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Chou En La'i afirma que a .Chl-na •.não .p-ro-:yo-ca___;;_rã._';__a-�Gu-err-a ·:��!r�E:��:�:��:�:::��!:tet�:�
, .reinante junto aos mananciais que suprem�O�DRE�,. 3 (V.A.) - o declaração durante uma dis- visão. "Apesar d tudo acrescentando ím- -------'----.------'--------

d d d bPrímeíro-Mínístro da Chi· cu
-

'b'
e que os

. "Rei"" F A"
.

,"

H
" a ci a e. Três as quatro' arragens existenssao so re a paz e a guer- quanto possa acontecer, os perialistas e reacionários azo .

nlversano
.

o!e
,

. '<na comunista, Cbou·En·Lai, ra com Felix Greene, jorna- povos fraternos da China e de todo o mundo fracas- "t�s, sofreram u!lla < diminuição de vazãoafirmou ,que a China Jamaís lísta hrítâ
. :

ít 1 RIO 3 (OE) - d·.T�egi· d d 80/l'" 'b"
.

do"
. }J nico que VIS1 ou a da União Soviética enfren·. sarão se esperam. exp orar ,

.

or em. e
.

wo',' so recoarrezan: o portantoProvocará uma guerra. O Chin '.
.

menta Escola. de Infantaria, cial que será oferecido as 12 CJa 6, gravou uma sene tarãb juntos qualquer tem. as divergências existentes _ ,
,

.

dirigente chinês, fêz essa
.

de programas pata a tele- pestade que venha a surgir entre os líderes . dos dois comemora amanhã a pas- h'c''rªs. Q i' presídente será . quarta; acarretando ,e�: consequênciá, que.
.

sagem dé .m,ais um aníver- s!n�dad,'o pelo comandante "d d
«,
"" d' t ib

.. "_

d f'
.

::= -: ....:___� .:.:.:._ __:___.::n.::.o...:m=un::d:o:.."_·_:d:is:se:_.:C:h.::.ou:,�p:::a:ís:es:._ _"'__..__ :_
,

. a e pressao e IS rI llIcao ,
e íciente e ir-sário de sua criação. Para" do .regímento, devendo tam:· " _

,

f r'a'
.

n
.

ca' 'd.'e- 5"m''e . t' t
'

.. d . :mf:ti:::e:e,.:l:bb:�:;:· ��:::ou�: ";,:,��'·::;;'e<li�:·· ;�!�:��I:Pc�:::�il��:,!, deo sOb':���:�e�1.'

n e a e·n ,.a o con • ça do presidente Goülart e
.

se que p presidente prol1un·· , ,

.

". i.. I

sua esposa, no almoço oí'í- � ciará Importante, discurso.
.

Autônomo' de Engenharia Sanitária faz VE,.' .

. .

.

,.
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'
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J' 'EMENTE APÊLO NO SENTIDQ, :DE' QUE
tr a.' O"

" ho rnem for't'e do V'.··.. ·I··.et .Nan 'BELOUZ���!Z��TE�r?n iram,' r!i�,a.". .SE �VITE TODO ,E. QUALQUEl1 DESPER-
(OEi - Seguiu hoje para o que participaram' do 'corpo DIeIO DE AGUA sob pena de.' privar por
Rio' de Janeiro o coronel .de segurança do.' sr. 'Leonel': completo do .precioso líOl)iBq, as :zonas altasJosé Pereira da Silva, Ie- Brizola, O coronel 'Pereira' , " ".

-

,

vando para o chefe -do es- da "Silva, foi comandante "da cidade'e os bairr.os mais··f}fastados.
.

���a;.,�ó;�l���ri�rç:�giJ?:�' �r:!�.�i��:m����e;�r�;��e ::·'8''U''m'"e'n' to d·ns M".c···,;r·�I·'a'r·e·S·sobre a. estada na capital querdista vc h e f 1 a d a pelo
mineira d,e fuzileir9s navais deputado gaucho. .

"

. ',." .
. J I.

Trabalhes Concluidos"

SAIGON,.3 (V.A.) " _ de que preparam um aten
tado contra o homem forte'
do Vietnam

'

do Sul, Gene-

/

termínantemen-A ral Nguyer Khanh, são ín

fantis, absu�das e ridículas,
As acusações

.

foram feitas

"anteontem pelo ·próprio,
Khanh, numa palestra com

jornalistas. Um porta-voz
da Embaixada. franéesa dís
se que o Encarregado. de

desmentiu
Embaixada d3; França

,
dis

se ontem que as acusações
te as acusações e apresen
tau um protesto ao minis

tro' vietnamita do exterror,
Phan Huy Quat.Participou do Assassinato, de

73 m'il Pessoas Guanabara:
I

.

MOTORISTAS PODEM,· PARAR
luta ContinuaNegócio, Georges • Perruche,

BONN 3 (OE) O velho Dhuran está
sendo, julgado por um tribunal da Alemanha
Ocidental pela sua partiGi�ação no 'assassi-( G�)S;'-; DE' CH'É? t
nato de 73 mIl. pes�oa�. DIsse. que :o p�ogra-"I tNT�O PEC� i.<AfÉ Zí�" jma de Eutanasia 11ao e de HItler. Afirmou L, _

, '
.

LEOPOl,DVILLE, 3 (OE)
- O generai Yusef Moguco,
chefe do Estado Malor do

Exército Congoles, coman- do Sindicato dos Motorís- Sul. Diz que êsse boato de

dará pessoalmente '�s ope-,· tas, desmentiu esta.manha greve,' está tão sorne) .te ii

rações militares centra os, as noticias de que R. classe gado' ao cumprímenro 'ao

guerrilheiros cOr.luntsta�. .estaria disposta 3 entrar ultimo ac'ôrdo salanal que
em greve, exi�indo a .volta não vem sendo observado

dos lotações pam a zona. 'pelas empresas.

BRASíLIA, 3 (OE) - A

corrnssao Inter-mínístertat. lado, o. general Assis Bra
Militar conclui hoje o tra- sil, chefe da Casa Militar
balho de' elaboração do ,.é da: Prestdência informou a

substitutivo ao código
'.

de reportagem que já amanhã
vencimentos e 'vantagens entregarã a conclusão dos
dos Militares já em trami·· trabalhos da comissão ao

tação no Congresso. A tabe· líder da maioria para o seu
la' será móvel. Por 'outro necessário encaminhamento.

RIO, 3 (OE) - Porta voz

..... que as mortes eram por piedade e que as en

efrmeiras nazistas relutavam e recebiam de
terminação especial.

(

C�ipre no Conse,lho de
Segurança da ONU

Cardeal
� Protesta ,.,'

NAÇõES UNIDAS; 3 (OE� _
�--"

_ O Consel�l,EHle,Segur:Hnç� se nojll sobre o J,lxqjeto .<Je·�' VARElOVI�, .� (�E), - O
\aas N'J)�'I),,&- Ulll1t'las, _ deve . -i1M\u;fur�" '�� :���]'�,'l�__

J

j�rn8
.\ :d�'1iinâ'i!:. �';'P4-("'ia.,

<em.:pa'ú)Cipto.k:.',,PrOT!lffiCiar. cimento
. ,.;r�w- I. fi" 12m. E;tefa,pe VIsgU1sl;l:l,

.. :;to ad�e_r;
__�� ...

__ ,.._,......._,,----:- pre. EspeTá,. o 'conselho de tir ao governo comunista

begurança conseguir um no·. contra a intervenção
,

inde·
(
vo estatuto. para' a ilha. O vida do estado nos direitos

projeto foi ',elaborado pôr,' çio Inçiividuo. 'Afirmou .que
(111\';0 delegados um dos "a igrej� catolica protestará

-f • .\

. quais do Brasil. ')'
.

&te1\)p)e( qu� 0'1 direitos do
O l\Jljni3tl?" I I' n' 'd f'

.

1 dl,P'TlV1,� ';fl r 0llelu VI,O a (Js.rio da Educação (; Cultura

------�--_._....._-�--�

'Regu1ô,me,nta'ção dos Pflrtidõs-
BUENOS AIRES. 3 (OE) triç6es. Assegurou ,q�e .1)0-� Fafuncto a Ul1':i- grupo : de derianl atl!,ijf ': 'HvrerríeatEÍ,

d!rJgent�5. perpnist,M' O pre-:" j:lld8.s "<!iS a,g':fpmiações POlF
sidente Artul'O Illia çiiSse tkas;<lp- I)}}ectecerem aqú�la
em Buenos Aires, qúe-'o es: regulamentaçã,o destinada a
tatu to dos partidos poli ti· eliminar o tolitarismo _ ar.
COIl será aprovado sem reg· gentino.

-
/

Caravanas' de.
Cultura.
RIO, 3 OE)tão em greve desde o pri·

melro min'l.Ito de hoje' Exi·
gemO aumento salarial de

220%.

deverá organizar· tlu.n:nte o'

ano, mais trinta e Cinco c�·
rava,na de CultUT;:l, l)or d"e�'
ten'linaçÊÍ.o do Ul'€sieenle'
Goulul't. Serão mor.ilizaàos
artistas e profêssores que

empreenderão várias j'Jrn�l'
t:las através do Pai;;.

.

RIO, 3 (OE) _:_ 'O sr. Ama·
ral íPe'ixo'tç) vai" desiinar co·

m.iss5.\:) de. três çlonl!ta?os e

doi& senadores, para dar'.

p�recer sobr�' a,. fre'Flte ,tinL
,

ea do sr. S.antiago -Dantas. A

RIO O presidente Gou·

lart deverá retorna-r a.ma·

nhã ou depois a Bra:;;ília.

Na capital da República se·

rá homenageado com um

Chi.lrr.asco pelo g8binete mi·

litar, ainda 'em razão d,� seu

aniversano natalíCio" que
transcÇlrreu dia primeiro.

r:ornissão .deverá aprontar
seu trabalho par':lJ.' C[tj.e , ,a

,materia possa ser' cÜscuti\ia

iogO .a�ó� ,a �leição 'da mesa

da,Câmara e do Senado ..
" .

--.:......,---

·�tamrcas ,e'Fluminfnses
podem, fic�r Hm

C�garros' hoje
RIO 3 (OE) Cariocas e fluminenses

poderão ficar selI).. cigarros se não fic;;,lr de
cidido hoje entre empregad;os e empregado
res da industria. do fumo sôbre o aumento

salarial da classe.' Hoje ,haverá' mesa' 'redcm
da �o minister�o do trahalho, 'seguindo se

audiencia ·de conciliação em julgamento no

tribunal regional do trab.alho. Os trabalha
dores exigem 45% de aumento sàlarial e fe
rias de 3Ó dias.

,Navio'
.

Reapareceu
RIO Satisfatórios os

resultados do' primeiro dia

de fiscalização em favor da

economia popular. Declará·
ç6es da policia federal.

BRASíLIA - Termina ho·

je o recesso do Supremo
Tríbunal Federal. Haverá

NAÇÕES UNIDAS O reunião plenária sob apre·

Brasil propôs
.

na ONU o sipência do Ministro Rihei·

'envio de força .
internacio· ro da Costa.

nal para a ilha de Chipre.

BOSTON mE.UU.)" 3
(OE) .:._ O navio oceanogra
fico Albratroz do qual não
se tem notícia desde quar·
ta·feira, deu sinal de vida
em emissão de rádio, capta·,
da pela guarda côsteira
Norte·Americana. O navio

explicou que houve erros

nas horas fixadas para as·

sina!jtr a sua posição
Atlântico.

NITERÓI A Assem·

bléia Legislativa Flumin.7:r;se

iniciou um novo 'Rush de
sessÕes extraordinárias pá·
ra apreciar matérias que é

de interesse do executivo.

RIO - Inalterada a greve
dos

-

trabalhádores da. in·

dústria do' fumo. PassiveI

solução hCJje. Dia
--�-------------------

PMAi.nda O caso

Guanabara

RIO - Sàmente em' 1965

a realização do chamadn SÃO PAULO As pas

Torneio da Morte. Decidiu sa,gen,s dos ônibus em Sf,o'

\ a assembléia da Federaçiio Paulo deverão ser mz.jo_'a·

Carioca de Futebol. ,das de 35 para 50 cruzeirl)�.
O departamento dos. serVI, \

BRASfLIA � O deputado ços municipais estão estu·'

Cesar Prieto envia' cart.a ao dando a realização do !laVO

:Presidente Góulart,. decr· preço.
nando do convite para o

cargo de Ministro para As·

suntos de fiscalização e ar·

,RIO, 3 (OE) ,'L Inicia·se

hoje ou amanhã o pagamen·
to do pessoal optante da

.

Pplicia Militar' da Guana·
_bara. A informação é do

P�ULO _ :Continua.
comando da" Corporação,

SÃO
.

1 P r que já tem a sua disposição
rií,O hoje na caplta au IS,

o dinheiro necessário de.
ta a realização. de chuvas

.

positado pela União' �a Cai.
.

artificiais, TéCnICOS do de·
xa Er,onômica Federal do

da partamento de águas. vem.
Rio de Janeiro.

ma. bombardeando
.

as nuvens

Greve Gerál em Perna'inbuc'o,
decretou gr�ve ge;al a par·
tir de hoje, em solidarieda.
de ,aos trabalhadores na;s
indústrias

.

do
.

açucaro (
As

claSses produtoras vãJ se.
teUllfr nas prÓximas toras
em 'àssémbiéia para exame

da s�tJ.lação.

R'ECIFE; 3 (OE) -\ Est,ão
em, greve ,tod,as as Gatp,go·
rias profission_ais de Per·
nambuco, O movimentJJ de
protesto contra a substitui·

. ção do delegado do IAPI

eclodiu aos primeims minu·
tos de ho.i� Os' t.f",.balhado·
res não aceH'!1m a nomea"ção
00 slj, Nica.flpr I)eite pqra o

.

cargo, porque. segunuo �le·
gam, o ex·delegado

.

prden
dia extender os benefícios
da previdência' sodal ao

pessoal das usinas tie á(;U

car através do IAPL O Con

selho Sindical do,; Traba·
lhadores de Pemambuco

recadação.

RIO - A população
zona sul continúa esta

nhã sofrendo os efeitos da com g�lo sêco.

f�lta de transporte. 'em vi!'..
.

RIO 01 a ao Pié� da
tude' da retirada.' dos lotgj , -, leg

,

.

ções. Formam·se ,extensas Guanabara .0 navIO
�
trans·

. filas Doi pontos dos ônibus. porte Soares DU�rD, la m�·
Que trafegam rumo acida· rinha d� guerra do BraSIl.

de com excesso de passagei· trazendo de vo�ta ao Bra·

�il o Contingente do Bata-

J lhão Suez.

BRASíLIA - Está previs-
to para hoje na Câmara d?:-1 BELO HORIZON:E
Deputados .a votação do As irmãs PONI, :erac sub-

ProJ'etó que concede
. �n.is· metida� a novo Julg:uuento

, . d' �1 Os 2.1
tia aos sargentos i1l1r.]i.ca· no .proxlmo· la u. -

.

d .J. b 1'- d "BI'a"flia l'lu'ados já foram sortt:".dos.
os na 1'8 e!ao" .

