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Coréia violenta: ,
I

SEUL (Coréia) - 3 .(OE) ,- Cêrca de
20 mil coreanos e mais 10 mil 'estudantes

estão realizando manifestações cinte o Capi
tólio, no comêço da avenida que conduz ao

palácio presidencial em Seul. As manifesta
I

ções _ são contra o Presidente Par Chung
Lee,' que tem seu palácio guardado por íôr
ças militares fortemente armadas. Em seu

avanço contra o palácio, à massa popular
conseguiu transpor barreiras militares e a-'

poderar-se de vários caminhões do Exército

coreano. A luta tende a a/gravar-se não se

sabendo, ainda o número de feridos.

BUENOS AIRES, 3 (O'E} --- A Confederação' 'Geral
do'Tl'aha.lho, inf.ormou que mais duzentas e seíenía fábricas

?:rgenHna,s, foram ocupadas pelos operários. Por oulro lado,
loi' apenas pareial a paralização �os transportes coletivos,
con:Í DS trens. n!\ibus e táxis funcionando normalmenle.

�----------�--------��------�-�----

Novas cassações vao

Quinze

'-

•

dia.�' . surqu
, RIO, 3' (OE) - Fontes de Scgurança Nacional a

bem ínrormaoas adiantaram lista definitiva de cassações

.que .será enranunhada "na�. .de .mandatos e suspensão
próximas horas ao Conselho d€ direitos pOIi,W;os, A lista

/.

Divida Externa:
ESTUDOS PROSSEGUEM,

'LONDRES - 3 (OE) - A(, Missão
Econômica brasileira chefiada pelo embaixa

,

dor Sette Câmara, prossegue suas conversa

ções com as autoridades financeiras britá
.

nicas- .,i sôbre 'o; reêscalohamento da dívida
"

,
'

, externa 4�· .I:lr-,a��l/, cl\"JYI;i��ão brasileira, po-

der� retgr'Mht�lS�'�';���ó' a Paris.

. ,

EUA não vão enviar tropas
a Tailândia

( ,

WASH:t:NGTON,3 (OE) -

O Presidente Lyndon 'John
son d!'l,clarou Ihoje que a,

importância da conü'l'ência
de Honolulú é vital as rela

,;ões entre os EE,UU, e o

Viet.nam do Sul. Afirmou

todavia, que os EE:UU. não'

pretendem enviar tropas a

Tailândia" a não ser que ês

se pais faça pedido no mes

mo sentido,

Notíciasj da Marinha
Avisos aos Inativos e Pensionistas do Minis

tério da Mari�ha Vinculados ao Comando
do 5. 'Distrito Naval.

A nartir do dia 5_de ;unho (exta-feini)
às 09,OÕ horas, t�rá iníci� na Agência da

Banco do Etado do Rio Grande do' Sul S.A.

o pagamento', referente ao mês de maio do

éorrente ano, para os in'ativos e pensionistas.

mR��!ÇO��:��!r������::!!�i:���:�:���'�1�i�J�i
Incendio lidade as reiaçoes diplomáticas entre o Bra- municou oficialmente a Chancelaria mexi-

� sil e 'o México. O diplomata mexicano Ro- cana, que o 'Se�retârio Otávio Berêllgu:�l'i�'?I
Debelado

-

berto Diaz, esteve no Itamaraty para comu- César, ficará na ausência do embaixadii-;
SÃO FRANCISCO DA_ CA- nicar que fôra. oficialmente designado en- encarregado de negócios na embaixada �;'!ftó

LIFóRNIA, 3 (OE ) ,- Já carregado, de negócios de seu país, junto ao Brasil no México.
foi debelado o íncêndío'[oue Govêrno brasileiro na ausência do embaixa-

'

.

'

.

.
'
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norte da Califórnia. 'Ne
nhum dos 50 fogú'áés que
se encontravam no hangar
vizinho, sofreu danos. '" Os
estragos causados nas • ,ins
talações amda não foram

,avaliados, porém não impe
dirão as operações lfa :Ba

se.,

União de' Estudantes. Libertada
.

pelo DO P S
SÃO PAULO, ,3 (OE) - A

,

sede da União Estadual dos
Estudantes de São Paulo,
foi finalmente .Iíberada pelo
DOPS. O prédio havia sido

interditado às vésperas do

movimento revolucionário
de 31 de março, I e sua fa-;

chada, assim corno vidra

ças, haviam sofrido de

predações.

Inquérito na

Marinha
Prossegue
RIO, 3 (OE) __: Perant� a

comissão de inquérito que

investiga atividades sub

versivas na Marinha, pres

tou depoimento hoje o Ca

pitão de Fragata, Álvaro

Soares RodriguE's de V�,�
('�elos;- '!ror' outr? .

j�, �:).
foram -'T)rêsOs os dmgente�
do 'SindiC<itd dos Ferroviá>

. d Leopoldina Herval'
duais vereadores e cente- nos a

,

"
,

'nas de outros' 'nomens pú- Aroeira, p'psé 'LU1� ReIS
_

e
,

. "." M t Serao
blicos A lista deverá atin- Jose Pereira o a,

- ,.,
,

.

o esta se-

gir mais de, quinhentos no- mterrogados �n a

que deverá ser dada a divul

gação antes do dia 15, é
r composta de seis sanadoresr
oito deputados 'leõentis:

três Gov�rnador,es, P.re.ff)i-.�
tos, parlamentares esta-

,

mes. mana.

Aluis'io 'Alves vence
:t",f. "tentativa udenista

NATAL -' 3 (OE) O legislativo do Riv
Grande do, Norte rejeitou por vinte contra 9

votos a tertatlva da báncad�, ..udenista .

de

submeter o governador -Aluisio Alves ,a in

vestigaçâo. ': O governador Potiguar deteve

uma vitoria também quando o plenário ele

geu a mesa todos os can�idatos da �it.uaçãn

RockefeHer teria sido derrotado
LOS ÂNGELES - 3 (OE) -,o Sena

dor Barry GoldWatter anunciou na madru

gada de hoj� I{u,e' havia derrotado o Gover
nador Nelson-.Rockfeller, pas eleiçõés J

pre..

sidenci�üs primárias do Partido Republicano
O sr. GoldWattér, baseou seu otímismo em'

cálculos telefônicos feítos,.pouco maiS de
uma hora depois do encerramento ela vóta-

...;

çaQ.
RUBENS ,DE ARRUDA RAMOS

Aniversário da ,Morte de João XXIII
Cidade do Vati�an.o � 3 (OE) Uma

�érie .
de cerirp:Ô:hias, assinala hoj e a "passa-'

gem_ do" primeiro; aniver:sário ,da mort� do
Papa João XXIII,. o iniciador do moviment�
de unid�d� cristã e "dé 'modernização da Igrr
ja Católica. Seu sucessor Paulo VI, benze1j
o' ataúde simbó,lico depois da celebração Q2
missa fúnebre'. Missa� idênticas, �ão oficia
das hoje em todas as igrejas do mundõ.

------,--------------------------------------------------��---------�--

O TEM P o (Mrtenrológico)
(Síntese do Boletim Geometeorológíco, ,I

A. SEIXAS NETTO válida até às 23,18 hs. do
" dia 4 de junho de 1964

Frente fria: Negativo; Pressão atmosférica mé'
1029.0 Milibares; Temperatura média: 18.7 Centig
dos; Umidade relativa média: 88,9%; Pluviosidade
,25 mms: Negativo - 12,5 mm: Negativo - Nevoelr.
- orumas - cumulus esparsos - Tempo Médio:
Estável.

I

'Moscou 'x Pequim
MOSCOU, 3 (OE) - A

'S·%S%SS%S�%%$%S%S%SS%SS%%S$%%%SSSSSSSSS%S�
Bnisileiros. Para. enganar os

ingê-II'
União Soviética voltou hoje
,a acusar a China de pro-,

nuas, os co��nistas chegam ao abs.�rdo dE mover uma c'lmpanha de'

dizer Que a lIberdade �o homem nao tem Chantagem subôrno e calú-'

nia, para dividir o campo

importância, e que o importante ,é o seu comunista mundial, e for-

bem estar. Pois bem, como vivem então os mar um bloco próprio lide-
, rado por Pequin_ A acusa-

pOVOS que perderam sti.a liberdade nos paí-, ção está contida no PRAV-

ses comunistas? Vivem em, condições de DA, órgão opcial do Govêr-
, no soviético.

sub,;,.desenvolvimento; e isto até mesmo no

caso da Rússia, onde a ditadura comrtnista
existe há 50 anos. Ap.enas um reduúdo nú

mero de comqnistas r\lssos, os donos do

partido, têm automóveis. A maioria do�
Brasileiros não possue automóveis. E, grü·
ças 'à liberdade de trabalhar \ e progrédir
milhões de brasileiros poderão vir a pos
suir automóveis riêstes próximos anos.

Colabore você também. na consolida-
T:i'c'q

ção e saTvaguarda da Democracia, �u-
lando ;::j arâo D�fasta dos comuni
:! " "-4"_';-

. ,

�����.:..
-

.t!.,?:�....._"''l!f

Advogado estuda' a libertação
de

. presos politicos ,na
WASHINGTON,3 (OE) - dias com c Papa Paulo VI, ----------------'-__,;---------------------;..,.

para estudar um novo pla-
James Donnovan, advogado no de libertação de prisio- Conlrebande de p,edrasnorte-americano que nego- neiros políticos, detidos nos U -

ciou a troca do piloto Po- países do bloco soviético, RIO, 3 '(OE) ,..:_ O Presi-
. wer abatido P<:l. Rússia a Foi -também o advogado dente do Sindicato Nacío-

. I -

bordo do U·2 pelo espião Donnovan, quem obteve a

soviético detido nos Esta- libertação dos anti-casrr is
dos Unidos anunciou esta tas feitos prisioneiros na

manhã em Washington; que fracassada invasão da baía
se ,�ntrevistou há poucos de Los,Cochinos em Cuba.

URSS
nal de Comércio Atacadista,
de Pedras "Preciosas, infor

mou que o contrabando de

jóias, atinge cifras impres
sionantes, provocando gran-

.' AvJão C�tin�.a De.sap�f_ecido
COm 3 pessoas

RIO, 3'. (€)E) - Até a�ra' to ' vasculharam '

��'�'t J.yti{)lstroJalõ,.�5Pbr,e a' (

situação flnanceira,
SÃO PAULO, 3,(OE) - o os pontos em que 'se faz

sr, Roberto Campos, Minis
tro do Planejamento, expo-

I

não foi encontrado nenhum
vestígio do, avião PT-aUS,
que desde o dia 24 de maio I

'ultimo está desaparecic'o na

rota entre
,

Guiana Holande
za e Belém, Aviões do Ser

viço de Buscas e Salvamen-

áreas da região,mais necessário a coopera
ção da iniciativa privada,
Na oportunidade, o Minis
tro da Fazenda sr, Otávio de

I '

Gouvêia Bulhões, fará uma

exposição sóbre. a situação
Iínanceira 'do país,

rã hoje, perante as classes
produtoras de' São Paulo
os ,planos do Govêrno para
o hiênio 64/65, ind1c'lndo

\,

.

Aproveitarrlentp de Sete
Quedas em Fóco

,

, 16 Países vão:'pàrticipar' do
tõ:rneio O'impicn de TóquioRIO - 3 (OE) - 'O Itamaratv iniciou

o exame da questão do aproveitamento do .

Tóquio - 3 (OE) P�ra o torneio Olim-

potencial hidro-elétrico de 7 Q d '1 pICO de futebol a ser reahzado em outubro
ue as pe o

T -

. " . -

d
- .

Brasil e Paraguay. O assunto: segundo in- ..en; �qUlO: as mscriçoes e�erao ser fe�tas
formou-se hoje, deverá ser submetido a con .. ,ate ��. de Julho ..Nc: oportu�Idade, os países

sideração .do Presidente Castelo Branco. c1a�sIfIcados epv�a�ao ,tambem o nome de
------ --'-__'� arbl�ro que partIcIpara do certame sendo

Aumento do Funcionalismo nâo será que as inscrições 'serão encerradas em agos-
I to. Dezesseis paise; participarão do torneio

aprovado antes do fim de junho Olimpico terão conhecimento da tabela dos
BRASíLIA, 3 (OE) - o' nir"s� est<:l. semana para jogos a �rês de agôsto do ,sorteio. que, será'aumento de venci�1entos do

I

aprecíar a mensagem go-
funcionalismo c i v i 1 da vernamental sôbre o au- efetuado em Lousane, Suiça. O torneio será
União, não deverá ser <ipro- menta do funcionalismo, \ entre 18 a 23 de outubro em Toquio.
vado, pela Câmara antes do
fim de junho. A informação
foi prestada pelo cieputado
Paulo- Sarazate, 'relator' qa
matéria. Frisóu 'que a co

mis�ão especial deverá reu

:Estórias piegas do sr. Viegas
_' III '

mandou às favas sua iniciativa de solução
alta pal'a a politica municipal de Florianó·
polis, trocando-a pelo fragil deleite de dano
çar no plenário' da Câmar�, à'Gigi da Man·

Queixa-se e lamenta-s� o senhor Vie· gueira, aos berros de que VENCÊRA O
gas, nas, suas e&tórias piegas, que, com a CANDIDATO DOS RAMOS!

