dOS
Cl'l,riins. 558 - 2' andar -,-- ?"rio Alegre - PROPAL �.

Rua CeI. Vicente, 456 --:- 2° andar. .

Anuncies mediante contrato de acôrdo com a t�b.el�..' -

13m vigur. .

. :,..". "úAS�f1\!l\'I'URA ANUAL crs 6.000,00 - VENDA, AVv�
Cr$ 3U,OO.· .

."

(À DIRECÃO NÃO SF. P.F:�PÓN8ABILJZA PEU.JS CO�
CEITOS EMITJDOS NOS ARTIGOS ASSINADOS), .

-----------------�--�

I
-.• J�1!

",_.

-�' ..,.._ ..............._ .-

Sábada - dia 29/8 - às 22 horas'�
Éail� da Universidade Eleição da
Miss Universitária

Domingo _ dia 30/8 _ ás 20

. Dançando na Colina

. '!.

horas �

M'úsicas de Filmes

REX-MARCAS E PA1 ENTES

Agente andai da Propriedade
.

•

Industrial
Registro de marcas patentes de invençãt
nomes comerCIais; títulos de estabelecnnen
to, insígnias frases, de propaganda e marcas

de exportaçao
nua 'renente Silveira, 29 - 10 andar
Sala 8 -� Altos da Casa Nair - Florianej.
polis _- Caixa Postal 97 -. Fone 391�

ESCRJlORfiO Df ADVOCACIA
11ft. NILTON PEREIRA'

AdvDgado
H. BLUMENBERG
A.HAHN

ABELARDO

Solicitadores 'Í i '

ACÕES: CíVEIS, TRABALHISTAS, CO·
MERCtAIS, PREVID�NCIA SOCIAL. ETC
Hll:l Conselheiro Mafra, 4R - Sa�a 2.
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SPUS

OLHOS
use óculos

bem adoptados

atendemos com exat.idõo
! suo receito de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA
MODUNO LABORATÓRiO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



mplo programa
ssagem do

ole"')
DIA,' DO SOLDADOa pa

Comemcra-se hoje o "DIA

do SO:::"DADO". Em todo

país a passagem da impor
tante data será assinalada
com uma série de festivi
dades.
Em comemoração ao Dla

do Soldado será cumprido
no 14,. Batalhão de Caça
U<.J:reH o seguinte programa:
Aivorada '(i'es�iva às 06,30,

horas."

Lo�l: �ça vx,

, Serv�ços do r\údeO' RegionJI do
,r

. .

.' .

SESI para seus B3nefic'ár�os
Operário, o SESI or- Se Segunda feira à sexta

feira, das 7 hs. às 19 horas
sem interrupção.
'Sábado

'

das 8 hs. às 12

horas:
- Serviços

ganízou o serviço de As
sistencia JuriéUca, ele está

.
a sua dísposíção para qual
quer oríentação e consulta.
- Ampliação do serviço

médico.

Agora das 14 hs. 'às 17 ho

ras.. Dr. Bahia Bíttenccurt.
'Das 17 horas em diante,

, Dr. Humberto Pederneiras.
_ Serviços Odontológicos.
Das 9 hs. às 11 horas; clí

'nica Infantil

Das 13 hs. às 21 horas,
clínica em Geral.
_ Farmãcía.

de Enferma-

gemo
AplÍC&;;ão de injeções e

pequenos curativos.
Das 8 hs. às 12 horas e

das 13 às 19 horas.
_ Melhores 'Informações,

através: do Serviço Social
no plantão dó Núcleo 'Re

glonl3,} do SESI, Rua Felroe

Schmidt rr 71, diariamente
das 13,30 as: 19 horas.

,DIRtOn l�::CIM�
inl�all SãU 311613S311'

Y?:!i9l.:J 3 'Z3IHl:�

Após o toque de alvora
da:
_ Execução de Salvas de

Tiro de festim de CA
Nllc:'>ES AC 37 InJIl.

