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(angreSSQ .. ' vai enfrentar $e",ana

-Deputado I
..

ala sô
.,bre.··/ a Exposiçaade', ªE��;; ��:�:I�

,iInpàrtânci(1 para o ,)..\18. INa Congresso estará -votando O

Animais e Pradolas'DerivadoS .•.�� ;u:;: ..n;;;;
. k, �da' ,constituição Fé- eh paridade de vencimentos .

õ.ernJ:�i obj�t:iv� a refor- ontre . os scrvídorei dos 3

In:!\. ufr'<·ria. Amanhã às ,1Q poderes da união. Na mes

hota�) as duas casas do ma cxirtunídacte. deverá

Co�sso est�rão novar...en- ser vetada a SLÜ)'BrJl.Onda
te. �d.as... para .votar o Vasconcelos Torrps, estãbe

p;Oietl> da. nova 'Lei do In- Jecendo aposeritadoría aos

<t�to, lendo certo que 30 anos de serviço para os

ha.vet� nova obstrução, por funcionários. federais.

j:t:'ste jornal procurou ou-
.

vir o deputado Aureo ,vi
dal Ramos, um dos coorde
nadores da l' Exposição
Estadual de' Animais e Pro

dutos Derivados,
.

sôbre esta

exposição e também, com

referência a Indícaçâo do

eniS, agr'.l ·João·· '�rla
Caval'laz;z:í, .' di.titor4&niOO
da Autarquia

.

UIU"ProJew
Gado Leíteíro, pata;() " cor
po de jUr�aos do Setó,r Ga
do Leiteiro da dita e,.::po�;
ção.

.
.. ,

.

,.'

.
,

Sôbre a. I' Exposição Es

de do 'SUl, � Paulo, Para
ná e mesmo de Mato mós-

. so já reservaram acomoda-:
ção em Lages.
Sôbre ti seleçâo e :indica

cão do 'dr.: João Dernaría
Cavallazzl, dísse, toí certa,
É um técnico que além de
ser dtretor-técníoo da Autar-.

quía UBI.e-Projeto C'� Lc'i

teíro, :possui urna (3:.:-petilln:
:i.a sedimentada ria ;. ll':lsi<Ç
tênciá té-cnica,' ele, ãIlilDr'lJ$
!ie Mas raças leiteiras, Já

era' tempo . de se valorizar
.

i!}v\df'lnentc. nêsse setor, os

nossos técnic-os,'

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

gos vagos com as

�ões 'd� mandatos.

_:. ,o e�'_clitador 'fuan.

Domingos Pçpm, ,que se

t.'l1oontra 8�lladô em Ma·

drid,,'na; ·Espanha. ratifi
eou bntem" que' se propõe
regressar a Argentlná aifl
este ano,

. CABO KENNEDY, (F16rl
d�, 9 (OE) - O "Mariner

4"", último da, s�rie de cáp
sulas espaqiaís norte-�me
ricanas para exploraç.'Ões

�-I.

tadual de

Ierride
,

em

Sucessão: PSD Reunido
Quinta-Feira

:Criticadores
Procurados
'BELO HORIZONTE, 9

'(OE) - São procurados 'pe
la Policia os 'aut0res de um
manifesto que foi distribui
do' de ::J.utom6veis, e que faz
severas crfticas ao movi.

,

São

FORTALEZA, 9 <OE)

, 'RIO, 9 (OEJ � O Presi,
dente Castelo Branco vOJ
tou ,à despachar no Palácio
elas "Larai:�.jeiras desde a nlR-.
nh§, de. hoje, 'Nas p�6x4nas
horas; o chefe rla' Naçào Cll?

verá receber Ç> Gal. Riogran- ..

dino Kruel, chefe do �
pai-l'l.1mernto ,Fedeml de Se

gurança' Pública, ([\1audo
voltará a baila o caso "Mau·

de intensa atividade

.MOSCOU, II (OE) - A·
União Soviética rejeitou N' P

.

mais uma vêz ao apê'c à8.S' OVO remler
�aç0s

. Unidas, para que
,.; .

.

'" d J d
"

.

d
ajude a P"', gar as operc"'-'\,' ...

f
'" .. c" 110VO primeiro ministro ci,:

(,aCiOna Ilaçao. a n' uS na o 'ções de mànutel1ção' â,} .

ponés Itako Tasso, foi C5-

:'6rças. de paz da Orga11lza� colhi�o hoje po1' aWj')la

• r ,'Aço 'na Inglaterra ��o �����alM��iO�on� in� ':�;����an��.bl';afso�o��;�����
:t:.ô!r.OREB,9 (OE) ,_ r� <' rante a. votação de hoj<: a formação - da agêl1Gia tue a.ssim ao ex:' 7l.i"C!�'O

vet:ii ocorrer' 'amdu lwje ii noite, 'do Parlamento O 'l'ASS, ministro Aiato Il<eda.
, forrnalizàç..-\e. do pe4ldo, de h.rtido Trabalhista, pode- ...------.----,. _" ------------ _

.

rá ser d.erro�dc, uma vez ALfA JACTAqu�, s!l'us lll�b;lbr� encon.-
. '. :'

.

,

tramo-se f6n de.' Londres, O pensá.mento. de quantos ar·tI!Upanham ,d':nt�t-
o', q'he dá l3ôa margem a �tt!' Il il.dm�u,j.a.eão �o]�ii)hlÍ1'rll dl' p<l1:-. �r�'lIi.,

�."'1tl'to dt�,�,� ·-_;ijJ!z.ll(f nu 111{'1�;di1 lh '1';,,,,
'''J�. 3l.ç.���J:i .*���;1.t 1il ,rnJ,rt_

:*l••', I�to ,40 PT�;'h-nte Castelo' .B",Iní·n a1<;' J!J{:Ii.
Sé eUIl!:iCr.:ra�eJn óm recésso �s ath'j{ladl'!'ó suecs-.;úri:,,,.
<t�� �0t1A' a nt1'llter-se' 9 çlima de screlli(l"dc imprt'scin.
djyd à marcha, maJ iniciada. das tarcfas trlllls.l'Ol'lli;l
dor.ls_

():,; fkltu (('S se fl.cli.ll1it.a.dam, assim.' à área lmJ');!I)1(:lJ'
tal', éml10 pv!1t'!' 'lOlítico ll\':rmauellk, dr('dn�('I'.c.'. 1'11,]".
su.� à� (nSC'(I�:-;õe� il1eyitá,;{'i�, ' 1'01110 sadia fUlH:ã,; �kPI;"1�ratlca, .!)(>1lJ l.'11iJ·w\,{�s para o anuam,cnto ue nWlli{Í;,lli ,";. rtrltan

..
1ClllC .I!g,�uas ao processo reno\'adol� que, 1'f'l}1.

!IP;'J�ocamlo a na«;2:0 no scntIdo dé Iibel'taçfÍl.l ao tlcc'!i\'(' a

que roi cr.:lmiIlQs!tmcnte ..8l'nl,stada ..
l\eJll se alegue, ,JOI' bJexat9,·a existência de mil'!!!'

bris11l0 ashlcloso de udermiJla(lOS partidos, ('lIja aiitwl.:
tramJüHa de indt'pClld�.ocia, não sjgnifica O1'jpuLaciio tt).
�ic.f\, <inspil'lwdo,se, untes de tudo, 1lU ])I'opósito de {Tr.

" wrrr di:l'icultlU!'f'S. e at{O meS1l10 colaborar, eoiJJ a. con;.;.

��c�lcia de a.certo pat,'ióiico, n�(árdlJO traba!110 de repo.
:lçao do paIs em sua \'i.tla f.luente, atY<lvés de ÜlgCHU:S
�sfo)'ços administl'ativolS e de réformas Oj)Ol'h.1l13b p ,h'
los.i.tivos rcsultados.

Há muito que f:lzer, sem dúdda, para <[ue a1i!l:jall1o:-,
\ wna fasc indicadora ue prosperidade crescenje, i\ 1;(',
:omada dos lllelhoi'amentos lJúhlicos, a ordenacão ft.�
�rctrizes COllsclltâ!leaS com as vultosas neccssichuics gl"

.

adas da estllgna'çao, o prepal'O previdente dos cami
'thos desim�edido!'l do futuro, o com(,"ÇO de solllcão elos
COUlll]CXOS problemas instantes, acentuam-se eOl�o eOnJ
lmneH!es do totc.il'O' JI01' onue transite, com relativo de.

sa.f?;:·ü. '1 vida nadonal em tôdas as suas múltiplas mo.
Ilahdadcs. r

'

,

Por muito que se tente, porém, a anteeipação de
dOIS, anos, da qüestão snees '.ria, pode!;á, ou não, per.

Íl��l�:I�, ,�nesmo �ue pareialmcl1;e, a :t'e�'ulnrida(1ev (la con .

CIetiz:y.11l do esquema rf'stau\I:aflor flue vem seguindo,
c(}m Ü'rmeza salutar e visão nitida, o seu desejaelo curso,
-'Não',seremus nós, contudo, (luem condcnt: d.f'!ilJcra

t.�ões �ar�jdái,jas antes do tempo devido. ")!>i ]1��rtidor,;
t:m dIreitos e franquias a decisões e à fbmç50 de POS1'
ÇOl:'8. que decorrem do seu arbítri.o.

Est,�'bele(;era·se U,Ill' como ·"statu·qi.lO" de' ca;-maria,
sob, a .coJllJ)l'ecnsâo (le suas \'antagqls, eV,iüpldo-:sr' <fis,
sonanC1US que, 1fe. qualquer maneira, j)ot1el'iio' i.llcidir nól
paz do amb�ente, origlnmulo uifietlldaucs .ao andanwn.
to da ação go\'ernaúlental l�O l'1Il110 (le suas finalidades
rc\-oIucio,ll:irias . construtivas e reformadoras. E c",se
�'statu·quQ·' �caba de ser rompido, lJein ou mal - .não

. vem a pêlo li discussão - com uW'-.ifá.\'cl influência fJl(),
dificadora d� situação até agol'Zl manti.da.

Argumenta-se, como razão ,iusl.ificatinl·. f'W f) p;.t:-;.
sado de dómillltção administrativa, HJ1te1':iol' à. lt('\'o!ucii !',
não pode �u����ih: �u ret�rnal·. ' E ,�í .J'('siíll�,. ('\ ide;'l""jmente,. u.ma afu:lld�ao de mera ,oratonu 1101 ;iJel\, :it'1H .1 IneCeSSll,l'Ja...atençao a obra realizada, e ÇOI1lIJ se o nw
"il1wl1to de abl'.iJ tiú�se, 'entre 'O,lÜl'ÓS, o objt'tiH� tuíil'l'
tC1'alista uc imphmtar, a scg1'eg'ução entre cidac!ãu's li-
....res, de gozos c clh'eitos iclêlítieos, tOl'nallLlo-os ,CUllW

Ia!Játridas dentro da própria 1en'a. a que, cm saa lU,Ji""
'" - rIa,. deram o mc]�lOl' de suo II iuteli.",,·ência e de sua ,+ ..... {) Ipessoas uas quais 13 (,,,WO _u"

presas no Quartel elo 10. j.
:passa.dn com seus erros c acerto!> está apagaUo. afiro I

Grupameúto de Obuse,.
mamo Ji:. elltretanto, llõcm-no em' ('lll'taz _\istoso, ·para·
doxal'llenté, COmo fulldameilto da càmpanha cm cs.

bôço.
.

Enca,m·paça'-'o ,da,.5.' R'e' fi'na ri'a's
',. A ofensiva, toda\ia, desperta :;;empl'e reaçiítl • .E ,já

vai sair agora, � àlter�ativa que resta. aos demais partidos SI;',

tl'óleo. segundo o r0J;:üor
rá, tah-ez, a de tomada de posição; de retom�da das atj.

da _ cOl�ão especial
.

que
ddades políticas (iUe JUWiàlll t'�ls�rilhado. RctomáAm:i

estud.o:. o 'assunto o seu
com' os mesmos direitos, com o mesmo ímpeto e 11 mes·

'.' � ma dedsão, nã'o se atemorizando a ffu.'liS'(I,.l·II.'l· ".011 .,,_

(.ra11:11110 é apenas in.E01'lnt'l' 'l '. '"

'..

• ,
qüências que daí possam :_t<{Ylr,tivo, y� matéria.,· em ·se· . .'. �

-

.'
,.

.

'd .. ,
, ..

, n. sorte hn :1g-ora 1a1wada. fi: não 'Jl(t\,cr}í. PI))' (·c'':

,;u
â reslC,e�- J, iJ, dcsel'çãt1:_, . _.:, __ • ,,�_.:_ .c_! "': �

_.

,

..

", ','1eC
- _

�_-=-__..... !���!!!'�'_������l���i,������,�·;��·����.�:�&\Ié;:"'_''''!d.;V..;;i'';''if.''''4')f:.t.:C,bd'"''

"Stunário de'CUIP3 de Aragão
,,"-' ':�'.�

.

.

COmeça' Hoje
-

.

8

of!eials da Armada, a Ü \

OoS {e snbversao. '0 ),1i

nístro Rlbbro da Cosba .

a.n.rm�u que prenderá os

acusados, se Sl;;US advoga
doo não comparecerem.

Oltimas Notíci,as: �.
''ÜNTEM''E HOJE NO 'MUNDO ..

·

O Tribunal Supericr
.

PSP, . segundo se, rn
Eleitoral, marcou para

.

-o forma; .determíno.l a. ror
dia .7 de junho, a eseôlha mação de comíssão CQm�

do substituto do sr. JI.lCe-·· posta por deputados e S'!
Uno Kubischesk no 'Sena- nador�I?,' <;lo:, partido,. afim
do, Nesta data, outras me": de externsz ao Ç}o/erna
.dldas serão adotadas, pa-;'. rlf'r Mauro Borges, �téiifl.
ra. preenchimento �de car-

. solid.àrieda.ge. A· :visIta.:: 'tia.
comissão, deverá ocorrer

entre h?je'. � arnaahã,
.

.

,� ·.séri, � s�bmetid{) . hoje.

,'" .' I,

ao Congr:esso, o proletq dQ
nova lei do! illquiUlllltO. O

'

pta' fc.é"hou questãb cO:ltra.
à . lllatéria prorWsta"'. pelO
Goyêrno, :oontm o:, substi
tutivo Faria .Tav�, ·.iz lu
,tart pel.a ;s'obreVivên.éÍa (lo'

- Vem aLnovo ',aur,n:en1,:)
'.

substitútivo"i apreEieI;ta�Q.·
110 pre'Ço' dp leite:',o çôn- .. pçr sua � bal�,�a.éIa:; .

. ..

se1l1o Dellberatf,v&.� " da"
, �. � ,,',

' l·

'37JNAB se reunirá 'hdie- a T'0rá ho..J�'. 'NU

nlanêtárlas\ r;ed lançado 116

próxillb di.<j, '17: Q, artefato
cósmico, é idênÚ20 ao Mar

'rlnú 3", lançado na 1llUma
semà.na, �.

.

contU4a .50r

pem suceQido .

em
.

sua.. n'l.J.8..

!Radia.lisfas .:. são.
i(�

-'

llalt e !n,Jes, O llumoro de O·� corPos 15&0 reMradér; na tes., Atk"0: 1l1Gli.J.1Of1�O. for,L:l,

�l1l4CIC'.:\BÁ, (Sáo f,�- ,'lllortós aiuda. é
.. 1mProc1s" lU:a�orla $i�s' :vcZ€s em .mr- ehcOllú':�lc1bs .ia,,:c�1�1ú.v(>!.'e3,

Descontentes Subvers�ô' 10),:9 (OE) __:. ConUnttam, - ..._. ,.

':
GOIÂNIA,9 (OE) � Os. NriÉRóI�:9 :(O�I �;,_ v� �d�sj;l'e:��!����sdedO re:':�7� C'a'50 Ma' u'-'f:.Á--B'-í�r'<'I�âs":.-��

,

radíalistas goianos mos-
.

riQs ).')refeit{)s ' � p1ai!i" de .

qti�. ,ruiu D.O último fim ,::1e U U li '

!������ d��Ori���:�ri�omcl�' �::, !:��':�:�����a!o��.. ;:��:::l.� Ciel��;11e�� Pd:. Le-U'a ,'I IQld·.'
"

d'd'e 'S',:e" '�IJI,.'a'. . espe.l·tadasindicato da classe, que vem vidalies subversivas e
. 00):'- mortos, ainda é 1mprecltlo, _

demonstrandó pouc;o inte· rupção,' poderão ter súa si-
. .

, Os corpos 330 retimd:>s
resse na solução d.o proble- tuação definida du�nte es-- 1ulultas Viêze:. em partes.
ma salarial. Informa-ce que ta semana. A DOPE f111ffii- Até o moment-o, cforam 00-, RIO, 9 (OE) O Gal. República deelarou· que a

o grupo está e:;ltudando o, nense, pret�de cóncluir os contradds 37 cadáverés. bê "R�gra214iÍ:lo Krue! e&tá na legali.d.;,!de dev'erli t.er respei
. Itegimento Sindical, obj�ti- inquéritos instaurados, no desolação 'r:y lUk>' e o �i'ní- j-'{!'I,lanabR.;la, ' on.Q.e ; .c.hego'll t�.da. c,' se algp, tiver Ç,tue
Vl'..,�1) solkÚ,al' o in;lpeach-... Est<.l.do do Rio, ainda no de- I

. biente em,Rir�icaba. '" ,.As., IPor .:veHa das 14 hora.s, t�n- ser feIto, _ será 'fÇl'ito dentro
ment d8. diretorià do' sindi- correr dos pI'Óximos. cmco

:e.<;colas l,oc.ai",.' peri��éc<.- d�".collf�r€mci.ado'.' c.:om 0. dos rest�·itQ�. <les
..

,
t.ino.,S, o.bJe-cato. :. ""i' t;' �.dias,' ... y •

•

__________�- �_.....;.,
.__�. . ráo' -fechadas nos" p nms .' Ql3r1. Parasoo, Al,v�," pr8S1' t1vÚ\S da .LeI. caso OO'Jam.

6 dias em sinsl de luto. dente do� .. }PM� e C0111 o

PIRACICABA.' (Bao Pau- Mareél1hl- 'Castelo Bduco.
. loj', 9 (OE) _ A. par� a1r>-

.. �m Bra�í1ia, lllltes de ',par

da de pé do' edificio "Luh:� tir, o. Gal. Riol5fabdino. af1r
de Qttelr6z1'" que desabf.;u lWU �ue � esJ�y-a levD.Ildo

sábado áItimo em Pir$l.çl-. ;
ao Rio

,

o depOllnento do

BRASíLIA, ,9 (OE) -- 6' caba,' matando ati o ;11b� �Governaa.o� Mauro Borges,.

I.M:li·nl·stro Pal'tido ,Soc�al .De��ticO menta ,3a pessoo;s, po�lér� ll_las.seus a.�es .. post-e-

�
1 v-aI se reunir na próx� �r cu, 9ua!C!Uel, momento,'

nonnente nao confirmamm
,

I quar.ta.cfel:ra, _lt{indo· e,m Y:l& I arrastá.ndo\ ma.is 3 �,nda- essa infonnaç(to.. Por outro
. 'Reg: ressou' . ,,{, 1/.t a su,cessãp pr(;.'�d€ncial."

. laclq" elementos 'ligadoo ao

; .

.

- Para evitar atitudes) l;recipi- �es., Gov�rnador de Goiás, dis-

RIO, 9 (OE) :....... Depois de tadas': ó bttet6rio Oe1)tral PlRAOICAEA, (SM Pau-
.serarn que nada 'fioou apu-

. assistir a cerin;õnia de pos- do Partido enviará. oficios á 'io'), 9" (OE) _ Autot'idades rado' contra o sr. Ma,uro

se dG novo Presidente do todos' QS diretórios regiÚj' .aCreditam qu�" mais < 413 'Borges.
t:hile, Eduardo. Frey, C�le-. nais, afirmàndo 4Ue a agre- q.uas. dezenas de P�SSOn.3
gou a Guanabara o Ministpo

.

miação não, terá, cand1d'ltQ' continuam soterradas' en-
Vasco Leitão da, Cunha,' das próprio, à sucess,ão presi- t

..

d
.

re os escombros o edifí-
,Relações Extel�io�es. dencial. .

dI'
j-----......---_.....,.---------r�-----...".._.._f

C�Q' � 5 andares, que ruiu

l C
'.

C
-, .

b'
.

d
.

E' ptl.rclalttlente na Praca

uta ontra· O ontra aO' o' stá �
... Central, em Piràciéaba. Até'

, , .. �gora, foram, apenas re-

Sendo' rn'fen�I"fic' ·a·d'a
. i'

111ovidos 20% dos el'll)<)!c·
� I bras: :raJ$e do prédio aír).-

da ÇO�ltj.úua (le pé, com

grandes blocos de concre-As autoridades civi's e mUi
(fues . inteasiiicatam a fis
calização nos �Olltos, consi
derados préfetidos pelos
contrabandistas. no .litoral

1'0 �rgcs", agora com ba·
to em posição de equiHbrio se no demorado interro�ar
instável. Em situação pe- tório a que foi subm,etido
rigosa para as equípes de o governante, goia.no. As úl
socorro. Todavia, 'puxões Umas notíci;'ls ,proced€Jl1tos
(:óm cabos, de aço, não fo- de GQiània, iqdica.:m q1J,e a

'l'àril I;luficlen�çs( para
.

de- siLvução 'Ol? todo o Es'tild,o
mol1r li estrutura. Operá- é de absoluta llorrnalidade,
rios arrancando lascas da reinando cont� déstlsada
rinrede a. golpes de picare", .

e�tl ctattv'a enj.�{1:'no do fu
tas, tlcllwl1strarápl a má tm'o p�lítlco do Óbvemac:!.o ..

qua1idadt�'da ",liga de CCJr.- (le Gorás.

creta, empl'e�çta' em ('olno BRAS:lLIA, 9
.. (O�)

•
.'