, revolução, ,o seu partido resolveu fazer Burrice faria o P.S.D., se depois dissQ,
uDla tregua política no Estado, para pro- ainda desse ao. se�hor Viegas crédito para
pôr, posteriormente, por seu intermédio, falar ou propôr em nome ,da U.D.N.
a eleição, eclética da Mêsa da .Assembléia. S�ri�l o mesnlo que ir à armadilha para

Se o seu partido assim jJensou, pensou deixár-se prender pelo pé!
certo. Mas errou no agente da proposta. A U.D.N_ catarinense não é um partido

Igual pensalneilto, alguns meses autes, 'de primários ou ingênuos. Para tratar.
fôra externado pelo mesmo sr. Viegas, com, a situação, 'de assuntos políticos do
na qualidade de presidente do diretório Estado, eni termos sérios, sobram-lhe no·,
municipal da U.D.N., com relação à polí- mes de estatura.
tica da Capital e à eleição do seu novo Por que valer-se de um RAIVINHA, de
prefeito, luarcada para outubro deste ano. um fofoqueiro; que chegará s'empre de pé

Sua proposta foi superiormente acolhi· atnís, querendo lograr?
da no' P.S.D. - partido sempre e invaria· 'O lug'ar certo desse agente E'rrado. será
veImente· majoritário na Callih!.l. na ,COMISSÃO DE COQUEIROS, ao lado

.A�uiHdavam-sf' as demarches seguin- do conspícuo colega De Patta, do' cerebral
tes, à resposta positiva que lhe enviou () dr. Bulcáo Viana e do temeroso SENA·,
dr. Aderbal R, da Silva, para uma solução DOR Alcides Ferreira, em assembléia ge·
harmênica e alta do problema sucessÓrio raI e pel'manente qe DEpODURISMO ,PQ'
municip..lI, quando ocorreu' a eleição para líth�E
a presidêneia da Câmara de Florianópolis. ,i;lK, ou ao microfonE' da "DiÁrio da l\'la·

O episódio, <lue é recente e conhecido, nhã", emissora agora erigiria em pioneira
veio poi a nú que a proposta do sr. Viegas, da revolução - o qüe me 'traz à lembran·

•

no �ocante Il sucessão .... '110 executivo; não ça a última vez que ª' "SClltp( tran!'mitindo
,

era 11em séria, 'nem honesta, nem leal. os berro, (lo sr, Leonel Rl'inola, )JreS'�,r;"l.9 ,"

'j Usando d.e. uma fragilidade humana, OUTRA REVOLUÇÃO e ata,eando o g"". ".i

" ;,. nesS,a ele,ic�n ,'�,� .:âmú'a", o s�nhor Viegas nador Celso Ramos,
! '�,� .-.'.

Suspensas
Municipais

RIO, 2 (OE) - -o Tribunal Superior Eleilorál suspen
deu até 9 de outubro dêsle ano, a realização de eleições mu·
!1icipais em �I')do o lerrilório nacional. ,A decisão foi conse<

�uência da r.�msulia iormlllada pelos �T�ib�nais Regio�àiJ
, ",i

'

" "

de vári(!s Eslndos. \' ',i,

"

'

as' Eleicãest-
, "

pelo T S E

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, Noivas em Desfile" f uma noite em black-fie no Ouerência Palace dia 6 próximo, sob o alto peirecinio de Jane Modas, pró do Asilo São Vicente de Paula.
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! NICO:SIA, Chipre, 3 - O
Comando das Nações Uni-
-das desmantelou todos os

ninhos de metralhadoras e

fortificações erguidas pelos
cipriotas gregos e turcos de
ambos os lados de um setor

da chamada Linha Verde,
especialmente os existentes
nas proximidades do seu

Quartel General. A operação
foi Inícíadai antes do ama
nhecer de ontem, cem- are·

tirada dos cipriotas gregos
do hotel onde .está instalado
o QG da ONU cujas autorí

.dadés vinham exigindo há

várias semanas a neutralí

,zação dêsse setor. As setei

ras 'para atiradores, abertas

Pelos cipriotas gregos nas

. paredes da ala destinada '. ao

pessoal doméstico do hotel,
foram vedadas, e retirados

os sacos de areia e as 'barrí
.

carias. Da mesma forma, foi

dêsmanteleda uma fortifica.
cão dos cipriotas turcos que

dominava o hotel, A opera

ção foi completada com a

ajuda ativa de gregos e tur

cos. Entretanto, um porta
voz da ONU declarou que a

neutralização do setor foi

Revistados Civis e

l)'IiJitares Brltânicos

A' polícia cipriota grega
deteve e revistou durante o

dia de ontem diversos civis

e membros das fôrças rnili

tares britânicas. Todavia,
não há a menor :cúnfirmacão
�

-

para q notícia anteriormente
divulgada de que durante o

dia os policiais gregos des

piram. e revistaram duas se

nhoras de nacionalidade bri

tânica. Por outro lado, um

porta-voz grego afirmou que

seria ignorado por comple-

.

Departamento
(entrai·· de

.

(ompras
YENDA DE VEfCUI,OS

Chamamos a aten(,!�o dos Senhores interessados para o

Edital de Concorrêncif!. Pública n. 64-008, publicado no Diá·
rio Oficial do Est'ldo do dia 25 de maio de 1964, à página 5.

," Florianópolis, 30 de maio de 1964. ,

'

Rubens Yidor da: Silva

Presidente

to qualquer protesta contra

J-rA\'.�:\r\, x • O GOverno anUIl
I '

Cioll ii ('XCC(lÇ-;'lO de três ��ntiC!-l:'

tt'i.st;IS acu sru. }:-; ne �erv1i"l'nL "'tl

A1.!:êneiH Centl';,l ,dl� ln'flJi'.ll1açüP.s·

('A('r) dos Esl}ldo� l.'nid"s; un{
do:; qilaiE; �(-'g:lIndo "lfirmou; a'tl'
«va como membro do Lion s

Club,

Em - Londres, o Ministro

apenas um acôrdo isolado, "indignidades" supostarnen- das Relações com a Com-'
não havendo indicias de qual te praticadas durante eSS8S

quer perspectiva de desrnilí- operações de revista,

tarozação _ semelhante em

outros pontos desta capital Os Ingíêses Poderão
, O QG da ONU anunciara Sair de Chipre'
previamente, que �ipriotas .".IIl.!7"gn"·",

. ��]�f��7�����
-

f'no r\·_. ··-1-11"�ll'u, I : Vx�"cut'�nsLin�a Verde, acôrdo jamais IJ UU . 8 \1U i� R IJ b U
/

pôsto 'em .prática aqui.' ,

mai8 três anticastrislas

011\'iav:1 lllfOlHl<tçAo m:1ital". (._co

nÔml(';J'e pulitica; 21. AI'"'} e !'r('e

hia ordcn� -(;:';5 Est;;,dns l'nlclos

'" identifica �)lllO ,�lbCl'to Ces"

LeI) Fernandez 11ec.:no. lllem

brO ela a:;�Otiuç;�i9 internacional

J,i"n's ,('lnl>; :l1anucl poradeh

monwealth, Duncan Sandys,
ao falar perante, a Câmara
dos Comuns na sessão de

ontem deu a entender que a

Grã-Bretanha poderia abs
ter-se de particípar das ope-

Esclarecc o documcn t» quc :

:I!ccfT"lll1 v i a jou p',Jr Cuba soh \)

pretexto de, sua pruí issão no eiu

he para, re'i .Ih er ínformucã«
pu r., ,,' ACr, e nv iandu-u à� -

'

çüo�' ela Ol'v:anizaç!Úo em Mja rr i »

Após un:a: viagem ,aOs. EsturlflS'

Unidos; em abril de 1963. regre,

::iOtl a Cuba com OrdCTI3 de -ades

. trur ',)l ;tros no trabalho dr t.'s�}i

Ona�em. Diz ainda que I'nrude ]a

C:om�% e 2)Iarttnez Tapia o p e ra

vo m sob as Lrdens de FC1'l1anul�:r.

Medr.m o ; e qUl: () segundo foi

I�r('sidcnt(' da onra n iznçãc

catrist.t Óo,'Resp:att.:',

OutrOs óoi� acusaqo.5;
...

Comcz. € :.\Iarcelinn �lal'tjll,�·� ......... ,11lCSmU razão: fo�apl eondenndos

THpÚ1. Viz I,) c�mun.icado qt e, 'ii rena de pri�ão. Tl'ata-��. de

()� tl'ê.:-. foram executados ante .JI.)l';.!.·C Bel'Jl1údez COlnbar e
1\fa-

;)lltCl1l cm C�lllagllcy. dl'pois d�

}ulgado:;; pOt· lln� tribunal r('\"r·

1 L: cion á riu.

11._.-:11.;{'í:

(I

pe]" ACí'em :lriami el1l JOf.l c

a,:JttraC[o em COJ:.,! Gables em

111ctodos de e_.,;pio;la�:elll.

Dentre as repartições,' que bqrtório de Química Agríco·
o Governador Celso 'Ramos

r

la e Industrial, 'sum,qriada
coloca à disposição do pro- mente, f,oram recebimei1to
dutor rural, sóbressai no blo· de setent,a e -'três amostras
co da Secretaria da Agricutu ele terras realizadas; atendi·

ra, o Laboratório de Quími- mf)ntos para finalidades agro
ca AgríCOla e Industrial. pecuárias em CACUPE',
Repartição especializ'1da, 'Fazenda Ressacada � São

responsável por setor dos in José_ Com finalidades de re

dices de rendimentos das sultadoS informativos mine

culturas, o Laboratório de ralógicos foram visitados os

Química Agrícola e IndUs. lugares Aguas Fri1Í.s, Ribei·
trIal, trabalha n9 mais frio rãd Neisse em Indai.s!" Ri·
dos anonimatos, embora' seu beitão dos Porcos e Ribei·

esfôrço seja idispensável, p,a rão' Vermelho ..,em �aIhoça;
xa os r�ultaqos econômico Sítio Lageano em Guabiru·

daD:�:::a�:gt���I��imeiros' ;:;;o�e�:�::�osi�iC:e��6:'Bras ,·1 te'm '. um De'f 'I·C·, t' de'mêses do ano corrente, as maganês, chumbô" <!obre.
principais atividades do La' f1uórita e ouro.

sessenta Milhões
De Gaune virá à �L ê'sf'e ano RIO - <ORBE PRESS) ___,. cr.,� U' labor�iório, e que, nal solicitando medidas de

, .

O S R" d d'
"

B a'l
- interesse para a saúde públiP.aris 2,.VA. _ O presiden- que ;foi submetido. r. aunun o e Brito, ,

L,j ,�li:"_ _;;"'S no r SI nao

te Çhardes De Gaulle, ao Ao nôvo embaixador -pe- M�nistro da Saúde, concedéu c:,,,'_:i:lffi a completar um a-
,

-

d ca do Brasil.'
receber as. credenciais dos ruano, Oscar TrelIes, o ge- entrevista coletiva à impren- no d::; :<la e e morre uma

novos embaixadores do Pe. neral De Gaulle disse que sa, ocasião em, que declarou em cada minuto. depois de

TU e da Argentina di�se-Ihes a Fra,nça está disposta a a- qué "O Brasil era um gran- afirmar que o Ministério da

que pensa visitar seus paí- judar o Peru no seu desen- de Hospital sem Hospitais". Saúde tem. um grande plano

I ses no segunda semestre do volvÍlnento e ao nôvo em- Disse o Sr. Raimundo de de realizações, o Sr. Rai-

corrente ano, confirmando baixador argentino, José Ga-' Britto, que é de 60 mil 'o mundo de Brito concluiu di- S A B O R O 8 -o �
assim implicitamente a sua latoire; o presidente iran- deficit de enfermeiros em zenmo que várias mensagens ,

vü}gem à Améric,'l Latina, cês expressou a esperança todo o País, e de .10 mil o, presidenciais 'serão encami- 8 Ó C A F E I Z I T O
anunciada há algumas sema. de iIltima' cooperação �n· número ,deficitário de técni· nhadas ao Congresso Nacio· .. "

,

nas, an�es da operação a trt: s�u pais e a Argentina. -

'
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C�NVAIR

\
I

o. l.O.A.1. Trabalha na Melhoria
da Producão

- �

nuel Zct'y;JS Baza; o primeiro Ex

Niio foi dado

.. c:ollh2t."'_;l" o pC1"Íodo ele sellten
,

,a,

COm t'�:-;('s fuzihulIent';js\; (I n d

!)jCI"�, de CondP"I1:Jdo:i (\ lll?rte CI)

1110 ;).gentc·s da �.t.C �e elevlH H

setc: CIlI mcnos de r\l\J;� se-ma_lYl
Os u0tr03 qu,\tro foram fUzila

dos tlointa--feil'lI últill1',t lia pro
vincia de tas "illas,
En1 Chictagb; um fllllcioniiriO

.-lu Liolls CIub disse J1ãi;) haver

r,'c-cb:elo informaçõe's de eXeC,,

çiio de Fernandez lI-redrann_

J:l.cre�ee;Jtou qUe lião tinha

c'ontato Com as organizações do

dob em ('cl)a desde meado'; de
abril e niio quis comentar" e"c

coçfiO'
WASHINGTON, :1 - Um por

ta-ovO? di;) :QejJartamento de E,

Lado desmentiu ontelll, cemu ,d)

slIrlas e ridíCulas as aCllsaçõ�s
, I, >

ele Firlel Castro; segündo ;IS

qUa13 os Estados Unidos estal'iapl

pl'epatando-se T>(lr;t realizar at:.!

TA[
[RUZEIRD DO SUL

"

rações MS Nações Unidas
em Chipde, se _ a presença
dos ')contirigéntes 'britânicos
atualmente destacados na

'f"i I
\

ilha não fôsse julgada, neces
sária ou desejável, pelo in
teressados.