. Oficial re$ponsável:.· 2'"
'I'en, VilapovlJ.·

'

Local: l\ilramar
_ Execução ,de rajadas

com mumçao real, por 2
sessões de' MTR MADSEN
Oficial' responsável: 2°

Ten. Miller
Local: Miramar
_ BANDA _ Após J'l.

cução das salvas de
nhão e das rajadas de
tralhadoras, a Banda

exe

Ca
Ma

. de
Musica deverá executar o

"HINO A CAXIAS" e outros
hinos míntares por cêrca
de 15 minutos:
Oficial

.
coordenador dos

sub-itens acíma: Cap. HANS
Uniforme: 7., com japo

na e cinto de guarnição.
SOLENIDADES NA UNE

DADE - Com a presença
de todos os militares da
Guarnição.

.Parada Geral: nos moldes
: das executadas às 6'=l. teí-

ras, com as alterações abai
xo aftm de atender os se

guintes itens:
Hora: 8,30 hs.

Dispositivo: Groquis

,.

l":;,
,.,

I

Dand:J_ pmsseguinmento ao

Jursó "Introdução
,.

a Sacio
l"crh Rural", o prOf!3ssbr
GeraldO Semenzato: esr.ar;\
�,J ..l .. ,; ..u rioJe o' tema:

. U,,:,mADE SOCIAL

nário sôbre Sociologia In
dustr.i-'1l. iH. Atividades:
Pesguisador dO' Centro. de
Estudos S<;JCiais "Economia
'e �-!umanismo" de São Pau
ia (1953). 'Pesquisador, <:lI)

Ins�iÚlto
'

de Optnião ,Públi
ca e I·,lcrcado.. St1,o Pll.'Ulo
(�S53·.i3). J'lE\l>t�i:I\S1� � uma
sérIe fie pesquiS&s àe. cam:
po e· se:ninários, JURtamen·
te com o Professor Dcnald
Piersan. (1953). Pesquis:lftol'
Social da· Instituição Bra·
sUeirJ:l, de DiJusão Cultural
São Paulq <Hi54-1955) .. Esta·
giários em. Inúmeros . servi

ços. Professôr ,de SocioÍo-,
gia da Faoulda.de }<';iUl':<1inen
se de, SOGiologÜl (1956-
19')7). Prol, di) 'Institutr) 'te
�"r.;�ll)�ia do Instituto 'So
cial da Pontifíom Universi
dàde Católica do Rio dé Ja
nci.ro 1195q-57�., Prof. do
In:;tituto de Psicologia Apli-

Pl';Jfessor Gemlrlo Semen cada. ',Universidn.de é�tóli(!a
zatLJ, CU:::1,i:E'JULUl'iI VI- do Rio dé J;1l1�iro.' , Consou!
TAE (resump): I. CURSOS. tar,. dei Inve$tig?ci'mes

.

�el
Esc;)�.a de Sociologia e Po- Centro, de Investifi;':\ciémas
Utica de São Paulo. Bacha- Sociaies 0.961). PrbL con

reI em Ciências Sociais 'e vid!>,do 'e pesquisador do
Políticas. Facultad Latino- Instituto de Ciências So
americana de Ciendas So- ciais.da Uni,,!ersidade da
ciales _ Estudos Sú:periores Bahia. (1962-63). Membro
de Sociologia. II. OUTROS de Bancas Examin'1dJras.
CURSOS: Faculdade de :Fi- IV. ARTIGOS. TRABALHOS.
losafia, Ciências e Letras . ENTREVISTAS�. "Problemas
da Universidade de São Pau- de Desf,mvolvimento _ ]\Te

lo. Cursos de, Extensão pa- .çessidades e Possibilidades

.ra "Treinamento de pesclui- do Estado de S. Paulo";
sp,dores sociais; sôbre "Co- "A�guns Aspectos da Bolívia

operativismo"; sôbre, "O Contemporânea"; lVlabr Ín
Conto - estudos em tômo dica de Tubercul.osos nos

na

Pa.a "I.([!de de Filcsofia, co'

me ',arte do P CICLO D"'::

PROIo'IoçÕES TÉ C N I CO

CU.::,,'i'URAIS DA REITORIA
DA USC, estando partici
pandJ mais de cem altm'os.
O professor . Geraldo 8e

menzato esteve e:n Blume
nau" acompanhado do jor
nalista Péricles Pr3de, quan
do participou do Programa
Prete no Branco, como con

vidado da Rádio Nereú Rã-
•

mos.