{.
• 'Ponte cw>

,----- ."-
J

,do Goará. Ao 'mesmo; tem
po, fôí'ç,;;IS du Marin)1a e �
Aeroilá.uÚca' \,a,sculh�iil a,

costa norte' do, país, cOm, o
objetivo do ·�tel·ceptS:r um

barco com 320 sacas de cu·'
fé. com destino a ParaIÍ1a�

.

da Gui,ana HO'

-p:tóvadas as ac.'usaçôes 'con

tra. o Goverm1:dor cle Goiás,
disse o ínfo11l1'mte, ê:(' terá
todos os' t&.::1.l1'�OS Que a

Lei 'lhe faculta, p�!ra :'pTC....

ser,tàt. a sua defesa,

Promulgada ,a Emenda Constitucional'
para a Reforma Agrária

BR1§rLIA., 9 (OE) __.. O
ÇongreSso N'&aItonal esteve
r.eun1ck> às 21' e 3D, par-,t
promulgaç.ã,o. da rcfo,rma.
eonsUtuci-onaI, :pàra a. re
.forma agrátia.. Quanto ao

-proj�to ;>ôbre o .. estatuto
da wrra,' o· ptazo para re-

cebirnento' <;1e emendas, '{e�

tá, encerrado quint.a fei.-s.,
h1clo .a plenáriQ no dia 20,

Aman_1}á, ':liS ,duas cas('\Ji do
Congresso. reaii.z.arão 1 se.3Gão

conjunta; para votação da
nova Lei do' InCillll!nat,1.

��-.----------�-�
,

Iate' Contrabandisfa� Confinúa
Sendo Procu�do

..RIO, 9 (OE) , Aviões
da FAB,;c hui. ,navio da Ma-

. *

rinp.a ,Mercante estão ten-·

tanGo loco,lizar. o iate ma..

. r-fl.,nhense qoe transporta
carregaOlcnt-o de café com

destino a: Paramaribo. O
barco: de propriedade de

José de Alencar foi ('..on-

tratado pelo ex-deputt:j.do \

estadual' Aniceto'· Roch:::.
'que dirigiU pessoalmente r

embarque de.' 320 sacas ap
café, auxiliado por outras

RIO, !) (QE) ;".... O MiD:istr.o
das l\tlnas e Energia ,dt:wení,
receber 'até' a noite de. ho

je o'�'elatôri,_ sobre o de,

creta. de inChLnúação d.as re-
• finarIas particular�s de

.

iJe.
.da:.>.. �'.' " >t,,' '. ,;

.Amaral Neto Afirma:-
Véfa�o. em lacerda não Espelha

. 'Realidade Partidária
B,ÃO PAULO, 9'. (OE) .

- nabara, o sr. Amara] Ne
O deputado Amaral .rJl1T,O to-disse ainda que sua can

::'uformou que a votação dídatura ao Govêrno da
esmagadora Pela candída- quele Estado, somente se-

, tura Lacerda na conven- rá lançada, H.J)ÓS a 1'e1'o1'
ção da UDN, não espê'ha

'

.ma eleitoral."
a realidade partidária. O

.

deputado carioca, . obser-
vou que as f�cçóes cont:i
rias ao Govornador, 11'J.O

compareceram ao certame,
cara .náo 'pôr em risco) a

unídada
. )artid�ria. Antes RIC, 9' (OE) - O (;U!1-

de, embarcar para a GV:l- selho Deliberatrvo

Preco do leite
.' .

SUNAB está reunido nés
te. momento, para dectd .r
sôbre os preços do, leite
natural e índustriall s ....

O litro' do produto .: passa
rá a custar, 160 cruzeiros

URSS não quer

pagar a ONU
'_._._._------,

TOQUIO, f) !OEI o
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Os restaurantes da Lagôa da Conceição,
onde são servidos pratos- típicos da �gião e

que não constam de "caldo de corvinas", mas Por motivo de viagem vertde-se uma

de excelentes camarOadas e peixes muto bem confortavel �asa tendo na frente um Empó
preparados, apresentam agora aos ,turistas rio com ptima fr�guesia, também, só se ven

que se delíciam c�m os panorapl8.s e o "passa... de 'o Enlpório. Tratar na mesma em José \
dio" que encontrnl. Mendes nO 113.

Além de tudo ,a luz, a ilqminação de nos_--------�------
sas praia's, dando à n,oite motivos deslumhran

•

tes como acontece em Cana�vieira' Lagoa,
Bom 'Abrigo etc.

Canasvieira, agora, além_ de um edif!cio
de condomínio, possue já quasi �enninado
um RestHurante que, vai .atrair por certo gran
de concorrência. O Restaurante ag\laroa,ape�
nas que' alguém o aITende para lhe dar o tra...

tamento -indispensável.
A firma Daux está interéssada em ar-

"

I

rendar o Restaurante, para entregár' ao pú
blico um 'estabelecimento de primeira ordem.

E as�iÍn, � praia fie �anasvieira ,éom, Se você usa Oéolos, para corrigir avisa0
mais esse melhoramento' vaI voltar a ser um

"
.; b

d
..

d ,,� use I em em:-:::;iiillllI9S poutos ma�s pItorescos a nossa eucan- !:Oi

tadora ilha tão cheia de magia: para figurQll'
•no roteiro obl�gató�o ,po ,�áp� �ô ,�l�,i!j�nw.
d��Capi�a�,Catarin:ensé '.

,::." 'v; ,;':_:':
,

Verificou-se os transportadares atri- de Rodagem um excessivo
buem ao Govêrno Federal poder de supervisão das ati
- e em particular ao Minis- vídades' de condução de mer

'térío de, Viação e Obra PÚ- cadorias. Es�e controle se

blicas - o proposito de es- estenderia até a minucias 'co
tabelecer uma regulamenta-. mo fixação de. horaríos e

ção do transporte de cargas concessão de linhas, com

que não condiz com a situa- fundamento num mecanis
ção real daquelas atividades. lpo burocratico cuja conse

Pretende o MVOP, segundo quência seria, por ,�im, o

documentos citados pelos , próprio aniquilamento das

dirigentes da classe, atribuir ,,'cqmpanhias, com prejuizo
.ao. Conselho Nacional de irreparável para a circula
Transportes e

.

ao Departa- ção de mercadorias.
mente Nacional de Estrada'

nos últimos
trinta dias intensa movimen

tação das empresas de trans

portes interestaduais de,

carga, Consideram-se, estas,
sob séria ameaça de cer

ceamento de atividades, co

mo consequencia de antepro
[eto elaborado )1elo Governo
Federal. As medidas ali pre
conizadas são definidas, pe
la classe, como prejudiciais,
principalmente,' aos interes
ses' da própria produção do

Há dias, realizou-se em

São Paulo, uma reunião da

Associação Nacional das

Emprêsas de Transportes
-Rodoviários de Carga, cuja
sigla é NeT. Estavam presen
tes delegados de diversos Es

tactos, particularmente, a

lém de São Paulo, dos síndí
cates do Rio Grande do Sul,
d-o Paraná, da Guanabara,
de Minas Gerais, de Pernam

, buco, de Goiás, da Bahia,' doO Govêrno Federal, segun- Pará e elo Rio Grande do
do os transportadores, su-'

Norte. Decidiu-se, então-

.<:1 �.
.

.�a'
,

'põe que ao restríngír as a-
-

mWf���'/,��.�.',�,�"<,,,��'�'',tm'-
'

",

,'.','
.

���d::��v��:, t���s:e����.� p=: ���!��:r q��ae:r:Jd'�:Z ��-�1l�#t,.",L- "

. ",." -

'de- transportadores, a ote tõ-
r.. ,IlVl'ir os deficits consi

elas as providências necessá-.

't' t, " raveis dos transpor 81 mari-
rias para salvaguardar' os in-

� ,- "

•
' tim,os e ferroviários. Contu- teresses das' empresas que-* ",!,' ,

� .:' do,' .assinala .a classe" qual- - 'I identificados

KATTA IR'ANI"
,,' '"

'

,;' quer -provídênéía que preju- scPo,·oJ'n Pao�e�eas:' do próprio sís-mnlna
, '... ,"o '

,

"" .', 't d';, ,.;- , " .díque' as, transpor a oras
terna de dístríbuição' de rner-Transcorreu domingo último, mais um ' fenderá a estender aos trans
cadorias no mercado inter.'

aniversário natalício .da elêgante �e ',graciosa ' portes' peL-'lsl 'rqoll�OVaici'faSrr'etOaS , no.
• ,J

" ,
.'

, ' .rnesmos ma es ''<', <- "

menina Kátia Iraní -Damiani, .filhà do 'hosso "râ� a sttuacão " dr�máLica
prezado amao. sr. Walin�r'Damiani e de-'sua':: car�cteriza�a,' pelb�' ,

'�defi-
, b, '

,
',I' _ , "

•
, cíts" do Loide Brasileiro, da

exma. espôsa. d.,Dalgê Avila Damiani, pes-. Companhia Nacíonal. de N�·
soas de destaque nos 'meios 'estreitenses ,

=; vegaçã?, �osteir.a e -da. Rêde ra as empresas - e que se
,

"

• .. ' "

,
", Ferrovíárla Federal. Esta, consideram na iminência de

A Kátia e seus .genitores,embota 'cOID"k,- diz a NTC, apresenta um

voluntário atraso' nós 'de" "O ESTADO"', . :nó�, "de�icit" de 1 bi:l:ão por dia;
, ,

'- -" '., "

•
" ,_. ,,,'

"

"", .' ,I' qu� dentro.Çle cmco anos po-
aSSOCIamOS' dentre 8S mamfestaçoes receblnas ,derá' subir a 1 trilhão por

por tão auspicioso acontecimento. ' dia;; se não houver prbvid�n
,', cias' á altur'l, Em contrapo-

País,

Com essas providências
,solidanzaram-�e os carretei
ros - próprietários de ca

rnínhões que trabàlham pa-

,aniquilamento econômico,
, I'

caso s.e concretiZel11 ias anun·

ciaclas, medidá,s
_

do �govêrno
da UniâQ. ':

� ..
� �

I

DEFESA

�içã.o, diz a entidade, os

transportadores rodoviários
se al)oiam na,livre 'inicin_tiva,
nãó gozam de prhrilégios co

mo subvencões 'que são con·

feridas, ao ioide, 'á Co�teira
e ,'á RFF e, eXÇ\t,'lmente ]lOr

essa razão, conseguem trans

portar 78% do total de l1:1er

caqorias que' circulam no

morcado' interno.

Na reunião mençionada,
salientaram os transporta
dores que o Conselho Nacio
nal de Transportes - órgão
ao qual (1) MVOP ': pretende
tran�ferir o contrõle das a

tividad�s de tr,�nsporte ro

doviário, não conta com

nenhum ,representante ,da
classe" mais interessada.

Apé:ll'tamento . terreo., 'novo, desocupa-'
do, Sito à rua Presidente Coutinho, 83. Tra
tar com o sr. V(qui à rua 'SarÍtos.!Saráiva; 84
- Estreito Diàriamento' .a-pa·rtir das IS

.

�
. , .

horas.
10.11. 64

Vêem igualmente os trans

portadores, nas providências

VENDE SE
'

' .

que' o govêrnO pretende ado--
• ta r" o perigo de se consti,

, .
r

�

t1.li�J a regulamentação pro-TfRRENo' COM 450ms2,' situado na, ,jetada, num .prin1eiro pas.

Praia do Forte, Preço'a combih�r·. Trafe,l' com .50, pÇ\ra um� burocratlza«ão
, .' qUe! por fim pod�!:ia culmi-

dr. Flávio, na Rua Presidente. Coutinho, 83; nar coro uma; nacionaliz'l,Qão

Apto. 2, ou à tarde relo fone 3596. ai,nda mais dfl.nosa aos Jnte,
, ,I , _'

'

,',,. :lressEls nacio11ais que a dos

tranSportes' '1errovffiriocS e

marítimos, responsável por
:uma grf.lnde. parcela das e

Conselhei- missões que desorganizam a
,

vida' fmanceirà nacional,

Alé�1 disso, a transforma

ção do transporte rodoviá·
rio em serviço' de 'concessão
'pública, 'a tegulamentaçi:\o
de linhas e Brovidências do

. - \;. . .

mesmo genero,_ VlrI'lm am·

quilar a livre çqncorrência
quê permitiu, nos últimos
três :deeênios, a expansão de
um sistema que vem servin

'do, a pl;no contento, � in
'c"l$tria, ,� oom�ciC\le � Ja-
voura. SJria cbntida: tam
bén�, a obra de abertura de
novos merc,'ldos, tarefa cujo
principál instrumento é,
exatamente, a livre ação dos

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

VENDE-SE
Terrenos -localizados -.a rua

ro Mafra, 147. Tratar no LocqL:

'I LP CIMO, Pfimeiro ,Colo�ado na Parada do Sucesso.

Agora \'oc� pode comprar a

tradicional qualiu'adc CI,\-lO .

a LONGO PI/AZO,

Note bem, o LP CL\'\Ü' tem
15 faixas, isto é, 15 meses

de prazo, '

Você já percebeu 'que não
estamos falando de' L01\G
PLAY, mas sim de LONGO'
PRAZO'

-

LP (IMO'
-de- 15 faixas

CO�JUNTOS ES ror'ADos
EM \'ULCAESPU\k reves

tio()! em leLidu ou plástiw, a

partir de:
CrS 1,)(('íl,OO MENSAIS,

r�óveis C I M O
de Florian*polis

�ançou e o Público

Aprovou.

, SALAS DE JA;\TAR, em f(Jr
mica 01,1 madeira, a partir l�C.

Cr$ 22,lW,I() .\\[1\5.'\IS.

cc )LCli()I�S r;PI:DA, r·'l;!

((1"81 ou solteiro, a pi"llr llt

Cr$' tiOO.(Ü ,\\I:::\SAI5

D()I�,\\II ()I\IOS DI: G.\:-;,\L
tlll caviúlla, Illaríilll. j�êara"dá,
qesde.:
Cr$ .17Jro,oo MlNSAIS,

E por falar em LONGO
PRAZO, veJa o que lhe
oferece o PL CIMO:

(i)
- '

.00

f! UM

...

)JconteCimentos
��U{�Y--

Brotos Elegantes deram nota alta na

.receocão do Iluerência Palace.
- .

,

'Com um jantar no Querênc�'l Palace, o C011sul
da França Paul Kartz foi homenageado pelo gover
nador Celso Ramos.

transportadores que condu- regulamentação do sistema
zem a -produção de porta rodoviário de condução de
a porta às mais longínquas cargas. Não concordam, po
localidade do :{Jrasit. '

_ : ribn· com, as 'dire'tífizes 'enun-
A qualquer momento - a· .cíada pelo Ministério da Via

firmam as empresas - as ção e Obras Públicas, que
linhas' poderiam ser concela- redundariam .ao ver da elas-

'

das por vias - burocráticas, se, nas consequências sali
com' prejuizos inapreciáveis entadas acima. Para tanto, a

e indiscriminados. E pergun- NTC iniciou a .elaboração de
.

ta, o' sr. Samuel Pedro Ris- um anteprojeto, e� colabo
so, presidente do Conselho ração COIll parlamentares
Nacional. da NTC: "Por que que conhecem a' situação
o .govêrno' pretende dispor real do País nesse -setor,
de uma arma tão poderosa, Ressalvam, também, os
numa fase em que não está transportadores, a honora
sequer:em condições de a- bilidade e os bons propósí.
tender, em moldes economí- tos do titular do Ministério,
camente viáveis, ás demais e do regime consequente à
modalidades de transpor- Revolução. E afirmam que,
te?" quando se ,opõem ao que

consíderararn uma providên
cía errada do govêrno, estão
'concretamente;

..
' elaborando

para a obra de alevantamen-
Insistem os transportado- .fo 'da economía -nacíonal em

res em que não .se opõem - preendída a parÚr de 31 de
e mesmo 'desejam' umà março.

. FAVORA'�IS A'

REGULAMENTAÇAO

.-Participação ,,;,.,
Está em festa o lar do sr. W�lniif Moisés

Diás e de{sUa'éxn�a. ,sspôsa dóri-ã Í�ma Mario-t
ti Dias" cO,m'o nascimento de umá til.enina q:'lL
na pia batismal receheu o nome de 'ROSEME
RI, ocorrido·no dia 25 de: outubro pro:xmw
passado, 'no Hospital São Joge, em Cridu-
ma.

A recem-nascida e seus venturosos pa� ,

pais os nossos cumprimentos

}

BALNEAFUO DE CANÁSVIEIRA:. A
PARTAIVEENTOS 'E RESTAURANTES - O

noss� ami?o ;Daux estava gozando as delicias'
d�quela tard� magrHfica- do' Balneário de Ca-

'

naSVlelraj domingo, quando lá passávamos
para dar uma olhada à praia, depois de ,Um
dia inteiro em Ju;rerê. � ,�éli convite gentil
entramos .' "

O elegante edifício ,de apartamentos, j�
pronto, aguarda sejam os excdentes comodos
tomados pelos seus proprietários .

O que nos sUrJ�reend€u deveras foi· o es

paçoso e moderno Restaurante que acapa de
ser montado com todo <J!'gosto e ·que levará

por certo aquele edifício, u;ma grande fregue
zia, agóra, nesta época de verão e de 'Procura
deis pontos mais' pitorescos de nossa ilha. que
é''inda' teimam alguns, não querendo que seja
mos a Capital do TuriSrhO procurando �.enos
prezar tudo que ·se faz Para. ,melhorar nossas
praias dotando-� tod� elás de bons restau-

. rantes com ' corif_, para:,turistas que nãu·

pensam em-:salões 'lué� d� grande$ ho
te� cemo'acontece eirí "Olriasvieira, Lagoa.

.

-

,"

�.gostas e Jas • I·.....'

c ..

"./OC/G/S

.

Na cidade de ifajaí, o cronista social Sebastião
Reis, promoveu sábado passado, nos salões da So
ciedade Tiro e Caça Vasconcelos, a festa da Cerve
ja - Zilda Heuse "Rainha da Cerveja", compareceu
ao acontecimento com seu belíssimo traje típico.

Aniversaria hoje, a senhora Oscar Cardoso Fi
lho (Vilma - Acontecimentos Sociais felicita,

'

Brotos, Elegantes: Com movimentado coquitel,
nos salões do Querência Palace, foram homenagea
das e aplaudidas pela sociedade, os "Dez Brotos E

legantes do Ano". Dumara Pinto, Vera Goulart Sou-'

za, Lúcia D'Aquino D'Avila, Carmen Rosa Caldas,
Rita de Cassia Viégas, Vania Madeira Neves, Maria
Helena Botelho, Leonora Cabral Pereira Oliveira,
Maria da Graça Neves e Vera Guerra de Araujo -

Durante à recepção a boa música de Arlindo, Aldo
Gonzag'i, Silvio, e Carlinhos. Neide Maria a Canto
ra "SOCiety", 'também homenageou os Brotos Elegan
tes,

RIO: Zélia Maria Silva e Alfrelo Castelhano, sá-.

bado próxit�o, estarão no altar 'mór da Igrej'l de

Santa Terezinha, para receberem a benç� nupcial.

Germaine Montail, produto de beleza preferido
pelo mundo elegante, homenageou os "Dez Brotos

Eleg"lntes do Ano", na recepção de sábado, nos sa

lões do Querência Palace.

A bonita senhora Layre (Tereza)) Gomes, logo
mais recebe con�idados para um chá,

,

Do', Clube Recretativo Limoense, rElcebemos ofÍ
" cio, comunicando sua nova Dil'etoria que tem 'como

Presidente, o senhor Ilton Steingraber.

"Os 15 ,'lnos de Helena Matilde": Um maravilho
so '''bufet'', um bolo com 15 velinhas, trezentos co1)

vidados .entre os quais- ilustres figuras do nosso

mundo' social e 'político, estiveram' na confortável

residência do casal senhor e senhora dr. Tarcisio

Schaefer, para a linda fest.'1 de 15 anos de Helena

Matilde. Samuel Linhares,' foi o par constante da a

niversariante que usou um, bonito vestido em 01'

\ganza azul; tmba111ado no mesmo tom.
_,

.... ,I

Em sua confo'rtável residência em Coqueiros, o

casal Luiz cTereza) Daux, recebeu um grupo de a

migos,
•

para uma churrascad'l.

A "Turma da Bermuda" que tem como Presi

dente Pedro Paulo Beck, aconteceu com uma noitá

da bastante movimentada 11,'l sede do Paineira's, sob

" a responsabilidade de CelsQ Pamplona,

Ao senhor' Evaldo Vieira Peixoto, Diretor da

Escola Técnica de ComérCio de 'Tijucas, agr,'ldeço.,.o
amável ofício dirigido a este cronista,

De parabens o senhor e a' senhora Lazaro Bar

tolomeu, pelo nascimento de sua fil�a Angela.
�

Rio: Responsavel pela barracá "Estado Santa

Catarin8i,' na Feira da Providênc�'l, a senhOl;!l Myrza
Ramos.