_ ... oi,

Comecsronos
.,
Sociais

�\. 0\, U(�l�..w'
..__� �� .. "- � ...a� '

�

"

8 - Na lista de hospedes do
Querência Palace Hotel, o sim-

2 RIO M ilh
-

"�" 1 w
" pático casal sr. e sra. D., José

- : aravi oso S10
R.' amos

esta sendo apresentado na "boi-
.

te" "Top Club" com as aplaudi
das irmãs Marinho .

1)",. o L\n,:ionállo de' irn p re n sa

ninharcJ J, Phi'lli.lls;' ri d icu'lríri

zOu; também';' a s êtCU8açõl"s fei

VIS pelo Pl:rnl�'il'j,)-Mjnis-tl'o Cu
.

O�1l1·0 de que Ú·(}g.')atlye'l. á r-iós 'de
'

:·;t_'11 (;o\'()'no: �ontel)i 'exl�l:utados

tou 'com o presença das mais des
tacadas figuras do nosso mundo

,; social politico.

1- No Palacio Agronomica,.') de Congresso Lagunense.
Governador do, Estado e a sra.

Celso Ramos recepcionaram con- 7 N
'

I - 'o Palácio dos Despa-vidados, para u� jantar amer!cél chcs, o governador do Estado e a
no hcmenagem, a sua Excelen-

sra Celso Ram
.

.

'

• •
'

, OE:, recepcionaram
c.la o senhor Arce�lspo Me�ropo- convidados para o jantar em ho-
ht�no. D�m Joaquim Don:mgues menagem ao Consul e sra Arthur
de Oliveira - A recepcao cor -

Feldman.

qualiLl', os adver::;ái'ios '_;"c seu

rE:;;';ll1c '··,,!]]O "gentes da ACI

q ,'liGO lhe convêm", disse Phil

liJ;�. ff'l'J.i\) tcnh o nenhurn olltro

con.cntúr!» sô b re essa" t'Hnún-

Ulll coml1;11cado dado .;i conhe

ceI' pelo GOI'érno 1fubano;' ante
ontenl à noite; dizia q11e xários

balões; aQ que ral'f'ce deixadas

'9 -' 'Leticia Miguel Pernam
buco, é a representante do Esta-

3- Na bcnita e luxuDsa res'
do do Espírito_ Santo que ,estará

dência da sra. Kirana Atheri!1) em pauta, no baile oficiàl das

;Lucas, Mariazinha, filha dQ caSeI Debu:antes �e. Santa Catarinâ,

e sr e sra Iconomos Atherino _ (Pél em agosto prOXImo.
.

'

� rasquevi, recepcionou convid::t-
.

dos para um jantar americanr, 10 - Marcado nara o mês de

quando era festejado seus 1·-1: Sete�bro, o casa�ento de Irene
anos _. A brotoláncÜa compare- Lacerda, com o sr. Aderbal Ro-
ceu em pauta mais destacava-�,: sa.

pela, 'simpatia e simplicidade 1 11 - Domingo no clube da
aniversátiante. Colina mais uma apresentação

do "Show" "Casa Portuguêsa"
4 J' t

- .

1 d ,Helena Martins a cantora em
- a es ao CIrcu an o os con '

' ,

't' .' ".
1" foco na movimentada festa do

VI es pàra a cerlmoma re 19lOsa
do cas�ento de Marysa Hcster-. Lira Tenis Clube.

ne e Jocy de Oliveira, a se reali
zar no dia 4 do próximo mês.

Calrfllll

scxt<f-fc.il'Cl. . p:lssal.b nus \"izin han·

�;IS de S:1f·" i 'Spir;tus; enl Cu

L�I central. ACl.'esCcntava, O CO

1111\ILicado �uc OS halões "dissol

Viê.�nl-SC' aO tocGl,r IJ chi"to; dilixan

elo cair lima )juhstúnc;Ll gelatina
sn sl'11lr}hunt�: à '1_ue _;-.e eplprega

ç'!l1 cnlti\'o cle bac:térias.

QuantO à aCosaçao de g:nerra

I)n(.'te� i olô�!'ic;); ai�l1ns fU1H.:ioná

rio� do Departamento de Estad')

,\ssin:tlaram: particulal'n1ente�

,l.1tilizou; mais urna vez; o reei'lr

:;0 dr Ltzcr 'iI(fU�;lçÕes de guerra

b<f'Cteriolpg;iC;J em clifel'entes

épocas e lu�"res, AC)cscenta
l'am qUe essas aCUsações jmnais

pernróram pol'qlle er" 111 .absoluta 12 Lazaro Bartolomeu
esta selecionando e convidando

5 - Em n 'd A'1 'd O as mais credênciadas Indústrias
, _

ro o SI o e f- . , .

fãs, realizar-se.-à no próximo Sc:1- de Santa Catarm� p:ra um Jan

bado no Q P l-r, -

' tal' de confratermzaçao a se rea-
,

. a ace, o espe- ',' i" Q A_
rada festa '"'Noivas em Desfile'.' __

hzar dIa 13 prOXImo no ueren

, Estará ria :ê>assarela do Q P
,

cia Palace.
_ . ., as

últimas criações da "Pullsport",
sob o alto patrocinio de Jane 13 - São Paulo: Aconteceu
Modas: Os vestidos de noivas das bastante movimentad9 e elegan-
sras: Thais' Goeldner Capela" te, o jantar beneficente com 100
Elizabeth Morjtz da Nova, Iaról convidados, ,na luxuosa. residên
Fr..ncalacci Brandão, A�trld Re- cia do casal sr. e sra. Walter Fon
,naux Barreto, Cleila Silva Neves_ tana' (Aparecida. Fomos infor
tambem' vão dar nota alta n:� mados que a elegância da anfi·
noite de elegância e caridade. triã, foi ponto -alto da recepção.

lllcnle fa!';jaS.

V(H' a atuaL o'11th). (:��; clen únctins

a l,} ti nOl'te- a nlexic'anas� con10

UlJla campanha ele qontra-ataque
ii. lH'opaganda anticastrista que

e;n'"na de diferentes eXilados cu

h"II'Js nos Estados UnidoS.

6 - Na ciàade de Laguna 14 - Circulando. em nossa

acontecerá mais uma parada cl� cidade, o credêncíado colunista
'elegância Bangú, dia IS do pró social, Sebastião Reis, da socie

:ximo ,mês, no saIões da Sociedn- dade itajaiense.
:oss:

Sábado dia '6, com início, às 22,00 horas; no Clube Cul,tufal e,.Recreativo a Juventude com Zequinha e seu
'imoen e, grandiosa Soirêe, -Desfile:

til de��,al�pçºsqj��l��, .. ,2..
':*[:�'��<Â:J)i\."',; {,�; '�f-�,K:""

'

-' - -.,.-�
--Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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nslistes de Santa Catarina
D,J;CAI.lIZ:AÇ�4.,O: Miguel X:me
nez de MeU; do Serviço d'e Im

prensa da Cia . Siderurgica N"

�ional; de TUbarã;:>;. Raul Cal

das FilhO; redator de O ESTA

DO €" cio Serviço de Imprensa
do Palácio do Govêrno ; RECl,TR
SOS - J oão Gaspal�o da 1';ilva
e Wilson Guararry Vieira,

TIBA, ambos reihtores de "O

ESTADO": rc'

ATAHUALP4' CESAB MA:Cq

REUNIAO - Na última segun

da-feira; às 20 h ora s ; realizou
se na· sede da entidade; relllliã0
cia ComissãO de Síridicâncin e

Seleção; ]J'resente o presidente
00 Sindicato prestou' informa- -,

ções sôbre pro�e,sos qlll disct:.s

são.

AINDA O "DIA DA IMPR1�"r

ainda; Feila! passagem do DlA

DA IMPRENSA CATARINE�-

SE, o seguinte ofíciu da Gran

de .Loja de Santa Catarina: "Te'

nho a satifação de eomun
í

car (,

V: S. q"le, reunida nesta Capi
'

tal; nos dias 23 e 24 do fluente

resolveu a Grand'e LOja.de San

ta Catarina incluir; na ata ria
.

sua 151a,. Reunião Plenária, voto

de congratulações com êsse Sin

dicato pelo transcurso a 13 do

corrente do DIA DA IMPRENSA

e; bem as sim ;
r:de loUvar pela

realização da interessante expo

sição de jornais catarinenses;
'.lqui e do íntcrior, através rla

qua] ,deu:"se aO povo de Santo Ca

tarina '[ma idéi·a dia evolução da,

sua Imprensa; em' tô das a, éJlo
cas

'

votada sem temor à defesa

<:ih mais Caras e legítimas as

'piraçõe s de nossa gen te . AG

transmitir a V, 8. esta decisão
da Grande Loja; apr ovet+o "

ensejo para envi,n' a todos ,)S

verdadeiros jornalistas Oe San

ta Catarina; ci'�positários_ d-n 3

extranrdinár'ias qúal1d;a,des 'mo-
"

r·ais e' in telectuais de seu P2.p·o
no - o maçou JerôninlQ Coelho

a certeza da estima e do respei
ro de nossa Instituição a todo s

quantos, entre nós; exercem ho

llesta?Jnente o d.ifícil e ing-rato
mister de orientar a opinião pú
blica. Cordiaíment� (a) BRAS!

ANE DE SOUZA - Secretário".

,SINDICALIZAÇÃO - De acôr
do com o parecer da Comi ssiic

de Sindicãncia e S€i).eção, a Dl

retoria conc;�deu sindicalização
aJs jOmali3ta GILBERTO PE

DRO HOFMANN l'!AHAS e

JOÁO FRANCISCO VAZ SEPE

DO;
READMISSÃO' ..
adctanu,

são de Sindicância ,e Seleção; re

admitiu; em -resolução de on»

te!,,; os jorná.lbtas LUDOVICO
,BALTHAZAR" BUCHELE, reda

,tor de A NOTICIA; de Joinvil!e

e JACOLI, AUGUSTO MOOJEN

l'�ACUL; redator de assqntOs e

c�nômicos de O ESTADO desta

éapital.
PRCESSOS DE AN'DAMEN

TO - Encontram-se em anda

manto; dependendo de documen .

tos, os processos seguintes : SIN

t tt!�o,CA���2i��( ao�o!!! l!!�.!. [ !�!�!! I
chanceler da Argentina, sr. do nosso embaixador naque

le país, sr. Décio de Mour�.
Segundo o Itamaratí, a da
ta da viagem ainda não es

tá marcada.

Em I despacho com o mi
nistro 'Vasco Leitão Ida Cu-

. nha, das Relações Exteriores
o presidente Castelo Branco
assinou ato de nomeação do
embaixador Antônio Corrêa

, do Lago para repr�sentan
te brasileiro "junto aos -Or

ganismos Permanentes da

ONU, em Genebra. O sr. Cor
rea do Lago deverá viajar
ainda esta semana para as

. sumir o nóvo- pôsto.
O I. A. P. I. 'Autoriza Con-

Zavalla Ortiz, aceitou con

vite para visitar o Brasil,
que lhe foi formulado pelo

'/

YIlOTt�JA SPllS

OLHOS
0S2 óculos

bem. odoprodos

orrmca

,

I
�

Mt)(�êl�) Paulista
Bu�ef de 1,80
Me�a Ela�tica + 1,,80,
6 cadeiras 'Estofadas Plástico

10 pagamentos de Cr$ 36.000,00
A' vista cs 240.000,00
Modêlo Carioca

. B,ufet de 1,00
Me'sa Elastica.- 1,80
6 cadelras Estofadas Plésflco

10 pJgàmantos de Cr$' 38.000,00
A' vista cs 280.000,00

lV'óveis· Cim
. \ ..,'

R. Jerônimo Coelho. 5 Telefone 3�18,'_:"F�o�iané polis

NascimEn;o , ,

te Blumenlu para '''0atendemos com axotidó o

sua receita de óculos
Acha-se em festa o lar do

nosso prezado, amigo sr. Se

bastião Armando dos San

dos e de sua exma.: esposa
d. Rosemeri Vieira dos San

tos, com o advento' de um

robusto menino que na pia
batismal recebeu o nome de
EDERALDO LUIZ, ocorrido
dia 31 p. passado, na Mater-

nidade Dr. Carlos Corrês

ÓTICA ESPECIALIZAr

MODERNO' lABORATÓ�, .'.
CONÇURSO DE' ORATORIA
A Academia Litel',ária "Rlíi Bar

bosa"; aneXa ao Oo légio Normal
Est"dual Pedro I1; L/esta cid.ade
e por (nspiração do Profe,sor
Zanelb; promoveu; no último
sába do : um ConC:urôo de o rató

Tia entre alunos de váriOS IJSta

Não peço caridade" quero ápenas ser com,o, você. Desejo estudar, trabalh�r, ser""útil
Com a ajuda q�e me deram, já sei, dar alguns passos, aprendi a ler e escrever. Mas ainda,
posso melhorar muito, eu e milhares de oútras crianças defeituosas que queremos ape-I
n;s. uma oportu?idade, de reabilitação. Colabore com a gente, ajude a nossa Camp�nha.

'11

Campanha Pró-Criança Defeituosa - Associação Brasileira
da Criança Defeituosa �A.R.C.D. COMISSÃO EXECUTIVA �ACIONAL

"

Presidénte de Honra ...•••.•.•••••••••••Amador AguiarI' ,

Pre:.idente da Campanha. ••••.••••••••• � ••••Laudo Natel
..