QUEM É O PROFESSOU
SEl\'[ENZATO

de alguns aspectos de natu

reza sociológica através da

produção literária";
.
Semi-

casos de Desajuste Social";
Cambio e Comportamiento
de Grupo"; Opinião e Com-

iOflnOO l3:0R9
'i�l'tíBIa: OI4S�:N VliNOl.3S 11Y

:'lYB�9' OlR3laSH3d 'V1I3S·

, -

hlje sôb�'e
3J;j)]

.

portamento Político"; A Li-'

deranç<:l; "As estruturas' p� ..

lítico-administrativas e sua

adequação às exigências dI')

desenvolvimento; "O desen
volvimento de C6;:nunidàde
como int.ervenção racional e

demoçnj.tiG::i"; "S1:lg.estões
paFa PesElui,>& Soeial". "Mu- ,

dança E}Jcio-Cultural _ N0-

t'1S Bibliográffcas"; "A im

portância da Pesquisa no

Planejamento de Progra
mas de Bem, Estar Social";
Projetos de Pesquisas na

Agenda do 'Instituto de
Ciências Sociais"; "Desen

VOlvimento de CmTIunida

de"; Desenvalvj_,[!lento de

C017ll'.ni.dade cerno Proces

SI) Educativo"; etc. V. PA
LESTRAS E COI..OBORA

ÇAO ,DIDATICA. 1. Pales

tras: "A Músi� p01Jular
brasiJeira em uma 'P8J"spec
Uva sociológíca; <IA Escola
de Sociologia e Política de

São Paulo, SUf;l,S origens e

nc.....,

n. 1; as Cias. por 6
. _ Uniforme:"Oficial, Su�
tenentes e Sargentos - 5.

(desarmedç), Olbol. sol·
d�os ..:... 7: (desannal1o).

, ...:. Ha$teàin�nto '. d8 :Ban.
deíra

Leitura
alusivo à data

do. Boletim

final:idr d!,s. organização ,'e
ni:tpe� .... :� 'difusão das ciê.n
cios Soci'1is"; "As eiências
sociais no Brl1sil"; "A im
n�-'An�h rI"! Pesquisa para
o desenvolvimento das Ciên
cias Sociais"; "O menor

abandonado'; 1ml problemn.
de natureza social com pro
fundas repercussões' 'de ori"

gem econõmtc'l. O papel do.
Professor primário na pro
filaxia social"; "Considera

ções sóbre detalhes técnicos

!la. pesquisa social"; "Técni

cas de Pesquisa Social"; "A,
importância da Pesquisa pa-
'Ta o' planejamento. de pro

gr'=lmas de bem es.tar ' s�

cial; "O papel das motiva

ções nos 'Programas de De

senvolvimento e Organiza
ção da ,Comunidade"; '"A
liderança como fenômeno

social. A importância de

seu estudo para uma psico-
10P'1R.' social Jlulicadq". 2. Co-

Coht. na -terceira pág.

A U.C.E. distribuiu ontem
a seguinte nota:

"A União Catarinense dos.
Estudantes, órgão Máxinio
de Representação dos Uni
versitários do Estado de

Santa Catarina, vem, por'
intermédio dá' presente No-.
h Oficial, reerírmar

"

sua

Ccnbeille' de nOres pelo
sei. mais dis,tintr:>.do 14•. BC.
� Entrega "de mfclalhu

,

, -

. Execúçio 40 mnô a

Caxias , .

t

canto do Hino Nácio-
.

.