,

A notícia que publicamos com referência ao

lançamento do Livro de. Rut� Laus, é realmente cer

ta. A proprietárÍf.!. da galeria "Vila Rica", que tam

bém está cooperando com a Feira da' Providência,
lánçará seu primeiro livro 'no início de 65.

Fomos informados, que são realmente belíssi

mos os "painéis", no salão de festa do Maramba�'l
Hotel, trabalho de Rodrigo de Ha'ro. O Marambaia

que será inaugurado ainda. este mês, vai reunir no

Balneário de Camboriú, destacadas personalidade
do mundo elegant� .0 Pais� em- sua 'primeira festa.

, ,
,

O jornal "Diário de Notí��'lS", diz que a cantora :-�
Nara Leão, vai deixar 'a "Bossa Nova," '- 1

- -

VENDE-SE CASA OU EMPORIO

..

Dumiense de Paulá Ribeiro
Contabilidade - EconoülÍa - Advo

cacia Impôsto de Renda - Emprêstimo -
Compulsório _: Iteavaliação do Ativ.o das

1�'})lp�:-i�3as (Lei 4357) -" Impôsto Ad�cional
(}-;: ��P71da (Lucros Extraordinários) (

�scritório: Rua Cons. Mafra, 57
Caixa Postal, 613 - Fone 3837

Florianópolis· 'se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�r�anildtÕ� o I iII
�l�a[i� �I;I[� H ·1' -míri[i a'"ini

WASHINGTON, 9 - (U';,: zaram uma comiSsã�)'qUé"Re quisas e ensino' agrícolas 'tr�balho à Aor, em prln-
-=- A Academia Nacional ele encarregará' de redigir pro- na América' Latina. cípios ele 1965.:,'
Ciências e o Conselho Na- postas pará/programas -am- A missão do grupo, orga- ,A comíssâoIevará a cabo

.cíonal de Pesquisas organ.- pliados de es.�udos ,;de pe3- nízado apedído da AgêricI�' as suas atívídades em dOIS

--- --, .;' para o. Qesenvoivimento rn- grupos. Um: serã.. dirigido ne

INSTITUTO' DE A'POSENTADO'R' IA' [' ternacíonal (ADI), ,faz p.ar=-' lo dr. Hubert:;l. IS'loan, Pro-

.

'
.

"

,,[' te di contribuição dos Esta:' fessor do tnstttuto ,de Agrl-

PEN:SO-ES DOS INDUST'RIA''R1·0,.S,'
,

� dos ''Unidos' para, a AÜançà cultura' e Diretor, da. Esta'"
� ."

para o Progresso.
'

..' cão Agrícola Experimental
" .._

. , . .

-

,
.

.

, " -.
'

: Ao comissão, integrada ele da Universidade: de Minne-

AVISO. A.OS 'EMP'R,EGA,D·'O'.,,'Dr:.:,:,',"r,'�:" •. "',, '.tlf,menibros.nomeados pela seita, e o outro-pelo dr. To-
1\:[.) A:cacÍemia de Ciências e 'C'J!1 .ny J. cunha,' Professor 'de

�.

E' SEG,'U'RAD"'Oit:,�,,',"v ",' selh:ós' de p'�qtiisas" chegou Econo�lla À�i-rnàl e .Nutrí-

..) ... ;',� a ,P.ort: 0.�j·� Spa,in, . Trinida .1, ção da..Universidade' da F10

1
'

'

• s; " ,:;'. ,,,'
.; nâ 'quinta:i',�irá passaqa, il.,' ',rida.

" .. '

_ Em face da supressão ,do" uS9 dá: 'Clideri:letá,' de, ' . . ' , '

Contrlbuições deve, o empregador, P9r' óC,á$Íão',�J:.' áfas'tá. ,

'�i;fu, '(:]e' dar,:i'!iício'a ';um, trr�-
'

,0(> dois' grupos' -reunír-se-

rnento do empregado, seja l?ar."t .req:tlérer � berieiícfó;' seja' ballio; ded:sémanas; oue ,1P- ão" em ,For.tal:eZa,
"

.Brasll,

por término dó vínculo empregatício;' hem assírn para .eféi- 'ehÚd{ v,Ú;i�as ,,3.: ce�t�os; de de 19 de �ovi�J::i'ro,'a' 10' de
to de habilitação a ,auxílio-natalidade e abono" 'de' .p�r�'a- pesqulsaa agrícolas, estações cÍêzémbro, a� fim de ',tr�c�-'
nêncía em serviço, fornecer-lhe, em. ctu:<is V}-as,'o' ÁTESTA:' eXpérimentà:is' e univer's',da' réu íntormaeões, antes de

DO DE AFASTAMENTO E CONTRIBUIçõES; em- modêlo pe$,,'no Brasil; Colômbia, oos cada tim dêie� \réto.mar 'o

N'
,.'

'
-----�----------------

pr?prio que deverá ser requisitado ,aQI��;P.I.,�ara: � preen- • tâ::Rica,' ÊqU:ador, pân�m:i, itinerário seg,ujdó' pelo ou-

", O,'t.a'
'

·OI"'·.L:'�'c' le"aj' "uJII'�:'o' "

i;,.§;
"

t'
'

chírnento dêsse formulãrío deverão 'ser, observadas 'as ms-' 'P7��P' 'rriIfÍ�à-d'e y�Í1e,z�ek tro 'na, primeira: :mét'aefe da r
fi '1\i1 '� '�r:�< Mtt ' totruções constantes do verso.. �"',. .: <. j :, t.

' "

,:A, .cemíssão dãrã' atenção víagem,. .

"". . � 'J:'
.,

I;2 _ A Carteira Profíssíonal, 'cüja: ob�igafÓ#eda(1,e'. é "eSpecialL' '�s" questões r�la- ,"
,t it ��. I: ,6 "

.

prevista na Consolidaçãe ,das LeW,�:i:iQ:1.'rabãi1io: aproVada cillri.8Jdas� com' o. desi:!hvol:--'- '"E$sa�' a�iyi(rag.�s ::re3:HZIPll
,V \lU.ik . ,

pelo necj;etó,:Lei,,!J.�',5.452> qe'to-5;4�'S�):á.igUa�ente' de'aPrEÍ;; ,

mente, �a�',ii:gric,ultúr�, ,t'Il:11 se 'sob os arusplCi:es;:'dà,�Jun-

A"
" "', I�"', .: :,

X'
:

I'
-

,

s�n�aç�0 .:0b,�igat9ria por Oca�ií:í:0/ �.�s '-p�!,d9S" g�)iiêri�ft-' C�?� 'um, ,qR� trê�"tl�'!itlp.tOs ',' ta ,iitÜUo-A;:méi'-iêail'd, ,de,:;Ci ':

'c'"8'"
.

'd'
",

"e""OI"
«Ó: •

c.'-·
:

"d
'

ClOS, para frns �e comprovação 'de mscnç�ô,'e:de :tég'�st'tp' M,p���os;, climatoló��c,ds''i 1a- êIrc'ias>_dá �9a�-épliii:��,a�i:O'- ':""" ".;' ,.',.',
"

,: ,,'o , '"
"

), ','o ',:

.
te.'dos benefícios requeridos no InstitutP;',:pefQ g\+ê',d'!'!vem;{ós' �J'tl0::,"ameri,��nos',':":':"� zon.s

.

n�: de Çiêrrcias:e 'COll,se;lpo
empregadores exigi-la sempre de seus emp-iégádbS e 'man- 'lfn;i'QÇl.S, régiões àríd�s�e aJ.t: 'Na9ionaLde, Pesquisas', dos
tê-la atU'1lizada. .

'

..,.., '

"

'

'plano :'andi�-o. ,-Estados Unidos, criada' 'n;)
3: _ Dada a necessidade e o valor da' CarteIra

�

ProÚs- ' E�pera a comissão aprc- ano passado' para a'Ssessor

sional para a instru<:ão dos pedidos de 'benefício, especial- seritar Op resultados" de se'1 'ô Coordenador Norte-Amer;

mente no que concerne à contagem do' t�mpo �e 'setviç�:e' .cano da Aliánça par9. o Pro

à comprovação de inscrição, devem, o seg4t,�dós :coi1sej.�á-
" gresso nos campos' cientí-

la com o maior zêlo e, em seu próprio jP,t�rê's.s'e/ ,Çuid�,r).)t;: .',,:. 'l>.. -l,' E t� ,ficos 'e tecnol6gicos relacio·
de ,qU� esteja sempre devidamente anota��.:,'�>,'7�:'�',;; � ,,:.' , :(�':, �J

-

.

7' na�os com' o desenvolvimea
IMPORTANTE - Ao compa�ecer A

ao Institutp Ii�}",�,'c��<lfl-r, ""Q" 7 to econômico; O dr. Wll-

de seus m1.eresses deve,' "!)'�:Se�iOO:o
�

"
,

. '),l.�
'liam C.' Paddock é '0 Secre-

apresentar-se �'-)mpre mm;li.4� ,dá ' :Car· "fi t:{- ",' I tãtio Exec�ti:Vo, da Junta.

teira Profissional. '

i�' ":, _'_",< ,:',,;--, ';"," "

, \: O dr. Paddock,_o dr. E�y
Florianópolis, 5 novembro de 1964

'
.

��o,': � '.�: ,<S.' L. Lovvox:n, Diretor de Pes-

Ewaldo Mpsimann ""<'11' ." n.."\.Y quisas Agrícolas da Escola

Delegad0 : .j,::�_
'

',�<?'À 'f.:r;,\ r-
'

,

.

de Agricuitura: e Biologia pa
------------.......;..._

,
. U:n,iver:�itládé' ,çla" Carolina

TERRENO'
'

.

o.ttAl ;TELMA c: PE:REIR8' doo Norte, e ,o sr. ThOIUIlS

CJ� Odon.fôl6,liéa :d� 'C;ri Hazard, Coordenador ele In

��.as e/Adultos
,"

.

:vestigações da Repartição
CoJ'lsuitÓrt�:· ,Rua', Tenente 'Latino-Americana C\a ADI,

Silveira 28 � ,01.0 Andar...;. fizeram uma visita à Améri

• Fone 3798 '�a Latina,--anteriormente, a

�!)lust�atnent�, com _tiOTl : fim, de preparar o tn\!la-

,marcada " ',' ,
,

.

lho da comissão especial
"Il 'lS"Hotaa: , •

---�,-'------

_� �'''__Td''''''' �_--:_.
__ -----�I

. Vende-sé 2 belíssimos lotes' com' 530
metros quadrados situados a Rua'Almirante,
Lamego - Informações Rua Félipe:,'Schr.n'idt
n.o 21 _, Altos da Casa ROSó.�la,:

'

"',"
.'.

10':11-,64" "

' :,' ,

.......
1 ,'"

_.:...
�

..

1: j;'

;� .

",,' I
.( �.. :

é muito· mais pratico,

muito' mais
A ' •

e,COnOmICO

ter sempre,

"

,

e muito mai$. ség-ur'o
.

.

- > ....', �i· ,,'

em Ford

o� conjuntos de 8
,

"

I 'I'
,.

� t

,

�

-;;_

na embalagem que, se
encontram
somente nas

agências
Ford' de tono
o Brasil (mais
de 300 às
SU'BS orden,s!)

•••••••••
.. " ...

•• •

•• GRÁTIS! ••
.. .

• o conjunto de velas dá •

: ' direit,o a um ótimo :

Não espere as emergências
(nessas horas, quase sempre
V, pagamais).Tenha s.empre
à mão o conjunto de 8 velas
na embalagem
Terá as melh,ores velas, ao
melhor preço e cem a melhor

garantia total da'da pela Ford,

��\�_::.....'/
"fll.II... ",TI1S nA rc?C! M":'tCR!lO !'lIo.S·.�.I.

cal ibrador·chaveiro, •

É mais uma vantagem. e

•

•
•

•

'":-,

CARIINTIA POli 6 Ml�{g
,

,

I .:.;.;;�pristderando,:a,P?J"S<1 07;15 - Convers,'mdo com

do 'de ,giQr�as> (d�: uNE> ,

,

dé o Agricultor .

dicadÔ'��(,ca1ip.a.'.'9a. 'em;anci- 07,35 _ Aquarel,a Bras,�lei-
paç;io':,nlÍc-ional" ".' ra

'

II �,dOP.s�d�rando ,q'll� 08,00 '_ ,CorresIÍOI)dente
�âl a:ti't�<iê: ,:ViSa;.u�came�-

.

Cimo
'
".

te a' êx�hii:r�,o :estudante ,de 08,05 _ Sucessos em LP ,

partiCft:?àr ,ro. '�i(Ú, �polí'i�ft 08;55 - Reporter Alfred,
bra�Ueii·ilt(ess�ilcia da ver- 09,05 - Péça o que, QUlzer
da.cle'ir'a,:, �embàâiCia). "" 09',35' - Rádio Cutrosída,

;in' :-+- '. bQ.ps:id�tàndo (ne
' des Kolynos, "'"

a UNE,��Ó;,p��é:fjà ,ser .1i:>S:JI 09,55 Informativo 'Gnarujá

t'ida 'em vi'rtude,'de senten- ',10,05 - Telefone' ;Pedindo
ça .jti�WÜil'· (:Cotist. ,federai, Música' ) ,-

lirt: 14l,: 12); :' i ,",'
' 10,35 - Resenhp. 'Esporti·

-,IV -'--::C()ils�qéral1do a P0-
va Cinzano

.

. _.

"

'VSfção :contr" .' f ·'d· 10;45 - O Parecer de ,Lau-
•

.'

'-

.,
"

c ar,m a: r:e en a
ro Sóncini '

"

.

le1; O.bra de, um mll1lstro da '

10'5'" I f 'tO 'C\'.:.. .' _ • ..
' iJ - norma IVO asa-

�lI'I:lcaçao ,mdtferente' aos
' �'

anseios da."classe universi';à- ,Brusque ,.

,
,

" 11,05' - Orquestras'. F,'itvo-
ria, "dos;' ,\O es,tudantes, de 'to-

do,;�:�:t?-_s�; 'e:; t�ri1béi:ti, d�
DutrÔs" ,paÍ(>es.;, ,', "

.-
V' ......."Considerandoj 'ainc:,l

que· o· congr'esso 7 IiaciGna;�,
n3o,o ,'�epr'eSE!lltOu a, -ópinfão,

F. ·públicâ
.

brasileira; ,ao, lÍJ�O"
var artetriz ministerial do
sr, S'mlicy,
RESOLVE e�ternar o StU

veemento protesto pela a

provação da lei de extin
ção da UN�'o-nosso silên

Ç),q..;representaria uma gra
ve" omissão: seria compê:.e
tuar eom' tal injustiça. O
es�t'ldante precisa ser livre
pata que amanhã saIba- di
rigir a. l!0ssa pátria com jus
:tiça e liberdade. Temos
consciência , de nossas r0S

ponsabilidades e por isso
condenamos a extinçao da
UN�. No futuro, quando a

história evidenciar' ê;;te
grande êrro e suas fune-:;*Ils

consequências, estaremos

tranquilos do cumprimentn
do dever.. Pretendellll neste
1�10lnento, marginalizar o

universitário brasileiro. 'sem
ateJi;,tar 'par aos desastro!'l'ls

resultados. E é por isso que
lançamos o nosso brado de

,

,
,

_,
.t·,' "

'

ritas

11,35 - Ponto de Encontro

_ 12,00 - Reporter ,Alfred
'12,10 - Este é q Sucesso,

12,2�, _ Carnet Social l' "M
'(' . .

12,30 _ Política. e Desen-', inistér i'o,' da Edu,cac.,ão e Cultura'
volvimento

'

12,55 _ Correspoi1dent� 'FACULDADE DE ;FILOSOFIA, CIENCIAS
Ci��5 '_:_ Boletim InfoJ'H).a-

� E, LETRAS DA -UNIVERSIDADE ,DE
tivo db SESC-SENAÇ

,
"

SANTA, 'CATARINA

i!:�� = ������OSSinger GINASIO DE APLICAÇÃO
14,35 - Música' E DI T A.L 11/64
15,05 _ Música

.

De ordém ,do Senh.0r. Diretor'do Ginásio
15,35 _ Vesperal de Su-

I de Apliéação, da Faéuldade de Filosfia Ciên-
, '

,

Correspondente, cias e Letras da Universidade de Santa Cata··
'

rina; faço \ público que ,estará aberta na Se�re
'taria do'Giná�io de Aplicação, do dia 16 a 3ú
de novembro ,diariamente das 7,30 às 11.00
horas' a inscrição' para os Exames de Admis
são ao Gináso. ' I.

,

A Inscrição será feita à vista do 'reque�
rimento dirigido ao'Diretor e serão necessá-'

rioS1 os seguintes documentos' :

a) Certidão'de idade;
b) Atestado médico com abreugrafia
c) Atestado de vacina antivariólico;
Todos os documentos com .. firma

vir d
21,00,- Repórter Alfred

nheci a.

, 21,05 _ Musical ;Magazine O candidato, deve-rá t!er onze anos con
"ror pre.no de ocasião ' ey ��. 1 nh 1 k
�m, perfeito eStado. urna .

,21,30 __ Correspondenté p:.tetos. OU que ve ? a comp etar ,essa i�
lp.àquJàl\· jJe', IaV1J.J" rou"",a Cimo'

.

no·correr do ano l�tivo.
'

ltIaiGa
.

"liR;1l\1A" 'e uma
'

lU�a e}astlca c(>"U 5 cad�. ,'Floriatiépolis; 3 de' novembro de 196,
l;as, 'V�r e trata ..

' na R,ui Wally Bernardini - \s.�'cretária � Reg. 4.
�bi \Tá,2 ,Calado. 421, no "TISTO D-EsJtdW, 'i, :Í'ône '6362, 'coPl '\ ': �, .', ll;�to, '

,J:gí",d:io"A'lho'lj.m/-
. ""12

\i�;��ij.�4·
_"�o �t", ',' "

, ,�"

���=-���������������

O' Centro'ACitdêrnico' XI
de Fe;vereiro ,da· Faculda:le
de Direito, distribuiu a im

pr'ensa- a seguinte"nota ofi-

ci�l:' r' "

to 'uni:versitário brasileiro

sofre,'.p'este l�ome�'to hj�tó
rico 'u,m golPe f�tál no ,o, eu

direIto" de' livre" �ssoci'aç.,io,
com, à. aprovação -' pelo
congresso: paCionàl � d� lei
que ''extingue.a UNião NA
élONÂL DOS ESTUDAN,
TES (UNE), tál rileq.ida. ,V1;tl'
cop.sp�rca:r

'

ás 'tradiçõ�s C"l

mocráticª,s de' nósso
" paSso

objetivand0 itrtpedir a Über
dade de, orka:niZação da jes

�ompronletidá :cl�s�� pstu-

danti( Jjra�i!éiJ;'a.',
"

,

,na certeza de expressar o

pe�a�nent'o, do estúctante

,!ie_� ditf�{q.., d'a:f;UIliversijlde
de -Santa:-.t}ataJ,"ll;la, o êanse

lho a'dínjriistra..tivo ',do· f.:A-
XIF:'····,·

.

, /

VENDE-S'E

t

, .

ale,rta à Nação brasileira,
Fechar a UNE é não c"n

fiar no estudante e, ":�

confiar da 'Juventude, é t<�.
mer o futuro" .•
ESTA DE LUTO' O TJNI

VERSITARlb BRASILEIE,l)
COM ESSA ,VIOLENTAqA,J
AO

.

SEU MAIS, AUTEN'fI

CO ORGÃO REPRESEN

TATIVO!

Florianópolis,
de 1964,

�João José', Leal
dente,

Pre"Í-

.

Mário La,nge Santiago'
Secre.tario -Gei,,:tl

.,
.

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

Rádio GuariHá
PROGRAMA. DE 1I0JE \

06,00 _ A Hora dó Desper,
tador

cessas

16,00
Cimo

16,35 - Rádio Curiosida

des Kolynos,
16,55 Repórter Alfred

, ,'17,05 - Músical Fármacia
da lUla

17,35 _ Boletim Radiofô·

nico de Educação
18,00 _ O Inst,'1nte. da

Prece

18,10 _ Resenha J-7

18,35, _ Momento Espor
tivo BJ;.ahma
18,55 - Correspondente

Cimo

20,Q5 _ Atualidades

Diséo
20,35 _ Telefone para Ou-

eONTIlA M09C�g,
811RATAg, PlJlGII�
(!UPIM e í1?AÇA�

t.,

FONE 2681:

'\,.
, I

, ,

TERRENOS, ,

.' Vende-se 2 terr,b10S na Trindade, oti
mamente, localizados; no valor de Cr$ ....
300,000,00' cada um. E vrri em Carrasvieiras
no valor 'de CrS 400.000,00. Tratar a rua

CeI. Pedro Demoro, 1959 _' si4 Estreito
,com o Sl�. Valfrisio Lehrrihuhl.

, .

'Concorrência Pú�Hca N. 64-011
, çOlvr NICAÇÃO

,,' o, ,pr-"\al'tamentr Oentl'al de Compra:::'
,

faf: J.�i�nte ,aos,interessados q�.:: se ,acha aberü.
Con�o�rêncla P6.h�ica, aprazad2 para o dia
20 ctc.,no:v..."nüwo-.de-l.-t�64. conforme Edital
puplicado a fôlha no. 4 do Diário Oficial :lo
Estado no. ,7.675 de' 36-10-64, destinado ô

vend:-t (le veículo. '

'

.. .