-, -

Diretd:� ..cutivo .•••• , •...•...•.........• óJayme Torres
Secretário ...•........... '1'

• Luiz Philipe Rezende!Cin tra
Tesoureiros ••. , , ....Alberto Figueredp e Caruillo Ansaraú
Presidente da A.A.C.D_ Renato da Costa Borufim
Coordenador •• o ••••• .I•••••••••••Ulysses Martins Ferreira

ENVIE, SUA CONTRIBUIÇAO PARA A CAMPANHA 'PRÓ-CRIANÇA DEFEITUOSA. À ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDADE:,
I /

Associação de Assistênci� à Criança Defeituosa-- A.A,C.D. ';_Av. Pro!.
Ascendino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Pauló. .' )

,Associação Casa da Esperança-Rua �peratriz·Leópoldina� 9-Santos.
Associação Nossa .Senhora de Lourdes, anexa à Su. Casa de Miseri-
'c6rdia - Av. Cláudio Ruis Costa, 50 - Santos. '<

."

,'\ssociação Mineira de Reabilitasão - A. M. R.. - Avenida Afouso
Pena, 2698 - Belo Horizunte, '1#

,.�ãoParauaensed�Rabilitação-�f---::R.tgaa�,8U-cuddba.
,.;.4,

-
'

,,:fi J...:;: � < ": ""':" ..;, I '

� �. ,,'

if'c/
.

'J .,'
�i.

beleclÍmentus de ensino.

,UI l'e j) problema racial e AIl'o
'" Eble; que dis·orreu sôbre a

•

.

dência Mineira. O salão·
do "Carlos GOmes·' estava ,c lo

.. .e �n JçG das no:;sas esc.J}as
�. -, u!'so con�tituiu-se num

� � :'c;o suces:;o.

._) DE BLUMENAU PARA

A -:;IL - Em v�speras de se

r, r; a patriot�ca campa

le OUro de Blumenau para

...".1' COntinua ãle vento em

. lcté hoje; dia '10. de ju-
a q"anVa arrecad·.da anda

.:;asa dos cinClJerlta milhões

,

{O�Ffcr.OIll·SI OU�ll)lIlR llPO
, DI (MAVI

P.ua: (,� !., ....,� ..' ii

n" r-q,n r "i ..J:;

DIJrnE'lJes • Lindrlpb,
nL ,ê:; Tle. desemb::Jrt::"'l'::>11J.
na Gu�nabara, procedentes
dos Estados Unidos, afirma,
ram à report�.gem que a in·
cirlência do cilncer na mu-

, quanto de um modo geral,
(

...) ... J ....ca
r"' : ��.:'" ,.......,�HO'na.
Sôbre a viagem de obser

'S EUA,
que o pes-

eficien
te quanto as colegas estran-

gt:__ u", vu ...:tlH1, es�es dispõem
dI" .,.,,,;!': 'l'"flr:ursos técnicos.
Os laboratórios trabalham

Insere
.

CARLOS GO�'ES" VAI

'J-RITIBA _ A' Sociedade Dm

oi(ÍcQ-Musica} 'Carlos Gomes"

desta c;tilde ;foi convidada pela
,

�r� [,>"Ia de Edttc'ação c CUiLu

:t do govêrnO do vizinho eotado...

" Paraná. para participar d"

_ rO�ran1a (;1(: C"ultura p1)pular"
e'.I1har-Se no Teatro Guaíra

�e. Curitiba; no rró!-\imo 3ábado

C, às 14 horas; programa que

j,ambém será televiSionado p

ra todo o E4ado.

J Côro e O,questra da vitú
rioS'a 8'uC>iedacilp segcrião para a

•

�llrso de Iniciação ao

Cinema

"'1-

o!!á�pl.:iUV - XI 'd�::J
-'"'1'',1'<11'''

O Valor e�ocionàl do con
.teudo d'3 um plano, não é

apenas determin"ado pela dis
tância da câmara ao objeto,
mas também pela angula
ção, isto é, pela posição do

aparelho em relação ao ob

jeto.
Co_nseguimos com isto mo

dificar a perpectiva em que,
o

.

')bjeto é percebido por
nós.
A câmara deve ser coloca

da com cuidado numa posi
ção, por que precis; repro
duzir apenas' em 2 dimen

:;;ões o corpo que tem 3 di

mensões, para suprir a de-'
iiciência da 3.a dimensão,
têm-se que escolher o ponto

./de vista que forneça o as-

peCto" mais característico
.

do objeto.
Não existem regra para

isso.
No começo do cinema não

havia preocupação pela an

gwação, colocava-se a ca

mêra na frente da pessoa, de
maneira a ver-se o rosto e

)s membros do corpo,
A escolha da angulação

não é apenas para variar os

aspectos, mas também, em

1.0 lugar, para conseguir de

terminados efeitos aptos à,
expressão de sentimentos ou

valores espirituais.,
.

A camera obliqua significa
o desequilíbrio, a loucura.'
A câmera alta ou plongée,
pode exprimir,o sentimento
de abandono, de pequenez,
e de desprezo.
A camera baixa, ou con

tn:,-plongée, causará efeitos
de prepotencia do maior sô

1-tn o menor, da vitória dos

0.-;5 fortes e ,similares. '

"' A po·
,t ãs> incomum da!Jcâ�

) "

Estada'
de cruzeiros e mais ele três sexta'::Feira: �.m"·ô�ib(f(l�"';/ �

A <qu
í l os de our«. Somente" fmní nh a": postas ii.

prova teve lug-ar no salão do
,Ia do 31'. Ernes+o Stoaie'j'{ JÚ g'ovêrno pa ra n aense . O pro

Teatro "C"r_os Gomes', às 16 110 mar doou duas bnr ras de ouro elaboradO; do qual constei
raso Con s t'i tui rnrn a mesa julga de um quilo cada; f'undid a espe
do ra os srs. prof. Osy Redr'[- Cialmente;' cem o ncme cio doa-
gues; presidente; professor Joa dor numa das fados cie cro", bar

ql�m de Sales, Dr. Arão Rebela ta. Também desta vez; Blume
P'rci Waldemar; José Ferreira'

I!at\ não está fazendo feio,
da Silva e prof: Solange Dadlan

Foram ,premi"dos em os' três
primeiros lu�ares os jovens Nil
ton Corrêa; qUe discorreU sôbre.'
a utilidade das AC'ademias Lhe

l'á ias; Lllb A. SuareS; sôbre

a, Função óO Estlld'ante na So_

ciedade Moderna; e Anselmo
Hess que falo,,! sôbre Fina1ídalies
e !ltilidade ne '1,lma Biblioteca
PLDlica. 'A cada um dê.ses mo-

.

ço foi oferta� um brinde, Os

," ,'os poi, l�and;jdatos fOr'aIli \
Joiío Geraldo Speck"; qUe al'iis
:'[ também Um belo discurso

Ca; cetamente agradará O I

d> »rt isrtco de Curitiba;
bastun te cxigen te.

NOyA GERAÇÃO
A

Va Geração"�. flUe (lS

do Clube dêsse 110me reso

plibli ,1 ,r .. É be,!)1 feita
farta matéria literári
111l'itus e belas ilustra
SI> pllblic"�iiO honra

diirgem

I G,3�iÃ IH
,

� �NTAO PECA ilUE

meta fez- nos perceber
oojeto de maneira dife
pOdendo revelar-nos f
que a percepção usua

esconde.
U contra-campo é' ó

respondente diretq_ de
minado campo, usad
mente no diálogo
pessoas.
E' uma das maneir

procu�a resolver .a di

de, muitas vezes surg
no cinema, de mostr I

;'élmente o jogo mím'
� pessoas em conversa.

A tomada de perfil nen
se�npre resolve.

1Pode-se mudar a posição
da camêra e focalizar 1.0 o

rosto de um e depois o <

to de outro.
Geralmente é efeito

montagem e não
da camêra.
Ordinariamente êsse pro·

cesso, conduz à monoto�t
....

·,

I Deve·se evitar na angz I

ção o perigo da artific�f' \r
de, do formalismo es'

do esteticismo_ \
Os filmes de enl'êdr/

a angulação servir II
de tudo à ação dr::!<tÍ�l.
ao desenho 'dos caractetl

.

-

Somente �esta maneira
di:-:-etór conseguirá: ,ç:" •

1.0 Obrigar o expect�1
a prestar mais aten .F/:�;;.
?ssim tomar parte 9óA
dade e a impressão �
va mais emocionante
jeto filmado.
2.0 ,Diriger a atenç

expectador, �para as� "

des formais dos objet
das ações pramáticas. ,)3.0 Imprimir no ��

.

dor, o senso critico.
.,

cita-lo a julgar se es
I

jeto ou personagem,
como. se o pensattlento
r,,'"',ão,.�f.oram ben', .t,.,
tidas,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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lue!ros Praia Clube - Dia 13 de Junho - NOITE DE SANTO ANTONIO
"

;i'·'

QUARTA PÁGINA

Primeira Promoção de 1964 do Departamento Balneário do Clube Doze de Agôstn

Noticias de Rio do Sul"/

. T _ I ., : .:_ ._. � ��.
"-' - • � 1-

- •• .. - ,

� = . &iii" _: = , ! � = .:
•• �-.:..-.: ... , 1IIJ.'_t:-�

..

atividades com a promoção das
AS Indústrias Pioneiras dt Industrias .Pioneiras em Blume

fSanta Catarina, serão homena- nau � Joinville.
! geadas no próximo dia treze com ,

um elegante jantar no 'Querên O G<;JVERNADOR e Se-

cia Palace Hotel, numa premo- nhorg Celso Ramos recepcionou
ção do Colunista. Ainda estou com um jantar de despedida em i

fazendo o levantamento das pio- homenagem ao casal Feldmann, .

neiras. Convido 'aquelas que sãe- ex-Consul dos E.U.A., no Para

e não receberam minh� visita ná .e Santa Catarina e que

estál:..por falta de tempo. EnvIE' ao Co regresso para Nova York..

Iunista cartas dizendo o gênero . : <
.'

da indústria e a data da' funda, ,DA mmha correspondente
do atual Dire de Brusque (Malú) Muito ani-t.

màda a Soirée Que o Clube Atlé- .'('çã�, com o nome

toro
"

tico Carlos Renaux promoveu _1

Trajando um bonito vestido
A CAPITAL, estará repre apagando quinze velinhas re �

sentarla por duas ind�s,tria� pi�. cepcionando a Jovem guarda �
neiras, no Jantar Festivo do pro- . brusquense, a menina moça Ma- �

.

imo dia treze. ��brica de Ren
_ ria' Raquel, filha do casal WilS'O�l �

das e B�rda�o� Carlos Hoe? (Lizete) Santos _ Enriquecido �
cke e Joao Móritz S. A. Industri o lar do casal Valter (Risolete)
e Comércio que foi fundada eu Schilindvein, com a: garotinha
1�65, por João Moritz. Próximo

a� vai comemorar O I Centená-
'

, .

. / "LUCIANA _ O casal Valéri:
rI .

� I
•

,

, (Ana) Walendc'rskv. no dia 2;:)
recebeu em sua residência arru

zades de sua bonita filha Wanrl �

(Garota Radar de Brusnue ) W',
comemorou aniversário _)I
União Estudantil de Prnsqu=
.promoverá próximo sábado ,"

A BONITA srta. Maria He

lena Ferrara, noiva do sr. Um

berto Moritz, está fazendo. com

pras para .0 seu enxoval.

ACONTECER'A' ,.

"S
. , "d S 't'

. proximr oiree a ue pr. í.0yrt moca=

sábado, no Querência Palace que exibirão modêlos da mod>
"Desfile de Noivas", promovido M' .

E
A·

S h rf
.

I
.

t Z
.

M' h' id ' , -J- aria ugema c ae er, um'
pe o croms a urt ac a Q, pro dos "b

A '" '.. •

silo São Vicente dé"'Paula", pa I?S rotos_ maIS sImpatIcos da ./

Qcinado por Jeme M()d�s". ," �ova .g_er�çao' brusql.lense, rece-

""-',
_ � ":,; "t., ,:.

.'.. - ,� ','f t�u no dli( 24 pp. um gn.�po. dE:

. ,. .
àmigas' para um "lunch", çomc-

DOMINGO prOXlmo no Ll- morando aniVersário. Wanda t.

ra T.C., às 20 hs. a soberana Ve- Vera WalendoWsky, Maria Luiz',
a GouIart, pro'moverá a re{risr� 'Renaux Maria do Carmo Ra-
d "h w" . CM'Pt' .

o s; o a a,,� ar uguesa, mos Krieger, Vera Bianchin:
brganizado pelo cronista CeIs!)' Mariel Salomãó, Maria Cristin;
Pamplona. Me�as na Relojoal'�i1 Schaéfer Maurília Krieger, os

Muller. casais: Prefeito Ciro (LHian)
Oevaerd, Dr. Ingo (Ivone) Re-

NO meu programa social'do naux, Dr. João (Marieta) Scha
próximo dbmingo na Guarujá, éfer e Waldemar (Griselde'
às 13,35 hs. serão entrevistadas Schoelesser. O casal José (Nor

.

abeth e Maria Cristina Kot
.
ma.) Schaéfer, foi o anfitrião. - .

ias, da sociedade do Paraná; q1.Ú' Dia doze de julho, o 'casament0

onheceram 'os quatro continen- da bonita Maria Luiza, Battis

es. tótti. com o Sr. Eduardo Antonio

de _Souza. no Santuári.p de N.

Sra. do Cnravágio.' em Az.ambll
i� _' Trocou dr idape dia 2R
T�rp+-� }\Dnp! - G::>r0+� H::lrl::ll' h�

ESTA Coluna amanhã, nã,)

i�(allará, o Colunista está ern
.