-

': ,

Visitação Pública ao

BC.
'

ÇolJlpetlção Desportiva
Será. reatízado rio E3tádio

çla pnidàâe' UU} Júgo do' Fu
tebol '

entre a equipe de
DeSfile: o preVisto nas' soldados antlgos .e: a equipe

formaturas -rulS 6!!--" feires "de conscritos
.

nar

posição contrária ao fecha
mento da' União Nacional
dos Estudantes (UNE); uma
vez' que considera tal me

dida víoíenta e contrária
aos verdadeiros e patríõtí
cos anseios da mocidade es
tudantíl brasileira. Eis que,
além: de ser o Anteprcjeto

,

"linha Dura" Vai fazer
- Pronanciemaníos

NITERÓI, 24 (OE). t
_

Uma série de pronunciamen
tos em defesa da "linha

dura" revolucionária, será
iníciada hoje .no Estado do

,�io' pelo Almirante Silvio
Heck. A seguir, : rarão pro

,

nuncíamentos o Marechal

Odílío Denny e o Brígadeí
.ro Grun Moas.

.

CAFE':
Exportação Confinua·Caindo

SÃO PAL'LO, 24 (OE> _ O 9,ue O cafá, sofre confiscQ
,de 65 virgula 8%. Enquanto
caem as exPortações brasi

leiras. os concorrentes- em

'poucos ,anos, aumentaram
em 97 virgula 8%, suas ven-

'das no mercado, intern.'1-

cional" dizendo que a revo

lução não melhoróu ém na

da a situação do café_

Presidente <la Associação
dos classificadores de café,
atribuiu, ao esquema finan

ceiro, a queda' da� exporta
ções de café

'.

brasileiro.
'

O
sr. Bredy Cooks, lembrou o

estudo dfl sociedade rural
brasileira, . demonstrando

. _ "O termo retardamento mental por si só é mui
tas vêzes mal entendido. É Confundido ('.OTn doença m�n
tal. Em termos Simples, retardamento mental é uma

condição que resulta de. uma normaUdade pásica no es-

pírito humano';; .(John F. Kennedy) .

.
Colabore .côm a CB.mpanha que visa fundar em FIo,

,rianópoliS a Assoeiagão de PaiS e Amigos de Excepcio
nais. Informações �lo tEllefone 2678 oti Cx. P. 669_ .

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

Sra. STER MELO lENTZ
Apos,enfador�,a

'Na Assembléia Legislati-
, va· do Estádo, foi, dia 13 do

corrente, aposentada no al

to cargo de Diretor de Ex:

pediente e Comissões da

quela C'lsa, a.. sra. Estér Me

lo Lentz, que contava' 32

anos de serviço e em cJ.jas
ftillçÕes sempre se houve

com o maximo critélio e

inteligência, merecendo da

Presidência e' demais depu
tados, as mais' justas refe
rências pelo, trabalho que
realizou durl'lnte mais de, 30
anos de serviço.

No dia de 'suas despedi
das, ó funcionalismo ela As

sembléia, desde os ma,is
'humildes servidores aos

mais graduados, ' presta,ram
,á funcionária provas" de

quanto '=l estirruivam, tendo

falado em' nome de seus co

légas, o sr. ,.Dario Garva

lho.

Comemora-se hoje, em to
do o território nacional,' a

dat'1 do nascimento dr Luiz
Alves de Lima e Silva, o

,imortal Duque de Caxias.
Nes�es momentos de· an

gústia e apreensões por que
passam os brasileiros, quan
do politicas derrotados se

mr,nifestam na mais obstl

nadsl. vontade' de desagre
gar, evocamos a figura in

signe e gloriosa do valoroso

cabo de guerra, que tanto

fez pela grandeza e uniàade
da Pátria e tant"ls provas
,deu de acendrado amôr pe
lo Brasil.

,
Vivendo'numa 'época can-
I '

turbada para a jO"8"Yl n'1-

'Ór ,

J1e�ret� a cargo , da, Ban-
. da de Másica.