,
..

.

_

A inatéria trar�'lÍta em 1'8' As irmãs Edna e '�r:el sao

.'
d
.' . acusadas de' partlCipa,rem

gUU!? e urP.'HflcIR.
.

. . .

� ele uni homlcldlO .;10 Pouso

,:0' do C cê' Rei, 'em Gl,i:o FTa·
'.' I!;:- -

·.to..
'.:' .

'"

"
... 'i ...

.

··:2S:"·';';2>".;,,;,·',•.;:�;,ii@:2�;é··"L,.

Fuzileiros:
Aniversário,

RIO, 3 (OE) - 500 fuzi
leiros navais' realizaram pe
la matl_hã uma operação de·

semharque na p-raia de Bo·

tafogo, como parte das co·

memorações' do centesimo

quinquagesimo 3exta ani·

versário da éOl'poração.

'Greve 'em Selo ,).

Horiionferos.

Governattor t.els(1 (ll1Jl10S quando -:pl'ofel ia sua (}rltcão; na mesa qne pl'esidiu os

f; - ·tral)alhos rle il1l"talãr2C< da FEE, VI."tTIOfl.' da esqUt'J'da
-

palla !l dh'eita, o 'prof. Osvaldo;
F.erreira de Melo, aSlSe'�S()r de educacâo do PL!\.MEG () des. ]vo Guilhon Pereira de,

: M.Chr. P),f's. do 'I):Í'hunal de .Ju�tiça:, � Dr. NclRon Ab�f'1l', chefe', Il� Casa Civil, o Dr.
!.Eernand�) ue Oliveira, titular da Pasta da Sa(1(1e, o Reitor Ferreira Lima, da Uni.

.

vt't'sidade :de �al1l.� Catarina e o deputado Ivo Silveira, p:t:esidente da Assembléia.
Legislativa .

ASIJ\'ctn (ta iisSlf<ténci.-'l 'lue compareceu ao salão do Instituto de Edllcaçiífl Dia.s
v..eliw pa.r.a ílsshstiJ:.a solenidade de instalação da Faculdade Estadual oe Educa,ç.ã.n.

de San a Ca��,·i,l1a.:" . ,
. ,e 'c' "!'" .,.,

, " '
< ,.';. ...;M,,�ci'"

.
' I "'�OSa,�1l : ,PtQ�er.!ft;íi -a: �!'fu

�ld]J.át..d 'i'
,

�-.v ,� ;:f}Ji-' r

BELO HORIZONTE, .3

(OE) - Ta\llbem os tra,ha·
'

1hadóres da ihdust�ia ds fu·" •

lTI'o da epit'al Mineira .en·
traram em greve ao' primei·
ro mÜ1Uto de hoje. Exig'em

, .

._-_._-

Chipre fi Beira' de Nov9S for.fJitos
NAÇõES UNIliJA.S, 3 \ CiS) a crise Ci.nriot�.. Grupos

_" < Os diplomatas Ociden· gregos e turcps conj:iJ.lUa::a· aumen o de 60%, férias de

t�i;�' :1Greditam que o plano se concentiân:C;io ::��.,ViJ�,s' a(le
de paz qas'N:áçÕes '1Jnicta:':i "nb no).'oE;ste.\.âa:.ilh}I'f'·ani�:.Jff.ljna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Curso Preparató'rio -Continente
CURSO ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

ARTIGO 91 (GINASIO ,EM. UM ANO
PREGINASIAL ADMISSÃO DURAN

O ANO
/"'

- Bas�ado nos mais modernos proces-
sos pedagógicos.
- Dirigido .pelo

PROF. VICTOR FERREIRA DO
SILVA

II' HORARIOS DIURNOS e NOTURNOS.

�I Faça sua insqição a Rua Dr. F.tllvio

,;�III Aducci, ant�ga 24 de Maio, 748 - 10. andar.
[[I!. Equipado com máquinas novas.

ii

OTIMA RESIDENCIA tecem reforma
da com 8 peças grandes e garagem sito .à rua
Prof. Antonieta'de Barros 397 no 'súb-Dis-
trito do Estreito.

Informações
2681 ou Ed. Sul
510-511.

com João Alfredo no, Teí.
América _ 5° andar con]
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OLHOS
use óculos

bem adoptados

atendemos com .exotia:5o
suo receito de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MOfiERNO LABORATÓRIO
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um aedã(J.
WuJ.fzte de 85

VELE TAHOE, - Um he

licóptero localízou hoje os

destroços de um grande a

vião de passageiros espa
lhados num pico coberto de

neve, onde 81 passageiros e

4 tripulantes encontraram a

morte quando em viagem
para os cassinos de jôgo de

LAUREl MUllER
FILEMON aos anseios de Cristo que,

no ",sermão da: Montanha",
entre outras 'bemaventuran
ças, preconizou: "Bemaven

�l1rados os pacificadores,
porque serão chamados fi

lhos de Deus". (Mat. 5, verso
9)'.

Ninguém nêste país pro
curou tanto ser o pacifica
dor dos espíritos, após os

terríveis dias de 93, em San

ta Catarina, como Lauro

Muller, -a cíja atuação polí
tica: se deve à clima .de paz
e de harmonia social que
Santa Catarina pôde desfru

tar I(os governos de Richard,
Vidal Ramos, Felipe' Seh
midt. Parlamentar "a 'êsse

tempo, ocupando mesmo

função representativa na

Mesa do antigo Congresso
,Representativo do' Estado,
cabe-nos o dever cívico dês

te depoimento .histórico em

prol dos excelentes resulta

.ds que a confrà:ternização
dos' espíritos sempre há

de trazer à Pátria e à Hu

manidade:' confraternização,
dos espíritos, dizemos, "por
uma comprensão elevada

dos supremos ínteresses das

coletividades sociais e não

Acabo de receber, do 'snr,
Ministro de Estado das Re

lações Exteriores" honroso
.

e amável convite para a

sessão solene em comemora

ção ao centenário ele nasci
mento do nosso ilustre C0l1:"
terráneo e grande . 'polí tico
brasileiro, a se realizar- no
Palácio Itarnaraty às 17 ho

ras do 'dia 4 elo corrente.
Para mim, admirador cons

tante de Laura Miller, a cu

ja memória' tenho prestado
reverência, por �div�rsas vê

zes, pela imprensa ou em

,conferências realizadas nes

ta metrópole, senão mais
do país" mas incontestàvel-

, mente (la. cultura nacional,
êsse convite representa um

ato de justiça; pois aos sino.
ceros amigos dos "mortos'�
se deva atribuir .sempre o

dever sagrado de lhes diri

girem bons 'pensamentos,
ajudando-os, assim; à liber

tação dos prejuízos da' car
ne, para ' que possam

- defi
nitivamente integrar-se' na

--

excelsa Vida eterna do es

pírito, 'Pois que só êste é que
ao

II
I

só êste é que vivifica,

[ I
• I,

"OTELO"
cha fragorosamente, quando
tenta cinematografar Sha

.l{esp'elare� dentro de umas

limitàções, se não me enga-
I ' .,

no, mU,ito econômicas ... .As,
personagens, embora no con_

junto consigam li finalidade
do entrêcho, separadamente
denotam excessos, por ir,
regularidade direcionaI, .pu
por uma consclencia, por
parte dos atores, de-compe
tência dentro doS; papéis ...

Tetnos, a partir do dia 28,
com a apresentação de sete

películas, a' la. Semana do
dnema ,Sov-iétiéo em

\ FIo:
rianópolis-:' �sto, corpo 'sem-'
pre, sem a cobertura publi
citária que a inusitada ini
ciativa exigia, E' a falha crô
nica que ocorre· em nossa

cidade, onde sé verifica a al1

sência de propaganda na a

presentação do bom cinema.
Filmes de valor tão .)lmçados
sem o menor anún,cio préViO.
No caso presente,' elogiamos
a iniciativa dos exibidores,
apresentando ao nosso pú

. blico, um cinema pràtica
mente desconhecido para as

platéias brasileiras; embora

figure, como um dos melho�
res do I1l11.Qdo, no ,que se re.
fere a nível artístico; qual.
quer antologia filmográfica
citará obras -como "O. eI1COU
raçaQ.o Potenki!1" (que cons

ta do presente prograll1a) �
nomes comt), Eisenstein e

Pudóvkin, Apenas
-

fazemos
uma restrição ao eí6giO: a au
sência de publicidade.
Mas vamos as "0teIO'l,

Como ainda não -assistimos
-..

ao filme, o mais que pode-'
mos fazer é citar frec�os
da críticas qne chegaram a'

nós.

Assim, temos, de E. Vai.
verde, em "Revista de Cul.
tura Cinematográfica:

.

tiNo
difícil gênero shakespearea
no, .Youtkevitcn se limita a

um roteiro pouco convincen·
te, não pretendendo o que
costuma fazer Laurence O.
livier em suas aClaptaçõe;;,
(se exceptuarmos Richard

IIU, ou seja, "documental'
a representação d etâ�

,

l

Lago Tahoe. Não houve so

breviventes. O piloto do a

vião "Constellatíon", da 'em

prêsa "Paradise Airlines",
apanhado numa forte tem

pestade de neve sôbre o lago
situado a 1.900 metros de

altitude, . aparentemente ru

mava para Reno e por pou

co não consegiu ultrapassar
o cume' nevado.

.

A morte dos 35· california

nos elevou o número total de
vitimas dos quatro recentes

desastres aéreos para 246

pessoas. No desastre ocorri- ,

dó em Innsbruck, . Austría, .

no sábado passado, morre

ram 83' pessoas; mais 58 pes
soas morreram nQ desastre

de Lago P�ntch�train; em

Nova Orleães," e 20 pessoas
morreram no Japão. I

O avião da "Paradise' Air

línes', que rumava para os.

cassinos do Lago Tahoe, par
tindo de San José, Califórnia,
checou-se com a encosta de

um pico nevado' a 35km a

sudoeste de Carson!. City. O

avião chocou-se contra .a

montanha com tamanho im

pacto que' a roda dianteira

do trem de pouso foi lança
da para além do topo _

da

montanha, A cen� do, desas

tre é tão isolada que os in

tegrantes dos grupos de sal
vamento tiveram que ser le

vados ao local em helicóp-
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C, nSUra: até 5 anos

Roxy
às i5 e 8. horas.

JIIIassimo Girotti

Isabelle Gorey
elll

JUDJTHE .E HOLOFERNES

passo que a carne par� na- essa "pax romana" de que,
da aproveita, como· ensinou se gloríam certos contempo
o Cristo, nosso Mestre e Re rãneos, ern _' cujos corações,
dcntor. . pouco trabalhados pelo E-

Homenagens.; a desencar- vangelho. somente encon

nados só se justificam quan- trarn gu�I'ida as paixos que
do temos: em- vista Iévar-lhes desunem e desoríentam os f.fi
o concurso dos nossos 'esti- povos., �.'

í
,<,

n�\;üps para o s,eu prqúesso I,-aur<\ ,Muller soube IgUal:- ..

espirituàl, país que éles -

po�\ , dar-se. df�.se maq,uiaveIi��9 ii

der� ler pérfeitamente em dos atidac�J.sos sem eSJ;Jmto
nossas mentes o que n9s públi.c'0 e s"em o ardor'"com
vai pelo coração a dentro. bativo dos verdadeiros polí
Nestas condições, ,homena- ,ticos de boa escola, como

f
.-

L S
.

M 11 .Semana do Ci'T1enia S(lI'iHic,,'geá-los apenas para corres- 01 auro evenano u er

ponder a uma convenção', que ascendia' aos cargos pú- .\hlrie '}'om�:",va'

humana, é 'levar-lhes antes' blic0s ou os deixava demo- EM

desgôsto do que satisfação,' cráticamente, sempre feliz

pelo menos aos quê�têm su- pelo .cumprimento do dever. CensUru até 18 ano,

perioridade moral. Pestando-Ihe esta homena·

Ora; 'Lauro Muller soube gerri, rogo a DeuS éilue tO' te
perfeitamente' corresponder nha na sua santa .Pàz.

A música de Katchaturian" '

um dos modernos da música
Soviética contemporânea, tão
gloriosa, é bela', mas entoa
ao filme um tom operísÚ
co. .. Em' suma, "Otelo", ..

é uma ádaptação convenien

te, mas, tropega, principal
mente no que concerne à

condução das interpretações
,e na 'importância de uma ce

nografia esmerada. _ ,

"

De S. Back, crítico de, "O \'Olrrstrizhcn"y
Estado do Paraná": "Otélo
. .. do ponto:de vista. pura
mente camerístico, seria u-

ma obra prima não fôsse
, JVfagisColorcerto servilismo à marcaçfio

t t I d " 'Censura até 14 anos
,

,ea ra a peça ....
De nossa, parte, ressalte- .�fii.�'

mos que o genero é dos mais
-' 1··mpe'rl·O \'p��i'7>pOlêmicos no Cinema: a /i

'

_.\transpOSição de peça tea-
tral. Há tôda uma efiscussão ;.

teórica sôbre a fórmula a Rerbert :r.em
adotar, de modo que se á·

�I
proveitem os valôres tea- ,

trais (onde o centro da ex·

pressão é a palavra) sem le.
sar a personalidade do cine� C.r..ura até 18 anos

ma (cujo núcleo de expres·
são é a imagem). Este gêne.
ro tem um dos, mais concei
tuados representantes em.

Laurence Olivier,' especiali- Jack Lord
zado na adaptação einemato· Jall1�s Shig'eta
gráfica de Shakespeare, com

, fideHdade ao texto original.

TotalSCOj)r _ Tecnico"lor

C"tlSUra até 14 anós

- BAIRROS

gloria
�1II4i&iW1

às 8 h'ôras., '

Sema'PIa do Cinema Soviético

T"tia-na SamOl1dya
E:�I

O MEXICANO

li,

às 8 11OraS.

Odile Versois em
'

PASSAPORTE PARA A

VERGONHA

raJá

Josephine Hlltchinson
E

COMPRE�
. UJVIA ERCRAVA

teros, para ajudar a desen- .

terar da neve os cadáveres e

transporta-los, em tratores

para neve, para a lenta des

cida rumo 'ao �ecroté�io de
, '

Zepgyr Cave .. Sobrevondo a

cena do desastre em outro.
helicóptero, foi difícil dís
tinguir os destroços entre
troncos de árvores e rochas.

A cena parecia um quebra
cabeças inacabado, fe.ltando'
muitas de sua peças.

Todos. os passageiros do

avião eram naturais. da C'1,
lífórnía, A maioria residia
nas áreas de' San José e SEm
ta Clara, til. SO km ao sul de

. São Francisco.