�rs:S:':"""""'S""""""'�'>O"'>$�""""""'"
1

'J

ir
T
"

)«: )

\

RESTAURANtE
c o N F E I T A R·J A

lAN�HE'�\

P!Z7ARtA'

H.Uíl '1 raJ;'Io" ;tl-

"'" ,. : 1 I I fi '" o

fi Ol.u . ,� \ .:;

Do Correspondente
CYZAMA

Nossa Homenagem ao Legís
lativo Riosulense

Na divulgação dos traba
lhos da Câmara Municipal
'de Vereadores deRio do Sul,
temos conseguido

\
sempre,

realçar as atividades dos

nossos legisladores que
"dando a Cesar o que é 'de

César"
.

têm em ata de seus

trabalhos consignado voto

. de louvor pelas nossas ati

vidades jornalísticas.
Após justas deferências .ao

Poder' Executivo, onde.....pos
suimos na Prefeitura um

grande amigo desde longa
jornada, o compadre Vitó·

ríç Fornerolí, vamos' hoje
destacar o Poder Legíslatí
voo

. Integrada por 13 vereado

res, nossa Câmara é cornpos
ta de 6 representantes 'da

União Democrátíca Nacio

nal, 5 representantes 'do Par

tido Social Democrático e 2

representantes do Rarttdo
'I'rabalhísta Basileiro.

A UDN possui no nosso

Legislativo os seguintes edis:

Bernado Stupp, o mais vo

tado nas últimas eleições, re
presentante do ex distrito

hoje novo município de Au

rora; Haroldo Leopoldo Swa

rowski, com a'maioria de

'sua votação em Matador:

Leopoldo Venturí, represen-
.

tante do ex distrito de Agro-
'

nômica hoje a exemplo de

Aurora, também novo muni

cípio; e pela séde: Moyses
Boni, representante da clas
se estudantil, na qualidade

10 Trierweiler, votação ex

pressiva na zona agrícola,
classe operária, e comércio
e indústria e Herbert Sch

neider que l:}lém da cidade

no Comércio. ,com preferên
cia também em muitas ur

uas io interior; e Adair Ro

gério Rosar, filho do saudo

so Prefeito Raulino e cuja
grande votação també foi

obtida na Valada Taboão.

o. PTB possui os seguin-.
tes Vereadores: Calmor

deral desde longos anos.

A Mesa de nossa Câmara
atualmente encontra-se as-

�-----�-------------------

sim constituida: Presidente, :-i�." :�.<_:' �

Angelo Ernesto da Silva

(PTB); Vice Presidente ) ,')0-

poldo Swarowski (UDN);
1.0 Secretário, Herbert Sch·
neider (UDN) e 2.Q Secretá-

ROlissenq, votação muito sig . rio, Valmor Rousenq, (PTB).
nífícatíva na cidade bem co- Aqui fica, pois, a nossa '

"mo em várias localidades homenagem aos Integrantes
do interior, nOS meios opé- do Legislativo Munícípal de

rários 'e agrícola; e Angelo Rio do Sul com sinceros vo

Ernesto da Silva, represen- tos para que lutem sempre
tante da classe dos Ierrovíá- com o pensamento voltado

rios, com votação expressi-
I
para a grandeza, o progres

va em' Barra do Trombudo so e o prestigio sempre cres

onde é funcionário da Es- cente de Rio dó Sul, a nossa
trada de :P�rro SantaCatart- Capital do Alto Vale dó Ita-

na RMe Ferróviária' Fe- j aí,

""

vênios para o Fundo do Tra

balhador Rural

A Junta Interventora do

L A:. P. 1. autorizou o seu

Serviço de Previdência So

cial Rural a celebrar con

vênios de arrecadação 'para
, o' Pundo de. Assistência e

Previdência do Trabalhador

Rural, com as cooperativas
de produtores rurais e em

prêsas .que adquirem dêsses

produtores mercadorias a

grícolas. Os orgãos rurais;
credenciados por convênio,
deverão

.

descontar a taxa

destinada ao Fundo em cada

positadas no mesmo dia, no

Banco do Brasil ou em bano
co aceito peJ) IAP1..

Entidades Sindicais Entre·

de exímio professor e ex-. pagamento que efetuarem
-,

Presidente da União Riosu- aos produtores; as importân
lense de .Estudantes; Lindol- cias dos descontos "serão de-

conseguiu boa votação em goam Memoria) com Suges.
grande ruÍIinero ,dé: UfJ:l!i,i.'dQ, �s ao I.A.P.C.
interior.

'

O PSD acha-se integrado
em nossa Câmara pelos se

guintes Vereadores: Leopol·
à') Schoeninger, o veteranís·

simo, poi!l desde 1946 e ti-
, tular dp. uma cadeira no nos

so legislativo e' por tal mo·

tivo cons'egulU ser profuq.
do conhecedor de leis - - seu .'

reduto eleitoraJ é Aurora;
A'risteu Diotalevi que' possui
sua Fo:rç'l Total em Barra
do Tro�budo para. cuja lo·
calidade muito tem pugnado
sem esmoreCimentos; Qswal
do Claudino dos Santos, re

presentante de Agrônomica,
onde possui eleitorado cer

to por suas ativida'ctes acer

tadas; ·e pel'l cidade: Lêdo

Alcânt{l.ra, Presidente da

Associação dos Empregados

Lemos na "Fôlha da Tar
de " de Pôrto Alegre, que os

dirigentes 'da Federação dos

Comérciários do Rio Grande
do Sul, estiveram em con

tanto com as autoridades
locais do IAPC, fazendo en·

trega de um memorial com

reivindicações e sugestões.
Muitas de.stas já foram di·

vulgadas por hó�, nesta co�
luna .. As reívindicações re·

ferem-se à igua.ldade de' tra".
tamento no toc'l.nte à distri
buição de verbas para assis·
téncia médica, em' geral. AI·

gumas sugestões obordam
a questão da mudaça de sis
tema, de concessão d<:\ refe·
rida assistência. Em síntese,
as organizações classistas
propõem que seja estudado

o, regime 'de livre escolha,

"

...

CAMINHA0' INTERNÁTIONAL
tão brasileiro
quanto Brasília!

\
, I

" -!

por parte dos segurados, no
tocante '1 médicos' e hospi
tais. O IAPC determinaria o

pagarriento nivelado, para
qualquer consulta, de deter

minada importância previa
mente fixada pelo DNPS lou'
Instituto. Da mesma maneí

ra aconteceria com as diá
rias hospitalares. O r. A. P.
C. pagaria um mínimo razo
vel, Se o segurado exigisse

. hospitais de preços mais e·

levados, pagaria a diferênça.
Esse sistema de livre escoo \

lha já está sendo praticado,
com êxito, por: vários sindi

catos, quanto à assistência
médica.

Eleições na Previdência So
cial

Dado o estado de inter

venção .em alguns Institutos
de Previdênç_ia Social e mu·

dança de titulares no DNPS
e Minist-ér-io do Trabalho,
não se conhecem ainda, de:,
talhes sôbre as eleições pa·
ra renovação . dos titulares
de diversos Conselhos diri

gentes dos lAPso
.

Segundo estamos informa

ãos, poderá haver albgus a·

traso 'n'l realização dêsse

pleito, não �e conhecendo,
ainda, qualquer norma a res

peito.
Sabemos, também, que :0

Ministro do Trabalho e t're-,

vidência Social está decidido
através de estudos que el'

tão fqzendo, não permitir a

reeleição de certos elemen·
. tos carreiristas e aproveita· .

dores.
'

,

A renovação dos quadros '

das nossas JJR se faz neces·

sária. I Precisamos de gente
nova e que demonstrem co

nhecimento da Lei Orgâni.
ca da ,Previdência Social.

,
'

DEPÓSITO AMPLO

NECESSITA

A 'MODEL'\R

EDI·TAl
1l\IPOSTO 'TERRITORIAL E IMPOSTO

,

,SÕBRE ATOS DE. ECONOMIA,
.

I
'

DO MUNICIPIO

20. TRIMESTRE '

De ordem do Sr. Diretor do Departa
menta da Fazenda, torno público que, du
rante o corrente mês, se procederá nêsre de-

. partamento, a.. cobrança dos. impostos e ta- (
.

xas acima mencionados, correspondente ao

20. trimestre do corrente exercício.
'

,

Findo o �ràzo acima, os 'aludidos im

post (JS serão acrescidos da mu lta de 20 (10.
Departamento, da Fazenda, 1 de Junho

de 1964.

AURI VIEIRA
Chefe de Serviço de Contrôle da Tesouraria

,

,

,

,

AMPLA SALA, própria para escritório
ou consultório. Av. Rio Branco, 76.

,
.

;.,

�ARNET MILlONARIO CRÊDI "(LAü,r
Grande oportunidade para pessôas ati- .

vaso

Os interessados devem dirigir-se à Lo

ja CLAUi, a partir do dia 2 do corrente mês,
-à Rua: Dr. Fulvio Aducci, 890 _ Estreito

/

DR. 5ebastíão Moura
CIRURGIÃO-DE�TISTA
Clínica Di\lrna eJ Noturna

ExDelüista <lu Seminário Camiliano Pio XII
de S. Paulo

Tratamento Indolor pela Altu Rotaçãq:
PIlótese

HORARIO: Das 8,-30 às 11,:30 e das
14 às 20,30

Rua: ,Nunes Machado, 7' Esq. João PiI?-to
)

Residência no 'Centro
VENDE-SE casa de r�sidência,' no

tro, para família de tratamento.
Informações à rua Visconde

Preto, 48
.

(

cen..

de Ou�o
3-6J

NOS TEMOS
cJ

A PECA
-

. . �'

tle que você precisa!
N:a qualidade de revendedores auto
rizados, podemos resolver seu pro
�Ieina sem demora. Em nosso estoque
'Iocê' encontrará - com certeza - a

peça ou o acessório que procura, a

preço de tob-e!a, g�nuí.nos, testados
em Idboratõrio, garantidos 'pela mar

ca IH. E,' no caso d�'quq4quer con

sulta sôbre o seu Internationàl, tere
mos o máximo prazer em atendê-Ic.

o ,. .

Representante'D nesta cidade
•

G. SOCAS
lll<:"Pl{ESENTACÕES

FULVIO ADUCCI, 721
ESTREITO

Um terç9 a vi'sta e
.

o 'resto
.
em 12 prestações juros

de apenas 1%
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IATA .. '�·
A SEMPREl'

denção pr6�idenciado
nosso Salvador.
Na atribuições do mesm

laboratório, estão 'a execu
ção dos estudos dos projc
.tos de calcáreo em Lages
apatita de Anitápolis. E air
da sobra tempo, para execr

.

ção de um convênio com I,

Diretoria do Fomento e De,

tesa da Produção, tambérr
da Secretaria da Agrícultu
ra, para executar o projete
de

-

ensaio de forrageiras err,

campos da Fazenda Ressa·

cada, Ilhota e Indaial. , I
,

'. J'

Q!gª,ª��!�,�,�d��J�!�r�:��9é@,ªl@.i i
noticiado, em Lages foi fun- nalto Catarinense) falava neral José PíntqSombra, co- dade, logo é um grande co
dada uma cooperativa deno- para "Conversando com o mo foi recebida. a fundação operador da inst�ção e as

minada COOPLAN; o que Agricultor", estava, Sua EJÇ' da COOPLÃN pela Secreta- sistência à Cooplan. Aliás, a

significa Cooperativa Régio- cia tratando da referida Co- ria da Aghcultura: Disse que assistência ao Cooperatívis-
.

nal dos Produtores de· Lã operativa junto, aos órgão, o dr. Luiz Gabriel, atual' ti- mo como asso.ciativismo· ruo
do Planalto Catar.inense. de assistência ao coopera- tular da Pasta da Agricultu- ral é um programa do Gover
Como, já diz, a cooperatí- 'tivismo. ra é interessado na ímplan- no Celso Ramos, executado

va é orgão, que terá coope- Como fosse própria a o: tação do' Projeto de Assis- pela -Secretaria da Agrícultu-
rativados em todos municio portunidade, indagamos ao têncía Técriíca à Ovinocul- ra,
pios do planalto do nosso

Estado.

Segundo o General José
Pinto Sombra, presidente da

Cooplan, o futuro dos ínte-
'resses comerciais dos pro
dutores de lã vai melhorar,
pois, bastou a criação da

Cooperativa, para já ser

mais valorizada a arroba de
lã. Antes dela,' os barraqueí
ros compradores de lã. ote

reciarn de -dois a três mil

cruzeiros por. uma, arroba,
agora já oferecem doze mil

trada no Reino de Deus, fé,
arrependímento, batismo,
imposição das mãos para
receber o dom do Espírito
-S'lnto. uma família unida e

selada no Templo para o

receber as "ínstruções de
um apóstolo ou qualquer
autoridade geral.

CUR.ITIBA (SIS) Os dias
25 e 26 de maio foram testí
vos para Pôrto Alegre. Rio
Grande do Sul, e Curitiba,

sede da Missão Brasileira e 900 em Curitiba.
do Sul, devido á muito es

perada chegada de Elder

Spencer W Krmball. do Cun

se lho dos doze Apostolas
da Igreja de Jesus Cristo

dos Santos dos Ultimas Días

o Governador do Estado
de Paraná, Dr. Ney Braga,
enviou um telegrama expre
sando seú pesar em não po
der estar presente, e expri
miu seus melhores votos pa-
:ra o sucesso da conferência.