, Local: Bm9a XV
� ----------�

UlE reafirma pontolie vista
contra o fechamento da ENE

"O Estado." levf1, á -srá. Es
tér Melô Lehtz, seu.s "eum-'
primentos; 'felicitando-a PE?
lo. justo prêm,io que acaba
de obter pela sua aposenbl
daria.

.

;.:

Juiz: Sd:
Cia"Fzo
Hora: 0930 11s..

,

O'Fic�al Enco.rre\Jado; Cap.
IL.'\NS

Valter, da la.'

de Lei, enviado por Sua Ex- .

celêncía, o sr. Ministro da

Educação ao. Presidente da

República, ínconstttucíonal,
uma. vez que, fere, frontal
mente o artigo 141, paragra
fo' l2 -. � Carta Magna' de
1946;

.

onde se lê: uÉ garan
tida a 'liberdade de associa

çãó, para fins Íícitos. �e
nhuma àssocíação poderá
s�r �o.mpulsbriamente: dís

s�ivida '�enão em virtudes

de sentença judicial.".. tal

ato ·provocará,
.

mais cedo

ou mais tarde, atitudes pes

soais' ou. coletivas ímpreví-
síveís.. Por outro lado, fi

caría o ,Brasil em têrmos de

representação uníversítáría,
verdadeiramente atras,?do
e� relações aOS demais pai-

o ses do globo, ,pois, certo

é; ,que todos,:, - seja qual
fôr a· sua' forma de govêr
no, _. possui uma, entidade

de coordenação naclOIial

dos un�versftários. Acresce

ainda que é pensamento ela

União Cataritlense dos Es

tudantes' que' uma entidade

não poderá, J'1mais" ser res

ponsabilizada pe10s, a'tos de

uma má p.rlmi,nlf'tração,
existindo ÇL LEI, Soberana.

inconteste de um govêrno
_cio PQvo,.pelo povo EI pll� Ó

povo a fim de coibir, os e�

�essos por ventura. l)ratica.
dos, 'c, que venha,,, :abal:'lr
oe ,qualquer forma a Ordem

$;oCial 'vigente. Reafirma

mos outrossim, nossa in

t�nção de traba:lhar pelO
..

engrandecimento 'da classe

universitária ·brasileira,
I

n'l

certeza de, em àssim' pro!,:e

dendo,· estarmos cumprm
'do Com nq8so dever de·
hons . Cidadãos .

e forjando
um futuro ideal para a. Pa
Úia Amada· dentr6 dos sfios

p f i n c i p i cJ s demoCí'!Íticos.
TertÍlinamos pedindo. seja
o . A�teprojeto de Lei. que'
extingue a Uniãó NaçionJólI
dos Estudantes motivo de

apurado e consciencioso es

tudo por parte dos, repre-

Das 1900 118. àsHor'a:
2000 115.
J1aile, abrühnntndo . pelo

Conjunto ela Unídude

Local: rancho do H. )
Horário: das \2030 às l

2400 hs.

trnírormo: .

oficiai/i, sub
tenentes' t' S<trgentoS: 5. Ca-
bos .e soldados: 7.'
Fiscalização: [L cargo do
10. Ten. Fregapani, com ele
mentos da la. Cia.,
Serviço de Aprovisiona

mente: A cargo do Asp Df.

Rabelo
Ornamentação: a

do Sgt. Pinheiro

Domonstraçâo
tíca Calístêníca

,

',Local: Estádio Adolfo

seritantes catarínenses no ('Konder .

�n!ldo, e na Câmara Fede- Data: Na semana de Ca-

xias, aproveitando a realí-ral.
d ft

União Catarinense dos zação de um jogo c u e-

Estudantes, e� 21 de agôs- bol.

to de '1964 Efetivo: 150 homens

A DlRETOR�A" Oficial En'carregado: Cap.
Cardoso.

•

• •

CJ.l,rgo

d
de, Gipás-

o [SY",Q
G JllAíS Ioll1 fliO illARIO CE SARJA a !ARINI.