Maior::s informações serão prestada,-;
diát�am,ente, na sede do Departamp'lto CeIl
traI de Compras, j(\�alizado á Praça Lam \.,

M1l.11á no. 2. \
Florianópolis" �O u2 outubro de 1.96,,:

. RUBE��S VV'TOR DA SILVA
• P R E- S)' D"E N T E

"
'

10-11-6,[

SRS . pASSAGEIROS
Dê:FJorianopolis , para Imbitllha ,;, La·

guml - Tubarão �, Criciuma' � Ararán�dá
.

Torres 'e Pórto Alegre, vi'aje pelos confortá
veis ôi!t�bUd da ÊÍVIPRESA SANTO ANJO
DA GUAROA LTTDA

do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ansas
, I

Flor�.nópQlis, 10-11-,64

da de illdade do oCidente face

LÁZARO I",P70l.0MEU

Miss Brasil' 64 - Arigela Vasconcellos dia 21r no clu-
be Doze. - üesfile de ConJralernização das üebuíen-.

,

tes de Sta, Csíerina - Peíronesses Promcverãe re ..

cepç�o à mais �ela bresileira 1964
Angera VasconceHos
•

APROXIMA-SE,o dia I'j!j'
ir e um - BAILE DAS OR
QUID},�AS, que seri reai\-
7ado 110 Clube Doze ele
Agõsto, com, o desfile çe
cori'fratel;nização das ,i,l]
butantes de ,�anta Cat;ll"
na 1964. A mais bola brJ.si·
10ira de 1954 - Miss Br:l.
si! __ o ANGELA TER}.i;y, '\.

VASCONCELLOS, que 'vir,�
ele 'CuritIba, fWOm])u,'lhu,\:l

ti PATRONESSTi! Sl'a. G,.·

JULIO CES1\.TI
Ofici?l e!a Armado
do J10 Ho:spitla N;, vu;

car ((Vi:ma) Cardoso F'! [1)) Florjanopolb proceclen',e
hoje, rer.;ebera l1lui'G�J c:L>. da Guanabara. 30lteiro.
prlmentos pelo seu "NI- , _

VER"

ANGELA TEREZA, VL' '.)

de madrugada (\:lomin<.So I,

Chegou pesul.1�.lo' tres Cj\!'.,-,

dona Iracema. Angela 'l'�
reza. h:om�nageal1do :,e�s
Brasil 64 com seu llOIW�.

Chegou para querer
e ser bell1 querida.

ENCONTRO DO PAS�,3.\·
DO, próximo donlingo ;,s

16 horas - ex-a}unRs r:u

colêgio' Corar:iio de' J·;3' '3,
est::tr50' reunidas.

L

A SENHORA Vera LillC:-
1,"1'. c' Patronr'sse do Ha,:'"

(o ln!?), ·màe a, ".Ic'gapl·" s:- r:8..� (�I.'[!ulc1ca '. rC]Jee.sc'u
nhonl. COl'Oc'd Ospi 1,\; 1",

. t,ando 3 cidade ele JOi,l'iil
te) V,1,"('(ll1CeUcs p' SUB. ['- le.
lha HcraJ:-, que 'Vai' r"çl'r
o seu "c'cbuU' cnl Fl::,;�i.�-:_-

. ,

nópoJ1s, O !i()I·naJjs� a I�-ií:y
F'rtl1,('insi. dos nj(l1'io:; ',�--

snci�do� . elo PUl'::l!lá. '. ;"a

l'epreo�'.mtaJldo o Diirio "I)

Pl1rami..

A. CASA dO: Aminttlc (�a3
familiHs ele' R.otl1,I'jU,"\}$ :�2
.Toinvil:c'. ('·':Já p'ltro�i'1:, ,�

c·o a e:;3<,oll1a ela ·Rain.�Yl
das Flores .. na Soc·. Harf'l:1')
nia: Lir�.

NA CIDADE de

.Maria, no Rio Grande ,! ....

Sul, no dia. 31 l),p: vl.�i
grande acontecimento :'0-

eial foi marcado com o "2.

so.mento da bonita srta.
Sônia Maria Tajes, COIU o

sr. Willigton Coimb�'a, ·ln,

Catedral CaixeraÍ. Etitre
iJadrinho' alegante ca-

o í'FWNTST!\ 80CIA",

ZUl'Y lVlRci':u·'o. no S:1bn,c!8
1-:0 QucrcFtf'irt' �_)a�Q.êü. (·'-,1;1

llJn eóquitel c1u�1�anL" :1Pl'("
�ntoli ,0<; 'Dez BJ.'o�os El>
gan.Lc·s do. A119; consl:1.t .do
na sua lista. Lucia çle l\(i li!
no D';\vila. Dumat'[l; Pi; 1 ('..

Vera Goulo,I'(; 'de So,»;,'
Carnwm: Ró,sa Calelas, V�'
pja 1\'Iadejra 'Neive8� M·=t'..��t
ela Grfl<'[1, Paim Neves, ;�l.'
tr. ele éttcia Vieg'as, I,co' 1 ,�.
Cabral per'Cil'a Ollvlê:n"
VCl'n 01101'1:a Ara�ljo e l\'l .. -

ria Helena ,Bo tf' lho, A Lo;
tl)l'a da l'(�fer.\(la lista fei
feita pelo radialista AdoHo
ZigucllL Neide Maria
tou bonitas melbd�as.

TROCANDO fie jc!a(i�

Tl.jf1'O
cid��("e

,

FOI REALIZADO no �k
bc Paineiras, sabado, uma.

festa denominada "Bermu
da",

' .

com decóraçà.o ele

Gur\Jcllotti, orgarüzada pe-
lo eronisra

Purnplolla.
socioJ C . .' ,,0

A REVISTA "I C'· - 11\

cl.::;sü:ja· .e
1

Com'ereto,' ('et·)
s:J�1do or�un.izada, com n.i
mero e�p('eial de Natal.

\

BM Q ,Paulo. na COPVÓ)
C;flo r'Tacional da ,UDN, foi
la 'lc;ada oficia:Ilncnte a. cür,-
(li ntl1ra elo Govenw.n,),'
Car',,!:, L::ú',el"la, a f'i?S>
rlÔncia da República.

NAURA Bia,1Cf1!lni, 'Lon'L,
,

Arauio (' Sueli Koeche, Ll.'<?s
debutantes da cií!ade o.e

, La6-(:!s.. flue' lXl,rticipado .),'1

deRJ"ile' do confraterni7,;1,!'['\)'
(10.S dr;lmt.::mtcR ele :::;,1l1h
Ca(::trint't, no Baile das O�·

quj,deus, do peóxüpo '�lia ?l.
no Clube Doze de AgusLu.

'ó l\ITAMPITUBl\ de
("UI' �. )n8('1'('\·(,1.1 d,l1as ele>
O!'I(ani('s no Baile da" 01'
quirkns :..._. Sn�)c1l'H 7:1,.1 ,:�i'a
e B0?, triz --;'TCI'f's M\.I11el'
F:',r,A�no f'111 insel.'>3'!r,.tl,

o :;';)1/);!·.;10:< A.' C .. sCl':i rn-, .

nl'('s('\�hl.c1o prlus debutan:;c3
�.'Cl''l M?-riu Demal'h, '1l�1
Daile c!as Orquídeas.

AGUARDEM o Ba:c.ar I'L
Chlbe dqs Soroptimlstas
com presenLes Çie Natal.

S. <Paulo, - Embtlre!"Ju

.�
.

esta semana com destíno
a Buenos Aires; onde
nuncíará uma série de
cOI).ferências, o Professor
plínió Corrêa de OUvel �:1.
Presidente' do Diretório Ná
cionaI da Sociedade Bra:'
síleíra de Defesa d� Tra
dição, Faml.U: e Propri"da�
de . catedrático la Portijifi
cía Universidade' Católl ia
de S, Paulo e um dos au
tores do livro "Ref(}rm.a.
Agrária - Quest-ão de éO'1S
ciência".
'A convite da FAEDA -

Fe:l.eraci.ón Argentina de
Entidades Democratícas
Antícomunístas - o I"r�t.
Plinio Corrêa de Oliveira
encerrará um ciclo. de con

ferências de personalída
eles Latíno-Amertcsnas, 'QU0'
se realiza no Colégio �a
Salle, pronunciando tr�s
conrerêncías

.

11(1<; dias 2, 4

c, 6, subordínaz as aos le

mas: "Processo Reyql
nárío na Cristandade",
. Causa; ela

4.0 TABELIÁU
DE HOTAu'
RuA CONSE
SHEIP.o MA-

FIF)A �7'.\' ,.

Aumeni

1'\)l41.1\�: c qu� I) Joàa. [,1

nllt) l't' qU{:Hldo se fE l� é'�l
aun Itlrlto ,le P:'lSf.Hgens·�' rl.,t�S,

,)\JtUil' ti \�8-�.;-. lJtü'"!;Uln.a
galltle dUIa tnclC:i('l,.;{ l)o-vi
,ma ..n, (olna. i.\:S JêlrtU'> pu
::erãó ;,;er rernuw.ias para os

:s�guiI'lH:'S l3j',<l,cn'<:tJ''i: Kam.ha

d,as Bicicletas "ua Ct)f\$ . .Mi1

fra, . J 5�, F'ilhl no E;>t�eitc,
rua Santos St 'aJ:va 37

I
ao

11\\�i.J•. ·�H) Clutle Í), OU para a
!
I� •.il" ,i'fita' niJ.iblil,ri f '.

, .

(,

.

CINEMAS
I'HOO'P-.M,\ nn ,,!�

Çíoe SAO JOSlr
Fone: 3636

às 3 e 3 118.
li lher: Fi.nney

�'j�'SRr,1l1'1h Y01'],

.foall Gweni"'oord
- eln'-,-

,\S f\VEN1'UR.\S DE TOM
J01\"Ps' ..

EHstmanColoI"
C;:�mura até 14 unos

Ci'ne 'RrTZ
rone 34;35

as I) e 8 h$.
John \Vayqe
Henry Ponda
Victor Mao ,Lnglen
Pedro Armen_d.!1s
- em-

FORTE APACHE

Cen':;;Ul'H até 5 ano�

f 'in'
as 4 e 8 ':s.

1�,f("h.P1.�r1, Burton
Ava Gardner
Deborah Kel'J'
Sue Lyon

A NOITE DO IGUANA
Censura "Ité 18 2.nos

C.ine GLORIA

(Estreito) J

F'o-ne: <5232
ÚS 5 e 8 115.
Isabel Sarli

.. E O DEMôNIO CRIJU
OS HOMENS

,Censura: áté' 18 auo;.;

('i"" �!\1PEI{.Ü
às 8 11s.

(lkvidQ à longa mçtragem)
Jol1l; W�\yne
Elsa Mll.l"tine11 i

Il/\TA'RI
VistaVisiol1-Tecnicoló r
CenSl1ra: até ,14 a':1.03.

eiITe RAJA'
� �,�n José)
ás' 8 hs.
;rOIlll lVIcCartlly
Susan Travel's

ATI·mRIS,
'
•••

0

."f

Ocidente face ao ao Co 1'. 1-

niS1110'1 e �'Liberdade aa

�greja 110' Estado comunís
ta,"

ao Efl,munis"wo'}�-'..
) � i

.

.

" ", ,;. .

O Presidente da' Fcderp-!,: :�a,r�lue3, S'eIL'')'' coordena
ção Argentina de EuGidtideiS. q.br �ep.l b .,St, ponlÍln<.�"
Democraticas �nticonlU.;': -'\vayd!J,t.t Herl."e_.i.: Antes
nístas é o Sr, lI:peles" E. d�' CrmferêÍ:lcia. que o Pr(>f

P:inlo Corrêa de Oiveir'.'l. (

pronuncíara noíe, fp,íl.'.ra o

Sr. Apeles fi, :tViarq\1.cs Prc,
sídente da FAEDA, apre
sentando o orador. C.AB;rlv::)

OE
AUM$NTO DE PASSA
GENS - Segundo anun
cíarn os jornais locais, a�
emprêsas

.

ie
_ transportes

lnter-m,un}"!pais pensam
em: el�var para 800 c r ,\

zeíros o preço da -

passa
gem de Blumenau a

.

1',;1-

Ja,i, que está. sendo, atual

mente,..cobrada a 400 cru

zeíros. Um" pequeno a u

mento de 100% apenas. E

isso, talvez, até que venho.
O aumento dos coml.ustí
veis já anuuclado pare. os

próxíur �s mêses. ,}!;ssa pre
tensão é simplesmente ab

surda, 'jústificável, apenas,
pela ganância de alguns
empresáríos. que não se

contentam com lucros l'J

zoáveís. j estrada .d$ B,1l"

menau a Itajaí, com .50

qtíílômetros de extensão ." e

tôda ela, astaltada. As 'pas -

sagens; a 4CO'cruzeiros,
.

8:'.0'
bem, e mesmo muito' oem
pagas'O sr Governador (o
-Estado certamente l�á éfi;·
'acudir aos pobres passa
geiros não permítlndc Que
à DER concorde com ° -I.�
mente. Esses aumentos se
'guldos e absurdos estao

desmoralizand� a obrá. da
.revoíução de 31 cte �i�ar,;o,
.Enquanto: o sr. Ministro CU:l

Indústria e Comércío, há

:poucos dias, declaro,. na

'entrevista à imprensa,
blumenauense, que. o, go-.
vêrno está contendo o al
ta vO custo de vida e �l1e
i,à vem ootendo.iresultados

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

DEBITOS FISCAIS SOFltERAO CDR

RE'ÇAO lVIONETARIA SE NAO' :FOREM,
PAGOS \TÉ O DIA 15

RIO; 9 - Q Minist,�!'j)
(la F'azenda esta com'lrn-.
cando que os débitos fis
cais Que não forem garan
tidos. por depósLt.::s , elil

ITlOodfL ou liqul.d� -los no

pl1hl1Ciro trimestre eH" que
deveriam ser pagos, esta
rão sl�jeitos', a parti'.' c;a

segtmda quinzena ele ne�

\'(.'111bro, à corre(';�()' 1\1:)1:'€-
:.. lrla de seu v::. lar, rl.J �H'L)r

c).o com eiS, ludices baixa
dos pelo Conselho r:acic
nal de Er.Jnc.mia (ArL 'iI)

da Lei n, 40357/64)_
A mediçla será apl.lenda

'também aos débitry, .i':"
existentes na data da Lei,
"c não forem garanti1l0s
por .d.ejlósito em 'mOeda, Oel

cfe':.ivamenbe· liquid�ido3
ate a mcsma data, I·

,1,l�UIDAÇAq· .•

O (Ministério da -Ji'a,zen';
da esclarece que ,_a Jirm!.c1a
ção 'será da seguü''''!) r''1.

l1eira: se, ') débito. :Ô1' .in
feriar a Cr$ 500 OOÓ 00, ela'

Angt.la Maria Pereira, colocando flôrcs bra.!lCaS na lapt'.la
de �eus con\idados, na festa que comemorou quinze prj·:
ma'cras. Notamos 'os jovens: Haroldo Carlos G!avall. Car·
los· Pessi: Edson Cardoso, Pcdro Paulo Bcchcl.', l'aulo de-

Castro Brandeburgo e Ricardo Galletu'
O' GENERAL PaUlO V;cjr,

Ta du Rosa, próximo (j'- �

m.ingo receberu o cargo de
Prt>feiJo' da Capital, ás dez
horas c trinLa mInutos
que será transmitido 1e',)
Prefeito Osvaldo Macha(lo.
i\ntes, às dez horas' acon
tecerá a Cerimonia, ·de }> J;;

se na Càmara .Munidtt:J:.LJ.
Podemos .informar . que o

Chefe do Gabinete do 21'(-
feito :Vieira da Rosa, se:'a

- e l11eio, �azendo a, Ieli.oiJ;). ..

o Dr. L:.l.uro Linhares. SP- ele ele (luatto irmãos c ,;C�h10 mantidos: O Dii\·t:.t'
SGUS pais - O cronisL:t ede Engenharia Dr. Rdi.i::l.

José da Silva e o Dir,"t.cr
rle EngcIÍllarifJ., Dr, JOJ.')!'G
Wilde.

, '.1

:.J

,(' '''....
.

) I''�"- ' �,
'. / "'" I

. /
I

'

i ",,�l·.

f'....
\ "

\

se fari de ut11a s6 -::ez;; .se

de valor C0l11ICr0endido e:l,.

tre Cr$ 500 :nil a Cr� 6::0'
\l1il, em duas prestações
mensais, iguais e sUCClssi-
vas: se superior a Cr� 601
mil, em, no máxime, VÜ1-
,{;;� presro,çoes mensais e

�ucessivas' de, no mínimo;
Cr$ 300 mil cada. u'm::.i,
A nota do Minlster�o da

Fazenda . alerta os �"mtri

buintes· para que fàça.rn
UIU exanie de sua si'.mi.çâo
fiscal, a fim de levant[u; o os

débitos que nuo ofe.l'ece'l1
reais possibilidades d" �an

calamento na instâr,cia ád-,
ministl'ativa ou no jndicif-·
no, "pois. para - que SI:' te-.
nhtl. unia iôéia da.· correçü'Çl
m�l;etária . dos déb,it..,s fi:s

.:ais, de ':l,côrclo com os in'-
.

dices já 'b:1ixudos peto CNE,
um débito de ja1'leir.t,)' Q.e
1960 igual a um passará a

ser cobrado, na_ "",glm-q.'li
ql';nzena' d,e noverp.o':ti. •.

l'f..",ão de sete.

/

desenvolvímento do Il.JSSJ
comércio e, também," para
o e:nhelezan�entó da. 'clda
de com mais uma loja l[I"C·
será modelar em, t,lldo,
desde o prédío em. si," H.t.t, o

I:om gosto das ínstalações
Parabens à firma Pe!ter e

especialmente a sua díre
tora, a exma. Sra.' 0.. Ite�
ne Peíter que tem se 're

velado' uma oríentaoóra
segura e eficient.e dos' ne
gócios da grande casa blu
menauense,

CONVElNÇ.I\.O HOTELEIRA
- Continuam em grande

\ "

atividade os preparativos
para a realização, neste-

mês, ela Primeira Conven
(:),0 Hoteleira do Sul, a .

realizar-se nesta ci9ade
de 15 a 22 do 'cOrrél1t�. Do

CASA P..,,(TER - A COll�1<J- programa, _que está sendo
'cidá" CASÀ PEITER., um distribuido constam fl":...:..
••.

'

•
f

dc� malares e· mals im- meros muito interessantes!. '

. (. ' .

pOl'ta�ltes emponos cotuer- entre os quais a· abertura
�iaJS desta cidade, comp;e- da 7\l,. Exposicão Nador,;ü
tará, na próxi,11la segunda ,dos Fornece-'ores da' 'Hn
�e.tra,' a 40. aniversário 'le telaria, números de arte,
sua fundação, Na opor�u.. como espetáculos de '\},l,l!ct'
nldade serão luauguraejas e concêr.tos sinfônicos, :1a;i-
as iústalaç'ões do novo uré- les típicos, apresentat;ão
dia. da firma, à rua 15 ele de grupos folclóricos, chur
npvembro.l Haverã 'lD."f;\ rascadas, passeios etc. Um
festinha comemorativa. do acontecimento qlle' está
,a.�ó11:';;echnn:lto. A nova· se- sendo esperado com an

de cstá magnificamente siedade e que certament.{
illstalada. le ·concor��erá. vai ser urn �utêntico su.

. certi:J.mente" parfl, o maior I cesso.
..._- --.- ._,-----------

posíttvos .nesse sentido,' as
Insaetây�is -aproveítadores
"rcspondeD;l com aumen tos

dessa ordem, os quais, for·
çosamente, .ínrluírão 'n)

preço dos generos de . :jri
rueíra .necessida,de. Inte
grado P<J espírito da re

volução, O· sr, Celso Ramos

certamente não' pernutt-ú
que os ratos venham <i:es
mentir, .assím escandalo
samente, . as arírmações do

sr, Daniel' Farac:), poucas
haras depois de 'f�itas. O 1

será .que , o sr. Faraco an

dou na' escola do sr. G011-

lart, que era vezeiro dm
fazer arírmacôes Q'UI:) a

realidade' se encarregava
na mesma

horaj .'..

TERRE�O
,

VENDE·,SE
.

(ou troca-se por um auto

movel) . um

.

terreno em Barreiros, a beira do
asfalto (pÇl�sando luz e .força defronte) em.
Ekrreiros,

.

no Jardim Cidade de Florianópo ...

lis, com 75 m�tros de frepte. por- 24 metros ...

.

de: fundos? perfazendo uma àrea de 1.�10,49
ni:e;tros ,quadrados, equivalente a 5 (cinco)
Jók:$, 'Trat� com Ó telefone 3257.

13�11;.6�,:\.

.'

,
. oi

"

, -

IMPRESSORA

.... ;,.,

dl!iienhOl

clichê.
folhetos .. católogos

\ -

cortores e carimbos
implessos em geral

rapeloria
possui todo� os rec,ursos

e a necessório experiência poro çorontit sempré o
, .1

mOlumo em qualquer serviço do m.mo.
TrablJlhi,. Idôneo e perféito,.". 'que V. pode confiar,

�dDÊL;OIMPi1ESSO�4

r)E
ORlltAL�)l) STUART. CIA•.
tlUA ,DEODORO N' 33-A ,c,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



tLUuf
Apre&ts',nfàção ,'Je Mi�, Br�sU :1'964 '�.ngela.
" ".... v. ,. , ,). .