Elder Tuttle, falando em

castelhano, expressou o de
seja de que os presentes des
sem maior atenção às coí
sas mais importantes nesta
vída e esquecessem as ra
lhas dos outros, melhoran
do suas próprias vidas a fim
de serem. exemplos vivos
dos ensinamentos da Igreja
de Jesus Cristo.

"_OIS
, HIDRAULlCAS

o m6ximb de eficiê,ndo·

tempo= e a
\ eternidade, seno

do os pais a origem de bons'

exemplos para seus fÚhos
roram expressados com uma

força penetrante a todos os

persentes. Com êste asunto,
Elder Kimball capturou a

atenção da audiência ao ex

plicar o propósito verdadeí
ro da vida e o plano de re-

Nenhum outro tubo lhe possibili
to instolcções prediais tão segu
ras e tão imediatos! Suprime rôs
cas ou brcçodeiros, graças o um.
moderníssimo sistema de Junto
Soldado que transforma as junções

�em pontos de . maior robustez.
Definitivamente aprovado no Eu

ropa e América do Norte! /

-;-_....4.

e I':lcler A. Thodore Tuttie,
do Primeiro Conselho dos

Setenta, que está atualmen-
te presidindo as ·Missões

Sul-amertcanas, com séde

em Montevidéo, Uruguai.
O comparecimento às

" conferências especiais, realí

zadas nestas duas cidades ..

Também estiveram presen
tes muitos outros dígnatá
rios da cidade e do estado.
Muitos viajaram de 125 a

350 km para assistir .. esta

conferência especial. Mais

tarde
-

disseram que fariam

esta viagem de novo para, Os requisitos para a en-
DANCOR S.A. Indústria Mecânica

ex. Po.tol 5090. E.d. telo•• DANCqR.RI_!)
�epresentante em Sfumenau:

, Ladislau Kuskhoswki
,

Rua Hi oe Novembro n.v 592
1.° andai'. Caixa Postal, 407, S. C.

provou o seu grande suces

so com a presença de mul

tas pessoas, membros e amí

gos. Estim'l·se que 1000 com

pareceram em pôrto Alegre COM'[!
� TA SOLDAOArlomeneçem às Fôrças Armadas'

RJO - 2 (OE) _ Trabalhadores e

classes empresariais homenagearão hoje à

noite as forças armadas nacionais com um

banquete. Estarão presentes os ministros

da guerra, marinha e aeronautica além de'

outros altos chefes militares. O titular da
,

) .

guerra .general Artur Costa e -Silva pronun-
,

dará discurso.

• solda molecular possibilitando
tubuloções monolíticas.

• junção irnediçto sem uso de fer-
ramentas especiais. \ -

• vazão superior à de quaisquer. ,
outros tubos de igual diâmetro. \• poredes espelhadcis, não incrus

o tom, não retêm resídúos.
.• não amassam, não grelam, ,nqgracham - imunes o qualquer

tipo de corrosão.
• peças e conexões à vontcde.
• tubos de 6 m de comprimento

nos tipos industrial, hid�áulico.
leve e eletroduto.

• durabilidade ilimitada - dispen-
.

sam conservocõo.
• qualidade gar�ntida pela Brosilit, '

gov'êrno do Est�do
concede

o
• -- .

rsencec
.

t
RevendedQres Autorizados /

.em tQdo o 8ras;'
� .

,

rias, nas sédes municipais
de Varjeão, Amora, Agronô
mica e Balneário de Cambo-

o Sr. Governador do Esta· . atendimento às disposições
do em recente Lei originá·' legais e face à criação, pelo
ria do Poder Executívo e que Poder Legislativo, de novos

tomou o número 3.431, vem munícípios no' Est'ld0, vem

de conceder isenção aos veí- de, críar mais quatro coleto
culos automotores partícu-
lares de .pagamento do tipo
"Jeep", bem como os de pro

priedade de:

riú.Avenida Rio Branco, 72 cruzeiros.
Isto mostra, comentou

o General José Pinto Som

bra, que bastou se .falar em

fazer Cooperativa, bastou
também organizar a Coope
rativa e já o preço de lã no

produto começa a ser me-

, lhor.
-------------------------- No mdlit�rJ;�o, em que o

senhor i_I)�:�§Jiente da CO·
OPLAN 'féo�e,rati�--dós.

AULAS PARTICULARES
PROCURAR na Rua ARACY VAZ

CALLADO, N° 13, ESTREITO, ou telefones:
6267 e ?097.

. Financiamentos Industriais

VDi Construir ou Reforma?

i. ",,�T�}�lDA':m.
,... .....

':':''' T' � .. :�>
. UM .PRODUTO DA BRAS ILII

�.de: R. Marconi, 1�1 : 7.0 ando • reL: 34.4127. S. PAULO_r
Fábricás: Sôo Paula o POrto Alegre. Recife. Belo Ho-
rizante o Rio de Janeiro. Agências e Escrit6rios: Sôo Paula. Belém. Belo
Horizonte. Curiti,ba • Fortaleza o POrto Alegre o Recife o Ria de Janeiro'.
Salvado, • Vitória. Juiz de Fora. Blumenau • Goiânia. Brasllia.

...I't(-
--------�--------�.---------�------- Assim, o govêrno catarí-i

nense, num -gesto de franca

colaboraçâo com aquêles
que. usam' os referidos veí

culos "para fins religiosos e

assistenciais e em viagem
comerciais, presta-lhes, por
êsse meio, importante bene

fício quando no exercício de
suas funções.

, REX-MARCAS E PATENTESClínica Odontológica de Cri

anças e Adultos

Consultório: Rua Tenente

Silveira 28 - 1.0 Andar
Fone 3798

Atende diàriamente das 15

às 18 horas

--------------------------------------------4'�

Ionselhc Regional de' Contabilidade
e'm Santa Catarina
AVISO,

Agente Oficial da Propriedade
lndusíiíalhoraExclusivamente com

marcada A seguir, damos os nomes

dos primeiro; beneficiados
com a referida Lei, conror
me requerimeritos já despa
chados pelo Secretário da

'Fazenda;
Ação Social da Paróquia

de, São Paulo Apóstolo, de

Blumenau; Irmã Gerlínda

Stumfler, da Paróquiá' Nos·
sa Senhora da Piedade, de

Tubarão; Padre .João C,'1rdo·
so, Cooperador da Catedral

Metropolitana Conferência
Religiosos do Brasil, com

sede em Blumenau.

O senh.or Governador, em'

o CONSELHO REGIONAL DE CON- ,

TABILIDADE do Estado de Santa Cátarona
recomenda a todos os contabilistas r-esponsá
veis por escrituração de firmas ou socieda
des" que sómente permitam o exame dos .li
vros contábeis aos senhores agentes fiscaIs
que comprovem" sua' cóndição de' contabilis-

, ta, -lega�mente hahilitado, na forma do que'
dispõe o Decr�to-Lei número 9.295, de 27
de máio de 1964:

; Flod;;mópolls, ·em 8. de'm�tio de 1964

Registro dê marcas; patentes de invenção
nomes comerciais; Út\llos de estabelecimen
to, insígnias frases de propaganda e marcas

de exportação
Rua Tenente Silveira, 29 _. 10 andar
Sala 8 _ Altos da Casa' Nair _ Florian6:
polis - C�b{a Postal 97 -. Fone 3912

Nada de
, REBITES

, .

.Día? � .Domíngo _. Casa Purtuguêsà
início 'as 20 horas I

-Dia' 14 _. Domingo Noite dos Na-

mOl:âdos ,_'_ início às 20 horas
Dia·20 _'.

-

Sábado '_ Tradicional Baile
de ,São ,João' _ início às 22' horâs. -

l1xij!l em, seu carro

Lona de frews \.JOLADAS
_J 60% mais no aproveIta·
ment.,) das Lona!>.

-CASA DOS fREIOS Sítio em Santo Antônio,
g,ua Santoo saraiva 'l5:j

ESTREITO VENDE-SE, na estrada' geral, frente de'
1 quilometro, com a área aproximada de

. (
220,000 mts2, com casa pastagem, pomar e

lenha em abundâIicia.
Informaçõe� à rua Visconde

Preto,48.

/

Antônio Bresolin
Presidente

de Ouru
3-6J '

7-6J

,
'

Casa Residen'cia'l
VENDE-SE bôa casa recem construidá"

com amplas instalações, no bairro José Men
des, nesta Capital, com dependências separa- )das. pa.ra empregada, lavanderia, garage e J
quintal. y

� .

'.
Os interessados poderão' tratar com o

sr. Aloísio Machado, na Mirim Modas, á _rua
TraJano' esquina Tenente Silveira, ou pelo
telefone 2024,

. GASOLl,NA AUM:E'NTA POUCO
Com RODA LIVRE AVM no seu, JeeL

y. economiza Çr$ 1.000,00 cada vêz que en·

cheo'tanque!. �. isto sem contar tôdas, a;

outra� '"va:ntagens. Instale já.
'�-

"_- :.��� -

��ari� TOVOTA DO �RASIL 5-:i. IND-:-.'E-COM:·
�. "T::r,
�oo' -.

Producão e Econôm,ia
. ,

Especialmellte projetado e construido pa�à trabalhar com lJOSsante motor Die'sel "Mercedes, Bens", de 78' }I-P, _o 'Utili·

tário TOYOTA BANDEIRAN!E -é o veículo, ideál para. a a�ualidade braspeir�: ?� ,fato, supe:r.:efór�ado, 'Ofei'e>ce?do
�xcelentf desempenhu ,e utilIzando combustlvell de baIXO Q:tistO, O robusto Utdltano TOYOTA Bandemmte 'apresenta
como 'importante elemento p"ra o aum�nto da produtivida de agríCOla, c9m m'uito mais economia! .,'

... Vá' conhecer âinda hoje a famosa linha de veículos a óleo Diesel' no Revendedor Autorizado,
, ,

Rua Fulvio Aduci, 597

� ,
" \, ,

,r 5-6J'--��F;�
,

."..
, ?/.

) i�''''''''

·�ENDE·SE,', .

./

;. " .:rAUNUS· 51
(CAMINHONETE):t ':. :'!

V E N ND E-· S E

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:

---_.�,..,----'- \
___...--_.�._,._--------_._------

,.REDATOR
Pedro PauloMachado'

COLABORADORES ESPECIAIS

,43 ANOS DE LABUTA

lCONSTANTE EM PROL

/ MAURY BQRGES - GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

DE SANTA CATARINA

I COLABORADORES
RUI LOBO _ MILTON F. A'VILA - ORILDO LISBOA
MARIO INACIO COELHO'- DÉCIO BORTOLUZZI

ABELARDO ABRAHAM

NO SETOR DOS ESPORTES

_ -------- _'----_. � ---

-----------------�/----------------��------------------------------�----------�--------------------�----�----------------------�------------I. I

.r i

PO�tillD I �I G O: Telegrafico
QUARTA-FEIR",: Avai X Figu�irense·, ..1

Avaí " "V" .

. i \rersus .ir Iguelrense é unI (los gr ...e:
" .. \·hQ.;\ .... ,.'·,··e.\'b\••e'h'!w�%T�::rª'ª,."c. "S%':s.sssssS%S%SS%%%SSS'

des cartazes da rodada de encerramento doi:�turno do Cam])2'Gll1a"'o da la ry E' t �
�

4. k.Jona._ exa a� .

mente o 2�itundo prélio em 'imuor:ância des
te final da primeira etapa da ;on:l mais ::m-,' Rio, maio (De· GiÍberto Nahas-)

p�rtante do Estadual de 64, já que a prima, "j Cortesia da CruzeirO do Sul) � bunais ; e
mesmo os ártbi�ros que

ZIa pertence [:.0 encontro entre fl'letrotlol�"� O, úlj.ímos acontecimentos ve,. dirigem as part:f :;', isto não seus tocedores; apoiem SUIa, medi

Bárroso t 1 J"
'- I� .

rifiCla,dos em ,Lim'í; por ,
oCiasião se pode mudar t: mqulamente dh; e :inC'entlvem.·a agredir o

",.,v. a ._cr .i'J:."'�·?r uommgo em Crieiúm :�<' .' .', .

::A.
. de. Uma. part ida •.de futebol; par sob pena de irmos de encontro árbitrO;" a' não sai-r de 'campo',," - "'. .vaianos e figueirenses que estão' [untosll tida essa quase sem expre isão a interêsscs de gruIOs e '�ontra advindo; â,aí; um� tempestade'

na tábua de elassiííeaeãn com 12 pontos perr �� óe compararmos com <f's inúme rinrruos irrterêsses d'3' clubes que é necessãrta a presença di" pu ...

d'd - 3' (' ras de re3:p.onsabilidade "li;' 'ainda h cje; insiste n em
.

pagar Iicia. para qUe. Os ân imosõjá exal
.1 OS, vao disputar uma peleja revida e sen ,,;.� ,

.

rfJs,izadaS; vieram comprovar o multa, quando Seu, atletas são tatios rião explodam.
saeional, sem mito, e"na qual os dois grande . qUe 4bem certos fi:ósOfos e en pun idcs por SU3Pen' �o por agres

da Capital esperam jogar o seu melhor Inte-l' Lendluos em ed,�cação física. são e pr atitudes inconvenien.,

b I
" quando combatem ; em prinCípio. tes .