Florianópolis, (Terça-Feira), 2j de Agôsto de 1964.

,Sr. lUIZ SCHV/EINDSON
FALECIMENTO

\

É' com profundo pesar Morrís, dentista em Floría-.

'que" O ESTADO" noticia o nópolis.
falecimento· do Sr. Luiz O, sr. Luiz Schweindson

Schweindson, ocorrido re- éra irillão do Sr. Jacqu.\'\
pentinalliente às 11 horas Schweindson, presidente dos

de ontem na Casa de Saúde Estabelecimentos "A MO

'São SebasÚão. DELAR" e o seu falecimen-

O extinto era Pessoa lar- to, repercutiu entre os fun

gamente relac�onada em cionários d;t conceituada

Florianópolis e, ·principal· n'rrlli!-: causando profunda
mente, nos meios comer- cÓnSterp.açâo.

,

cian,tes do Paraná e Santa �-

Catariria, onde seu· nome' se Na t&rde de ontf.lm o cor-

firinou mercê 'sua retidão po do slfttid060 . ÕlÍÍliercian- .

de carater e elevado espiri- fe foi transportado para
to humanitádo_ Curitiba onde será sepulta-
Deixa viuwl. a eXina. sra. . do hoje.

Dna-;- Rosinha Schweindson --, "Q ESTADO" ao registrar
e os seguintes filhos JÇlsé, o doloroso aco.ntecimento

médica' 'no Paraná.;" Eva, a,presenta sentidas condo

médica· 'em Florianópolis;, lênci-'1s à. familia enlutada.

vai ouvir

iOONVRO l30RO
i01YIV8 IYldNO!l VUVd

OHHIH!:) os NO. 0'1131 SOaOl
,,'.01·

,y:NYA31 S�BNUaJY:J sn S000.111

�'ORA'. "EVA'�' ClfN1CA' INfANTIL '

,

,

,; \)
,. Coniunic� a reabertura de seu 'consul- .

tório. no ,conjurtto 2'Ô7, "do EcÚfício JULIETA
Rua Jeronimo, 'Coelho nO •. 325 .. -- Horáric
15;30 - .18,00. "

Lajes
o Coral da Universidade

de, Santa Cata.rina, sob a

batuta do consagrado Maes

tro José Acácio Santana, ór
gão ligado ào Departamen
to de Cultura da Reitoria,
seguirá no próximo dia 23

para, a cidade de Lajes. Na

"Capital esmeraldina do pla
nalto" o grande Coral dará Vitorioso nas cidades de:
três recitais, quais sejam:. Florianópolis, São Pedro de
Cine Marajoara; Clube 14 ..Alcântara, Tubarão, Laguna,
de Junho e Catedral Díoce- Hajaí, Tijucas. Brusque e

Curitiba; esperamos que no

Planalto' Serrano O 'Coral da
'Universidade de Santa Ca
tarma . coU'la amplo sUées
soo

Prosseguindo no seti afã,
qual seja o de levar um

pouco de. arte, cultura e ale-

Em reconhecimento por
tão relevantes serviços pres
t'1dos ao Império, é feito
AjUdante do Imperador e

promovido .ao posto .de Ma-

Dia �o Soldado
. Noêmio :xa"ier da Silveira

"

re�hal de Campo.' A revo

lução separatista do Rio
Grande do Sul é por êle ;m
focada e supmetidos os re

beldes à autoridade do po
der centntl.

gria ào lnterior, desta fei

ta; o' Coral vai deslocar-se,

pela primeira vez,'para o

Planalto, já que até agora
apresentou-se apenas nas ci

dades litoràneas do Esta-'
do ê na Capital do .vizinho
Estado do Paraná_

encurral'3l'
lIi.. ··

Lopes

o Coral 'da use
Esla CaSil, Sila IiO Jardim AllânlicoJ

Póde Ser' Sua',

Presenle de A Modelar

2.000 rebeldes a deporefu as

suas armas. Em Minas' Ge

rais, os révoltosos venciam
'=lS forças légais. Era preci
so detê-los_' Eis novamente

o Barão de Caxias em I(tção"
perseguindo os rebelde� em

Sabará e Santa Luzia, ,

on

de,. por meio de hábil es

tratage:na, atraiu-os, 'des
troçando-9,.: .