INNSBRUCK, Austria, -

O piloto de um avião depas
ssgeíros britânico que caiu

nas proximidades desta ci

dade no sábado passado, o-
.

casionando a morte de -to

das as 83 pessoas a bordo,
aq que se revelou hoje,' in
formou pelo rádio estar

'

en-
.

centrando dificuldades para

ultrapassar um grupo ,de

nuvens cerradas, poucos mi
nutos antes de o avião ter se

chocado contra a encosta.de

uma montanha. Funcioná

rios. do controle aéro de In

nsbruck disseram que o ca

pitão E. Williams, piloto do
,

.

avião "Bristol Brítannia" da

empresa "Eagle Airways,
transmitira sua posição à'

torre de contrôle, indicando

que estava descendo sôbre

os picos alpinos ao sul da

cidade; onde os' destroços in

cendiados do avião foram

encontrados 20 horas mais

tarde. A última mensagem

,gravada recebida pela torre

de controle dava sua altitu

de como sendo de 10.000 pés,
acrescentando: "Não consigo
sair das nuvens no l1,lomen
tO". Quando 'atone de coni
trole tentou e':ltrar em con

tato com o avião, 'alguns
minutos mais tarde, na ob-

,

teve mais resposta, segundo
disse aos jornalista o chefe

do controle aéreo, Michael

Schelhorn.
\

G'RACA
,

AgTadeço ao Padre Reus

uyna graça alcançada.

Edson Avani da Silva

«

'SOCIEDADE CARBONíFERA
PR!ÓSP'ERA S/A .

. �

� A V'I S'O'-
�",

..

Acham-se à disposição .dos.Srs., Acio

nistas, na séde social,' os documentos a que
sé refere o artigo 99, do decreto lei n. 2.627,
de Setembro de 1940.

Criciuma, 24 de fevereiro de 1964.

MAURO RAMOS
Diretor Presidente

41M3
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Instituto de Cultura Germânica
Sucursal do Instituto Goethe

APRENDA ALEMÃO
MATRICULAS

2as - 6as: 9 - 11,15 19 hs.
Rua Vitor Meireles, 38 apto 3

8- 3 - 64

»
RESTAURA N'TE

Rua Trajano '_ 27 - Fone 3125
.

Florianópolis

..

CON FE·ITARI'A

LANCHES

PIZZARIA

-OIR
•
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ZURY MACHADO

,�o Palacio Agronomica.íoi ho.me��geada com almoço. informal.
Participando do. mesmo, o. Governador e sra. Celso. R�mo.�, Dr.
Cesar Bastos Gomes e sra., 'Ministro. Charles E. Mo.rltz e sra.,

Dr. Fulvio. Luiz Vieira e sra., Dr .. Celso. Ramos Filho. 'e sra., Dr.

Nelso.n Teixeira Nunes, sr. e sra. Dr. Angelo. Fonseca, sra. Vara
Vargas, João José Fontella e Maria' Moreíra.vsecrctaria parti-

cular' da Primeira Dama.

,I

, l \,<
"

,',

I
"

o Governador do Estado, e Senhora Celso, Ramos home
nagearam a Exnia. Sra. Presidente. Sr. João' Goulart, com .. �m
jantar rio Palácio dos Despachos, no ensejo do comparecimen-

'

to de D. lVhriá Téreza Fonh�lla Goulart' a' esta Capital, a fim
,

de'participar dO:";e�cerramentb'aà;II'Convênção d,a'LB4.'.•Os,
,Çonvidadó's: fo'ta�,Tecêpciopad�s, pelo chefe' 'docerimonial do
Palácio dr. Nel�on: ..Teixeira Nunes:

'

.. ",'
" ,

No ambie�t� €m que se 'destacavam a requintada .elegân
, da e distinção 'dos presentes, D.:Maria, Tereza se 'fêz, notar pela
sua' invulgar .beleza, ,'cativando 'os prsentes .com sua simpatia.
.Participou .da .recepcão à Primeira .Dama do País. seleto, núme
ro d autoridades- destacamos as � presenças:

'

Ministro e sra..

Cha�les: Edgai'd 'Mo�itz,' COlnandantê',d� V:Distrito' Navai' sra: ,"
Almirante Murilo do Vàlle,: Chefe. da- Casa, Clv'il.,e. sra. Neison'
Abreu Presidente' do Tribunal de JUstIca Sra. Ivo Guilhon de'

"
. ."' .,, , .,. I

'

, .. ,; '.. � �.
-

'.-
_

0.0.. .

Mello, secretário da Fazenda 'Sra.: Eugênio Doin Vieira' Presi-
dente do Ban�o d� Estado 'sra. 'dr. "Alcides Abreu, secretário
Viação sra, dr.. Celso 'Ramos' Filho,' Secret�rio' do Trabalh� .e'

Sra. dr� Roberro Matta, Ch�f�" R�làções Públicas,Pálacio
,',

-Go
verno sra. dr. Fulvio Luiz-Vieira. 'Secretário S'�úde Sra. Dr.

-

Fernando Oliveira, Secretário' Educação- Sra. El�idío Barbosa;
,SI' e.Sra, Dr, Netiton D' AvÜa,ISr., e Sra. DT. Pe�cv Borba. Sr.
e Sra. Eros Dimattos, Dr.'Alvaro 'de Carvalho, e Sra., 'Sra. Go
vornador Míznel Arrais (D. Maria"Madalena, Sra. Tais' Porto,
R�itnr David Ferreira Lima, Sr. e Sra. ,Hermelino Largura,
Sr. e Sra. Dr. Renato Costa, Srta. Cecilia Medeiros, Sr. Raul
Caldas Filho, Dr. Azrina de Castro Faria e Sra., Srta. Heloisa
n0Ples. Dr. Carlos Bastos Gomes e Sra., Desembarzador Arno,
H0E'I"'hl e Sra .. .Dr. Colombo Salles e Sra., Sr. Marcílio Medei
ros Fi1ho, Sr. e SrH. Dr. Cesar Bastos Gomes. Sr. e Srrl,,'t,?zaró
BArtolomeu. sra.:Dr.' Mario Ferreira, Ministro Estivalet Pires,
Dra. Ruth Renato..Sr. e Sr3. Dr. Julio Zadroznv, Dr. Gilberto
Bastos, Dr. Paulo Pereira Oliveira. Sr. João Cunertíno Medeí
.ros. Sr. e Sra. Sidnev Lenzi. Sr. e Sra. Paulo Costa Ramos. Lú
cia D'Aquino ;D'Avila, Luiz Fernando Di Vincenzi, .Alzirinha '

Ferreira, Sr. e Sra. Dep. Dib Cherem, Srta. I�ete Choubert.

.;

\

\

lj ,

I!. ,

, il "

A Comitiva da Primeira Dama do País, que também foi alta- l�i �1
mente recebida, participando das festividades e homenagem" :�
a ilustre sra. D. Maria Tereza-F. Goulart, nota-se .sra. Vara

.

Vargas, João. José Fontella, Maria Moreira,
'

Cabelereiro Virgílio
'

-e-

\
'

•

,
,

,
,

:1

,
,

r

MINISTRO eHA

LES /MORITZ

, O "Ministro e

Charles: Edgard

ritz CD." Nelita,
-

-'

sua: luxuosa

cia ..

-recencionou
.

�
, .

•

J.

"
,

País'; Dona Maria

sociedade

esticada.
,

'i elegante e

nentada reunião,

.antora Neyde

. ria ,'Bilza e Tude,

tra rio violão, e

grupo de jovens,

coral

Fpolis

rando a data

licia do

Goulart,
-

D.

Tereza, apagou vel

nhas no bolo simbo
,

co, oferecido pela,

Ministro Moritz.

Na sessão. solene de· encerramente da na ..' Convenção Naei
/ da LBA. no. Teatro Alvaro

.

de Carvalho, com a presenç
Primeira Dama do. País Ex:ma. Sra. Dona Maria Terez:

F�nteHa Goulart,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DMENAGEM AO PRESIDENTE JOÃO GOÚLART: Na re-,

[ência d� casal Ministro Charles Edgard (Nelita) Moritz, '.1-,

tteceu uma homenagem ao Prs. Joâo-Goúlart, pelo seu) niver
te transcorreu domingo. O foto - Na madrugada do .mesmo

a momentos antes da Sra. Maria Tereza Fontela Goulart, a-
, "

19a� as duas velinhas 4' e 6, em homenagem ao seu esposo. A

4tfitriã Senhora Ministro Cha.rles Moritz, Dona Maria. Tereza
'., \

)ntela Goulart, -Sra.i'Maria Moreira, Secretária da Primeira

'ama e Senhora ,Cronista Social Lázaro Bartolomeu.

O GOVERNADO� E SRA. CELSO RAMOS receberam

n Palácio para uma recepção em homenagem a Dona Maria

ereza Fontela Goulart, Presidente da Legião Brasileira de As

srência. - FOI' um dos maiores acontecimentos sociais do ét

) e o Palácio Rosado viveu um dos seus melhotes momentos.
-,

, I

-enéticamente iluminado e decorado com flôres tropicais, es-

va um senário de absoluto 'bom gôsto e reguinte. A primeira
ima deu entrada nosalão nobre acompanhada do Chefe do

erimonial, Dr. -Nelson Teixeira Nunes, que fazia as apresen

ções dos convidados. Estava elegantíssima, num "tailleur

I,� -anco, habillée, -, assinado pela costureira Chanel. - Foi im

;,. 1>l'sível anotar os presentes ..Mas podemos lembrar a presença
) casal Charles Edgard Moritz;' e a elgância de Dona Nelita; a

� mpatia do Almirante Murillo do Valle :s)ilvq é o charme.' de'
l' .ona Hilda; muito �leganté· a Senhora t.Jiia; Leof1id� {tV�eüúl, ...

Jm ve.stido prêto�.co� decôte.\'bordado em pedrarias;l, ,0. "DF. '

'_llvio Luiz Vieliá", 'm�Ú;� movimeirtado no seu setor' de Rela
les Públicas nO"acohteciment6;,o casal Dr. Colo�bo Salles
ona Dayse, num elegante modêlo prêto; o casal Desembarga-

I �r Ivo Guilhon Pereira' ?e Mello; foi muito solicitado pelo::;

!�Ii;·ôtos preSel?tes. o j?ve� Jo,�� José Fon�ela: Dona Yara Var-.
w1i iS e ?ona Marl�.Moreira eu: 'animadíssimos "bate-papes" fJ

r. GIlberto GarCIa Bastos, clceroneando os: convencionais', ' o

lsal Deputado 'Dib ,Cher,em, Dona Mara, com sua elegância
ndo cumprimentada pelo Chefe do Ceri�onial, o" c,asaI Dr.
€TeU Ramos F-ilho, ,Dona. Mariazinha, elegantíssima:, o casal

l r. Julio Zadrozfiy,' Dona Traute com, u'rn belíssimo aderêc'J

'11111
r- pérolas negras 'e brancas;' 0-Magnífico Reitor Jóãó David

; I ;:��rl�eira Lima. e S�Çl.�; ;0 'secJ:et�rio sem pasta e senhora Ibraim

'I[fmao; o PresIdente do Banco do Estado; Dr. Alcides Abreu
I

' -
,

,

ona Sara, elegantíssima em renda de chantilly branca e joias
): diamante o Chefe d, Casa Civil e Senhora Dr. Nelson' A
"eü; a Senhora Dr., F;ugênio Doim Vieira; o Chefe da Casa
ilitar, Major Edmundo, eficiente aiudando a receber os con-'

� dados; o COq1and::mté e Sra.' Antônio Avila de Malafaia" i}�I ' , ,

�illsal Dr. �l:iros Di M,at�os, q .C_o�and.an1e ,'Emílio C�melier.
��bna BeatriZ �'9m gehs�nnas JOlas antIgas; o Comandante da

i:il�1íc.ia Militar' CeL' El�íd�6 Peter; o' Se�retárj� de_ Seguré'ln�:a
I; f, [ubhca, Dr, Jade Mag<;llhaes; o Secretario de y.O.P. ê Sra Dr.
I

,le1so Ramos. Filho; �muito simpáticos e sempre iuntos os Se
II ·e.tarios de Estado; Dep. Mario Tavares da Cunha Mello e sra.

I�:berto �1attar e Sra.; os casais: Dr. Percy Borba, Dr. Nilton
'AviJa, Dr. Renato Costa', ,pr., Aramando Valério de Assis,
TI grupo muito elegante; (), !ovem �asal Paulo da' Costa Ra
CS, o casal Dr. Agrip�, de ,Castro .FÇlria, o' D'r: Cesar Gomes
ona �Iaria HeJena, muito el�gante; o cronista Zuri Machado;

bSra. Ida Ferraira e sua filha AJzirinha. o casal Secretário Ex .

.

Plameg, Dr. Anes Gualberto e sua fill1a Yara; Lúcia de A
Iluno Avila e Luiz F,ernando de Vicenzi;- S�nhora Govern�d(lr
Amapá, Dona Taís Porto e senhora Governador de Pernam
co, D,ona Madalena Arraes;'Corou'el Argens; Desembarga
� ,Arno Hbeschl e Sra,. As vinte e três horas foi servido um
Iff:�, d�licioso, que a Primeira Dama, elogiou imensa�ent,?
salélO de jantar todo vermelho e iTuminado à luz de inúmeras
las, pO$tas candelábros de prata aX(,tiga, parecia um cená
o das recepções da Princesa de Guermantes. A Sra.'--Ce]so Ra
os, hostess perfeita, está de parabens pejo absoluto sucesso
..lma :'ecepção que por crto,marcará época, que é lÍna. constano:
quando o casal Governador Cels9 Rámos, recel;>e,. \ro}t::lrei .}
stacai' ..

"

"

, �
\

' ,

'MINHA intenção erá a_é· �presehtéJr uma 'repo_r'�af:m
,:ígma da rde-ridà Recerr:ão' em P�Cllácid, ihlstr8da. Mai�,

BONN, - O vice-primeiro
ministro. da' Zona Soviética'

aracterístico do matriz

pagandístíco das afirma

les .de Leuschner é a finfa
dada ao pretendido COIl

nio cultural com a India.

sua perrnanencia
em Nova Délhi para assinar

um amplo acôrdo cultural,

pois se chegou unicamente l'l

uma .troca de cartas entre

representantes da India

da Zona Sovietica, as quais
ficou assentado que o atual

intercâmbio cultural conti
nuaria também no próximo
ano. J

(

UNILATERAIS

Indonésia não foi feita -ne

'nhuma declaração sôbre
.

o

problema alemão e que con
tinua mantendo as mesmas

relações de estreita amiza

des e de resoeíto com a Re

pública Federal da Alema
nha.

De acôrdo com notícias

do "Neues Deutschland", de

4 e 6 de fevereiro, o chefe

de Estado de Cambodja,
princtoe Sihanouk. e apre·

sidente do conselho revolu

cionário da 'Birmânia, ,gEme,
ral Ne Win, teriam manif'es

tado a, Leuschner que seus

países estavam. em sua po-

NA INDIA

a
lítica

J

Iace à Alemanha pelo
'Teconhecimento .da exístên-

'cia de dois Estados,
'

Nesse sentido, deve-se 82

líentar que não há nenhuma

declaração oficial dos go
vêrnos "de Cambodja e da
Birmânia sôbre a qual pn

deriam. se basear as dsc!a

nl'ç'=ies do více-prerníer da

Zona. De tato, em Cambod

ja. foi assinado u-ma decla

ração conjunta ,entre Leus

cão combodja, mas não obs
tante esta descreve o progra
ma' da visita. não há men

ção alguma de o govêrno de

Cambodja reconhecer a exís
tência de dois estados ale
mães,

Em suma. CipÔS um AX:l

me detalhado das afirma

ções de Leuschner 'e das do

órgão de imprensa comunis

ta, resulta' que se trata uni
camente de declarações uni

laterais de propaganda para
as quais falta tóda confirma

ção por parte dos países vi,

sitados, declarações contra

as quais falam os fatos eví
dentes do desenrolar das ví

sitas a 0,ue foram" inclusive

rechacadas pelos governos
vl<;itAc1ns pelo sr.' Bruno
Leuschner.