'

�

.' ')'

\
--_._---�---- ---�--

.,' O"'.J-"�·'·"""·l:.
EsCTeveu: Nelson .t;;,·a.scher

o veterano Clube lo. ,.de
Julho, que tem atuairne••te

em :sua úircçito o es.o-ca �O

Vice-Présidente, f?r. ;R�ruy
Bro.hi l(il;rt:u:�e

.

uO ....a•• .;;.>

.t\grieola l\1ercantm, acaoa

,cie inaugurar. Importantes
melliotallJentos' em: sua $t'

de social.' Reabrindo seus

�lões "a .maís antiga socíe-:
dade lageàna, brindou seus

�ssocil}.dos> semana 'passada
com

.

elegante reunião socIal
que fpi,� muito comentada
na, cída Je, 'pe.a decoração
do salão, organização " no

v.a� ílúmínação. Abrilhantou

à grallde promoção social a

orquestra' de "ERNAZ>l'I" .ia
T\Í':..GaÚcha. Parabens a Di

r.etoria ,do veterano.·

. Oóniingo. passado 'em tu
das s,s Igrej4� e. Capelas elé

,L2.Jes;· niallzou-se a la. Co
munhão das' ,�'danças. pàl
cula-Sr: que m�is de 600

crianças naquele dia, ren,�."
yaraPl. suà� 'promessas dq
batismo, recebendo, pela
primei,ra vez,!l. Jesus.. N;a
ca�ela

"

do A.:;ilo Vicentino, _

on'de .. a.ssistimos" resoaltamoli
,o traba'ho e aeu,lcação

.'

, 1S

irmãs da. ....·ivina Providên •

'cla qu �om 'muito, carIúho
prepararaJ;ll as crÍançj;l.s CIO

Bairro da Brusque. Muit,�s
.pessoas generosas auxiUa
ram . para. aprontar ·os, me

ninos e .meninas· pobres pa:'
ra tão SOlene e· ,comovente

•.. �POSTJ1LISTA
'f{EABERTUrlA DAS INSCRIÇÕES'

DIA 1.6/11/64 NO DASP
.

"

_.

APOSTILAS COMPLETAS DE. ACORDO
i

.

(" ,:. I.'
.

. ,' ",COM O.NOVO PROGRAMA'.. '

.,

. Preço da coleção .

' Cr$ 6.000,00
At,€'nd(�m.1, 1Por REEMBOLSO- !POSTAL.

'

rara os' Estados mais distantes,' enviare

mos por via �érea, se,m aumepto de despcsas.
, 'EDITORA INCA' ._. Av. Rio Branéo

185 -'.
'

Séllas - 1.708 � .1.711-'Est�do, 'd�
Guánabara:

'

sacramento.

i

Esta �rriana mantivemos
d�morada palestra, com o

�r..,Manoel Antun�.s Ram(JS,
'a 'proppSlto àa futur� ,con&-

É verdadê, que as enceradeiras e os aspiradores'
de'p6 Eledl'Olux!tfabalham em silêncio _ princi-'
palmente porque são equipados com rolamentos
SKF. Ma!, não é só ,nisso qu'e êles são os mais
eficientes,: na l'esistência; na facilidade de atingir
os' lugares mais difíceis é, por que não, na beleza
tamMm, êles são insuperáveis. Aliás, não é exa

gêro dizer que· as dou,as de casa qu�' possuem
apar.elhos Eledrolux criam estimação ,por êles,

Electrolu,X
�®

.

�.
w.,_.�__w� de'dI! 1�23 e 1925, respeclivamenle

Cia. Electrolux S.Á..
Rua: Brigadeiro .Tobias, 577 _ 5.° andar

Tel. 37-2506 - São Paulo

_._ i:!�present�nte em Flori��6POllS: -.-'
'PEREIRA OLIVEIRA & élA.

Rua Cons .. Màfra, 6

A Enceradeira Electro�ux
é equipada caiU distri.
buidor para ctlra líquida,
detev�entes etc. Pode ser
utiliudl1' el11 pi�os e as

soalhos de qualquer na
tQreza.",

JOINVILLE: Comércio e Representação D�uat S.A" Rua do Príllcipe,839' - H. Cados Schneide,' S.A.

Com. e Ind" Rua doPríncir..e, 315 - 8L.UM NAU: Pe,'eir'a Olivei,'a &(;ia., Rua 15 de Novembro, 1405 _

BRUSQUE: Ga
; tlrno'Ltdà':, P'ça, Salgado Filho, 3 -- CRIS,$l(ji"1A: Izá,'io s. de Farias 6.. Gia" Rua JO�Q
", .Qrganização Grasal Ltda., 't'5oít:%: Pe"'�b Fer,reira, 3 - POMERODE: Luiz Karsten,

'��/.1�.�o�Ji;��;e;���:.,��r-�� ...'��f�ert�: 'o[\1�rC!�dú5tria, R. Lauro Mue�: rio,

"'O ES'rADO" (I m.� &tl!@gNl mtid@ de' ��t!! C�te.:illln
_"#:. ".� �'. ". ','

.��----,

�.��----------------------------------
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� 2', !tO [W DltU - II tr DA� J JJ lILA
Wascon'cellos, � a mais bele brasHe�ra '_ COf()BCão das Rai.nhas c!as Debutante� e das OtquíHeas de Santa Cafa: .

"

. ,.' ri,nd 1964 �1esa,S na SecretVaria jo Clube

..

salões do C�lJ� H de JunhQ cíel - "O Bolero" Neuz� trucâo de um Monumento

em promoçao. dô� renoniaoo Regln� L'epoli '-"Mi' Babá . ao fundador de nOSSa cíca

crcn.sca socLal.0arlos M-ü''_ e 'os, 40 Ladrões"; Diva Frei
.'

de "Antônio Correia Pinto

ler \}e i' lOt!ailO,ÇO!�, e 1n1- �s':-' "O Mundo 'de s4�si S.S. deli pleno irrestrito

cíanva Q.O �'Cluoe das. 1..A- wong'�; �di Aúares, cabr:� apoío a nossa ídéía, louvan
DY'; em Benet...éiQ da As;o- ,', .• .. "� ,dó também' o projeto do ve

eracão
.

Beneücíente .' St�: '- "O cisne"; Márcia de O,. reador tão merecida home

lzabei 20' setÍhotj� 'd� so- liveira N('�rega. -. "0 sü- nagem. Afirmou o Sr. pre-'
C1e�a:de é8.ta:rih�ns�,

.

com gre,do dos- Incas"; '1'ére7.a. sídente a nossa reportage-n
fantasias ci.e f�in�� ce,lE�br�s 'Amim :Hfuou. -- "�uo J;�ç11� que tão logo fique pronta
são .: -etas as' Seg:uirttes.':_ Mariza �chlemper

.

- Ft'(�:l � maquete que está seu..»
Fernand� Sáb:;l.�í� L

.

"Mj� ;.h C,an-Can"; ,:�lldfl. �')m feita pelo artista lageauo
nha.: dôoe O!.:lsha�';.··' 'Jane �ada ;���a�,.: l?,�one .8���
Cruz __ "S1S8!": ;Sôniai :Pl�_ va _. CJe�patra, Ma�a
tra __: "Lucx:écià':�BÓrgiaA; da �raç�. -:Rpcha . "HelP.1,:�
C.arlot� Med�lr,os' '"':'" -c;e- de :rróia " ,_:_G�,lUZ. pa�n,��
dere.a"; . N�usa'" , Z�netti

Bortoluzaí �astac a.;
Desírée Q amor, de �apojcuo Ger��a ?�arte, Joan.a 1'.1

M
'

B t i wua d' '�'I' Arc, Tama Muller Zlmer-
ana ea,rz ... J:,e�.a-. ',," Jl't'

cêdo Vinhais._:;: "E 'o' vento mann - �ol11eu e ,u le ,'1.

ievou";' M.aria Carro.,em. -01,l:' Tivemos amda a presen�a
do extinio maqUilador Anil:inhá. -'- "Bonequinha' de LU .

, n10 Pinto.
.

xo",; Maria da GraçlÍ. Ród,'i-
gues - "Luzes da' Ri'balf.à"
Hilda Mll-�ia, MaCh�,dÔ.·Ma-

.. ' .

Augusto Malinvernl Filh!1
convocará uma reunião ao

Legislativo Municipal, e �O�
teriormente mareará outra
reuníão, onde tomarão par';'
te todas as Associações de
Classe da cidade, Clubes �
Serviço, I entidades sociais 'e

esportivas,
.

pois será 11m

movimento gE:rál na "Prín
cesa da s�rra", par:a home
nagear seu fundador.

DE ,POESIA

"A música da poesia não é uma coisa que exis
ta independente do signüicado", afirm,'1 T, S. Eliot.

Para Servien "A poesia é linguagem. O poeta é
o senhor das palavras. Sob a mais profUnCla de suas

fOrIll;'1S. O problema da pesquisa e� poesia, de ca
minhos novos, de novos poderes, de novos ElIl.!antos
- é um problema de desQobrimento das proprieda.
des fUI).damentais da linguagerp".

.

"A realidade da poeSia está no mistério" Ara
/ gon.

,"Cada nôvo poema é ,'1lguma co::sa c,de únioo; é
um milagre. "Brémond

AifonS!J Reys: "O poeta não deve comiar muito
na poesia como estado de alma e em troca deve in
sistir muito na. poesia como efeito de palavr,ls."

Simões: "O valor comunicativo dum poema es

tá na razão direta da sua sobriedade e�:pl"esGlila.
Não corece portanto, um poeta de emp_eg.,',r m\.utas
nem poucas palavras para co::nu:r;car um' d.is r,(t�
mentos Supremos - cal' _e apenas de empre;ar

,
as palavr,as indispensáveis."

'Finalme:rte para Damasco Alonso que co�idera
nossa poesia' Uma das melhores. do mundo, afirma:
"Misté,rio, mistéJ'io. Todo em poesia es mistério. Y
en este c,'1mpo ,la Humanidade no ha avanzado na

da. No sabemos llQY rnâ.s..de la Poesu.. de RJ, -que- se
.

sabia en la época cie Virgi.LO o en la de 103 primei
ros trovadores provemalos o en la àe Garcilaso.

.

Mistério, lá Poesia; lo mismo en' s'u h'llmcanto,
en su C,<tliginosa entrâna; unida a II� l'uprEl'ma� as

piraciones deI alma humana, lo mism;o 'em str r&'
gioso centro aspecto solo deI impetd.,' áseenclonal
hacía llUestra Primer Causa, que en s4,s 'cam JÍlI·nte
formas histórjC1:ls y a\m en sus nimíos. juegos.n

CoIégfo Cafarinense
EUI"TAL

I
'"

I •

XICARA COlOREX'

PARA CAlDO· CADA

-

Exame de Admissão

, Acham-se :abems as inscrições ao IExam� de Admissão
à La, série: g'inl1siáI do Colégio Catarinense.

Inscrição: _. 10/11 a 24/11 _ 1964
Taxa de inscrição: Cr$ 1.000,00
'Realização: 26, 27, 28 de novembrO -

Expediente. das 8 às 11 horas
.

cldS 14,30 às -19,00 horas
Horário: Dia 26/11/, - Português - às 14,30. hor..s

Dia 27/11/ - Aritmética _ às 14,30 horas

D�'1 �8/11/ - Conhecimentos Gerais (Histó·
ria e Geografia) às .14:30, h.... :as

r'

Haverá comente provas escritas

DooUMENTOS: Certidão de Nascimento. (o candida
to deverá'completar 11 anos, até 31 de dezembro de 1965).
Não se aceitam Certidões de NabllnentQ "p(.lra fin!> esc0-

láres", ou � ....nilares, nem pú,blica forma.'

Atestac:..J de sanidade física e mental

At�stado de vacina recente

Todos OS documentos deverão ter firma reconheci
da.

,Florianópolis, 8 de novembro de 1964 'I
•

,

Ir. José Jadir HartmalID -, Secretário

Pe., Eugênio Rohr·E
�
- Diretor

12-11·64

Cr$ 596,uO

AFOltM� CERTA DE FAZER ECONOMI.l\
'

WASHINGTON 9
(O E.) - Alexei Adzhubei
ex-diretor do "Iz 7estia",
órgão' oficÚtl do govêrno
soviético, e genro do ex

?rimeiro Ministro Nikita.
Khrushchefv, é. atualmeüte
'sub-diretor de um jornúl
do Partido Comunista n.

remoto Kazak:stã(), cê:cca,
de 3,20.0. km de Moscou.

Adzhubei fez uma bo.a
earreira· jornalística (;n

quanto s�u sogro esteve 1: o

Poder, sendo nomeado di
retor-chete do "Izvestia'
em 19a9. Pouco depois '<:ia
que 'a de Khrushchev, a 14
de . outubro, fOol dE'stitullü
do cargo e, .se·gundo. se S·1.

be, trabaiha atualmente' no
"Kaz?-khstanskaya Prav
da".

,
A vertiginosa queda de

Adzhubei começa a ser ')b

jeto de comentários Írônicos
e piadas. L

Nada de
I

REBITES
'Exi:a em seI' carl'O

_

�na de !reios COLADAS
- 60.% mais no aproveita
rn�ntó das Lonas.

CASA DOS FREIOS
�ua !"''\nt.os S�raiv<l 4!'i'

,

i�:-:TR:ETT()

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

BR�O ALFAITE

R.UA lWNES M'-
'

C}JrtDO

Amor
Uma dessp.s piadas, na,-

cHia em Budapest e ),:1

percorrendo os palses da

�ortc••a de Ferro, diz:

"Que apre-ndeu Adzhu
bei com a l-l,.danc.a ".__ê,·a

(a _€�� I.t_cc ... �_o.? ..,. .. �

�_: ,.:',..,

, que e�e se ca�ou por amol'"

'Clínica Sta. luzia
DR. NORTON MARIO ClLVEIRA DE SOUZA

ANTONIO LUIZ MOURA GONZAGA

Doenças do apareUIO re,'piratódo
ASq-la _ EnfIsema _ Fibrose

Alergia _ Testes Cutaneos

Nebulizações com pressão positiva in�rmitente·
(BIRD)

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

Consulta com húra mljtrcada - Atende ,exclusivhmente
I •

na especialidade '

,
'

,

Ave. Mauro Ramos _. 209, -, Flon�nópolis --:- Fone 2963
t'

;

I_�' " _w. ------ _ _ _. __ •• - ••••• - ". •• ---
_".

,

( ,V'W' CUU:ltlfU'.iJ 'j.(., i{durw,ç'
\....U.ll::,UHt �\uw';:-'v"" ,-1 t�0.

l1'Ul. t: LvHWfU-i' Úll;,:i •.',":l��;ri..,.,· dL.it�·, :.... \.

•

. Assémbléfa Geral Exfraordinár�a
CONVOCAÇÃO

, 33.0 c�nvid8r?os 0$ f011;,rr-s 2'1""'11"'::;8
da PERD;GÃO S/A COMÉRCIO E INDUS
-TRIA a se r,::unirem (m Assembléia Gcrêtl

. I

Extraordin&ria a rea�izar-s= às 14 (qua�orze)
horas do dia 30 (trinta) do corrt':lte mês

_

de
neveml:ro, em sua seé'.,e social, à Rua do Co-'

mÉrcio, 194, nes' a ,cidrd2 de Vi�' __ i;"a, Esta(�')
J S + � J' f' 1 d "'.

.

,

.

�

cJ:: allLa \.Ja,2nnu, â 'Im Le ,e_I;:::,::r2rem. SO�

l rt a seguinte
,

ORDEM DO DIA
a) Discurssão e aprovação da Proposta 'Jus
üficaüva da Dir:. toria,. rara aumento do Ça
rEal Secial e cons,;;_que:''1te alteração dos Ec-
ta�u1cs So� iais; '.

b) Ou:ros assuntos de in'erêssc da sociedade.,
. - I -;

Videira, 4 de novembro dE? 1964
A DIRETORIA,

12/11/ 64

I C - Revista da Indusfrfa e Co'mérdo
de Santa 'CatiJ(na

A v I S o
Contim.12p00 aI eh- g·rr ao conhedmeni:o'

da Din r.ão da Hevista da Ind{Íslri1 e Comér-
";,,, .,.lc �<;'yt.l", ('� ';:::>'1'1-- p" ("1"" "" 1'''' r1,vr{,r�, '( ")nvrr.
'- _ . \., t.. t;;;,. _ '<,," � L � \..>i '-....... ,,-'� .i_ -

' •. '

BATINGA, anda angariando pub1iddade em
. I I ,

nome da mesma revista no ihteri"'r do Estado,
esta Direção se S,Ente na necessidad" 'Je

rr;venir os ir.C8,U�OS de que o referi09 indi-

f"''",
1" " ., "' ['�. • r

""r.1.e e:1:<:' ;'-;' � ê.C..C P- (I
.

.!l....� -��o, _

do Es+ado", edição de 1 O de outubro próxi
n:o findo, por ter falsificado talon�rio f Ot�..

iras élocumentos referente §" à esta REvista_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TO:
I

Os homens, à fôrça de. se,
sentirem enganados, esbu

lhados, ludibriados em sua

bôa-re, acabam por se tor-·
nar maliciosos, descrentes,
cépticos.

!
'

/'

dos. A estrada federal corta tinos e se propõe, realmen-
.

o planalto e ao envés de te, desinteressadamente, a

servir-nos como faz a todos, lutar pelo bem-estar. de, seu
de iristrumento de progres- 'povo, fazendo carrear para
so, prejudica sobremodo 0_- cá os milhões de cruzeiros
desenvolvímsnto da·

-

terra
-

que, mensalmente, são gas
tos com publicidade dos pro
dutos catarinenses em Ou
tras plagas. - Eis qUE> um

grupq de eídadãos, tendo à
frente a figura dinâmica de-

-

barriga-verde, dando ao ci--
É o que v: rha, de. um dadão catarínense do oeste

tempo a esta parte, notando duas capitais econômicas, e
entre os !peus conterr-meos, nenhuma delas é a capital
desde que aqui regressei a- do. seu Estado. E quem pa
pós demórada ausência em ra aqui virá, quando 3. bela
terras cariocas. O óatarínen. rodovia, o convida a dirígír-, .Darcy Lopes, se propõe a
se, o florianopolitano, em se àquelas capitais, efetiva- criar condições para que a-especial, nãô tem i sido mui- mente mais progressístas, _

. .

qui se mstale o que os maisto feliz nos seus empreendi-
-

mais prósperas e muito
-'

descrentes consideravam aínmentes, e enquanto outras mais atraentes,. senão quan- _ da ôntem uma utopia, comogentes vãv à Lua e planejam do ínterêsses políticos ou _ se
-

fôssemos mais incapazesum poucc em Marte, êle mal. diretamente -ligados.à admí-." QU menos realizadores do
'pode' chega, a Biguaçú, ro- nístração política do Estado'- que os nossos vizinhos e ir
dando sôbre asfalto! Conve- assim o' d�term:inam? -

.
-

mãos do norte ou do sul: _
nhamos que é pouco, muito " •

pouco! Convenhamos que, Hoíe,' ie1isment�:' em reu- . � 'TELEVISÃO. E devida-
mais que pouco, é nada, e - níão 'havid� -, na "sÓciE�d�dê ;>mente - autorizado ;�ra isso
aqui. mais uma vez o florfa- ' "

-'-
""'.

-

,

'
.

"'
..
'.: ', r : concito, os meus concida-

napolitano sente-se esbulha- Pró-Desenvql',[imento, da ,:'Te- .: .dãos .a ,que cerrare� fileirJ:l
do . nos seus forros de cida- lev�são!'; a' .cuj,<:1 Diretoria. em tôrno dêsse grupo, de
dão da capital, ao perceher Provisóda t.E!lDbo a.-i� Iu_.ã de , visão larga e de espírito em
que o seu Estado "1uerido. é

. pelitencer; tive' a' afelrria' de : preendedor, -adquirindo a
,apenas traço·de·união ,entre 'col1statát que' ainda; . existe ções de�M sociedade q�e

, quem nestã. peqllena: Fl6ria-
.

virá possibilitar um ,sem-�
e Pôrto ,,\le�í:e, ás - nonoliS,/ a despeito .. dé tÚdo ,número, de realizações nes.'-"í�'dos viz;_nho�,' Esta-' ,ain.da tem f.é·:nos nàssos ',des- ,: ta mal-compreendida Ilhà �,

'�'i

.�----_.�

Çúritiba
capitais

\

,

l

Oporfunidades - Imobiliárias
,APARTAME�iTCS A VENDA

_o,

• 'remos apartamentos para pronta entl.:lga
. clltros para serem ocupa'dos em Maio.

tASAS A lr��IDA
'

* Casa Nova r{a Praia' de Perequê - a mais. linda casa � p�aia - ainda nã;
habitada - 2 pavimentos - no térreo: sala - 2 qJ,lurt. l - çozinha - banheiro -'

garagem. Em cima: 4 quartos -1 sala - varan�Ia na frente e terrac;o nos fundos..
, -preço'fàcilitado. I,' ,

* Casa !,la Praia da Saudade - :.. poueo uso', medindo 6 metros de frente por
8 metros de fundos, cofu. 3 quartos e deinais d�Pendências, casa de m�deira.

'-
'" Rua Vereador Batista. ãreira - casa com 3 quartos, sala de Visitas -

,fila de íantar,. e demais dependênda'S - T"m,:-eoo- medtnâo 12,50 x 21.26 metr(!)s.
, "'�ua Sar",a Luzia - M�gnííica propt>iedade de .fino acà.bamento 'Çara ,quem

, , 'lescja boa casa e bOIil ponmr - jardim bem cuidado e ainda horta ampla - ven

ta por motivo de viagem,
• Rua Tobias Barreto - grande caM 2 ,pavimentos, dI} 120 m2 - todo'

�onforto. F!Í,cil transforrr..ar em' duas. /
.