Pacificados os brasileiros quadrilátero.
.

É' em Túiuti
e unida a Pátria, é chama- o seu pri,meiro grande
do Caxias para a pasta da triúnfo. 'Depois, vem aBa
Guerra, em 1855 e 1862, em talha de Itororó, magistral
cujo desempenho prestou mente ganha por êle. E em

novJ'l.zpente grandes e rele- Lamas' Valentinas, de 21 a.

vantes serviços. 27 de dezembrô, fex:iu-se .a

Na guerra com o Para.- luta .decisiva, na qual o

guai, quando sof�iamos as Marecpal se manteve, a Cá

agruras da derrota de Curo- valo por 36 horas cOllsecu-
paiti, quandO perdiamos nií- tivas!'

'

lh'=lres de homens, sob a Em 1869, entrando em

imensa tristeza e situação Assunção, declarava que .a
.

desesperadora, Caxias é, .

guerra havia terminado_ Es
mais uma vez a esperança sa .vida enérg!cia e sábia deu
de todos, aquele que viria a lhe o' cognome de o "grande·
ser o 'forganiMdor da vi- general tranquilo".

'

tória".
. Fica aSsim, em rápidsl.s

Em 1867 desfechá a sua phiceladas, marcada á. n05-

ofensiva baseada . no plano SR moqesta presença nas

'de campanha que visava da S�mana

. Que a sua existêncja cheia.
de glórias e a sua gigantes
ca obra de unificação na

cion'11 sirvam de exemplo'·à
maioria dos politicos que
110S últimos de� anos, por
ação ou omissão, têm- trans
formado o Brasll em um

"país roubado".

nãO absoluta.. na pacifica anos de idade, já Corone1,

ção dos brasileiros. Moço vai sufocar a revolta .dos
ainda, . como Ajudante do Bàláios, no Maranhão. Na-.

, Bat�lhão do Imperador, foi quela proví�cia. desQr�ani
encarregado por D.,Pedro I zada e anarquizada, fez pro

de marchar sôbre a. B'1hia d�giosa admirii�tração civil

para mudar a opinião dOfl e militar. 0_ Chefê milita:r
portuguêses que. não que.- revelava-se, também, esta-'
riam aceitar a independên,- dista. Em' 1841, volta ao �io

'

cia. do Brasil como fatá de. Janeiro, :Sarão de Ca

ccnsumado. xir:l!1 e Deputado ne1.0 Mara-

nhão. Mas não fica ai a

Não seriam decorridos aGão' paci.fi.e?d •

' Z

nem dois anos,' já no posto Alves de· Lima e Silva: A r.

de C'3.pitão,. é manda<;l.o pa- ;volta eclode em São Paulo

cificar a provincia, Ql"asilei- e Sorocaba. Cqm dois ,ba
ra Cisplatina, onde inúme- talhões e ,400 recrutas g.al
ros foram seus feitos herói- gou, em poucos dias, a Ser

cos f'l que lhe valeram" a ra do Cubatão. E, com pul
'promo'jão ao posto de Ma- 'so de ferro, sufocou mais

��: n O:"f':--·�0."" :-.�-.'J:·�1 ��4_S �ç':'. �)�)'!' a.�OSi . ele bravu"u. êsscs movunentos sedicioM

"F;m 18<19, com 'apeml.s 36 sos. Em Taubáté obrigou

É dever de todo o brasi-
.

leird cultuar os vultos his�
tóricos, homenagear os seus
heróis, não .esquecer os

seus antepassadas nüstre8.
Desgraçada do povo· qué
não. te� ,heróis nem tradi

çao para f�stejar:
'

Caxias, em seus atos e de
cisões, coloc.ava, sempre o

bem da. Pátria acima. de tu
do_
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