DR. SEBASTlh.O MOURAA contrário das notícías

progagadas pela imprensa
zonal, tampouco em Nova

Delhi. 'o sr, Leuschner en

cnnt.rou tAFeno fpV'1rável

11a ra a Z'omt' 'iovi',�t.fc� da A
lemanha. Não fei recebido

nelo nr=stdente ria Renúbli

ca nu seu representante e o

encontro com o. premier
L

CIRUHGU()-DENTISTA
CLINICA DIURNA E NOTURNA

�x-Dentista do Seminanu Carnuíano Pio X:I de S, Paulo

Tratamento Indoiar pela Alt.a Rotação - Protese

HORAh.lu: ,DaiS a,:m às 11,:3U e'uas 14 as UI .io ras
,

2's 4"iS e ti" FEIRAS ATE A;:, :m,:3()
R.UA �TUNES MM-:HAl10 7 ESQ ,JOMI PINTO
\

Diretor Gerente-

,

Não· peço caridade." quero apenas ser como você. Desejo estudar, trabalhar, ser: útil.
Com a ajuda que me derani,: já sei dar alguns 'passos, aprendi a ler e 'escrever.' Mas ainda:

':'" P9sS0 melhorar ',.ri1'uito,,',C;u e milhares, de outr-as crianças defeituosas que queremos ape
"�1i�s umi oportuãidade ..-'dé ::reabilitáçãO. Colabore cOpl a gente� ájude a nossa Càmpanha.':

.,,� .. "I ....} �.
I ..

�

\

, �'_

,-<

Cam panha Pró-Criança Defei tuos�'- 4-ssociação Brasileira
da Crian\Sa Dcfei tuosa - A..R.C.D. COMISSÃO EXECOTIVA NACIONAL

,Presidente de Honra � •......•...Amador Aguiar
Prei>idcate da Çampanha ...•.......••...••.Laudo Natel

p.

,da A�ernan
r�ocas Estudan.tes

.

ALUGA..-SE quarto com banheiro casa

Iarnilia .._'Rua Duarte Schutel 33

'_'--"--' -'-'-----,,-�--

rnrM" O��Of\TU' lllD ADE\j n. l;"� }.(' t\ I\! 14. J' �.

VENPE-0E um terrono no BAIRRO
N. '3. de FÍ.TIMi\ n.edindo 18 x 115md\ pr�)
prio para residôncia. i:�JustJ.·ia 01..1 depósito."
Tratar à rua 1"'-1"':::':';' Vá? Callado, 6�1 _-- Es
treito.

13/M3/
. ,-----, --_._-_--

Universidade de Santa 'Cat.af!na
(

,

/ DiVIsão de Material
REITORIA

EDITAL N. '15;64
o Di-retor da Divisão; de' Material da

Universidade de Santa', 'C�t;i'ina, devida-
'I f'"

mente autorizado pelo Magnífico Reitor, ;faz
ciente aos interessados, que se' acha aberta
Concorrência Pública, aprazada 'para às

14,00 horas do dia '13 de março 'de 1964, pa
ra aquisição de material odontológico para.
uso da Faculdade de Odontologia desta Uni-
versidade.

'

Divisão de' Material, em 27 )de feverei
ro l1e 1964.

JOSOE' FORTKAMP
Diretor

Diretor-Executivo .••••••.••.•....... , '.' ....Jayme Torres
Secretário

,

Luiz PhiIipe Rezende Gntra
Tesoureiros , Alberto Figueredo e Camillo Ansarah
Presidenté da A.A.C.D: Renato da Costa Bomfim
Coordenador ..•.•.....•.... '

...•.Ulysses Martins Ferreira
, ,

Associação de'Assistêhci:a à Criança Defeituosa - A.A,C.D. - Av. Prof.
Asccndino Rei:i,,',_çsq. Pedro de' Toledo, _.:., São Paulo. '

� .' '" .

, 'I �ss9cíação Casa ''da Esperança- Rua Imperatriz Leopoldina, 9 - Santos.
,

,

Associação Nossa Senhora de Lourdes, anexa à Sta. Casa de Miseri
c6rdia. - Av. Cláudio Ru�s Costa, 50 - Santos.

�$sociação MinC;Ita de ReÍlbili tação - A. M. R_ - Avenida Monso
Pena, 2698 - Belo Horizonte.
,�

\
,.

,

,

ENVJE SUA -C9_NTRI.BUIÇÃO PARA-A CAMPANHj PRÓ'·CRIANÇ'A DEFEITUOSA, À ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDADE:

. ,

..

Associação Pernaml?ucana de Ass�istência l\, Criança Defeituosa -

Rua do Espinheiro, 730 - Recife. "'"

A'ssociação Sanatório Infantil Cruz Verdc-Av.Jandira, 1002-São Paulo

Associação Santa Catarina deReabilitação- Rúa Gal. Bittencourt, 102 -
Florian6polis.

'
,

'
.

Institúto Baiano de fisioterapia e Reumatologia - Av. Getúlio Vargas,
54�,- Salvador: . �., , . 1
SOCIedade Camplnet a. dI!Recupera5a9 da Gt:l(ílJlSll. P&a.htlc:a.-R�I.l,.usltana.

""
��.,

\

� I '" :

• _,. \

", ", ,;: 'l
,.:'''_ �'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ta tribuna em quase tôdas pecuária, formadas de pe
as sessões. Perdôem-me, V. quenos proprietários que
Exa. e a Casa, por esta in- lutam e se sacrificam, íncan
sistência, que é menos por savelmente, sem receber au
vaidade ou propaganda pes-

.

xílío algum do' Ministério
soaí do que pelo propósito da Agricultura. Pelo menos
de levantar aqui os proble- tem sido assim até agora. E
mas que aflingem o meu a despeito de tanta prupa-'
Estado, e maís

. particular- ganda? favor. do aumento ..
mente as populações que re da produção, de tanta fala

.

presento.
.

em tôrno da reforma agra-
De fato, Sr. Presíderite, ria, o, atual homem do cam

não posso, não devo e nem I po, Sr. Prefidente, têm sido

mes�o seria justo decepcio- um esquecido dos órgãos
nar, pela omissão, aquêles governamentais. Nenhuma
35 mil' e tantos eleitores que assistência lhe é facilitada:
confiaram em mim, trazen- Mas, Sr. Presidente, é sa-

do-me para esta. Casa. bido que o Ministério da A-
lsr. Presidente,. fui eleito gricultura foi ampla e re

com POnderável votação de giamente amparado no 01' ..

parte do norte e do oeste çamento para o exercício
catarínense, regioes estas vigente; Substanciosas dota

que. .se dedicam rundamen- ções foram consignadas em

talmente à agricultura e à todos os seus setores de a-

tividade. Esta Casa e o Se-

Escreveu: mos a impressão que os di-
ZA�'ZIBAR LIMA . rígíntes da União tem ver

dadeira .aversão um pelo,
O que é que há com a Uni- ,outro; chegamos ao extre

ão de Umbanda de Santa Ca- mo de pensar isto e se

tarnna? O que será que faz não fôr este o motivo,' que
com que a Diretoria desta outro motivo poderá haver?
Entidade viva dispersa? Por "Não somos todos irmãos pe
que os membros desta Dire- rante ZAMBI, 'e então?
toria nunca conseguem se Todos os .umbandistas
reunir? querem a Codifieação da

Estas são interrogações' Umbanda, em outros Esta

que, talvez, fiquem, por al- dos, talvez já haja, em uma

gum tempo, pendentes sôbre . certa união, aqui em Floria

a cabeça dos membros.dís- nópolis já ouvimos, tam

persos da Diretoria dai Urii: bém, êsses comentários, mas
.

ão, francamente, meus irmãos,
Meus queridos irmãos da nõs: só escutamos os comen

l�i e da díretoría: 'rrão vos -tãríos, mas a ação, onde es-

. esqueçais que o nome desta tá? Sim ação, pois se a maio

Entidade é UNIÃO e não ria dos umbandístas (sócios)

DESUNIÃO, e. o' que estã procurarem os membros di

acontecendo não coaduna .retcres. de seu orgão mãxí

com o nome da socíedade.. e· mo, pedirem .explicações do,
então como poderão os um- porque 'desta desunião e

bandistas catarínenses se- procurarem, de urrr modo'

rem unidos, quando seu or-. �u outro, ajudar,. acredit�. -----------
gão máximo é' desunido? ".!Dós, que, com a

.

pr.oteçao
Procuremos' deixar. de, la- DIVINA nós conseguiremos

do os problemas 'p�SS(J��s' !lnifiesr os umba�distas do

(intrigas, fuchicos l," é:,�qu,t;:: . ,E�t�d;o
-

e consequentemen
la eterna mania de'.que','tij(:'�, :t�: �'n1ficar a UNIAO.

QUI EM FLOIitANà�b�íJ�: ",\,�: /;��>.' +

NADA VAI'A F,RENTE,;�:;v:�i, " :;;A:���, sendo, T-eus caros

.-

" n-a"" "a"I' � J6":i1�({ <.il'rnãc;>'s ,q:tnbandistas vamos
corno e que - v", ,','p" ... ,'. w"" .. "

d U'-.,
.' .

. " '>- !!'•.;' '.' .',' ': ·êvitai:r,":Q'· Apodo a· mao,Ira pra frente, se· 0�,••,:rl9,.��O�",?1,: c,< "
..; ';',,;' o',

. '"

b d" td's', i: 'c'-';;�:;fi,Yi'''::Bl"ocur!UldQ. com, es�orço,:u'ml;tos um a;n 1S. "',,;' ',,-C, ";�"""''''�:r-,, :, ,:<..,,; "
.

';', .. I·.
'

.

"
.

.
'

'" . "eotl1 ·SotIcItude,. com .humIl-ponentes da dlretot}ay· 1l,49� >. - i' , ..
'. ,

. ,

•.
'

,

d·' 'tra'balhar dáde, com energia, com um
Se Ispuserem ,

a
"

'nh
.

t e' reu· pouco de boa vontade ten-
um pouqUl o, IS o ,

._

,

f'" d procura'- tar erguer a Umao para po-
nlrem-se, a 1m e �.

.
--- -

1 problema dermos nos expandIr, para
rem sanar a_gum

'd
.

f,-

ue não são pou- po ermos nos azer repre-da U!11aO, q
sentar no cenário Umban-

cos, .

dista' 'Nacional.
Acreditamos, que com um

pouquinho .de esforço, com

um pouquinhO de bôa von

tade a diretoria da União
.

poderia se reunir CÜ du!,!-s
vezes por'mês e olhem es-

'tamos dIzendo (2) duas ve

zes porque para sanar, de

um modo geral, os proble
mas que a União têm seriám

nescessárias reuniões 'qua

se que diàr,iamente..
Nós estamos fazendo es:

�e comentário, porque te-

Almeida
" J' na

J

o SR. ANTONIO: ALMEI-
DA (Lê a seguinte comu�
c:lçãQ) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, tenho usado es-

.-:----_.- -------

2 ventilador-es Contact 22
de parede, 1 fogão para Res:
taurante .

a lenha marca

BERTA corri duas bôcas de

fôgo, 3 fôrnos, 3 estufas �

Toalhas, talheres: mêsas e
cadeiras. Tratar no Bar
Margarete - Estreito, Fo-

.

ue 62.86.
'5. M.

'De uma coisa temos cer

teza, quanqo conseguirmos
responder as questões que

iõesencim�ram este artigo,
resolveremos, de vez, a maio

ria dos problemas da e quiçá
�u� finalidade; a UNIFICA

çÃO 'DA UMBANDA EM

EM SANTA CATARINA.

SARAVA A UMBANDA UNI-
'(

VERSAL
'Florianópolis, 29 de feve

'rtlÍro de 1964

Câmara

nado da República abriram-
_ lhe' maiores e melhores pers
pectivas de trabalho e as

sistência ao homem do cam

po, ·no corrente ano.

E' sabido também e reco

nhecido, Sr. Presidente, o

.
conhecimento do problema
e a dedicação do atual titu
lar do Ministério da Agricul
tura. Da sua boa vontade.
Da sua disposição de traba
lho. Do seu interêsse em le
vantar à agricultura e a pe
cuária dêste país. Por isso

mesmo, aventro-me a apelar
a S. Exa., para que no seu

programa do ano em curso
não deixe de, considerar,
com especial atenção, uma

assistê�cia. efetiva e decidi
.da ao agricultor e pecuaris
ta do,meu Estado. Eles mui

to esperam do eminente ti
.

tular do Ministério da Agri-
cultura.

Quero, ainda, Sr. Presiden
te, apelar para o Ministro
da Agricultura, no sentido

. de que' axílíe, com a urgên
\
cía possível, os agricultores
do munícípio de"Salto Ve-

.loso, em Santa Catarina,
que sofreram prejuízos in

calculáveis em suas planta
ções, sobretudo a do trigo,
com temporal de granizo
que ali se verítícou; Atiá�t
tive notícia do fato,' através.
"do ofício que recebi do res-

pectívo Prefeito Municjpal,

Nada 'de

,REBJTES
Exija em, seu carro

Lona de freios COLADAS
_:. 60% mais no aproveita

I
menta das Lonas_

CASA DOS fREIOS
Rua Santos Saraiva, 453

'ESTREITO

Federal
e do qual dou conhecimento

\
"Senhor Deputado,
O Poder Executivo de Sal

to Veloso, associando-se à
Câmara Municipal de Verea

dores, vem em. presença de I

V. Exa. expor a calamítosa
situação em que sé encon

tra o nosso Municipio, após
,
ter sido fortemente abalado
por violento temporal de
chuvas de pedra, causando a

destruição
-

de grande parte
das 'Iavouras e principalmen
te do trigo, que se encontra
va em fase de maturação e

pertencia a pequenos agrl
cultores, prejudicando tam
bém seriamente os parrei
'rais, sendo que os prejuízos
sãó incalculáveis.
Ficando inúmeros agricul

tores sem recursos, pois que
os mesmos dependiam das
referidas colheitas para dar
o sustento necessário às suas

famílias.

Portanto" solicitamos a V.
Exa. intervir junto' às . auto
ridades competentes, no sen

tido 'de enviar f auxílios para
essas Jamílias que se encon

tram desamparadas e, como

acima dissemos, sem recur-

à Casa:

sos.

Contando com a sua sem

pre pronta e habitual aten

ção e colaboração que nos

foi sempre dispensada, ,an
tecípamos os nossos agrade
cimentos e, apresentamos
nossas

Cordiais saudações
a) Darci Pedro Cantu,

Prefeito Municipal".
Espero, pois, Sr. Presiden

que o assunto hoje aqui le:
vantado, encontre, de fato,
eco nos órgãos governamen
tais da União.
Era o que tinha

(Muito bem!) ..
a dizer.