'

, .

• Rua Theofilo de Almeida '- Ampla.casa 'lY8zia com garagem - :tanpho
'os fundos - preço vantajoso,

.

.

• Rua João Pinto - Edifício que fa2' fund,os no caes Liberdade. Gmnde
"'" t

.

""-d
I

d
- (

o
'

·",or UllllVt e para ren a,
'

-

,

,

*Rua 'T'enentp SilveirA ('asa 1esocuT,lada - preço bom - ponto resJ-'

Pqdp. ser ocupado amnnhã -

\

'''ncial e comercial.
• Rua Maria ,1ülia fi'ranc()

'lda vista,
casa CI 'm ?; quartos -. Ótima 10CJ:llização COIl'

_

• GrandE: propriedadp na Lagô�
netros _ preço de oca�ião

fERRENPS A VENDA
(

_ �oni r.asa boa ter.reeno de 93,x 100

• Rua lUte Carneirf' n_o 21l na Agr".nflm'l'f
!netros - oportunidadf' cO,rr !-()}TI preço

• Rua D.esemhargadoT, ,Jeo.ro SilvlI

'if, 15 x 40 metrp!,

Vilr, Navnl1 lote df'- t 1 II 2"

Prais do Meio - Coqueiro!' Lo�

• No Balneárt.o '
.. Estreito - 2 t.erreno!' ,- harr9.tos.· mesmo por poucos

lias o proprietário est:ará aqui para vender
.• Lot.� 00 �Jtl'rdjnl ó,t1âtjl"( BHrrel c"' "H,tO n. l59 medlndt, lb A 27--.

• Tern:no fi rua CeL Jua!1 P Ganzõ
'j

Lófe n.o 2,'eom 10 x 24m -Oportunl

/

fluem vai �onsfruír, já sabe!
·JANEJ.�AS DF- C9P.�R�R E BltSCtn�AF1TES

PuDiAS E POR,TÕES, De-ferre'. d� ,�lJa qualidad,
estão pronlos..p�r pr�ços mais' e!=�n®mic()�:. ji

e ii, sita disposição. em:
"

CompenS'adlS �Pa!'aná
RUA BIt FÚLVIO ADUCCf.: M.o 148

LIda
reiefone ii277
ESTREITO

Cedro
Fanlasia·

Imbuia
(

'Pau-Marfim
Gonçalo,.Alves
M'�' g;.\l fi
Carvalhó
Pau-Oleo:

f;ompenssa�DS de: Pinho,
,

Amendoim
Loro-
rli'II 1

.

�:;�ltirrl1Vi\

,.

e Os famosos

ELFA que, dia após dia, lê
.

em· cima, comanda os seus

operários, riuma luta de gi
gantes para fazer chegar
ao tôpo do' mono, .vencendo
os despenhadeiros e

-

os e

normes blocos. de granito
para, lá bem no alto, fazer
chegar a energia de que tan
to necessítamos. E nã-o po
de-ria ficar, sem registro, e

nossa agradecírnento tam-
.bém àquelas fitmas que es

-tão . cOÍl.trfbui�do " decístva
Venha, 'florianapolitano! mente Para que alcancemos

Junte-se a pós nêsse em- o objetivo que nos propu
preendimento que não é só zemos: A .Eletrolândia, P�
"Pró-Desenvolvimento da' relrá e Oliveira, C. Ramos,
,TeleVisão", más prõ-desen- Cas,'l.· Nelinho, A Modelar,
"Yo.lvirneI?t�o de todos e de' Ml:tchado Y 'Cla., Nilo Ma-

o

cada um. Faça como fêz. o. chil:do_'& Cia�" Casa El�ctra,
próprio . Governador,. Celso 'Írmãos, Glavan, Carlos Hoep-

. Ramos, .que, não. veio a nós ke e 'Copacabana Móveis. ,A
(e -nern isso lhe cabia) mas. tonos, o �.JSSO muito ob!:,l
a' quem .nos . f,ômos. e que g<iào por tudo o que

.

têm
nos acolheu com -eptusias-. feito, na certeza de .que não
mo e carinb,Q, dando-nos to- nós-�altarão s,empre que de
do '. o apô,io, e

.

compreensão. les· necessitarmo.s. E como

Faça cpmo o fizeram o Se- haverib,�.'los de cteiJÍ:ar de a

'cretário ":>1 -Tiação e Obras gradecer._!to Prefeito' eleito
PÚblicas,' Dr.' Çe180, Ramos da: 'Capital, General'( Paulo
Filhó. e Chefe da Cása Civil Vieira ,V'eber d<:1 Rosa? Se
Dr: l\;�lsori Abreu, que, com �iamos injustos" ta�bé�.
aqJ,Íela ,

"

sisudêz de :::homem Pôrtanto: Muito
'

obrigado,
probo e sério, resmungou- e General Rosinha. Mas, - e

ROdrigv,es Cábnl, o médico régateou: mas ácabou ceden- lIl,\üto. e:::necial:ménte, deve
conciencioso, -éfnipetente: e do as passagens .,�éreas de, mos ,agradecer as, figuras

, amigo que o tem tantas ve- que tanto . necessitavamos; que temos mereciQo do Sr.
zes examin"ldo, aconselha- como fêz o Direto:r da D.O.P. _ Aioísio Bermelino Ribeiro,
do e medicado; é ri Arno Dr: Páulo Wendhausen, não tiD,. Diretor -do DepartameI_l
Schmidt, o Ofi�ial de Justi- tem medido esforços no sen: to Regional dos Correios. e

ça que faz vale' o seu direi- tido de colaborar' conosco;', Téle!grafos; que' se prontifi
to e que voc,§ tão bem co- como fiZeram QS Srs. Ber" cou ,a, fonecer·nos; em -visi

nhece; é o Paulo Cidade, é melino Lagura e Lúcio Frei- ta que Íhc 'fizen;lOs acampa
o Dalmiro Maf:,'a, e o Após-

'

tas da: Silva, Diretor da CE- nhádos do Major Brigadeiro
tolo, 'Kosmos Comninos, LESC e da ELFA cavalhei- Oscar Ayres de SàÍJza, rela
funcionários pt'blicos' zelo- ros, cOrtezes, que não nos ção das exigências da,_CON
sos' competentes e amigos; têm regate,<:1do amparo den- TEL e encaminhàndo com

o Rodrigo Azanbuja que, l� tro, das possioilidades e dis-. nímia presteza o requeri
na Telefônica, tan1;'ls vezes ponibilidades da S(i)ciedad� menta que fizemos ao Pre
a�eitou e atendeu às stias que dirigem e a todos êles, sidente d.<:1quela

-

entidade-go-
I reclamações l".em sempre de público, externamos o vernamentál: E tantos' e tan
muito justas; .:'l:lpídio Ma- nosso ag;rádepimento since- tos outros que éonosco têm

chado, gerente do Stein e ro. Faça, conterrâneo, como colabo:raL�o dp':;intéressada·
aquela simpatia que todos fizeram tantos funcionários plente,' com

-

sUJestões sem

descobrem aOr primeiro cen- dessas R�partições tôdas, do pre oporttinas e cujas- �fô-

1;<:1to; é Roberto Oliveira, um Engenheiro Ot,aviano Silvei- lhas, ,dól'jcrnal talv.ez não

exemplo de di:jnidade e de ra, da D.O.P., do Engenhei- ',comportaDem.' ;
correção como gerente de ro Lippel, da ELFFA ao O

Banco, antigamente, e como legário VÚüra; Chefe de equi
homem d� negríclos. hoje;' �- pe da Diretoria de Obras
Altair Rosa, comprido, ma-" Públicas; do mais graduado
gro, correto e bom tôda' vi- ao' maiS' humild\3; desde a

da 'e conce�tuarl,o r,epresên- -quêle que, no alto do Morro
tante comercial; o Níveo da Cruz, cà.v.a os buracos e

Scussel, que tantas e tantas assenta os postes da ener

vezes lhe tem vendido e con- gia elétrica, ao sr. Augusto -

sert,ado os óculos, sem 'os Kiel, figura de prôa J da

/

E, esteja certo 'todo aquele
que hoje acorrer, âo chama
menta que, amanhã, quando
seus filhos assistirem, pela
primeira vez, um programa
de televisão ír-adíado

"

de
São Paulo, ou aqui <mesmo
originado,

_

êles terão um
olhar de gratirão ao pai que,
ísso permitiu cc-n a sua co

làboraçãc decídida. E -maís,
os seus rendímentos, a valo
rízação de seus títulos, com:
pensa-lo-á de so'oejo de tôo
das as agruras ror que pas
sou, numa ou no' rtra vez que .

tenhas sido blefado pelo es

pírito aventureiro de quan
tos por aquí tê-n passado
sem deixar rast-o, sem dei
xar marca. E, se duvidar dís

I'
.

.

"/. . \',�
so, procure inf0"l'!}ar-,se -dos

componentes de-:sa' Socíeda
de que ora se' '1rlli: -, E'
o seu vizinho; � o Darcy Lo

pes,- o comerclarte' de quem
você está ,habitl'ado a com
prar t)e�as PB\a o seu apto
móvel e por quem vem sen
do bem servido há tantos
anos; é o Ií'inen" da SilVID,
comerci::':..rII1- do

-

Hoepcke
que tantas e tantq,s vezes',.o

atendeu; é 'o D:�. O� naldo

/

quais você nem mesmo, po
deria

.

estar �"lndo' esta "con
vocação" e é o tranquilo'
Frederico Büendgens, o, ad

vogado competente e hones

to, químico industrial que,
renunciou ,à sua. carreira por
-amoru esta terra, Gente' da
qui, gente que você' muito

be�,cOnhece e de' quem vo-'
cê [amaís ouviu dizer lWe-
fôsse desonest>

,
('1" �" .n'\m-

pridora dos seus deveres.

: Conterrâneo! Dêmo·nos a�
mãl.": e caminhemos juntos,
par,a a frente, até o dia .não
distante -- em que pàssamos·

dizer:.�' o progresso! ( Flo

rianópois �tam-bém nio .. po- '" '

de ' paTar� ,

'

f
'

, Noyembro/64
Waldir J"I'irada 8anto!ii

EUA Pretendem enviar du 'lS
"

, '," .

','

Asfronaves a Marte
WASHINGTON, 9 (OE) de Marte, apenas pode;:l,o

obter' provas Indiretas da
existêncía ou, ,nao de viCIa
,no pl'aneta.

.

lêegundo SE acredita, êi.
União Soviética, tentou,
sém êxito, no ultimos an >;;,
ênviar' veículos espaciais a

(

Marte, aproveitando várias
ocasIões favoraveis ao lan
çamento, ,o que ocorre u:na

vez em cada 25 meses.
- Ai única Illissão planetá
ria que teve êxito até ago
ra foi o, vôo I

do veículo es

pacial norte-americanó"
Mariner II"; que passou' pe
las proximidades de V:enus,
em dezembro de 1962, envi-

RfX-MÀRCAS E PA�ENTES
Agente Oficldl da Propriedade'_

Industri(t� :
,

Registro d:.. marcas 1'1atentes àe invenção
nomes come'rciais:' tít"",lo::, de estabelecimento
insígnias frc::.3€S de pr�;,agand?( e marcas de •

, I

export?ções
Rua Tenente Silveira, 29 - 10 andar -

.8ala 3 _.'. Alt, s.da Casá Nair - Florianópolis.�-
- Caixa POst-2l, �l - rO'Yc.391Z -1'

do de fora da área .elevou
.

\'
,

) I
,a contágem para trõs, 1;en- ,------------------------
do o Guarani, aos 31 minu- ESCRITORIO DE ADVOCA'CIAtos diminuido a diferençaI' ','
através de Joel, que co"br5u
uma faita de fora d::t àrpa.
Arbitragem aceitável de

P,rno Boas, da' Liga !tajai
ens'e e os quadros' c;;línha
ram assim:
FIGUEIRENSE - J'occly

Marreco, Edio, Sérgb e iA

dailton; Arcy e Bi (Zezi
nho); Wilson, ito, :;>_;ezin�'.o
(Ribas} e Carlos Roberto.
GUARANI - Mosquito.

('Carlos) ; 'Bianchrni, Di,
Ctido e CheIo; Nilo 3 Da S:l

va; Chico, Carlinhos, Celso
e Joe1.

\

Como partida pre:iminãr
defrontaram-se os t,ime<3 àe

profissionais do São i"au
lo . e Taman�aré; terml11an
do o jôgo cO,m o marcador
em bra:nco, isto é O x ° .

Renda' de Cr$ 1110 :)(,0,0)1
,

decepcionando,. numa de

monstração de que O públl
co não

-

"Vem':' apotando' co
mo deve /:\.vaí e FigueIrense
ria realizações de amishsos

intermunicIpais, ten:lel1�(S
a nielhorar o ritmo de pro
dução dos nossos dois

(l!,es"cl bes.

ardo para a Terra grande
quantidade de informações �

acêrca daquele planeta, sem
pre envolvido de nuvens.

Os novos' "Mariner" ta:ri
bém conduzirão instrumen
tOS para determinar se há
em tôrno de Marte um cin
turão de rádiação, do tipo
do- de' Van Allen, saber se

o planeta tem campo mag·
nético e medir a poeira cós
mica· no espaço inter-:opla
n�tário e nas proximidades
de Marte.
Declarou a' NASA que ês

ses vôos serão. 'fa mais di

fícil missãd já tentada pe
los Estados Unidos na <:'x

ploração do espaço sideral".

VtNtEU -COMO -OUIZ . ,'.
C�nclusão da '/. pág.

cantes. gostamos ,ma's de

Zezinho, que também Im

pressionou no centro da

cancha como apoiador, pois
-entrou no 'lugar de .:RI ce

dendo a meia esquerd'a pa
ra Ribas, que ig'\lalme;1te
convenceu. Wilson, IJ pe!'l
gosO atacante de sempre,
deu ingenté traba:lho á re

taguarda ,bugrina. rto ape
'nas regulaf e Carlos Ro
berto mesmo marcadíssim o

procurou'acertar e pm', v€,
zes o conseguindo, tendo in
'clusive assinalado o mais
belo gol da tarde.
O escore foi aberto aos

4 niinutos. Atirou Zezinho
em direção ao ,arco, inter
vindo Mosquito que defen
deu' parcialmente, d:) que
se aproveitou !to para 'il.vaÍl

çar e marcar. Aos 44 minu

tos, o _Fgiueirense obte�7e
seu segundo tento, consig
nado por Carlos Robérto,
em magnífica; cabeçacla, [i
proveitalido um tiro d"

I
es

canteio �ecuta:do por \Vi
son, terminado assim a l'ni
meira fase da luta favorivel
'ao Figueirense por 2 a O.

,No· segundo tempo a/')s
.

cy ,th�lt.Q,'h"'\,
. -

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

-;-�jij��;�,'

'Até o fim da próxima ;;:3-

mana� é possÍ'1.el que d1l1.s
'astronaves norte-america
nas estejam via:ando a

caminho de N:arte.
.

No pElríodo de 30 dias q'le
.

começou 'a 4: de) novembro.
os Estados U;. idos deverão
-lançar ao -espaço d 1 S

sondas "Marirer", de, '253
kg, as quais terão por mi�
são' fotografar ,de perto o

planeta Marte, -o que deve":
rá ocorrer

.

dentro de
-

8
meses e meio após o início
da viagem:.
As astronaves, :'Mariner

III" e "Màriner IV" estão
equipados�para --tirar 22 [,

tografias 'de televisão, /
as

'quais revelarão mmUCIaS

do planeta com uma -pre
cisão mais de 100 'vêzes
maior do -qt:� a fornecida

Ipelos mei),hores telescópios
localizados na- Terra.
A Adminlstraçao Nacional

�

de Aeronáutico e Espa,<)
(NASA� declarou que. às

dU,as astronaves, idênticas
serão lançadas com um L
tervalo de dois dias, de, C't-:
bo Kennedy. Entretanto, os

lança:q\entos poderão
.

ser
,

. feitos com mI! int'ervalo de

.

um mês, tudo dependeu fie
das circunsta,ncias técnicas
e climáticas. �erá utilizaja
nos lancamentos a combi

nação d� -foguetes "Atlas
Agena".

As duas astronaves ,r�-'
presentam o primeiro es

fôrço dos Estaaos Unidos,
para; inv�stigar o planê',a
com sondas espaciais. M' -

te, que muda de cor, pe:i.il
dícamenté, o que, faz ac-e.

.

ditar na' ,possibilidade ia
existência de vegeta�ã,o.
nele" é o único' ,corpQ ':)

sistem� solar em que, se

gundo os cientistas, ·pode-'
rá haver vida. j,

.� astronaves "Manne!''',
a,�sa(r�ll ,til 'uma,

.

'dis"
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Dia 15 de Novembro nesta Capital: Prova üclislice 'Naiareno Coelho"
" . Promoção da Rádio Guaruja �

'9 ANOS DI LAbUTA

! CONSTANTE EM PROL
/ ti

DE SANTA. CATARINA I�o SETOR. DOS ESPORTES I' I I
...

--------- _._-- _ .. -.�-.::..�--

'I" •

__
' ,

, .._;'
-

.'
&

o quadro deixou a desejar tado, calmo, preciso, técm

perrnítíndo que o alvínegro co, constituindo-se ao nosso

.da Capital 'vencesse como yer' um' dos mais comple
quis, apreesntando um JU- tos na posição em nOS'30 ��s�

tebol sem' grandes àtardes, ta:c. O resto, apenas se es

porém prático. Tem o Gua-,.' forçou, pois' {te, trata de.um'

quadro que 'jamai's deíxn de

làar com esfôrço redçbrado
'mesmo quando o placar lhe

é adverso e 'o' jbgo perdido,
Quanto' ao .' Figueirense

é ,verdade' que atacou me

nos, porém sempre o taz sn

do corri apreciável calma

e desembaraço, demonstran

Anteontem tivemos a 0-

portunidàde de ver pela
primeira vez em ação o es-.
quadrão do Guarani, ') gran
"de clube que colocou ltçu-'

I pava Norte no mapa tute-

que se, aproxima balístico, de santa Catarina cedido. Centra o Figueiren-

Escreveu:
.

Agora parece que' êles
:

vão através da' conquista- do, ti",' se que vem de sofrer vários

Ab I d Ab 'tulo de' 'campeão da Lig'.a.: destaluues com a', saída de
e ar o fah:am', remar mesmo é' o dois r:./',

-

t
-',' Blumenauense de Futebol e" valores por excelencía ln-

pa rao. O quatro si p,�t,!·1.0 '

também -será 'n:lOdifl�:ar.io. PQster'iorment� �classj.fie'a'n- . clustve o técnico J9ni Alves

Hoje vou escrever algu-
. Ora, 'ou o Ríachuelo está

-----.,...-..;------�---
,

.

ma coisa a respeito do C. .adotando o sistema de des- Hercíl io luz volitoLi a vencer na
N. Riachuelo e das suas peítamento. ou não sabe
verdadeiras possíbilldades verdadeiramente ainda co-

. vanche o' Ol�mpico·. 2 xl
para o próximo C. C. de mo é Que vai escalar as

'

I � t

Remo, a realizar-se' dh 22, .suas guarnições. Désta ma- Em- partida interestadual O Hercílio Luz, logrou O 'I"b
.

da F d A IPrimeiramente, devo' dizer neira, não é possível pua. amistosa. que teve caráter ainda empatar nesta 'fase e I eracãe a e eracêo t ética
:aos prezadoa.Ieítoreaaman- o-zeporter analisar OV [ul- de revanche, detrontaram- através de Rudímar,

' I , '

tes do.remo que o Riuchue-
'

gar qualquer guarnição ri- se na tarde de domingo na Na etapa 'complementm','
.