O • J o futebol.

x
(

do Perú: Sinal e Aviso(,,

rem' .
contra a' autoridade do ár " uma decisão acertada. <lo .. árbitro

. .

e que inclusive foi 'ilC'_'tada ;oelos
atletas 'peruanoS; fêz uma série

de vítimas; que condoeu a hu

manídade ; deixando em &USPen

80 o resto do mundo; que ago

ri�j tomam de imediato novas me

d:.\.'f�ts de repressão '<108 costuma
ze; ,tumultu;doreS .

e que por cel'

to tudo farão para garantir de
Vez a integridade dos que dUm_.

prem a lei' e das qUe. jogam.
Muitos vãO contra os policiais

sem contU<iio saber que al í estãO

p'ora cumprir as ordens rec�bidas

e garantir o andam.e·nto· da par
. tida.

desmaiou e o públiclo; . talvez A3 gnrantias têm qUe, ser da

das maiores e bem maiores a alt
tas e árbitro; e as penal idades

a�s indisciplinados ô'uplicadas.
Não se pede exigir rlo p úb]!

�) respeito e disctp lina ; quando

.

rnui ta s e multas vêzes; oS seus

atos são praticados pela má

acâ o que parte d:e dentro da can

.,1-.. ,1- ,,�, atleta; que' faz expIo
�ir 9 estopim.

I.J J.Lo.L ....U; ...1; êste esporte mara

vílhcso; de técnic'a, e de· fibra'
não' pode Ser 'cheio de er+o- e

'.

I
..

O *t dvICIaS (O pa·õsao!o. s a'poo a ()

re. têm qUe ser banidos e isola
cios do público qUe paga para

tir-se.

A infeliz catástrofe de Lima

uma pequena. parte de, irreapou

sáveis; açulou o resto'. do- estádio
para ':malhár. o pau" na polícia
que representava 8 ordem ; a aU

toridade e tiúha 'a responsabi.lí

bitro, :'dait�h ·margem a que os'

'. .

."de e O dever de garantir a in

tegrjdade física do árbitro e dos

atletas . Os mais afoito.s _pula-
atéram o alambrado; foram

Senti ·isso.' na, carne' em • meus dentro. d;) e3tádio; e, recebidos
a cassetete e bombas de gás, for
nlaram um tumulto sem prece

tempos' de árbibro "
E ass ísti Co

'legas Serem "impiedosamente . a_

gredlú:os, malhados a pedra;' por
má orientação, do púllico �por .

tivo; pelas reclama�ões cm cam

po dos atletas; que por .e3�arem
em seu terreno; ."cantavam nuii,
alto'''; pela inércia da p.olícia
que se limita a pedir calmoa; e

pela facilidf'" qUe dão aoS Jl
famosOs' arruaceiros penetrarem
dentro da cancha.

vergonhosodentes na história;Não adianta pens irmos que o

novo Código Brasil iro de Jus·

tiç'a De3Portlva é o qUe deve

ser; porque existe I m a(�l"gado
mali�ioso na defes'l. do atleta
infrator capaz de' absolvê-lo
ante oS olhos surprUs03 dos clig
nos juízes de trit �n'a,is;. qUe

não podem deiXiar ,'", ver O rêu

a!JSolvid.;), face o� ee 1'0. contidos
/
em diversos p·arágral03 da lei.

Ver conflitos, em callpoS de f�e
Kão é de hoj e qU'. esta'mos -a

bjl; geraéloS por ato tude. incOn
. venientes de atleta! em campo

Temos assi3'tidO,' lnu as e muitas
vezes; . ato eta5 sereI advertidos
e mpsmO eXl?ulsos .

e se rebela

•

A .

d d - ,.

.

/' Chamam-no de esporte rude

.

S nOVI. �. �es �erao a, estréia .perante o pú oriuná:o de nossos antepas3adoo'hhco florIai:1l.o_P,lobtano do arqueira Édsor e clJmbatem-no da meSma forma

que fê'l. seu der-rat domingo c�ntra o M!J.rr.! que 'combatem a� lutas livres

I· D'I e o buxe; qUe também; na an

�o 1 as, e o reanare.c;mento do center Mn....8:" tiguid.ade; eram oS esportes pre

reUi, já refeito da confusão que o colocou i feridos doS. romanO,.

margem ..J 'lf· °d -'

b De sã conscjên�la'; nao :p,ode-uOS preJ.'::'os O ca.mpe�o. E em prr
I mos negar; apesar de apaixona

vave que o Figu.eirense venh� allancar um dos que somos pelo futebol asso

-_.' dos jo:�adür'3s cariocas (!ue adquirira
-

receu- Ciation; qUe êle é ainLla Um es
...·emfl>nfe e "J.' d' I'

,'"1'l;e rude mas devem03 blln-
� " (!HC vem �:reman o no a vlpreto .

'

'. _.

• .

"

• bem levlar em conslderaçao qpeO JogO,., d�.acordo c�I? a tabel�, está ma.r- � -êle pe.rmanfcer .na sua rude'" .'

cad? P?�� 11'" te d') prp:"[]mR 4a felr�, an�.nd- � brl�'Made; l'l1alS por culpa dos

m'1's d"lH� eT1",!,,,.,J.rn� serão efetuados: Uru"'._ � qUe o dirigem e
d'Os que fazem

,-" as teis e o disciplinam, do qUe
_--��'n«!!l X 1\1> 1" ..Q' '1i Dir.'i, em Urussa'lJI3. e Be]': pl'õpriamente du atleta q_ue ui

cí1ih,'Ltiz X .A�rlét:c,�, Operário, em criciúlUa'l pUll., a partida.

P d Ao atleta; r.esta o reC\�rsu de
,qrR l',l�"J'W�. l"�em do match Metropol X podermos lapiê'.-lo; tral13formá'

B:-'rrn�o� �I'\r�,'�<'o Postal e Guatá, nesta CllP;, lo em um perfeito e diSc1;.Ü"a

tal;, M;'-r?�;l v l.\I�,)tuba, e.m Santw'1a, e Fer���
do jogador. Mas as ;eis; os te

.. ,.

X fi ' . . g{tlamentos; as decisões e a

rOV-ar'",., .��"1e:r{'��-no. p-m Tub�,r;n' .t muitas e muitas 3etençl" towa-
'

..
_ . ./ \SSSg%S%%54%!'t���$.,.,,.,.,..,.,..,.,.,.1t .j.'%t.,,, .0,. ccg.t

pois os. primeiros valentes 'a en
.

trar dentro <;Ia canCha. foram os

'primeiros covarô.'es a ir se reti
rando e ,na <l'orrlda iam p'assand'o
por cimã de torcedores q_ue .pa

. de olharmosE tempo
carinho :3ôbre as medidas

apreciavam o espetácu.lo a tomar; parla qUe cvitCIUOS as

consequên'Íias cito que se viu em

Lima;
.

no perú.

Qtte Deus se apie.de dos aUe

tas e dos �árbitros nacionais; que

'3e limita. a gri tar e a aSsob j'3r·.
F�ssemos nós; brasileiros; tã&

fianáticos; quanto OiS fanáticas

peruanos que C'omeçaram n. ba

derna; r,vez muitos e muitos

conflitos tives3em se registrado
Mas os fatos estão a compro

var qUe em qualquer lugar do

Brasil se registraram. Cenas me

nores; de espancamento; dia Con

fHtos; etc ....

foi; na verá/ade;
n03S0!5 clirig·C'ntes.

rados um avis'o aoS

levando de ro��Lo; �rianças, que
permaneciam 'apavoradas; sem

sa""'" po:r onde sair e ·córrer; e

que inocentemente morreram;
p.isoteadas; elas que foranl. aO

estádio ver os seUS pupilos; tam

bém aind'a imberbes; jogar uma

p'"rtid� 4' futehol.

o c'!nflito de Lima, na qual
pereceram 1nais ãle 300 pe'SSOR3

foi gerado pela �tltude de um

torCedo�; já famOso p.el.!is sUas
proesas de pula� a]',mbrado .

Quis agredir o ábitro. Foi

conVida,.,) a se retirar. Não saiu

Foi à força para fora. Apanh_?u

;/A ação _criminOsa dos qil,", .ini
.

�ram a 'depredaçãO e a "n'tr

;ua; illlerendo ir de eriContro· a

PrfparHivos rara o ca,1;peonaI1 da
i�Vl fI�H!;t mund�al OIÍlfp'CJ em Toqu:o

_______________________ TOKIO (maio) - Preparati- ra.10 de {lutubro' vindouro. /

" IOI.A MAIS PERFEITA 00 BRASIL

Branco e Preto
�:�t"�··"""RI

GILBERTO

vOs para a realiz'bção do Acam

pamento da Juventude Mundial

Olímpica em To. ;yo, que terá
lUgar em outubro; estão progre
dlndo firmemente sob a direção
do Comitê ule Ogani:1iação da_

quele' Acanip·amento.

Entre os eventos que terão
lugar no Acan{pamento figu.-. - -

'. .,

cam paroadas; �ogueiras; dança-3
folelóricaS; ca�ções e várias ati
vjâ,!tdes esportiva�!

Viagens a Nlk .0, '�yoto e ou

tros lugares dotados de !oe1os cle
nári03. também· estão incluíd'Os
na agend'a a fiI_TI d.e que {l' con

rvidados estrangeiros possam Com

preen<i1er as coisas japonêsas tie
forma "mais Cbmpleta ..
o. �-articipante3 do ultr,amar

também sedo levla,dos à Vila

OlímpIca, Onde terão oportuni
dade de.' animar lOs atletas de

SeUs re'�pectivos palses.

pedtt(J.arl
JPlatic4lL dedpc. �

·

(9.� ?
"O homem tem sempre a ida tôd..:s a3 n;odal: �:.des desporti-' à eapacid"de do seu coração ."

. cos anos na mécifa laqueIes que

cio seu· sIstema �rCulatório, e;

portanto; também do seu! .indice
de longevidade; depoh de pou

PAIVA
I

Amigos, já dissemos e reafirmamos que
não temos predileção clubistica na capital ou
rpesmo no Estado. Se propagamos os feitos
de nossos clubes, o temos feito por amôr 'a
arte e, não, por predileção clubisticà - repi
to.

\ E3se Comitê ql-,e é formbdo de

representa�eS do Govêrno Cen

traI do Govêrno Metropolitano'
de Tokyo, do Comitê de Organi
zação OHmp·iCa 4J tOky�, da As

soll'uçã'o Atlética do Japão e de
I

.

várf.�s Ol"ganizações da jUve.ntu
de; plane). promover o Acam

pamento da_ Juventude Mundial

no ireríodo 4e 6 a 2,5 de outubro
Com o fito de intensifica\ a ami

zade int·ernacÍ'Jrtal ,� prOmover
a dompreensão mútua entre os

nunCa pratiCla,m des,lorto algum'
Do "Diário G.e Notíéias")

de do seu sistema cfr .11}atório"
. declarou recentemente o r-resi
dente áoa Comissão Cientifica ciO
Comi·tê Olímpico A:emão, prefes
Bor JOsef Ne(e..�sell). O C::lnheci
do médico; que tem .dedicado
a sua c3peial atençãO ao despor
to; falou num seminário de mé

dico, qUe tem <:lclli'fldo a sua

especial atenção ao desport0;
falou nura selnlná�'io de 111éd:icos

eS,recializados nes:e domínio sô

bre as C1\-nclu3ões a tirar dfts

mais recéntes estudos sôbre a

prá tica de desportos pOr pessoas
idos,,,.

O profeLor Nocker ctieclaroll
na Slla introdução que aos trin

ta anOS o homein atingiu o má

ximo da SUa ct\pacidade físic.L

A partir deS.s� idade; não só'

l' a ca,l:-aCldaâ'e' mU$cular mas ·tam

I bém a capic�d:tde do cOraçãO
.,

\ e do sistema circulatório dimi

.,(..1. flUem lentamente .A03 quarenta
anos �{ida pulsação COnduz {ue
noS oXigê�io a,través

-

ci!o cor'ação
a partir dOIs cinquenta

.

anos o

pêso do cOr·açãO diminui. Simul
tânamente aumenta a reSistência

i;l:;""das vei;as e artérias; de maneira

que o coração; ü· volUme reduzi

do; tem ci!o realizar maior tra
balho. Por é."tes motivos; n[:"

sé deve sobrecarre'�ar o Ceração

.,f�A partir llos cinquenta. an03

nãO se devia tentar p.articipar
em l!oln�,et,�õas nos desportos
que t:xigelil esicrços .nl0nlentâ-

rr.2,u.;
tai3 Como

','
futelÍol; o a_

tletismo e de cer,O moâ·o tam
bém li tênis. As pessoas idosaS

! mosbam; além d' sso; a tenden

cl"a de

vas nas quni3 r;._J.n�a se exh:re
Um esfôrllu máX.:110: c,brridas:

CiCJ:snlO; nataçãc' rema e tam

bém e'1uitação. '�' ev;dente que

\

Como' homem de imprensa tenho amigos
e inimigos em várias equipes e entidades.
Mas não será por iso que deixaremos de pre�
tar nossa parcela de colaboração aos nossos
amigos, ou mesmo aos nossos inimigos.
Nunca fomos e-nem pretendemos ser bair

rista, mas a realidade é que se prestamos ser

viçoS' - tôdas as agremiações da capital e do
Estado, devemos olhar com mais atenção pa
ra aquelas que mais se destacam e lutam pa
ra nos oferecer um perfeito football: o foot
hall arte.

não tem neXo a partidpaçã<'
nUma mar·otena (ia um indivídn:,

de seSsenta anos; mesmo que t,

nha treinaó'O' du�'ante anOs segu.
dos.