I
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IMPRESSORA
" ". 1'-'- ....,'" -. �.' .,�. � �'._, .

,

� ,

�

ELO
•

A IMPRESSORA' MODÊLO possui todos os recursos

e o necessario experiincio poro C)Orontir sempre o

máximo em, quolqu.er ser�iço do ro"'9- ,

Trabolho idôneo e perf�ilo, Im que V. pode contior.

desenhol

; clichês
folhetos - cotólogos
cartazes e carimbas
impressos em geral

"popelaria

'

..

IMPRESSORA MODÊL:O
DE

ORIVALDO STUART e CIA.

RUA DEODORO N133-A .,_, •

FONE 2517 - F.LORIANÓPOLlS

1 quilometro de autoestra-!
da custa .na -Alemanha em '

média 2 a '3 milhpes de mar

cos (500 a 600 mil doláres).
, Agora está sendo construi

. do, um trecho de 20 quilô
metros da estrada federál Renda � Nacionll:l , (produto,
326, que ligará em quatro' social netto) na Alen;Ianha.
pistas a' cidade de Wupper Ocidental' foi de 288 bilhões.
tal à auto'�strada em Leve'r- de marcos ou sejam 72 bi
jusen, na zona da RUhr. Con- lhões de 'dólares. AUmentou
segue-se a mais rápida liga- em 5,8%, comparado com o

ção da região de Deussel- ano anterior .. A renda pro
dor,f-Neuss em direção a veniente de· atividades assa-'

Wuppertal-Hàgen; Devido ao lariadas cresceu em 7,4%,
fato a nova estraqa pa$sar perfazendo 186 bilh0es . de
beirando os suburbios de mareos (46,5' bilhões de dó
Wuppertal, os preços dos lares), enquanto a renda com
terrenos adquiridos se tor- origem em atividades em-

nam e�tremamente altos.' presárias e de 'capital su

biu apenas em 3:7%, para'
chegar a 81,4 bilhões de mar,

cos (20,3 bilhões de' dólares
A rendá proveniente de tra
balho assalariado, que em
1960 ainda participou com

60,8% na renda nacional to
tal, cresceu em 1963 6oi% da
renda total.

NUMEROS :E FATOS

.;iI_
Professor:

Dr. Hermann M. Goergen

'12. milhões de marcos '(3
milhões de dólares) por qui
lometro.

Por esta' razão cada quilô
I metro dessa nova estrada
custará 12 milhões de mar

cos (3 milhões de dólares).

Instituto Goethe.

Com a inauguração de um

instituto na- Algéria a: admi

nistração central de Goeth!l
Institút em Munique paude .

festejar a sua lOe�. funda

ção no estrangeiro. Dos cem

institutos, oitenta são filiais
diretamente. adminj.st:r;-ados
por Munique.,.

"Esc';las de EngenharÜl..

Para o tfalis'porte de suas cargas e' encomendas
de '8elo Horizonte" Rio de Janeiro, São Paulo.' Curl�,.,,·

t�ba, Pôrto Alegre,'Pelotas e Rio Grande.

Florianóp,olisExpresso
MATRIZ .� Rua Francisco 'Tolenttno 32
lel�fones 2534 - 2535

.

"

I'
37.600 em '1957.

2 hilhões de marcos PI',ra
pesquizas

:_. _'"

escolas superiores Ao govêr
no em Bonn cabe apenas o

financíamento das pesquisas
científicas no sentido estrei
to. Para o orçamento de ..

1964 mais de '2 bilhões de
marcos (500 milhões de dó
Íares) são .dísponíveís palia.
fins de pesquisas científicas,
em todos os ministérios. O
ministro das pesquízas cíen

tífica� conseguiu , aumentar
o seu orçamento em 15,4%,
dispondo de· quase

•
900 mi

lhões de. mareos (225 mi
lhões de dólareS).

In,.vestlmentos)ia Estrada tI�'
Ferro da Alemanha Oeíden
tal

rriàrcos
.

(2',3 bi!:iiões de dó
lares) de d��ósitOs.
As átlvidades cooperativas

estendem-se a grande nüme-
1'0 de ramos.

'. ,".,. .

Met�ô, �Óm.wn e

�tina. •

A E,strada de Ferro calou
la os investimentos necessã- , As.maiores vantágens con- 'Chim Hartmann e Juargen
tios. para. o ano de 1964 em tinuam oferecer a compra Westphalen, publicado em

3 milhões de marcos .(750 de sementes, adubos" ferra- . Hamburgo examina as rela
milhões de dólares). O pla- mentas e "mãqúínas em 'gran ções 'entre o Mercado r Co
nejamento prevê o término

.
des quantidades nas fábri- mum Europeu e a América

de' mais 7ào quilômetros de .cas, grandes estoques pera
.

Latina. Argumentando com

eletrificação e. a moderniza- suprir as necessidades dos f�anqu�z� e objetividade os

ção '.
de grande. número de compradores em qúalquer autores' exigem a eliminação

estações, ,� época, .crédíto 40. agricultor totâl .dos impostos e, taxas,
áté � venda da colheita, con- que pesatrl sôbre o café. Su-

,

trÔle .da qua�tidade � mer- ,gerem áo mesmo tempo u

cadoriá'�a ser' comprada e; rri� colaboraçlio técnica-mais,
De acôrdo com 'o ,"refató- ve�didà. _'" inte.nsa,ê' a fundação de um

rio ,verde" 40 govêrno 'de Os países em' 'via de de- ; fondo d� ,desériv�lvimento
Bonn, o nútrtero' tle ,empte�, senvol,vimeriio estão ,man- ,. do.' M�rcado Comum Euro
endimentos agrários dimi-· dande> e� escala, . crescente pim para os· países da A·
nuiu comparado com 1961/ jovens para que estudem o' mérica, Latina, semelhante
62 em 49 miL

-

sistema cooperativo da Raif- ao' .fundo Já existente
Desde 1949, 413 mil unida- fetsen.

'

os países da Africa.
des de produção agrária fo-
ram dissolvidas em C6f1..se-
quêneia� das medidas de sa

neamento e reestruturação
da agricultura.

.trm estudo de Hans Joa-

Estrutura agrária

Cooperativas

Ministério da 'Edúcacâo' e.Cultura
.

,
.

Universidade de Santa Catarin�
.

f FACULDAD"f DE DIREITO
E D I T 'AI N.7

. ,4.275.000 sócios reune a

Cooperativa' Raifieisen em ..

13 filiáis regionais. Os depar
tamentos de créditos encon·

tram-se em 13.000 aldeias e

cidades da República Fede
ral. Os bancos da Cooperati
va registraram em 30' de
junho de 1963 9,2 bilhões de

o Prof. Henrique. �todieck, Diretor da
Faculdade' de Direito da Universidade

. .. �

Santa Catarina, no us� de suas atribuições e

autorlzàdo pela' Congregação" marca horá
rio e designa bànca examinad��a ,para a pri
meira prova do Cóncur�o de Habilitação 2.
chamada:
.- Português

8 horas. ::

"PRAIA DA JURERE"
dia 4' do corrente às

n"�.4_
Professôres:

A CHURRASr:ARIA NA PRAIA DA JURER:F.: ESTA
FUNCIONÀNDO PIARIAMENTE, ATElmENDO ASS�M A
TODAS AS PE��,ÔAS QUE PARA LA SE DIRIGIREM.

"
. í ,�

Banca Examinadora:
Marcílió Medeiros,
Elpidio Barbosa e

I

Anibal Nunes Pires:
O� interessàdos poderão tomar conhe

.cimento de pormenores' na Secretaria da Fa
. ,culdaçe de Direit�. F,loÍ'ianópolis, aos dois
(2) dias do mês' de matçÇ> do ano de mil
-vecenlôs e sessenta e quatro (1964).

,- ,t
V..""Y' I" ,.. -, �sto:·. .,'

.

" �... .
. I

Hermínio Daux
\

Secretário

·De 1957 .a .Í-962 o númeró
. .. "'[' -' \

-

escolas de er;tgel}haria na A- EXCETO A!3 SEGUNDAS FEIF.AS.
lemanha Ociderital, que for:-

mam engeQheiros d,e gráu
médio, aumentou 'de 83 pata" ( I

99. Ü número de professores , :..,-�,-;'.-----'--------,---------,-.;;...__"
�r����r�md!·o��tud:{::t�, � CARTAZES de' PUBlICIDAlJ�'E_,,-,-..
de 50.04'7 em ·1962 contra _.,'

.

y, EM ÔNIBUS

'-llenJ{lque Stqdi�ck
'retor'
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MAURY BORGE!> ,. GILBERTO NAHM
GILBERTO PAIVA

.48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

, .f::OUBOItAOORIb
RUI LOBO - MILTON f A'VU"':

ORILDO LISBOA MARIO INACIO
COELHO - MANGONA .•

Para 6 Brasileiro de Remo

I II
PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

x x x

(iIJanabara· OS "Rowars"
I

rinenses
Em avião da Cruzeiro do Sul, segue, ho

je, pará a Guanabara, a delegação da Fede

ração Aquática de Santa Catarina que vai

tentar trazer para o nosso Estado, 'pela pri ...
meira vez, o título máximo do remo nacio
nal disputando-o, na Lagoa Rodrigo de Frei

tas, contra cariocas, gauchos, baianos" para,

enses, pernambucanos, capixabas c Hum]
nenses.

O título, mais uma vez, oscilará entre

cariocas, ganches e barrigas-verdes, devendo
'êste ano, ter uma disputa acirrada. Quem

vencerá por pequena margem devencer,

pontos.
Santa Catarina 'tem maiores possibilida-

d '
,

d "4 "" ito" des nos pareos e com e OI o , po en-

do, no entanto, surpreender nos demais,' j:i
que' vontade e preparo não em faltado aos

nossos remad-ores que ontem, na'baja sul, de:"
ram o último exercício nesta Capital, deven
do amanhã e sexta-feira dar "tiros" puxados
na Lagoa Rodrigo de' Freitas, sendo possí
vel a realização do' "apronto" na manhã de
sábado, com "tiros" leves de modo' a não

.exigir muito dos' nossos "rovers" que vinte
e quatrphoP'ls depois. esV:rr20 comnetindo n·'

CAMPEONATO, BRASILEIRO DE REMO
que serve !,Qra escolha d.8s �u.qr'1�çõe� "que
representarão, o país no Sul-Amerü�ano.

São os seguintes os ;remadores' que nos

representarão no magno cert.ame:
Do Martinelli - Jobel FurtaQo. timo

neiro; Manoel Silveira, WaHt'edo dos S8,ntos,
Erich Passig. Ado Steiner, ,Édson Schmidt,

V::),h1.Rpl Lonps "rp0rlorn Roqérjo
WBhl Fil},o. Sidnev Prafs p Orl::JHr

Ernesto
Furtado.

quP c0n<;.+ituem o "4 com", "oito", "2 com"
e "doub1e".

Do C::J�'hn",''l''� r1p .Tojnvi1'1t>, - 'P,o;""",'H.o
Df'O'Ç>lp1�nn, Holf Flc;;�hfr p Herhert Thpi13.-

'I êste no skiff e os dois ou�r()s no "2
sem".

"

Dn Pl!)"'}.,lloln - fi lÇ,.,.,,.1,, T ,;1"(' (), ..... rir-,..:
Filho "RAinoldó
Ivan Vil?in.

A

Uesler, Hamilton Cordeiro �'

/

o médio Ari�1 <lX-Í'lt',,[canh da

seleção paranaeus», vem de ser

de Ser conjrat a-Io ; por cmpl'és
Barroso

para a campanha <lo edad1!:d

de futebol c,,j') i,,'''io e,;1?' fixa
•

do para dia 1:) d . ru.u-ço

LUIZIl\lIO E J)WJ; �.\lJA

Muito' embora r.s dois

estejam afasia!I!), ria equipe ro

foi ventrlado [le!,t dirdoria �'ar
nada ma ia

rosist,a.
As últrma, not.eÍa,; orr-ndas da

cidade portuá!'ü, informa' qHe
Luizinha podera ifig'Ies.�ai" ·10 -\

méríca Vi 'li ainda não ac,ri,,,,

definitiv��I:"'_t ti.:c o seu ln:.:rcsso

no Caxis ; hH\) IItU; p(ldct5 3
.. «n

tecer nos próximos di,u!;!.

Don

de trei,:u r

OsvaldO) Meira; ""m o

rense � ••�. tefnlinará

t.1i!"11(.j -

C:0111 0&

Cl u �J ercbmpromi.:.,\)� do

Reio L'lÍza Melo.
Assim senr!."': o

revelou C. �.�:;j ):3
-

�e
.

deixai:•. te) �3r

gÓ' ficaHh:>,o'd"l;,� �:em f.re:".dor

LELECO PODERA

LUÇÃü

A direto, 'a do

não "'evelo.�l o nOD1,e d', L' .. vá
vel trdru-l'.l' -,!.) Pl',,!ü e i;; "r Ci)

para I) ,lih': "aI de 1:1',4

Carlos 'de' CampoS' Ramos o )10

pualr Leléco; 'póde'rá Ser a solu

ção.

'1TAMBEM WALDIR MAFRA

Também o conhecido e com

petente treinador W"jdir Mafra

pOderá figurar, na ilsta de l.ejna
does do, Figueirense' (lode"ã man

I
-

te entenriimentos visanéo c')ntra
ta-Io para a campanh:1 de h4c�t,<:lrlnl'>l}se. aO que nos

informou o �r,' ()�v::ll(Jn Sih'f'oÍr8" ni!:mq nre

siflpnfe da FASe, fif'::IrR 'hMnp,bno :no Hotel
Ipanema, próximo à Lagoa Rodrigo de Frei
tas.

os vnf()�' nup, f;:l'7pl'Ylns ;:los "'RO'UTli:'Q�" ane

lev�rn '

mnQ lncntn 'hfincl;:j_ (l;:fS m::l18 árfh.l�S.
no,.t:1"I1 0iO'nifl��ntpR, ClllQl �Pla ::J de hem a!fo
elevar o conceito do no�so esrorte.

q;"--"

--------------------�-----------------�--

hoje
Avaí e Paissandú, Brusaue,

,
-

Barroso x OHmpico, em.lta,iaí
o Torneio "Luiza Melo" qUase
no SeU final ap�esenta; :p�ra ho

je. dois encontros; sendo um elll

Itajaí. quando o Barroso tenta
rã dobrar o OlímpiCO e; assim

sO do zagueiro esquerdo Mirl_

nho; sus,penso por três jogos
pelo Tribunal de JUS'tiçá pespof
tiva;

DOmingo próximo.,�aisssandú
OlímpiCO farão. sUaS despedidas
jogando no reduto. do primebo.
O Torneio será eD.cert'ado pOs

'1ivelmente �omingo; em loin

ville., com 0, jÔgol'entre' Aval' e
CaXias; ttiAIQ d.ePéil1.tndo de' p�

sagrar-se 'vice-campeão O
<

entre Os dois clubes será

tuadli à, tarde. A noite;

jogo
efe-

em

BruSque. o' Paissa'ndú; d,efiniti
vamente "lanterna' dará com

bate ao AVf1Í; quarto colocado
llevetií. atuar B<:lY. fi ,conCn\"",
�:"l,.