I' Iatarinense i

lo esta adotando uma... rór- -achuelína . por enquanto cidade de Tubarão as re·· o Hercilio conquistou o seu"

mula muito. interessante. :Mais, acredito que" um '.0' -u- presentações do Hercilío segundo ponto ainda atra- Em uma de 'suas últíms.s

Está treinando todos 'os co mais perto da réga1''t, o rÃlz e) do Olímpico de BJu- vés do avante Rudimar, reuniões, tc..,10U a Federa
seus atletas, mas até Q mo- Riachuelo, Já tenha as sua>; menau. confirmando assim o trí- ção Atlética Catarinense

menta não tem
. quasí ne- guarnições delineadas e a- Na primeira partida. rca- unfo conquistado em BJ,I- .

as seguintes deliberações:
nhuma guarnição definida, [ustadas 'para o campeona- lizada em Blumenau, ven- rnenau dias atrás. Em virtude ja estar em

a não ser uha ou duas 80- to. NO.meu entender o Cor. ceu o Hercílio Luz por lxO. Os. dois .cluber formaram pleno funcionamento a FA-

m.ente. Senão;1 vejamos: o deíro está querendo adotar com .tento de Rudimar inicialmente assim: deração Catarinense f,e

Rlachuelo esta treinando :algumà, chave 'para, cim:t ' Ontem., em partida nas- HERCÍLIO LUZ:' wan-' !3asquetebol; fundada' pela
um quatro c/patrào'. forma-

.
tios .a1dversários, procuran- tante movimentada, as derley; 'Elemar, Pedrinho, totalidade dos clUbes e Il

da pdr AI�fedo, ,BaSe Aé- do explorar melhór ,os pon- duas equipes voltaram a ;].0- Walmir e EvaldO; Saram gas que praticam este e;;

rea, Cord�lro e Iva,l1. Agora tos, fracbs dos outros ch-' gar, perante um público e Triunfo; Malrcio, Tarci- 'porte' e com o apoio deil�a

'me informaram que' iá, n'ú.o \, bes,', p;lra 'que o' Riachul,lo
\

que deixou nas bilh8terbs sio, Rudimar e Gonzaga. Federação, fica extinto e

é mais êsse_' conjunto. o , PQSS� tirar' melhor provei-· a impo�t;lncià de 450.000,\)0. OLÍMPICO: Ézio; OrlaIi- CONSELHO, TECNICO DE

quatro c/patrao.· Já "estl to da ",sit�ação. Esperamos A primeirá etapa terminou do., Romeu" Nilson e. Bran- BASQUÉTEBOL.
treinando um outro ,formà,� mais' um ·pouco e tudo Sê--- em igualdade nQ marcado!:' dão; Mauro e Pãr�ná; Pa,- A'gradecer' os relevautes

do por Cordeiro, Báse Aé':' rá' r�veladp, 'e' ai -então po- com, Olimpico ab�indo 2. ragnaio, �9c.a, ,�gflriglJ,�S3_ .s�r�ç�s_'_p:�_gtd9S pel'Js

!ea, Theodoro e Ernes._t.)' derel f!lJ:�.l.'_l,l� melbor. �ul....-, ,coata�, --1'l.OS -26' minutoS'
,- Ronará. merpbros do extinto COllS,

V8'l1t.- � -�"." . ,"�� '-, -

gamento· das verdadeiras. através de Rodrigues numa Arbitragem de Luiz Gon- lho, em especial ao �r.

O dois si patrão 'lil:�ta chances 'do clube, presidido boni'Ga jogada
.

arquitetaLh zaga M�rtins auxiliado pôr Carlos Alberto BrOgllOli;
treinando os Irmãos V:l.r..l, pqlo Dr"Celso RaJÍlos l�hho pelo se1,l companheiro ('e Bento Corrêa, e Adélcio De Desligar do quadro le

"

ala JÓca.· nlo oe Menezes. ,arbitras de õasquete'Jol
_
{ de�t� Federaçao os :;ts.

__---.:�--_-_.-.;,�....-....l'__._;.-'-- tebol catarinerise, co�,�cordo, ,mas seg�do se' Ayrton Tome de Souza,
.
'.' .' ,.,., ---, 1

Afonso Cê':So Praze't'es e

�l d"
, ..

"

,

,
propa a, se são secretas, para resolver casos Carlos Alberto

TO,/on., ,(1 d,e..'/ o0,ode,/.tra.,',ooo
"

já resolvidos, aprovados nãO. me parece uma com a:gradecimento�rog;'�Ji,
//./ I atitude correta a sua convocação: Uma 'coii:::a

serviçós prestados a nOSSJ

fl/lf.t;J 'fiA' I
Y basquetebol.

.

,

•

i I.. ,/((yL'/1./1 �LI.!.�'-'.+?,A
,

é certa; quaSe nunca se abda satisfeito no Íu- C�der o Estadia as 2a. e

, ---..J tebo� catarinensé por mais incvações que se
!)a. feir'1.R para o VoleL)ld,

f
,3a. e 6a feiras para a . '.ê-:

POtiTO·AL:EGRE.·- NQvembro _"_ Se-

'

a�a:n' pois sempre ,e-�istem a� diver?ência��, cleraçáo Catarinense d�

d ' . " ", ,',";"
. e e Impor!'�::_':�e que eXIstam" pOIS da dIscussao Futebol de Salão e 4a e 'la-

gun O notICIa dIvulgada .\. por emIssoras' de pod"
,

f' I"
bados para a F. C. de I?-8,S-

nossa capital,' o futebol catarineris� anda no'" fac'aerpao sur61rbs�lmhPre �ma
'f °trnblulat�ova que

I
quetebol. '

.

'

. �
r VEZ, rI ar nosso u e o " ao comen Crorar -a taxa de Cri> .•

v�ment.8 em CrIse, com recusa de continuaI' tad t- h' d'
.

t
' 'd 300,00 por treino ou jog'J

. . .' _' O ao c €10 e COIsas, pOIS :a raves os tem J t- b t
a partIcIpar do certame estadual por parte õe

pos e"le t 'd t' t" f b '11
G por oes a er os. NOil ia-

,

. _
.

. ,

em SI o uma raJe OrIa raca, rI. 1a11 gos com ent.rada ,;Jaga Cêt·

uns, com reumoes secretas de dIrIgentes de do' ,

.

t 'd d d' be a F,A.C. 10% da renda

1. I' .,. as vezes com m enSI a e e apagan o-se re

Igas e C ubes., com pontos perdIdos em campo pent' ,t d t 1\1:- . .'
bruta com um minimo de

h T'b'
, '".

mamen e. uran e anos. l'iaO ·�,c-r,el'O 00 Ql;-�� ,300,OÓ. :�

gan os em' ri unaIS, arrastando-se amda 1 'f' ;_, d . F'
,

'

b
'-

.

" .

c aSSI lcaçao o Iguelrense em ora na0 o

,aquele mesmo campeonato feito com mtUlto t h
;.
�. I

'...

d
'.

Ih d ."'" en a VIStO Jogar u tmamente, pOJS creIO 111m3 I
,ed�e ,or�r, tu o

�ara nos, .ou �eJa, rendas
no Uarcílió Dr-às-que tem mais cancha "mais

) �Ill

IC� tecn�ode n;e ores 'eq�Ipes. ,
"Jresença e� partidas; decisivas. e �elhor

_ dver
a e e que sed

a

gt;tmasd eqUIpes, plantel. Contudo, se Üver"'m ós atletas supe-
nao po em arcar C'lm�...s espesas e um cer- . . 'I

'

..-

r
_.

,
rar os riVaIS e a cançarem a classlfIcaçao

tame de tnl envergadura, e querem agora .

I
' I • .,

't
. "

.

,

"

A ,

maiS pe OS seus proprlOs merI os, ,porque o

correr do parco, por este ou aquele motIvo F'g
.

t" 'lt' t
_ "

l �
. I uelrense que a mgm nos u Imes emp0S

nao se pode furtar ao dever de aplIcar as mes um
. -

'd b' . b' 'P 'd
'

�
,. . .

a pOSlçaO e oa eqUIpe so a resI encIa

mas severas medIdas dISCIplinares e multas. de R P 1
.

t"
A .", , ,', uy acne('o e com um ecmco capaz co-,

desIstencIa de uns, por certo trara hentl-' m J A 1 -

d'
"

I·.' � , . , ,
o ony 11,VES. nao po era agora a meJar

CIOS a outros, embora traga senos preJUlzos me1h
. �

t t" al
'

•

d or SI U2C2C com ou ro ecnIco qu quer;
para terceIros. � h d t

."

._ .

.F .....F
,qP-'-' naO eon ece o assun o, porque tremarl

NOVAS EXPERIF:NCIA5
Quanto as reunlOes na ._" chamadas . - " tI'

.....,
"

.

.
_ .

uma eqUIpe nao e s:')me� e co ocar um apIto
como reunIoes do Conselho ArbItral ,que d' na boca e 't t' d' t 'b

' ,

' o jovem atacante Ro-

d d d
.

aPl ar o remo ,e IS rI UIr camISas, gério do Paula Ramos e J

tam nOrmas e isputas, e campeonatos, fa-
�

\,. 1 lateral Hermes, também clv

zem regulamentos, é taxas etc... , já são conhe As vezes quem Escala time são os Presidentes clube qa estrêla solitária

cidas .. Falam uns e outro� dizem Amem, con- de c1ubes� face a inop: r.§ncia c!os atuais técni- da çapital_do Estado, deve-

, '
rão '!lOS próximos dias se

cordando\'sempre a tnaiória com a palavra cos, qU2se todos, leigos, apenas treinando por. exercitarem entre os barro-

que fala mais alto, qúe antigamente, é boni que jogaram durante um certo tempo um fu-I
q�e s� diga, pelo maior co��imento e maior tt;bol- razoável, pois a experiência

.

tem de:-,
vlyacldade, era sempre OUVlda e apoiada a do monstrado qlle nem os famosos Jogadores;
meu caro amigo Julliare;, (..)nsta-me ter JuI· tem alcançado êxito nessa profissão de técni-'I
liare, que sempre procurou fazer de Joinviih: co. E faço votos que o Figueirense suba cada 'G.ERSINO VAI OPERAR

uma grande 'Cidade esportiva, renunciaoo. e vez mais, que 'seja o campeão do certame, que 1
creio ter sido a versão mas certa a 'da sua re- encontre a paz a harmonia, e que termine rá

nuncia, pois tenho ouvido pelo rádio que' 'Te?' pido o seu estádio. Almejo que o Metropol nos I

.�r outra o Demarla anda ani�do lá em Jo' so maior representante do futebol conhecido I

invil1e, coisa que não sucedia anteriormente em todo o Ua!'s, continue'em suas apresenta
Mas falando ri:as reuniões, se estas foremQcon... ções, e voJté a brilhar.

� �f�

: ,yoc�4ascpa,ra o melhor aprim'bramento do fu ..
,

. �"",
,. .'"

'
'

tI-'

, -' do-se para, as semifinais em

disputa do' título máximo'
do, Estado. Vendo-o 'Jogar
podemos dizer que o "Bugre
írrteríorano não confirmou

o .cartaz de que vinha pre-

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

,o Riachueilo e o tampeo.nalo;
rani apenas um bom late
ral direito, que e Bian""l',ni
dois médios té-cnicas '·c·' lu-"
tadores como: sabenl':, ser

Da Silva e o cerebral �'sra

tchrrían" Nilo e um ponta
'

esquerda que é -um as.som
bro: JÓel. Este demonstrou
possuir um futebol adían-

re--'

ALíPIO .DEIXOU

O conhecido treinador

Aijpio Rodrigues que se

encontrava dirigindo' a re'

presentação do Comerciá,.
rio de Crisciuma, deixou o

clube já que n�o houve :1,

côrdo para renovação de

comprormsio. ,

'O quarta zagueiro Ger
sino há algum tempo afa",
tado da eq'ijip� principal' do
Avaí Futebol Clube, esteve
em Curitiba consultando

sistas.
Hélio Rosa pretende con

tar com ,os dois jogàdores
na campanha do clube pe
lo estadual de futebol.

um especialista Que o acon

selhou a operar os menis

cos, para depois reto,rnnr
,�O futebol O fato foi

--�,----�------�'------�

REDA'fOJi

Pedro Paulo Machado
\

COLABOR.AUUll,!�::' 1�:'PH..J'i\I�

\lfAURY BORGES ...;.. GILBERTO 'NAHAS
GILBERTO PAIVA

COLABOltADoltES
_J1:30 MILTON F. A'V lLA ORnmO LISBOJ

',1\1<10 INACIO COELHO'-- DÉCIO BOR'I'OLUZZl
ABELARDO ABRAHA1 . .-r

I, 1.
\ ..('

'do algum progresso' em _rf!- quarteto de zagueiros mutto

lação aos seus últimos, jo- bom,
.

com Marreco e Ser:"
gos. No arco, Jocely,' sem se g:o como os mais empenha
empregar muito á fun.o ':la, dos e seguros, Arcy bom, o

da .a falta de rínaüza-torcs mesmo não se podendo di

do lado contrário, nas pcu- zer do estreante Bí, qlle
cas vêzes em que foi cha- sentiu a falta de amotente
mado a Intervir .o fêz C0\11 sendo substituído. Dos ata-
a sua habitual fii·méz3.; O Continua na 6. pág.

rad t
t

Meus carcs, decírlidamcnte EU não sei �
que há com a nossa Federcção Catarinense de

Basquetebol. Uma hora parece querer de
monstrar boa vontade em promover o difícilAs taxas acima- deverão

ser liguídas até o dia :'0

do mês seguinte, ficando esporte da cêsta. Mas outras vêzes, como ago
cancelada a sessão, auto- ra!. ...
matícamente, se houver S
atrasos. uspenderam "sine

-

dia" o campeonato
As importanéiãs creCOl'- regional adulto. Por que? Simple.smente pa-

rentes das taxas acima se- d
rão utilizadas, exclusiva-

ra, ar tempo ao Clube Universitário Catari-
mente, na' conservação do nense de formar uma equipe. Aquele Clubé
,Estadia. 'deixcu dé comparecer ao. Tornei,o Início- e a'

Solicitar aos filiados que
liquidem seus débltrJs,' até [J,' .primeira .rodada, por �ão possuir cinco joga-
dia 15/11/64, impl'éi;erivel-" dores regularízados na Fedcra�ãó. O Clube
mente, d

" �

o. Cupido, que faltará' aquêle-certame preli-
Lembrar ainda- que :l' ,não mmar, comunicou fi. entidade que não se a-

cumprimento do' acima IlO-
.

'

licitado, importará em sua presentaria no campeonato por não possuir
suspensão 9u elirr.ina<!ão Equipe adulta.' Mas o Universitário isso não
de acordo com o pa,ra.gra- f" N 2 d

'

fo unico do art. 64 do Es-
ez. a a. ro ada do campeonato quando es-

tatuto. tav:a marcado o jÔ'go Entre o Paineiras e Uni-
Conceder inscriçõ'es ao V

.

t' .', '.' .

Clube Universitario Cata-, Aersl arIO, somente O prImeIrO compareceu.

rinens� para o carnPêon.a� ,sú�mula desta partida, apre,senta a relaçá9
to regl�nal, nas categO!'1as dos Jogadores do Paimjra� e 't',' d" 't

'

ele eqUIpe, duplas e indi- , .

� a VI _ona es _l

vidual. clube por WO, e nada mais. Nenhuma indí..:
De�ignar as çlata,; de 2í Lf),ção ao :Qepartamento Técniro ou ao Ó;g30

e 28 de novembro para a

realização na �ic1ade de competente, sôbre a �usência nãr; comunica-
Blumenau, do Ca:npeon2.to da de um dos "c!:'lltendcres'. E a Federação já
EstaduaJ masculino, n,�s b' U

'

categorias de equipe, du-
sa la que o niversii:ário não apareceria,

pIas e iric1ividuaL pois que não po-ssuia cincó atletas em condi.,
Designar o c. Universi-

-,

d
. '" E'ç.ao e Jogo. '..I agora, ao que parece, o reinI'..

tário Catarinense para 1'8-
-

presentante da C::1pit.ai no cio do CC1'\..::me, está condicionado à palavra
certa�e acima, em vl1'tn- do Presidente do Universitáro, Quando êstt�
,de dé se).' o upico clube i,ns-

crito. 2presentar seus rapazes; a:i ,::'ntão (é o que es-

,

tá .parecEndo), os senhores diretores da Fede
.... ração marcarão novas d?.tas para os jogos,

que serão em cima das provas finais, ou na

temprr;:-;da de férias auando muitos dos atle
tas já não se encontt�m na CapitaL Não h-

diretoria r -.;úrra que antes . .c
'

de mais nada determinou
caram satisleitos eOD a resolução da FCB, os
rapazes do Painciras e a'guns de seus dírefo�
res, que não foram cor "'ü

-

taias a :respeito,
"

Infelizmente quando (�f) pedido de in�
orição aos campeonatos juvsnil e infantil,
pelo PaineirÇls, os dirigentes da Federação
não demonstraram tanta vontade de presen
tear os aficcionados do bola ao cêsto com bons
jOgos, e prdiriram dar os títulos ao Clube do
Cu:-:--ido, sem que êste, se apresentasse uma

única vez, Coisas assim, só m,esmo entre nós.
Tomei conhecimento de que foram sig.

natári.os de duas cart2_S diri�idas 40 Capitão e

Ivo, do Fluminense oe a Ne�sinho do Vasco da
destacados avantes do fu:", Gama, os seus ex-companheiros do Clube
tebol da "Terra do Car- '

Doze de Agôsto agora integrantes da quipe d,
Clube Social Paineiras. Ivo já se encontra há
dois anos no tricolor, e Capitãô e Ndsinho
deixaram o Veterano da rua João Pinto êste
ano. Para, êles que repre�E'ntam o nosso bas
quetebol, tenho certeza que tais missivas se

rão ,de grande valia; po�s sentirão que seus �

migos acompanham suas trajetórias dentro
do bola ao cês' c.', � . E

,
. o ver em hre-

,
�

.. "�

n�s manchet,�s dos" jo:rli'j-"

que o atleta fôsse exami

nado pelo dr. Hélio Berrd
ta. Se o médico catarinen-

se confirmar o diagnóstico'
do seu colega do Paraná,
então Gersino seguirá para
Curitiba para" se '3ubmetl.�r
a operação dos meniscos.

COMERCIARIQ'"

QUER LlCA

A direção do Comerciá,.,
rio de Criciúma, estará em

penhada em contratar 'o
,

atacante Lica, radicado s.c.

Boa Vista e que vem se

constituindo num dos malS

vão",

FIGW.'ll�N'S1i' �LEGE
PRESIDENTE

O Figueirense' tem nÔlro

presidente. Com a saída do,

sr. Rui Pacheco, o Conse
lho Deliberativo do tlube
1l.Ilvi-negro, vem de apon
tar por unanimidade,:)
nome do deputacto L?dl:
Chierub,ine .

,\Te, seus nomes

. ,gual).sxbarinos .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o aover-nàdor ,��,.
mos estará na cidáde dé
Lajes no próxÍmo dia 'ri,
onde receberá o General
Pcpe de 'O"igueredo, ex-Co-
1 "c.nc!,:J.nte do 3° Exército e
;,':L�al Ch:fe da Divisão de'
Oonstrução- do ExérCito.
No dia seguinte, o Chefe

do Poder Executivo seguírá
para o rnunícípio de'Cam-

.; �� .' ,� ,:. ,.' ;, .

.

�".��ftO_
� '�.éGr.�
�olar 'de Vargem. �m
Oampos Novos o Governa·
'I . I

dor Celso 'Ramos e comítí-
'Tá ,sex:ão recepcionados na

Préreítura, Muiuéipal. efe
tuando-se apÓs um desfne
escotar' em hOmenagem às
autoridades vnntantes. Log9
depoís a_ alta autor!:

"
;"'i \

.

dadé oatártDeMe � •"� a nova ala .....----""'-__..............._.......................---'!'Io'oO......---------.....-�.....--....------......---�

:SaN=·=���.� ··:ns!o;:Fpel� P���:::; Sr a'n' t"a ,C a" t":·ar'I·'n.'a·retoría : 'de 'Obr: ... PúbliG8& iV.1U!llclpal.,·, I "
"

�.
"

,

'

daquele m\lIlÍcípió. ,

Em segruda o' Chefe do
Após o banquete t'l� sen Execativo Catarinense, Juno'

.

oferecido à l"')miÜv:a; aover. tar ente com sua comitiva,
namental no Clube' � 'UniãO partirá para o distrito de
Campo�; 'O ,®� IbJcui. onde inaugurará
dQr e autçr1dade8 seiWri,o upw ,fábriCa de, papel e par
para I Q d1strttO de 'oo'Pai, t1cipará de um. Ch1U'l'88CO
Onde séri' 1nâu��' ',uID ofet1llc1do.os visitantes. '

Grupo Es_OOlar naquela ' lo- Na tarde do dia 13 o Qo.
cal�c4t(ie. \ vernador do Estado e de.
Na manhã do dia '13 o oo- mais. autoridades retorna

vemador . Celso Riunos' vi· rão para a cidade de Lajes,
sitará o terrero oilde setã a fim de visitarem a 1" Ex-

'

erguido o prédio d���adp posíção Estadual de Ani·
ao Fórum de Campos 'Novos mais e Produtos Derivados.

,

.', .
,

(::'J:lCe m1é1

f'orma
de,Com'ercio

,
' '... �

-

segunda turma
-

ri �� é '210 dn C.7.pital C�D Es-

Os Prof.8ssôreS Clfford
:;--'<:.rs e Betty NIegr,-el's, da

SmitbsonÍ".niJ..
�l',in2't;m, levaram, hoje,

-" ?rÍlreiras amostr,'1S de
carvão vegetal de .iazida� ar·

queológicas ele Santa Cata
rina ,par� servirem à data
ção pelo método do C 14.
As referidas amostras" em

número de nove, foram co·

Co·

MEYER, abrir a' temporada
de formatura no nosso tra

di�icnal teat�o ÁLVARO DE
CARVALP.:O.

'

O p'rogf"lma dos forman·

5egurança
Pública

letaeb,5, respe<::tivámerite:
uma, no sítio de' 'J'ape!·i'ln.a,
'Pe�o Parlr(' _r'lão Alfredo
Rol1r e oUo, nos sa:nbSlquís
de ];�ont.a das Altnas. neste

M1ll'licipio. e' Espinheiros,'
en� Joinv11le. bem com(!) n::},
g�ta Q8. Casa dê Pel!ira� em

Urubic1, pelo Prof. Walter
Piazza.

--' -_ .. - -----------,-�.:.--

REIVINDICAÇÕE�

dos já está' elaborado, ca

bendo a Missa' em Ação de

G:i:aças às 8,00 horas do dia
23 abrir as solenidades. , Às

20�O h?ras. do mesmb dià,

será feita a entrega dos dí
plomas e logo após uma

Churrascada de Confrater·

nização entre dipl'1mados,
proféssores e conVidados.

, {,

O Sr. Attilio Fontana, re--

--- .......t-_·�-�....

:",'.-

Do Reitor da ::.