.

são

ADÃO NOGUEIRA I) 30. RO

MEn-I

Outro non)e que podfll'á' ser ven

tilado � o gauch:l AtEio NagueI
ra; que antes de Osvaido Meira

aceitar sua indicação; foi con'

vidado }lara dirig'ir a equipe
não o fazendo; devido afalta de

ac-rto. financeiro.

JOÃO CARLOS NO PALMEI

RAS

o zagueiro João Carlos qr.e este
ve em conversaçõeg com ,a dire

( , torta do Figu�iI:ense não niceJ'tan
elo seu ingresso no clube preto
e branco; deverá -ngressar TIf)

Palmeiras Esporte Clube lIa cj

dade de Blum-nae

Clube e joga<:o chegaram a uI<.

acôrdo dcven�o Joã� Carlos as

sinar compromisso Com o alvi-
\
verde blumenauense nos próxi-

mos, dias.

DEODATO; üLTIlYA AQUISI
çÃO

,
'

Ca'rro de' Corrida' para ser

meníado pe�o comprador
LÓN'ÚRES (BNS) - Um «drags meio; �upera Iímen tado.,

Assím ; os entusiaS�as das cor

ridas .de "drag�ters".:- êsses ve

10ze5 ,carrq�.,c<!'m, duas rolIas fi

II�S e altas â frente e', duas
mais grossas, 'e menores aHÍls e

"kit'; para

;e'r ,; m�nta,rl{ 'pelo' comprador
foi I,Ul� das, novzdaes .apr-seuta.
da SIlí': recente E"posição de Car'

l.l'$ de 'C·�"r"'i�_"1.l'; em :Lontl.·Qs (J

fah�'icant� . AlIard ,que dhputam- provas .cu,'tas; em

distânéias retas - já dispõem'
de um carro mais em conta pa

ra entrar nas competiç'ô".

"kit'Ç cust� 495 Iíbras és,' Ih � s

l.S'F,e·

"Dtag'ón"; tem motor de litrO e

------�---,...I Borgel
l\�"ji'J Se tem fal a lo com re,pei

Segundo a imprpnsa blumeuav-n ',) O(l elupes da Cap.'�H; A.aí e

se a Üíretoria do 'Palmeiras Es Fig e >en!1e;, corccrmeur e à Iro

porte Clube acaba de contrarar . ':1 d 'jogado�;e&: "e um �. a "I'

oS s'éi.Çiçõs, profissi,mais do jO tr" ,. ",l;e. 'Caval!, "i·" R. !�. 'o
vem zagueiro Deodc to ; rev-Inde têm' sid<) o' "prato do dia" Toda
pelo Posta Tclegráfi�o ,na tempo
:!"ada de 1963

As notícias porém :tão re,elam

as bases das neg'o('�ações.

CARLOS RENAUX NO MER

CADO PADLISTA

depois d ereunida ,resolvt:u in"

ciar 'uma c!lmpanha para co�ira
tar jogadores do mercado pau

lista. Neste sentidil deverá via

jar para São Paulo 'iJois emissã
rios do tricolor

desej o dos mpntores do «Vovo'

é apagar a má imp' eSsão deixa

da por OCasião Ido Tf'rndo I,uiza

Melo,

GUARANY QUER ,"!AIS POR

ANTONINHO

uma compensaçã(/ financeira.

Notidári,o da A C E S C

e

O preSidente da Associaçã,)
dos �ronistas Esportivos; Jor

ge Cherem; esteve nO estádio da
rua Bocaiúva; mostrando as in!;!
talaçaes das cabines da ACESC
ao funcionário destacado pela

pOP. Este foi pôsto 3" par da

necessidade dO$ reparos de maior

urg-ênc�a; aSseg�rando' providen
ciar nos próximos ,dias.

.

Nos próximos' dias; voltará a en

Contrar-se com o dir'gente "aceS
queano"

x x x

A providência "aceslu,eana" vai
determinar' a cobran ';a das anui

dades; esperando tão somente;
o resultado da assembléia ger,<tl
de segunlIa-feira; para dividí

Ia em duas prestaçõ-es Semetrais
x !II: li:

Nos próximos dias; a ACESe
deverá ,reguIamen�ar a admissão'
de novOs sócios ,correspont'tentes
De (Intra parte; a presidência da

.ntidade dos cronistas 'eSpe,r'f
"OS dirigirá expedieate ,aoS atu

ais SóciOS-Correspondentes em a

�raso com SU.)s a.lu iades c<,"vi

dandt-os a sald'lr o débl,to� ,sob

,>:lena de 'suspen5!iO,: t1>tal dos di

��ciais�

Diretores da ASSll::;,:H:'tO Atlé

t,ca Tupy estarão retInidOs esta

semana para soÍucinár definiU

vamenee O problema divulgado
de que seria formado um ,egun,

do "Metrú!,)ol" no f,;tehoi ca

em 'tutlos os cantos do Estado\'�.�.. :. t f· {j mO"l\

sitivo eXiste. '

'
...u

tarinense. ,Sabe-se . até qw.: Os

x x x

gadores Didi;' Leal; Cavallazzi

SchcIo {'epê; Zeq1linha. oriun

dos dos mais divetsos cluhes dI)

Estado constam da lista 'lIe (,'I>n

tratações. "Façamos votos que

tal notícia tenha c;1:nhü ofici:tl

poi's o futebol ca�.adnellse é

qUem terá a lucrar,

Ainria' com �,speito aOS a('.on'
, tecjmentpS,qlle enVúl"em OS "ois

jogadoreS; do 'Av,aí; i}0demos re

gistrar; ·sem _cDnf�rP1ar; qUI', O

presidente do ,1<'igu('Ít'ense F.C.
chegoU a 'apreSP'lt31' ao meia

médio Rogério um cheque ,no

valor d'e Cr$ 450.()!)ii;O\l para as

sinatura de contraiU; i) qUe Cl:

t.'etanto foi reje,htll') p,,[o atle

ta.

O cOmpromisso· do tremador
Osvaldo' Meira termÍllarí com os

próximos jogos d'J Fi!!;u�irense
O treinador' já ma,,\lfést;JI, sua

vontade de abandouar O '�arg(]
embora a diretoria do }<'ill'ltúren
se venha procurando contornar
a situação,. Caso não c.oQfl,ir,a de

mOVer O túinador dE' SUa libera

ção; procurltrão oS �"lltores aI

vi-negos manter Me;r.'! na dire

toria' do ci;lbe'; talvez no De

partamento de Futebol, Enq"an

x li: X

Esta definitivamente marcado pa

11 a manhã de !111,ia {) emharlll.e

d� delegação cata"Íl.1fl!.se;, para
a Guanabara; on(le no dia ,8

partici,pará do Brasileiro

,"Os

g'auchos; pa1"a,naenses•

e ih !uinen:,:se

bai ' to isso; o" j.i;}m�.:! t dus treinaclo

reS Carlos d, Campos Ramos;

Waldir Mafra. 'Adão N(l�ueird.
voltain à bli,i1a.x x x

ARIEL El\1PIU'S'IIMOPOR

• ..fII. ••

para
sua

b/cic/.'fa
'PNBtTS

DUN�OP,

,

_'

� A�RCA DO BOM ".."'UI

. ..... .. . . . ... '.
• ••
•

Os jogadores Gaiola e Zéqui credenciados ciclistas (la M�t!l':hfS
nha ; o primeiro medro volante ter catnrinense.

II
A 'equipe do Guarany tIa' Ca ga-rcha,

pital já retornou aos treinos vi

sando se preparar conveníeute-

mente para a temporada do re.,

gional de 1964

e o seguW:Io quarto-zagueirO; fo
ram testados domingo na equipo"

mista do Botaf'ogo do, Rio que

esteve ,atUando amtstosamente

'na, Ilha do Governador conrra
uma equ:ipe local.

x x x

O ponteiro direito Adilen
do Caxias e o meia LUizinhó de

Verão ser convidados por emís

sárro do Grêmio Põrfo Aleg"Cl1
Se para se Submererem a testes

na equipe trocolnr ; HíCarnp-ão

x x x

'As diet;orias do América c do

Caxias rstão -rn �ôial1ta.dos en

x x x "tcndimentcs para a concrettza

ção 'de uma partida amistoso pa

A diretoria do São Paulo Fu ra a noite de hoje na cidade de

teool 'Clube prossegue na sua lu' Jojnvij»,

ta diária te,ntando angarias Iun

dos para a constrILção de sua

sede pr6pria que será edificada

Flall1engo ou Palll1eiras �

rão ser as equipes e.<colhidas

pela diretoria do Marcílio Dias

para participar lIos festejos de

No próximo dia 9; será efetua inauguração da nova rêde de ilu

do Uma corrilI� cicIísticà em, minação' de seU estádio quando

Joinviie com a denominação de Itajaí ficará liberta do proble

III Volta Círcuito da Boa Vista ma de realizar jof'0S ,à noite.

na praçà da Eaudeira.

x x x'

deveÍl�o tOmar parte Os mais

x x x

FUTEBOL DE SALÃO - A di

retoria lIa Federaçoã Catarincn
se de Futebol de Salão; final

mente inic'ou os deUbes para a

ralização deo Torneio Anima

ção; ao qual poderão ConC(lrrer

eqUipes filiadas o" nüo< As inS

cri�ões encontram-se aberta na

sede dá F.e.F.S.

REMO - Continu,am as gllaj:ni-
çõeS qUe re}1resÉmtaroã Sant�i'

Catarina no brasileíro 'de r'emo

a, Se prepararem com iodo o cs

mêro,.; tentando .alcanc.ar a sua

melhOr condição fÍ;;!Cll e técn;ca

AÚm do scatarine,i1seS' deveIão
palrtic:ilPar caIioC;as; Callilx,abas
baianos e ganchos. O. JHl1LÜsias
desist�m 'da compeii,ção•
VOLEIBOL - Conf:inHa O movi

mento 'em tôrnt) da seleção Ca

tarinense ql)e
"

participará 'do

próximo brasileiro da modalida

de. O entusiasmo doS atletas é

grande.

VELA - Está marcado paTa êsre

mês a disputa de un\a conlllctiç50

vdística; participando ollp.lU (los

três prImeiros barcOs cla�sinca

dos nO certãi'iie estadll aI. lCl)re

sentantes da Guanabara c do

Rio Grande dó Sul.
Será portanto Uma comlleUção
interestadual 'a ter 1)or cenárjo

a raia da baia sul rie Florianó,

polis.

FUTEBOL DE S.'\LÁO - O tor

ntio Animação que será realizado

pela Fede1'ação Cata1'inensc de

F;ltebol de Salão; terá a (lena

mlnação de Torneio II. Anima

ção Secretário EUGENIO DOI�

vni:IRA numa hOmenagem da

entidade salonista àquele homem

lJúhlico.

A diretoria do Guar' ny c!e Hou

pava Norte; acertor terr.,os a

tras detalhes com a 'lo Op('rario
de Ponta GrOl1s<li; a transaç!io
nho; para o cl.::,� J'ontag'ro,sen
d seu ponteiro 'esq',lcnlo' Anton,i

,

s". Naquela oport,.n1dack fICf)�1

acertado que I) c\ ,h" parm'13ens�
faria Uma exibição em Itoupa
va Norte; Blum"n�rr; sem ônu!'l

...... �� c_-------

pal'a o campeão bhnena"ense. A

gOra porém; al"m <:to jii�'o a di

retoria do hngre; dc&eja l1laZ$

VELA Falndo à 'r{i'oortagem
o Iconhe:cid6 v"liejador Ni"r-n
do' Rubener; tendo a0 ladO SeU

companheiro 'ãe disputas; Orlan

do Fram:oni; 'afirmou à reporta
gem 'que está em condil!ões, de

lutar pelo segundo pôsto' llaS

próximas competições yáIídai>

pejo' campeonato catarinense.
Finalizou diZendO: Não aspira-
mos o }lrimeír\l lugar porque,

Walmor Soares ainda é o gran

de "cobra".

Surgirá um nôvo Metropol?

,i

Direto'res da Fundição Tupy
ao que comenta a imprensa de

,ToinviIe; estão interessad�s tam

bém. em dedicar grande atenção
aO setor do futebol; organiz311
do llma equipe das mais pod,cro,
sas; Capaz mesmo de brilhaI ln

tensamente. Con,ta da lista de'

joga�.ore:S ' c:on!;1.q.

grados '1\ ;)Com"" "D�di; Luizinho

Schelo. Roberto PiColé; Cari',zi

nho; Cavallazzi.. "Pcpê; .I.cal c

outros

Caso as notícias tenhnIU furl
!lamento; acreditamos que a As

sodação ;Atlética Tup'Y será nó

vo lI'Ietropol do f"te!?ol ,catari

.I
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mEntais
. Brazzaville, Congo mau a Rádio de Ga-
3 (VA) .ocorreram bão em transmissão
ontem novas mani- ouvida nesta' capital.
festações antigover- A .

, emissora acrescen-
hamentais na vizinha tou que os choques
República do Gabão, entre oposicionistas e

pela segunda vez, em tropas em Libreville
duas semanas, infor- foram dominados pe-

la polícia . e gendar-
mes.

Não "

foram meneie
nadas baixas. O Pre
sidente do Gabão. ,

Leon Mba; derruba-

VAfEZi�HU. NÃO!
C��;

.. ",,,.tf} I J
t. t ··!.u. ,

Cia. ,Catarinense de, Cim'�nto
P'O R 11 A N D,

ASSEMBLÉIA GERAL
I

EX't«AUliuINARIA'
\

.Pelo presente, ficam convocados os Srs.
acionistas, para uma assembléia 'geral. extra
órdinária, a se realizar 'na sede social em

, ,

Salseiro, nesta cidade de Itajaí às 9 horas do
dia. 19 de março, e que terá' por fim tomar
conhecimento dos atos relativos à subscrição
do aumento de capital e da alteracão do art-

tigo 5° dos estatutos sociais.
-

Itajaí (SC), 25 de fevereiro de �964

Pela Diretoria
Idro Antônio Prado

DiL-gerent€
6/M3/

'HA MONIA!

o sentido perfeito de "Hcrmoníc".

� � encontra também, no equilíbrio das

linhas dos MÓVEIS CIMO! FeiJos com

� carinho para dar ao seu lar. o ,ambiente
que V. deseja e merece!

".".......�__,.._.......""'"-!.._..,_!""wI".................-!_!"I.
- .......,:.;....:.:......