'uSP a use
O ReitOl: da Universida

de, de São Paulo, Luiz An·,.
tônio da Gama e Silva, re� '.

· mete).l Univel'sic:ade de
Sa:--ta Catarina nos se

gU'kltes têrmos: Agradeço
sensibiliza'o con'Vite inau

guraçã:p no�os prédio!" fa

culdaçles de' farmácia ,et
medicina et alpresentaçãp :

· gala coral unlversitádft pt
ImlJOssibilitado compai:'e�er
formulo votos gnfude bri

lhantismo solenidades ,�t.
rea!irmando desejo f<;lta�
grande uniyersidade' bi.\':'
sileira dentro em breve rl't
Luiz Gamà e Silva, 'reltbr
USP.

isa Co'laboração:
"CONCORD:E'�•

J

de suinos, na Alemanha. Es·

colheu, 'então', três raças,
la�da\';em, .angler e pietr�in,
e comprou ,22, animais \ que
serão transportados de nq,·

via e desembarcarão no

porto de Santos de onde

tem novo mapa
Com base no lévanta.u\ên..

to aéreo-fotegrafico do Es
tado, realizatlo pela -Servi
ços Aéreos Cruz3iro elo SW·
em 1957, 0-De�to
.Estadual de�·.�' e

Olrtolrafla vem 'p�en
:do à' culdaqnsQ elab9rabãb
e revisão dos' mapas : mtÍni
cípaís, cujo' númerd':;a:Sc��
de a quase 200., �p�tituem
tais mapas as peçft-s, funda
mentais para I?' fei�ur�, da
nova carta geográfica ..dó
Estado já em iu:l1aritSda f8..
se de execução no refe�o
Departamento. '

O último mapa elaborado
pelo DEGC referil,1-se' à dí
visão, tsrrítoríal vigente em A 'fim de colhêr elernen
jà�eil'o de 1964! ÜS6 'muni- -tos complementares para a

cípíos); tendo' sido executa:" conclusão do neterído mapa,
do na escala C\e 1:800.000.··,'·, .seguírã, amanhã;. para' a
Foi adotada, agora," .no :Bacia do Itajaí 'e Zona de

novo mapa, uma escala Canoinhas um dos cartõ
maís ampla (1:500.000), de- grafos, do quadro do DEGC.
vida ao fato do' iílténso, Te. 'Dentro em breve, pois. o

talhamento do território ca- ,Govêrno Celso. Ramos .sltra.·
tarinense q�e' conta, hoje,. '.v�� de WIl, dos órgãos da

tom" 1Ul'l efetivo
.

de 192 mu

nictpios, numa área de ....

95.985 Km2, o que acusa a

� de 500 Km2' por uní-
�. munícípal,

.

,

�ll) MS linhas divis6-
',ii.á.à 'ititer;trturucipals, o ma

pa>::'assínalarã tõdas as cí
dades e vilãs cataríneases,
,b�� corno os principais po-
voij,dos. Serão, também, re

presentados no novo mapa,
à 'semelhança dos anterio
res; os sistemas hidrpgrá-'
fico e

-

orogrãríco, as rodo-
vias federais,

. municipais e a

rovíãría,

estaduais,
rede fero

sua administração, deverá.

apresentar- ao . público um

atualizado mapa, do �stado

de Santa Catarina, organíz
Elo dent ro dos' melhores
drões técnicos.

As Festa�, de Inauguração dia :11 da
'.

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

. I
,

.

Grande, Grutinh� 'Serão os'

Preços Baixos
Sem festividades -socíaís,

mas. com as festas realistas
dos seus preços 'de .íavore
cer a economia popular, ,SEr

,

rá aberta, à população flo

rianop'lIltana, no próximo
dia 11 (amanhã). às �o ho
ras, a Grande Grutínha,

..... ,

A sua inauguração repre-
sentará a oportunidade, tão

desejada por todos, de

comprar bons artigos por
preços baratos.
O seu estoque é varíadís

símo, Vai desde os ,artigos
para senhoras, homens e

. cníanças até os artigos pa
ta o lar, Incluído colchões
de mola, máquinas de cos

tura, sofás-cama etc.
É -UM ESTABELECIMEN-,

TO PARA BEM SERVIR A
POPULAÇÃO.

Conjunto fêz Sucesso Ontem no TAe
vamente pela notável aprc
s�nta-ção 'proporcionada ao

público florianopolitano.
Na tarde de ontem" os

membros do conjunto esti
verani. em visita a "O ES.:
TADO" onde manifestaram
a sua satisfação por se en

contrarem em. FlorHmópo
lis, tem elogiado a hospita
lidade dd nosso povo.
São os seguintes os mem

bro_s do conjunto: ,Craig
Christensen, Jon Camp
bell, Craig Becker, David

East!l1an.

Na se�an� pró�ima pas
sada o Profe�sor Mr. Mo'c
ris Gro�·ski, ''cto .EE.UU. es-

.

téve nesta QapiÚ��, 'ininia
trando ,dois'Cursos, para
Oficiais. e pral;1l:S _da P., H.
e para elementos da Polí
Cia Civil. ,

O ,primeira Curso ver'"

sarl1- sôbre a'" T�cnica ]f � ;0-

gráfica de Locais de Cri
mes .e o segundo s6bre ln- ,

·vestigações. ;

a' •. Ex,osição
Suinos

'

.. , I
.�..

Bossa nova, melopif!.s po
pulares,' foclore norte-ame
ricano e brasileiro, bem co

mo' :
músicas C9m temas

religiosos,· constaram . do

programa do "THE MODE-'
R,N, MELODAÍRES""que se

�a:presentou na noite de
ontem no Teatro Alvaro' de
Carvalho.
O conjUnto, formado ;>or'

moços que' abr,açarall1.': a
religião �or:r;non;' perteú:
cem a, Igr:eja de Jesus' Cns
to dos' S'a:.n�os dos" vlt'mos

. Dias e impressionaraill;,vi-

Jflmfl3ulnriza a CDDstru�ãB ·�e nnv�s �ré�ius e:scnlare&
Dap,db prosseguimento ao colar Hermann Blumehap., las·i de aula, tendo um prazo no dia quatr0 último.', ten- cargo do engenheiro resi-

'plano ,élaborado pelo Go- de Trombud0 Central. de ,cinco meses para a en- do, o . enge�e-iro residente- dente do DER de Brusque,
. Yêrno Celso RamOS no i se- _

.

Na cidade de Joaç'lbâ, ,� trega.
' di\�bra: Ê de', se 'res- do DER, de Jtio do -Sul, 'en- COql um prazp de l?ete me-: '

tor educacion�l, o 'Enge-' Engeríheiro Residente 40 saltar que êstes dois novos carreg!J.do' dá execução M ses para �conc'lusão. Q refe·
,nheiro AIIDes Gualberto, Se-- DER, está com' a responsa.' préd'io� .escolares de Joaça- _ ob.r�, 4, meses. para. ccinC1uÍ�. rido estabelecimento de en

cretário Executiv,Q do PLA· bilidade de executár dOeis 1?à, 'estarão 10c�lizados em, la, _ devendo contar com sino. terá a participação do
MEG: ve!ll� de autor1zBl' a' grupos' eseolaFe&, Um ,no d()isjx0J,lWIi ..:'.�..B� ��a" mais duas sala's J;ie aula.. : Plano Trienal de Educação.
construção. de mais quatro bairro ::',ãQ Pedro" com 4 sa· cidade..

"

, 'Nõ munictPi<f. ti'e" ·'Papári",,1;i;.:'-<"""arossegu�_ desta maneira

G,rupos Escol'lres, nos mu- las de aula, com um .prazo A amplià.ção, do Grupo, düva, o Plano 4e MetllS do ó Govêfno Celso Ramos a

nicípios de Papanduva, Ma· de sete meses para con- Escolar Hermann Blwne- Go�êrno, autorizou' o enge-- < -dar cumprimento integral
jor ,Gercino e Joaçaba, além clusão, e· outro. !:lO bail'ro nau, no -município de TrQm- nheiro Almir Fiates, do ·es· ao importante plano de e$
da i amplia.ção do. Grupo Es- Santa: ,Teresa, com três sa,.. budO' ,Central, 'foi apl'Ovada cI;itóriQ .

do ?LAMEG. de. �ão oo.Íarização de Santa. Cata-
-----....,.-------,._- - BentO dq' Sul, a COJ:lstruir rina" ,indispensável meio de

um prédio escolar com 'três Ilcabar com o aruciante 'oro
'salas de aula no bairro de blema do analfabetismo,
Barro Preto,' tendo' prazo . cumprindo fielmente a, pro

'.' _ de cinc9 meses pára a, en� messa feita ao povo de nos
. tre'ga 'do Grupo concluido.. só Estado em 1960, quandoc

Q ,GruPQ Escolar de MlI.. disse o Governador Celso.

JS>F ,GeJ;cino cont�rá com RamOS, fi\.� �e. eleito, o' se;'
>:"qt!atro:,#las de a\.11_a, $flndo �":. toro ed;u�âélonal teda priori

',tie sua construçã.o
.

está a' dade em sua adtninistr�çãq .

.
' .

Polícia Militar Aumenta o Níve;I'Técn'ico�'
,), .'. ' - '" .

Cultural de S'eus-�Homens
..

-

"

,

COSo

O que não. pode, nem de
ve acontecer é lermos ou

ouvirmos que
.

o proprietá·
rio do C'lrro roubado grati·
fica com elevada quantia
aquêle que prestar quaiquer
informação sôbre o seu veí
culo. ,O proprietário da noi
te para 6 dia .vê-se envolvi
do numa angustiante e one

rosa circunstância.-. Tem
acontecido que dispendida
a quantia de alguns milha·
res de cruzeiros o veículo é

'encontrado, entretanto, em

situl;tção que requer uma,
reforma total.

.

O desaparecimE;?l1to de veí

culos, principalmente os de

fabricação, nacional deve ser

tratado com, especial aten

ção. De todo O nosso Esta·

do,. mensalmente, tomamos

ccnhecimel?to de carros rou

bados.
..

NOTfCIAS,�DO DEGG

PARI;S, 9 ( AV) - O ,Go- inftífmantes acrescentáram

que seri.a ainda, prematuro,
entretant.o; falar de umá
vm;dadei.ra negocip.ção, peis,
O Govêrno francês não :de

cidiu ainda qual, será . sua

politica a respeito do futu
ro

'

dO "'Concorde". Na pró
xima\ semana, o Conselho

de ML'1;,stros examinárá es

ta <ilúestão. ;.

O 'Oépartaniento �5tacl,ual

BOI C
.',

T
i

A t" de Geogr�iia . e Cartografia.-
rasl.

'

OmpraJ@' 'flgo rgen I,nO �ebeu, 'ontem, '8 honrosa

'BUEN:OS AIRES, 9 (VA) cio de Moura e pelo Chance-- visita de S\ia Excía, o- Sr.'
,

I Z I . Dr"Elpidio Barbosa, ilustre
_ O Brasil comprará um ler argentino, Angé ava a ., , ,

-

d brtiz. Secretário da Educação e
mínimo de um milhao e

Cultura' qué foi 'externar os .'riho; bem: COni() o l° Tenen-
toneladas de trigo �rgenti- �

.

, 'd A·í:stes Curs,OS foram mi-

�
agradecimentos pela cOOPe- te Pedro BerMr ino, JU·

no, ,segundo um acôrdo con·

É
� .

(I d t d O d d Crustrad,os sob o .patrocínio
'

G.h Smi. D F C �.'l' '1..1 r.ação emprestada p e o an e e r ens o oman-
- cluído ontem após mais de 'ii II !' r " . .

d li' MU·tdo Pon_to IV, dirigido em DEGC ao II, QoUgresso Re- do Geral a Po Cla 1 ar
um mês de negociaçóe,s. O

r\l"in Pf"J\ tt'!E Z!'F'''-
'

d S O ld M' daSanta Catarina pelo' seu 'JI� ltu \I:' \:!U' ,,' gi-o:qal, de E-x·l3olsistas· ,o e 'o r. sva o
.

elTa

• assessor-Técnico Mr. Ro- acôrdo foi assinado pelo __�:""__ry._:' . ,___,..J PABAEE, realizado, semana SUNAB.

land Kel1ey, que não
__te_,m E_m_b_a_i_x_a_d_o_r_b_m_s_i_le...i_ro_....D...,é,..- ....:. --:��f':"'in-::-da�'r.',:,!,n_e_s...ta�C_àp_i,,:,t..a1....

"

� -:-_-:""__

v_êrno fran::ês r�lizou con

tatos' 60zrt os Governos nor·

te âmericrmo e sovíético pa
ra conseguir sua coIa.bora·

Os sin0.·.�"t()S fg"'- l"'Iii1.rios
..

�.
-er,"'I r�}'\7i� ,��s d? "':1 ....ssifi..

cO:"ão de 'tTl'l'balho. bônus e

outros beneficiolji. Pouco a,h'.
tes da greve de, outubro, o· ção na construção do avião

'Gavêrno -preparou um pro- supersônico '�Concorde", dá

jeto de lei para se,._ ap�!3- �lO�S . �a negativa. �ri�:ni�a,
FE'f't,f'do PO P.<ull1me:-,f.,-,. 41S-" ar:h1.l1cli.l,ta':l1 ho)ê Cl CU ,os.

p�"ldo sôbre o ém1_)rêgo de,'
-

df��n6s do maior m:édito.; Os
.---- _'------

.. _��� .... ic i':·::,::E7J E.L::�[OS,
que funciona aneX(l, ao Gru-'

po Escolar Silveira de Sou·
za, vai formar no próxinw
dia 28, a segunda turm� de
Técnicos em Contabi'idade.
Serão 17 novos contado

� :3 o,ne e')<;::-.:rão c n1;n 1Uin-"
CO::1: s.::.a ,c,'lp:cl("s1e.e O Secretário da Seg11ran-

dedicação, pelo engrandeci· ça Pública, Oél. Daniio Klaes
mento do Brasil, no setor recebeu' em audiênci�, as

-industrial e comercial. seguintes pesso.'lS, que tfa-
A formatura dos conta· taram de assun_tos de natu

dorandos da Escola Técni· rezã diversa: gressando dá viagem à, Eu"
eH de Comércio NEH.:'S:J HA- CéL ,Médico da FAB, qr. ropa, reass�miu sua cadeit�
1\11:08, está progrmw'cJ.a PB.· Antônio NÓbTegà de mivei··· e, em ,seguida, ocupo:u a
1 o �,e'it-'1 1\1,,<>;·,; d? ('pr_ -ra; De':). Ladir Cheruhtni; tribunã, falando sõbre 'a

�.'" 2:,3 20,00 ho:-es Q.J dia Dr. Rodoio Pinto da 'Luz, 4a Expósição Nacio�l.,· de
18 próximo, contando com Deleg!ldo do I.A}>TEC; qr. Suinos, real�adB. êste mês
a present:;a de autoridades e' João Carlos Ramos; sr. Al· no M'lllicÍpio, de �ncór�,·convidados.

'

zemiro Ferreira Velho, Pre-- em Santa CatarPla. ,',Foi '0
feito MunicIpal de 'lrani; sr. mais" con,corrido' dos certa-

Será esh' a primeira tur· José Alceb;ades 'dos Sfl.n- mes, com maiores e me�o
ma a se formar em 1954, to�; ST. JoP.o Mario Prest::rJ; res planteis Cie suinos, prin
p"'·+m)t,o, CFbG!'l,io 1'. ttlt'l11a ('A!. Jnsé CnrrÔi,9" Delegaúu dpalmente .<l0 tipo ·c'lme.
l: v:J5'E:':;SOR S;::,-JIO :'. de Polícia de Ararangua. .El11hora se trate .de ,Exp,ost·

",
I" ,.... -

'-�.�.• ----.. ção de SUlino",,' contou, tairil-
AmDstras de Carvão' {Muem 'Mm com�; "rticilpação c1e

� g&(Io 'Vaeatll," '.a.líeftt�

P
-

['U ' o bolandês (gado leiteiro)

aj� OS J: . 'H, e as duas raç.<ts de oo�:
ehaI'nJt-\''l, e Sant�' Gertru..
des. Foi 'mais tLrna.. dem'ens
trv'(:ão dê 'progre::,so '.de noS
sa pecuáriá, pois ali fontro
'e}.'1)ostos ::multos animais de
alt'l linhlÍgem,

.

e,�elentes
çampeões, propiciandO inú··
meros negócios, Várit')S 'es

péCLmés for�h:1 vendidÇí�
n5.o só nos �tand3 da Expó
sj�ã,o como lias granjas ,'d�

, região.
Prosseguindo, Q Sr. ,Attilio .

Fontana disse l\Ue �, via-
,

jali par.a a Europa ,foi aút,ó-
· rizado pelo Govetnaclór CElI· .

so Ramos, c;te Santa ,data·'
tina, a verificar a. ,CÓl1ve
niência de adqUirir

.
,raçé.s'·

It�lfa:' Greve ,ParaHsa Serviço
. FerroV.iário'

ROMA, 9 (VA) Uma uÍn ,bilhão de liras para bõ-

g:e"J'e de uma semana, que, nus: pensêes e benefícios fi

ameaça ser,� pior na" his- - furtcionáÍ'ios do" E;;tadc, in

tória do' sistemk ferro'vi�-' chifndo� os �rr6viá.ri�s. até
rio. da Itália, cox:neçou hoje,' �967.
paralisando quase compl& Os sindicatos náo-comu·
tamente o serviço de trens. nistas afirmaram. que E:stas
Os funcionários no Mi· medidas atenderiam ?i lIiIáiot

nistério do Transporte de· párte de suas
.

reivindica
clararam que não vêem for. ções. A CGIL,' porém, dirigi
r ,< de estJ.Dele:::er Ue,-l ser-. da' por comunistas, decla
v ., ,de e""ergên:.ln pata Irou 'que tnis m�d;.d'ls "do
c ';:"::;baÚ).J."l'�ar a greve em Govêrno eram insatisfató'
es�ala nacionai' de:::l:::rada rias.

pe1a Ccnfeder.<l.ção Geral do A greve ferroviária repre
Trabalho (CGIL), enca'�eça· senta .<lpenas uma d�s ques
da pelos comunistas, sôbl'e t6es trabalhistas, q,_ue crj:ls,

um nôvo sistema. cem sempre e ameaçam o

r a acôrdo com o plano, Govêrno centró"esquerdista
r '.0 em Pi g.tioa :98"0 sin- de Aldo Moro, Milhares de

( ,'). ,,'<].1 �. i::1:1e�'::2; "'3Z, o marinh�iros das linhas de.

f"�, iro de· ':"ens 'sE"á deti- nuvegaÇjão' ital:ian:3.s pros-
'do t;ês vezes por dia ,du·, segutlm ntima greve, de uma

,rante hora e xpeí,a càda vez. semáila,' quê termina ama·

A' maior düiculdade ao ·Ilhá .. Também há a greve
reiniciar-se o serviço três dos médicos e dós emprega
vezes por dia resúlta:-á dó '. dos em restaurantes e 1:>,q,
fr "0 de que os' trens que res.

,X1 se V'€':5.o b:,Gqucados'
� pre_jp"l-;a .Ô8 o ltros.

i_ ens, nas v:.as férreas, deti· ..

dos- dur�nte as horas de

greve, conforme' assinalou
um porta·voz do �mistério.'

�� .... _.,--,
----_� ------

Senador fala '�sôbre
Nacional de

segulrao para Santa Cáta�
.

nO\i., As raças adquir�?as
rina. As fêmeas já NÍl'ão en· ll,a,';Alemanha e que pela
chertadas e xnuito Qrev�,' primeira ve?: vêm' ao' Brasil
poderã'o ser distribuidos são,'

�

considem,das as me

exemplares e outr,'ls regiões lllol'és para' produção de
do Pa!�, melhorando, 'as- carne, CoJlciUiu o Sr. Attjlio
sim nossos rebanhos' sui- Fontana.

....

----------�--------

.� Roubo, de Aútomóvei,s
''-.

.

\

. . Uni prOblema séÍ'io . que
I deve ser tratado com res

peito e atenção pelas auto

ridades e pela própria pO
pUlação e o caso dos auto
moveis. Peribdicamente tem

�e lnformacto 'd� roubo de

veículos, perpetradós ,duran·
te a calada· dI. noite nesta

Capital 8 em' outras cidaQ,es
de Sf:lnta qatai'ina. Diversos
automóvei5 foram. rouba·

dos, alguns vários meses

'depois encontrados em la·

mçntável estado, outros
ainda sê encontram desapa
recidos.

ieclamaçÕ� Joram feitas

a nosM comf>et�n� Policia

Técnic'a" entretanto, a' de

mora. com, que é .feita a de-,
vida comunicação, algúmas
'24 hoi�s 'após o roubo, difi�'
cultam os trabalhos técni-

,

medido' esforços para pro

porcionar tôda assistência
à Polícia MUi�ar, de S: G.

tanto no que concerne 'à.

Técnica como ao, Materia.l.

\

, No flagrante os partw"lf
pantes do curso, vendo-se
ao centro o tel. 'Oca .. po
lI40ré, Comandante Geral,
em exércicl0.
---------------------

, Estiveram,
,
também, no·

DEGC, tratando de assun·

tos- geográficos, os senha·
res Prefeitos Municipms de
São Bonifácio e São Marti-

e um Gonvidado da lá. Expos�ção Estadual de Animais e PrDdutos Derivados -Lages. dias 14.l5,e 16 de novelT'�iiféõrr�l1fe.•Não falte ao convite
" .
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