, MÓVEIS CIMO:�(ã
Rua Jerônimo Coelho, 5) 1�

••••
'

•.••••••••• 111 •••••••••••• ••,

�••�•••••• �1Ir•••••,. ",

Expesso . V

CAMINHÃO
Ido rosileiro
quanto Brasília!.\

c.

t

do por um ;golpe mi-
litar à 18 de fevereiro
último e recolocado
no poder algumas
horas depois por tro

pas francesàs, fêz um

apêlo à calma, a que
se uniu o Arcebispo
dê Libreville e Paul

Gondjout, dirigente
oposicionista que: a
ceitara participar do
Govêrno Provisório
estabelecido após o

golpe militar. Mba a

firmou que não tole
rará que a ordem se-

,

ja alterada em Libre
ville por 'um bando
de exaltados e ambi
CIOSOS,' acrcscentan-:

do que o povo do Ga-,
.

bão não deve desner-
---�------------..,.-._,-----

diçar a oportunjdad2' rde converter o país �,'.�:em uma nação prós- 1 ;

per� e te 1�"7. \ �.;� ,"

;,.

ríentação sindical e após a Telefônicos de Santa Cata

entrega dos referidos certí- rina, tem como diretores os

ficados foram, os presentes srs. Dr. Valdir Velloso pre
convidados para um coque- , sídente; A-!4sio Ribeiro se

tal de confraternízação no cretarto: Arno Cunha tesou

Lira Tenis Clube encerran- reiro: a qual não tem medi

do assim o seminário de, o· do esforços para verem

ríentação sindical a qua te- concretizados os seus senhas

ve pleno exito graças ao ou seja õ sindicado de cl�S.
,comparecimento de todos os se.

membros ela Associação. A Federação Nacional co-

Foi enviado para esta ca- mo também a Internacional

pital como instrutor do refe os nossos sinceros agradeci
rido seminário pelas duas mentes pelo envio de'um de

Na noite do dia 29, após a entidades acima menciona- seus instrutores e também
projeção dos çítados filmes, das o sr. Ari José Alvim, pe- pela realização do referido

foram entregues aos parti- lo qual não mediu esforços' seminário, em nome dos
Neste seminarioque teve '

'1cipantes deste seminario um para, o exito do mesmo, mas funcionários da C. T. C. pe o
inicio no dia 24 na séde do' . .

cert:i;ficado de mérito 'por te- -também-clevou -desta capital êxito alcançado.SincC dos Ba.ncáriol? gentll-
rem. assistido o curso de 0- uma" grande impressão ,de E.:: .ao L rnbém de para-

, mente' cedida pelos seus di-
um futuro brilhante para a 'bens os ascocr-dos da Asso-

retores, foram discutidos
d dAssociação mas como tam- d8:;:'iO COVrI, este passo a o

.díversos temas assim corno: t.....--------"'" ,

• bém deixou uma 'grande e que 6'11 breve passe a ser'

! S A IrO R o S () ? 'rnpressão pelas suas qualí- um sindicato de classe, li-
1) Orientação Sindical; 2) It ."

j o O r If, r E Z I 'f1 n dades tanto como instrutor vre > de qualquer ideologia
proteções .Sin.'dical; 3). Mo.v. ��) jJ ,li i » (J •

como também como um ex- política e patronal.Sind. Brasileiro e Movi. Sind _�,_,. _
"

-

celente ámígo. A atual As- "ETERNA VIGILANCIA
Internacional: 4� O Traba'

sociaçao vProfissional dos E' O PREÇO DA LIBERDA-

E!llpregados em Serviços DE"

Carlos Luiz Paim sob o auspício da LC.T.T.

fônicos de S. C., que 'em bre·'
ve passara a sindicato ·de

classe, com conferências sô

bre a função do sindicato e

. de seus associados na viela

do empregada e do emprega
dor.

lhador e a Previdência So

cial; 5) Administração do

Sindicato; 6) Finanças Sino

dícaís; 7) Orientação Políti
ca Sindical e Penetração Co

munista: NOS Sindicatos; 8)
Contrate Coletivo de Traba

lho, encerrando com a pro

jeção de ,dois filmes soare

sindicatos americanos que

mostra. o que é um sindica

to e sua função na ernpre-

��''I
I.

C01IFEWOH1:U o�liour� Mil
DHliAV,

Pua: franr,llco !.. ., "''', II 'I ta

ç Interríacíonal Correios Te·
Realízou-se .nesta cidade· legrafos e' Telefones) 'um

no período de 24 a 29 de Fe- seminário de orientação sin

veíreiro, sob o patrocínio da dical com o intuito de .íns ..

F.N.T.E.T (Federação Nacío- - truir- os membros da Asso'

nal dos Trabalhadores' 'em 'dação Profissional dos Em

Empresas Telefônicas) e pregados em Serviços Tele-

sa..

..---- ---------��._-��._;._--

dos

, Q. Centro de' Treinatn�nto para Agr�·
culíores Enltega· Ie r:tJficados'

,
Sábado, dia 29 do corrente, uma turma

• < de, téenicos agl'kQl.as e 'engenheir-os-agrôno�
mos, .receberam seus Certificados da' con

clusão do Treinamento no CETRE, (Centro
de Treinamento para agricultores).

.

'

Compareceu a solenidade o Ministro

Nelson Abreu, como .representante do .Se
nhor Governador do Estado'; dr. Agripa de

Castro Faria's, um dos diretores da L.B.A.�
. em nosso Estado; o representante do senhor
Secretário da Agricultura, dr. Luiz Gabriel;
representante do Projeto Gado Leiteiro, re

presentante Jé� Defesa Sanitaria Animal da

Secretaria da Agricultura, representante da

Federação das Associações Rurais de' Santa
Catarina e também da Associação Rural de
Florianópolis, Prof. Theobaldo' Costa Ja
inundá; eng. agro Alvaro Millén da Silveira
Filho, médico-veterinário Irapuan Campelo.
Bessa, dr. Henrique Berenhauser; respecti
vamente. Tãmbém estiveram' presentes ,'):,

senhores: Irmão Bento José Lopes, dirptr-"j_
do Abrigo de Menores da' Capital; Drofes�()
res do Curso de 'rrf'ln::mdos e treinadas qu>_:
frequentaram o CETRE.

. I

A solenidade foi presidid? "plo Rl10.. Ao final da visita, q,ue decorreu numa das
::JP"l'_ 01!C1UCO OlinQ'er diretor eyecutivo d"1 A- salas da Assembléia Nacional, o Vereador,
CARESC. cerimoniada pelo enR'. <H:11', T .1117. Silva Ribeiro disse: "Mantivemos uma; cor

(;�rlos GaJlotti B�yer. dirptnl' do CK:"T'R,K dialíssima palestra a respeito n50 só das iJn
Em nome do �"'nhor Gnw:�rnador Celso R<>- pressões colnidas nesta viagem, como tam

mos, falou o' Ministro Nelson Abreu. JoO'o bém sôbre a orientação que Portpgal e o seu

após a entrpga dos certifip.::l(1os. O-jl� a('(lr\te- Govêrno têm imnrimido, no Ultramar". Sil
ceu <:lÓ 'fi7lli.::lr o a1:rnol"() 'cordial. oforp('i�o_ e va Ribeiro e o Professor Viana de lVfrrrq_is
t�rnhpm deDois oue f:ll:lr?l'Yl n<; orádores do foram ontem recebidos também pelo Minis-

LI·,cnOi'. ? _- O r.residente do Conse-J..'.J .J...L� (.J ;_,.L-\,.....:...._ -

lho, Oliveira Salazar, recebeu ontem o grupo
de nove paulistas -'- deputados, vereadores,
prcfessôres e estudantes universi.ários - que
visitou recentemente as provincÍ3s africanas

portuguêsas de Angola e MO�;;ri:l� ique. Sala:'
'Z8.r palestrou com as personalidades brasi
leiras durante 4"5 minutos.

.,

tro do Exterior, Franco Nogueira.

EN SE.

ne _,.. Tubario. F la Lauro. Muller, 50 -
'

.. 207 - fone 765.

MATRIZ,: CRICIUMA - SANTA CATARINA
ENDEREiÇO TELEGRAFICO CRESCIUMENSE

,

.. .
.

_

Serviços de cargas.e encomendas entre São Paulo - Sanfa Calarina e Porlo Ale�reFiliais: - São Paulo. Itua Joao Teodoro., 670 - CuntIba Av..
I \.." ,

,Iguaçú 2117 - fone 1.2171 - Pôrto Alegre Rua 7 de Setembr�r: 691 -- fon� 7818 _. FJorÍanólf)QJis J.?J.l� P?ar� Roma. 5
·fone 1479_ - Araranguá Praça Hercílio. Luz, 632 - fone 23 - Laguna R1W Gust�vo Rjchard 514 - fope 131 - Join"liUe Rua Abdo

...,&'-', ..... PARA MUDANÇAS

Suei

Na qvalidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro
blerno sem demora. Em nosso estoque
tocê encontrará - com certeza - a

peça .ou o acessório que procura, a

preço de tabela, gen�ínos, testcdos
em laboratório, garant'idos pelo mar

ca IH. E, no coso de quolquer con-
.

sulta sôbre O seu lntemotioool, tere-
- mos o máximo prazer em a:end$.-!c.

t:tl":PRESENTAÇÕES
fULVIO AI)lf.CCl 721 -

, ESTREITO'

Um terço a vi sf.n oe o rest

em 12 'pr('"ta(I\-<'�', Juro

4lfl .1' "'11 11..... I til

EDITAL
EDITAL Ü� CUF�uCAÇÃO DE

'CONVENÇAO MUNlCIPAL,DO
PARTIDO SOCIAL
PROGRESSISTA

O Diretório lVlunicipal do Partido Social

Progressista (PSP) de, Floris _,-ópolis, usando
das atribuições que lhe confere os Estatutos

partidários convoca, nos termos do artigo 70

dos Estatutos, a:' Convenção Municipal para
o fim especial de escolher candidato para o

cargo de�Pref.eito, na forma do artigo 74 dos

Estatutos. .
'

A Convenção. reunir-se-á no .dia 15 do

mês de março de 1964, às 20 horas, à Rua

13 de Mala. �a Séd� do Caramurú R.F.C., no
Bairro da Prainha, neste ).Vlunipípio de Flo-

rianópolis.
-

Flori�n6po1is, 2 de lVI<:lrço de 1964.

Bras de Abreu
Preso do Diretório lVlunicipal de Fpolis.
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',.- Em Florianópolis o Reitor Elyseu Paglioli-

Reitor iElysen P.aglíGli, que
chegará na tarde de' heje �'
Florianópolis, em avião es

pecial, precedente "de Po�
to Alegre.

E íreqad _ Pia o' Piloto d ni'lersitário e do Proieío da' -seo a
plantas, ,gráficos, painéis, PROJETO DA ,ESCOLA DE
quadros ilustrativos, etc. ENGENHARIA

,

Como, se sabe, o; referido
plano, elaborado- pelo De
'partàmento de Obras da',
URSC, será entregue ofi.,
cialmente, na noite de he
je,

-

ao Reiter Ferreira Li.
"" �.

Homenagem as Industrias P-ion---,eir-as 0-.�,§J!!AP�
/ 'de Sir IIta, .' Catarina Fl��;;�:,�������;e ;;�Çc:�;4

RIO' 3,- ',(OE) O ex embaixador Alvaroprograma social está sendp
elaborada pelo referido pro- Lins regressou hoje a Guanabara, procedeu.motor que mais uma vez .

de narl d V C
'

reunirá os homens de in- te de Cuba, on e participou o . oncurSQ
dustrias do nosso Estado. .Literário das Casas das Americas. Falando à

imprensa," informou que 25 Nações ,partici
param no Concurso e que o brasileiro Odu
valdo Viana Filho; conquistou o, prrmerrn

prêmio de teatro.

e Engenhatla Industrial
Após a Aula Magna, erige

bheiros e 'arquitetos do De

pa�tamento de Obras da
Universidade' do Rio Oran-
'de do Sul, farão detalhada
exposição sôbre os detalhes
do Plano Pilõto do cenjun
to· "Universitário àa Trin·

" -dade, com a exibiçãO de

dustríal, com todas as suas'

especificações e\ que será
edificado 'no,Conjunte Uni-
versitário. }

,

�'-'-,..".�-,;,'�!LCONvITE AO POVO

versitária a USC está con.
vidando, além das autorida_
des, professores' e estudan."

tes, o' povo em geral, face a
ímportãncla do' assunto Sôo
bre .o qual versará' a AUla
r:V::agna, proferida pelo' Rei
; or Elyseu Paglioli.

Outro trabalho, realizado
pelo 'DepaTtamento de
Obras da. URSC, e que será
entregue na noite de hoje, é
O projeto dos edificios da
Escola de Engenharia ln-

.--

'�''''''',.,
CONJUNTO UNIVERSI.'

TARJO
Para a Assembléia Uni-

ma.
'_'., -_. -'"--- . , '_ .. __ '

_

Est'á marcado para o pró
ximo

.

dia treze de junho,
nesta Capital, mais -uma

promoção inédita, organiza
da pelo nosso cronista so

cial Lazaro
r Bartolomeu,

que reunira na data fixada
as industrias pioneiras para
um 'jantar festivo a fim de

prestar uma homenagem ao

pioneirismo da índustría
catarinense. Segundo fomos

informados pelo promotor
que' aproximadamente cín
coenta industrias estarão

. inscritas no seu levanta
',menta que ainda não termi
nou. Informou também que
as esposas dos ,dir�tores das

índustrías anotadas, serão
convidadas suas dds. espô-'
sas, já' que o dia do aconte
cimento é dia dos namora-

dos. Três oradores serãoA Aula Magna do corrente
convidados _ o nrimeiro

ano será ministrada .pelo .

'

falará em seu nome e em

nome deste Matutino, o se

gundo em nome das índus
trias e o terceiro, ainda

'não ,escolheu. Diplomas e

Medalhas' Honra' ao Mérito,
serã6 conferidas aos Pio
neiros. Para aquele dia um

Crise
'

Indía ,Paquistãü Continua
NOVA DÉLI, 3 (V.A.) +: uma declaração lida ante o estão 135 mil pessoas de fa

O Governo da União Indía- Senado pelo l\1:inistro de. mílias crístãs..

�;��:::�i��f: �����I:�;�}�-E-,,-.-r-'-,-9-'-.-:--,-A....,·�"
-

,-,--n--n--e--,-s-·-'--(--::�=,':--u--a--I-'=b-.--e-.-I-r-,-t-o��
nista,declarbu ontem o Mi- P�quistãoO�"ie�tal serefu-

A'NIVER''SARIO
'

nistro da Defesa da índia, graram na 'Indla desde 18
,j,

'

.Y. B. Chavan, em discurso de janeiro último. A mensa-
'

,
,

'pronunciado na Câmara de gem ele Nehru acrescenta,
'

.

Deputados, Mais tarde, em que, entre êstes refugiados, . "

o Professor João David Ferreira Lima, Reitor Magníüco
.

da Universidarle de Santa Cn,ta,l'''''''
Com a presfnça do Go- horas de hoje, no Teatro

vernador Celso Ramos, dos Alvaro de Carvalho, a As

Reitotes Elyseu Paglioli, da sembléia Universitária da
Universidade do Rio Gran- USC.

de do Sul e João David Fer-
'

reira Lima, da Universida

de de Santa Catarina, altas
autoridades, professôres, es

tudantes, realizar-se-á às 20

AULA MAGNA Embora tardiamente, es

ta fôlha não poderia deixar
de registrar a passagem do
aniversário natalício· do en

genheiro Annes Gualberto,
Secretário Executivo .do
PLAMEG.

'

,.1'1.

Brasileiros Visitam Salazar
, .Lisbôa 2 COE) O presidente do Cónse-

.Tho, Oliveira Salazar, recebeu um grupo de
nove paulistas, entre os quais, deputados,

d- f t d
'

t .. Homem avêsso à publící-verea ores, pro essores e es u an es, que dade, a data de ante-ontem,
..visitou recentemente as provincias Africanas - dia, 2, transcorreu como

P tuguesas de Hangola e Moçambique. O o�tra qUalque,r, em seu ga-ar
-

bínete de trabalho e no re-
ministro 'Salazar conversou com os brasilei- cesso de seu lar.

'

Figura bastante conheci
da em todo o Estado, com

larga fôlha de serviços pres
tados, tendo percorrido vá
rios e importantes postos.
administrativos, o Dr. Annes

Gualberto,« por onde quer
que tenha passado, sàmente."
deixou amigos e admirado
res, mercê da sua capacida
de de trabalho e da sua '

dedicação à causa pública.
Companheiro de Nereu e

(C::elso há longos anos, cha-

A·'
..

O
-

.

·

d
mado pelo governador CeI:

V I iiu ' esapare,
'

c I ,O :�u Ra:��efa:l�:ci��m���cia�
mente na Pasta da �Jiação edos tro britânica de inquérito
depois no Plano de Metascontinuou suas investiga-
do Govêrno, tem tido uma

ções. Os dezessete '.' cadáve-
atuação do .. maior destaque,res

,"

encontrados : -':e�vàrrl , f-
•

•
..

, J""" i .'

. ,�pe_c.,.i'alm�nte, 'no PLA-
'perto dos, �,<:le!'t!�",",fl&,'-)'.' �, Glo "

... - MEG,. que é a vigá mestra
aYfãb (e maÍ edber�b!s; ;pel�; da atuãl administração" o

n�t�.,t 'J;leus rostos' "estavam engenheiro Annes Gualberto
[1��t;.!J J -

ddestlgur�_d()s e ,desnudos os vem desenvolven o uma
i' '-,

atuação que o credencia co-

mo administrador, si,ntoni
zando perfeitamE;lnte Icom o

chefe do Poder Executivo e

contribuindo de forma deci
siva para a recuperação ad

ministrativa do Estado, nes
-

'ta arrancada' desenvolvi

m�ntista.

.Celso Ramos .Ínstala Faculda
de de Edu�acão Estadua�,

"�
A Faculdade Estadual de vernamental, ressaltando o

Educação, segunda do gê- quanto a mesma vira ao

nero no País (a primeira é encontro das nossas rieces-

a de Brasília); foi solene- sidades de formação d'e um

professorado capaz de aten

der ao problema de amplia
ção de nossa rede educa

cionaI. ros durante quarenta e, cinco minutos.

debate:programa-64
mente instalada pelo gover
nador Celso Ramos, no dia
2, contando com a presença
de grande .número de auto

ridades, educado�es
'

e alu-

Câmara .Júnior
Diretor os anais da IX Con

. verição Nacional de Câma
ras Júniors, realizados -

pela
Câmara Júnior de Porto

Al.egre,
Como se sabe, Porto Ale

gre foi palco do importante

Conclave.Admissão de novos mem

bros, foram alguns dos pro

blemas tratados na reunião
de ontem, que- se prolongou
até a uma hora' de madru-

.gada de hoje.
1

Na mesma reunião foram

apresentados ao Conselho

,

Na noite de ontem, sob a

presidência do Dr, Antônio

Grillo, esteve reunido o

Conselho Diretor' (ia Câma
ra

-

Júnior de FIOl'lanápolis,
debatando entre outros as

suntos o programa d� ação,
para o corrente aJ?o, ;

Como se sabe, a Cãmara :

Júnior de Florianópolfs roo

lízou: há poucos' dias á' prf
meira reunião plenária' do

corrente ano.

Foram, ainda debatidas
varras moções que serão' le
vadas por Florianópolis a

nra. Convenção Estadual
de Câmaras Júníors, em

Joinville.

nos.

Uma das,mais impo rtan-
tes realizações. do atual go
vêrno no setor educacional,
o novo estabelecimento de'
ensino superior contará
com um Curso Pedagógico
oferecendo quatro espocia
lídades, além de um Centro
de Estudos 'e Pesquisas,
com as mais amplas dna
lidades.
Ao ato usaram da palavra

o professor Osvaldo Ferrei
ra de Melo, assessor de
educação do PLAMÊG, o

titular da Pasta de EdUca
ção, professor Elpídio Bar
bosa, que proferiu a aula
magna e o' governador Cel
so Ramos.
Todos os oradores foram

unanimes em acentuar o

alto alcance da medida go-

destroços do avião e,

corpos pôs têrrno a cuma 'in

tens� operação de buscas

na qual participaram aviões,

helícópteros, barcos e gru

pos terrestres.
1- �

.: I

�� I �
:,i ;4'1'!n:�;I;pilI1:; n;� �" n', :<:' ,\E':n íhnsb'tllck;' 'Á1':tst'ria; os'
restos mortais de 17 dos 83

ócupantes do quadrimotor
"britannia", que caiu sába-

VALLE TAl-IOE, Califór

nia, 3 ('V.A,) - Um helícóp-,
tero localizou ontem os des

troços dispersos do avião

da "Paradise Aírtínes", que

'desapareceu 'anteonterI?- sô-

bl!�"c:i" 1�,q;Q;�:J.j1pt;l,:dqgJ. ::9A�IW:�
, tk: ' i� :'�itlHb � ! ' rí�ss�géirlo� 1 ; I:�
bordo,

'.

Não houve sobrevi
ventes. O apan;lho foi loca

'líZf\do numa montanha a

oeste 'de' Genaa, Estado de

IHa. Convenção Esta-

Dia Penamericann será
)tolÍ�'�orado ã 14� de abril.t; . ' '

Wa'shington -3 (OE) S�rá comemorâdo
no dia 14 de abril o Dia Pan.ameriéano. A
Semana Panamericaná será de 12 a 18 da
quele mês segundo comunicado emitido pe
la Casa Branca em Washington, evocando ::l

liberdade da 'Organização dos Estados Ul1:i-
dos. Diz o presidente Lindon Johnsol1 em

declaração que os problemas mutuas das di
ferentes repúblicas d�' Continente, \ devem\

ser resolvidos dentro de -'slJ,a esfera de ami-
zade e compreen,são.

dual de Câmaras Júníors,
que será realizada em Join
ville; alfabetização

-

de adul
tus, pelo sistema Paulo
Freire; Ia, Semana Interna
cional de Florianópolis;
IIJa, ,Feira do LIvro; confe

rência do profe:;.::;or Lldio
Martinho CaIlado, sôbre o

programa TV Rádio Giná��o;

corp0s. Preve-se que a iden- ,

tifica9ão ser� trab_!tlhosa e

, ,se recórrerã, pára . .isso" aos
servicos da', Interpol.· As

oTJera�ões , de busca, inter

rompidas ao anoitecer, se

rão reiriiciatlas., hoje cedo.

do nos alpes austríacos, fo

ram retirados ontem pelos
grupos de recolhimento. En

'quanto isso, a' comissão aus-

Nevada, cêrca 0.e 80 quilô
nlp.1;ros ao Sul de Reno. Um

informante da- Fôrça Aérea

ColégiQs Paralisados em ���:�e:u:ã� a���� tr:�s���
B I H'· t 'Um pico da serra Nevada,

e o GrllOn e " TJflr margem de' apenas

B. H· �)'
,

. -:1,
,.'

" • ' , séte ou oito metros. A mor-

,

OrIzon t�, t,) .(OE) ,"- qQleglaIS �portan - '. te dos 85 californianos ,ele-do cartazes _impe<;liram· o Jq:qcionamento dos vou para 246 o total de
"'

'

" mortos em recentes desas-cOlegios partículares� erIl: �eu 'pri1?!E?ir.o dia de
'

tres de aviação. Oitenta e

'aula: Os proprÍetarios tinham a�k-P1ado que três morreram .perto 'de

as port�rias 'd<;> minisb'o da educaçaü conge- \Innsbruck, Áustria; 58 nola.odo as anuidades- não seriam' respeitadas� lago Pontchartrain, em No
va Orleans, e 20 no Japão.
O avião que conduzia turis
tas de San José, Califórnia,

,
, Arcando corp. o pêso

maiQr•. COIl). a �rançie res

ponsabilidade . de arrancar

Sánta . Catarina da estagna
ção .e'fi que se ellGOnt:r:,ava,

.

o' Dr, Annes Gualbertõ, cer-
,

cadb de sua equipe file téc

nicos e assessqres, vem cor

resp.ond�ndo plenamente a

confianç'a nele depositada
pelo ,governador Celso Ra

-�os e pelo ).Java cata�inen-'
se.

Uma rede de Inf�ltração' �dl)1unista
D'entro dos Serv'iços Secretos.

dos -Estados Unidos
NOVA YORK, '3 (V.A.) - bário "Newsweek" infor-

. Um ex-agente da polícia se- mou que o fugitivo soviéti
creta soviética, "KE KGB", 'Goleniwski, de 41 anos, na

revelou às autoridades, nor- co Yuri Nossenko forneceu'
te-americanas a existência às autoridades

'

norte-ameri
de uma· rêde de infiltração, canas, uma lista de cem

comunista dentro dos pró- pessoas (homens d� negá
prios serviços secretos dos cios, jon'lalistas e funcioná
Estatlos Unidos, a Agência rios) que, 110S Estados Uni-

dos e no exterior, traba
lham para os serviços sovié-

----�--_._------_._-----:--."

.....

Rei da Grécia tonfinua PÚnan:do...
I.' .

ATENAS 3 (UE) .b Ptindpe .JoãO,ear-
, los de Bordoun, foi '_chamado' a Aterias 'em.

vista dó: estacto \ dê sàúôe do 'rei" Paulo da'
Grecia que teve seu estado de saúde agravado por umã 'emb�blia pulmonar. Foi !:ecebido
por sua espô:Sa� 'Princesa 'Sófià � DE'lo prin-'
cipe regente Consta�tino.

"

Por tu�o isto, deixamos,
nesta pequena notícia, os

n-ossos' votos de perenes
felicidades a êle e a' sua

-dignissima' famílía, certos

de que :-�ontinuará, ,como

,

até, agora, a prestar, servi

ços a sua terra e sua gen·
te: J'

para, os cassinos
.

às mar

gens do 'lago Tahoe, espa.ti
fiu-se contra uma monta
nha de 2.610 metros <ie_ altu- �.

Numa fôlha carioca leio o espanto que o Brasil
causa a uin visitante francês:' Aqui os senadores dão
tiros, os generais fazem discursos, o presidente prepa
ra a revolução e a oposIção defende a ordem constitu
cional."

ra, cêrca de 36 quilômetros
da cidade de Carson. Central de Informações y o

Departamento de, Estado, é
. o

.

que aÍirma 'o "New York
A fôrça 'do impacto do

Journal American", num ar
aVIa0 contra a montanha

tigo publ.icado ontem. O
foi tal que a, roda diante'ira

agente em questão é Michel
do a!!larelho ;foi projetar�se tural da Polônia, que pas-
do nutro lado do pico mon-

O'd t
v

-

. sou para, o' CI en e em
tanhoso. O encontro dó:; 1961. Por sua vez" lo sema-.

ticos.

--------------.....------��

Fretes Rodoviários Aviso a Praça
As empresas de transporte rodoviário

de carga, que operam nos
-

Estados de São

Pauló, Paraná, Santa Cata�ina e Rio Gr�h-'
de do Sul, filiadas ao SindIcato das Empré-
,sas de Transportes Interestaduais de Car

gas do Estado de São Paulo (SETICESP) e

Associação dos Proprietários \ de Emprêsas
Rodoviárias de Cargas do EstÇldo de São
Paulo (APERCESP) comunicam ao Comér
cio e Indústria que :a: partir, de 1. de' março
último efetuaram um reajust nas ar'f�s
que VillhiÍn JIúlútendo desde setembro de

. .. ...

,.,

-lUi, '

;;' .... �.:' �, �f?:-: ,�'.�_ ...
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Por associação de idéias, lembro-me de Prei ,José a

conta_r ao sau'doso dr. Nereu Ramos passagens da sua

vida no alto Amazonas...pe ano ém ano, quando não
I�ais, voltava, aos vilarejos para ,batizar pela manhã 6

fazer casamento's, à tarde, Os pares de' noivos - 'con
tava ele - eram de irritar: moça bonita -só casava com

homem feio e vice-versa, sendo muito comum a dife
rel'lça de côr e de raça entre ambos: preto com bran- ,

,

ca, I01,!Í"a com mulato, morena-índia com alemão".
-Com as dúvidas de que tanta mistura e confusão des
sem eerto - confessava humilde - assaltara-o muita
vez a id,éia ae ,reunir préviamente' i os nubentes ,todos,
à frente da capela, obrigá-los a desmanchar os noi
vados e" depois, formar novos pares, pelo critério das

, afiniclares físicas e raciais, casá-los e mandá-los em-
,

bora.,. '

.��t�.
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Johnsol1 apoiará � libertação
cido de que os exilados
cubanos lutam pela demo-'
cracia não sàmente para
Cuba, mas para tôda a, Amé
rica. Adiantou que todos os

grupos de re[ugiados cuba
nos têm de unir-se para lu
tar contra o regime eas!
trista. Disse que os comu

nistas cubano estão. envian
do armas

Conta a história q_í.!e Pirro, rei d.o Epiro, depois de veÍl
ceI' os- romanos em Asculo, comes'sou aos seus generais 'que
COI\[ �'lAIS UMA VITORIA COMO ESI§i.A ESTARIA. PER.
DlDO., Dl" f;:rtf1, o triunfo lhe custara os olhos da Gara. E
poucos 3nos depois, em AI'gns, era bl't:!!Jo pelos rumanos e
mlJl'ria �Tíiima de ama velha que, do alto' de mi! telhado,
IJJe atirava um caco 'de telha à própria.

W A L T HA N, Massachu

setts, 3 (V.!A.) -" !VIanuel
Un;utia, Ex-Presidente de

Cuba, deçlarou, ,anteontem,
estar, corlvencido' de que O

Presidente Johnson apoiará
a libertaçã-R de seu país� Ur

l'utia, que qeverá pI/anunciar
UH1a confel�ncia na Univ�l'

cida-
Go-

QUEM ONTEM ütrhu O I)EFTJTADO FERNANDO
YH��_;_':.':'_; �--::,'::Y��_::-':::'l.�'�"':::E P:C:'A RÁDiO PODERA 1'ATICJ.
i\.R-J;-HE. P 'lA FM,TA. m': UNHA, ,E CL,I\,RSE; mI/r FIM
"CfTrco ALGO SET;,IEl,iLiNTE COM o DE pmRO.
''A yAlHi\ÇAO : !ljeto LANÇA!?O
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