Uma pe3soa idosa Só deve pr;.

t'i,lr deSportos cJ.entro de lim1-.

tes imp,')s�,os pelo b-onl SensO

Por outro lado, deve-se exigi'
ú�o org�anisnl0 CeI to esforço reg1.c

la. O único meio de �Teinar
cotaçãO e o sistclua '��:,culatóri
são 03 movimentos. Só êles ga

l'antem o funcionamento e a Cn

pa:t,datle dos órgiiOs mais impo:
ta.ntes. 6 P1'6fesso,r Nock�r afir
mou que Os indivíduos que <:lu

rante tôda a sua viâ'a pratica
l\all1 desporto são bio lõgicamente
dez a ,vinte anos maÍ3 j"�vens do

que indióa n'a sua certid� de
nascimento . Investigações do

curr�cti'lo &e grandes -desporth
tas de vário. pa,íses indi�am que

os remado,res, e jogadores de fu�
tebol qUe depois �e determina
as a ma cal·reir." continuaram

a praticar d'esporto tê� um ín

diçle de lonr;evid"de cincO a se

te an)s mais eIcv'ado do que' a

ll1édilo1 da popuhção·
O á'esporto praticado na ju-

i
REMESSA DE CQNVI'l'ES.,A si
NAÇÕES.

que ,vierem assistir 03jovens O COmitê Organizador dia A-

japonês •.

JogOS 0límp,icos.
C.ampamento COnvitesenviará

d!.,. capital aos govern03 de 81 países do

mundo; solicitando que envielll

Sua j<lventude à concentraçao
de TO�Yo.

O local do Acampamento se

rá a Universidade de Gakugei

loc\alizaü�. ,nas proximidades do

Estádio OlímlPico, em Tokyo
U:m teUdl de 900 rapa:les e mo-

15 a 25 ,anes, foi convidado a

Çfl3; com idade vari'a,ndo entn,

vIr ao Acampamento. D_êste par

tj,,�parão também 300 japonêses
Todos OS p1articipaJltes são mem

brOs ô! oTganiza\!õ�s da jUventu
'de em se"s reB,pectivo3 países.

:lo maior parte das deSpeSas
.

<:·o,m facilidades e dOm a admi

nistração do Acamp'amento serão

pIngos pelo Govêrno Central' da
capi ta I �ci país.•

U lU grande número d,êles já
exprimiu O desejO de enviar seUs

jovens C\ldadãos ao Acall1jp·Qme.l1
to, embora ainda não tenham

reCebido COnvites formais nêss,e
Residindo no início da rua Olavo Bilae,

não Seria justo que deixâssemos de ladõ a

prestigiosa agremiação do Figueirense F.C.�
que tem merecido a atencão de tôda a im

prensa esportiva "Barriga Verde" e agOl'a
passará a merecer também nossa' mod'esta C(I

laboração.
Não queremos com isso menosprezar' as

demais agremiações. Queremos lançatt" pelo
bem de tôdas mas, especialmente pelas que
melhor se destacarem em todos os setores. e,
principalmente no esportivo, onde sem dúvi
da alguma despontam os melhores "astros"
de nosso football. E Figueirense é uma per
feição inata em todos os setores e, principal
mente no eSDortivo, ond(e a competência e

habilidade de Joni Ahresl e os desempenhos
},.c1es+acªdos de seus pupilos levam ao ,,�., mais
alto grau de conceito o grande o· quase p�:ç::
feito esquadr�. pranÇ!O e pretq, 1'"

':
.. .'

.;:'(�";i ,'.f"];' :�'".\.� ,',
.... .�,;,.'

·3entiólo.

O Comitê em questão foi in

formado' que a França deltefa
enviar 100 jovens de. ambos os

sex·�s e a. Alemanha 150.

CasO 'o riúmero dos interes
sados �ultrap.a:sie a cifra dos 900
o Comitê solicitará a c\coperação
dos vários Góvêrnos no sentld;o
de restringir êsse número.'K_ :PASSAGEM PARA O JAN.O

/

DEVE SER PAGA PELOS
PARTICIPANTES.

,

Contudo; 08 �·arti'"nnnt.e1 �s

trangeirOB d�verão custear sua

viagem 180, Japão e sua estadia
nl() Acampa�ento-.
A taxa de registr.o é de 10

dólare.; cU8ta·ndo .. refeições a

Todlo'3 OI partiClipante.: tanto

alienhrenas cOmo japOnêses, rtJ

ceberão ingressos p'ara a cerimô

r..ia de-abe.r.tura dos Jogos OHm

�iCQ' de Tok;;�f;iQgl"a.mªdª Im

..... �"'-'f!f\
..,� �_�;>r.....,.;-;t��lk�

,

qUaSe influênventude não tem

.1
cia sôbre as condições fhiClas

de uma pes'soa idosa. A juventu

de bi�.ógica do desportista e o.
seu malS elev·ado indoice de lon�e
vidade dependem do . eXercício

regular de um d-esporto pelns
·.nns a fo::. "Q' �m ce38a pratl

oaJ. despo,L'Lo", (._ecl�rGu O pr" ..

.
fe'Jor. NOCk�f no final da' sua' '\t

�,"" ...
noi'

T�\1�;:�;4';;:;�,

--

-·"·-�í rr:-:;.. ��

\25@
l' , ."

"���T�,.!".,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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· [Ü:(AlENIS CLUBE .: DIA 7 � Domingo - UIHm� ç fio do "Show" Revista Casa Ponuquêsa -Inicio 20 horas Direção do Colunista CELSO, Tráje Esporte'
Dr,.<�'-1.;"'«::.'ll� "'Xi"'� M

.

R 8' •

rr�vtUlL�Di \C�.)�� V ú::' Ue i lesas na . eloJoa na i i . c.)\

tONDREE:" 3 - o Gover
no britânico ordenou uma

investigação oficial sôbre a

crescente epidemia de febre'
tifóide que há dias vem gras

-0tldo no pôrto escocês de

1>. It:,deen. O Secretário de

ESb, '�o da Escócia, Michel

NOblé, disse à Câmara dos

Comuns que o Governo po
deria nomear um funcioná-

·

rio independente para diri

gir ,li investigação do que
constitui a mais grave epi
demia registrada na Grã':

Bretanha nos últimos vinte

e sete anos. Noble acrescen

tou que até agora foram

confirmados 241 casos .posí-
· tívos, além de outras oito

pesssoas que se encontram.

E' b" d Ce�����al�a�:�r:t:�!, ��::
. rn _.

.a I-x� .

o r',
:

. i ��(; s··

ainda, que não está compro- . C' II' U�
vada a hípõtese de que' a in-:-

.

�
.

Provocando
I

J

Cartazes do Dia

Cine São José
ils 3 e 8 horas

f)Jnald Sinder

Nico ler Borg er

EM

O DESESPERADO tERCO DA

lWA SIDl\'"Ji:y

DyaliScope.
Censura até lR anos.

Cine Ritz
às s c R horas

�.teve Reevcs

Cinnn:l Maria Canale
\

EM

P FILHO DF; SPARTACUS

Cinema!3copc' _ Tecnicolor

Censura -tA lO .ho,

às .J. e 8 horas

Uma história real tendo corno

.

inl.érp rete s, O POVO DE N:\-

POTE�.
4 DIAS DE REBELIAO.

Censura <lt.;' 14 on'Os'\

Cine Glória

�Estreito )
lls 8 paras

Roel "Steiger
"'"dja Tiller

E:\l

O MUNDO E�1 :,IEU BOLSO

Censura 'raté 18 anos.

Cine Império
(Estreito)

às 8 hOras

Bill MngnWhon
Christina SOhollin

"

EM

BLUSÕES NEGROS

CenSlll;a até 18 anos

Cine' Rajá
(São José)

às 8 hOras

Dan O' Herlihy Clyl1is John!

EM

A '\IANSÃQ DO DR. CALlGA
RI
CinemaScope.

GlNE S�O JOSE - Dia 19

Pré-ESTREIA às 20 horas

(Patrocinada pelo POSTAL
TELEGRAf'ICO F.C" nO ano

de Seu jqbil.u)'.
.

,A. sensaç:io do momento!
\ O R�][ PELE

C'1l1 - PELE (O REI).
Vejam u'" competiçõe" que o tor

naram mundialmente famoso!

L. ;�. t
.

,
.

tando que algumas, latas pe zenadas em estabelecimentos' chorada para o processo de das do mercado. Contudo,
carne, de três quilos, arn1a- I

que empregam a água não resrríamento, "foram ,r�tira. Noble não citou nominal-
--------------�----------------------------------�------------- ------_-----I--------------------�-----------------------------

o Prefeito de'- No,va Jork vai reforvar
a segnranva contra ataques de N/egros

Nova York, 3 - O Prefeito fim de planejar .0 reforço de provocada por jovens n�- rem, -a menos que imediata- foi organizada, uma patrulha te o fim da semana quando
Robert F. Wegner convocou· medidas de segurança" con- gros. Um .jorn;J .dísse on- mente se. adentem: severas rnóvel civil seção. de .

Bro- grupos de jovens semearam

uma reunião de emergência tra a onda de tensão racial tem que os nova-íorquínos medidas para proteger a po- oklyn, destinada a 'proteger o terror em trens subterrá
com o chefe de polícia e ou-

\
e de violências e crimes nas terão que viajar em grupos' pulação.' o povo contra os deÍinquen- .

necs e numa barca, e uma

tros altos funcionái'ios, a ruas, e trens subterrâneos armados pai·a se· defende- Como resultado da crise, teSo Houve violencia duran· professora branca foi vio

lentada e morta. Um jovem
foi ferido a faca, e outro

fecção foi provocada pelas
carnes em conserva (cor-

./ .

PARIS', 3 - Incidentes en

tre Jornallsta e policiais ve

rificaram-se - no '. Aeroporto
de Orly, ao desembarque do

primeiro Embaixador da Chi
na' Comunista na França.
Um destacamento reforçada
de policiais desalojou os jor
nalistas do aeroporto. Foi

ned beef) dos estoques em

poder do Govêrno, acrescen-

I

Chega
lnc ;rl�n�0"':fi ] �,

__� .' \j�

detido um reporter para a

veriguações, enquanto um

membro preeminente da Af'

sociação Franco·Chinesa era

retirado do local aos ernpur
rões, O Embaixador Hungan
Chen desceu do avião acom

panhado por sua esposa e um

grupo de auxiliares, Foi sau-

dado por diplomatas de Cu

ba, Argélíà, Víetnam do Nor

te e Paquistão. Não estava
presentes nenhum represen
tante da União Soviética, e

o número de funcionários
do Cerimonial francês era

reduzido. a polícia tinha or

dens de expulsar do aeropor
to todos os j.ornalistas e Io-

Tribunal �e ContaiS
o T'ribun al de Conta3'em se,

são Çe 2 do corrente sob a p re ,

s idência dO Senhor Ministro Leo

.po ldo Olavo Erig julgou 44

proCeSsOs que se achavam e m

pallta,destac:andi,1-�e as, seguln-
, tes deciçõe":

Processo n? 2148/6.J.. Relator:
Y1"ini;:tro Paulo FonteS. Prouu-

".,,,,.dol': wHson Abraharuç , Ori7
Contadoria Geral dO Estado.
gem iSecrctar!« da F'aaen da

Assunto: Processos para pa-

gamenfo Óe Dívidas de Exercí-.

Cio; Findos de Agen!:)r Miranda

e outros. Deci,áo: Rc1aCionado.

I .

PrOces,o nO 207>7/64. Rela-
tOr: Minis�ro Nelson Stoeterau.
pl'oC!c,rad',?r: Wilson Abraham.
Or;gem: Comissão d!e Energ1ar
Elétrica-Dq:artall1ento de Ori

entação
. e Racionalização dos

ServiçfOs Públicl:J3. Assunto: Re_

novaçãO de Contrato de Alvaro,
C"mal·gO. DeciSão: Registrad'o.

Processo nO 353/64 (Prévio).
Relator:

.

r4inistro João Estivalct

Pires� Origem:' Secretaria da

Edc�ção e Cultura - Departa
mento � .� Educação. Estabe

lecimentos de Ensino. Impor
-tâncla: Cr$105.000,00. VGrba :l:
1.2,0/02•. Empenho n011. Cre
dorl GráfiC'a Alvorada Ltda. -

Decisão: Ó Tribunal decidi".

denegar',o regbtro do empenho.
Devo lva-Se o processo origenl

.

p'al'lI ser extornado.

Pro<:>esso n02052/64. Relatr0:
}[i'li,tro Raul Schaefer. Origem:

SCCl'etarià do Est.ado dOS Ne-'

.!!;ocios do Interior e .Justiç,',

AS3untO: _ Apostila ele Pl;'··

cFJ Hermes de Araújo e outroS.

Decisão: O Tribunal deeid\n

converter o julgamnto em úili

gênQ�a qUanto ás apostilas refe
rente; nos títulos de "pcisen

tadoria de BartolomeU José -

do Nascimento, fls 68 e de nO

meação de Waldir Walendo

wsk1, fls.126 d'esentranhanc\o-'"''

dos presentes autos e para. "e

Il:istro daS demais apostil'a 3,

Processo nO 375/64 (PréviO).
Rela.tor: Ministro Waldfr Busch.
Procurador: wilso� Abrallum.
Origem:' Seretari-a Lh Agricul
tura _ Dil·ct.ol'ia de FOmento e

Defesa da Produçã'''. Importf.n
cf'a: Cr$. 542.1.00,00. Verba: 4.

1.2.0/13•. Empenh';): n07. Cre

dor: Perdigão SIA: de 'Videira.

Decisão: "O Tribunal deCidiu
'!cnegar o registro dO' empenho,
"i:,to haver inclusão .

e parcelaS
estranhas ao objetivo ela r\1bri�

a Paris

,. ,

PROGRAMA ,DO' MES'·
.
PROGRAMA DO MÊS DE JUNHO
Dia 3' _ Chá da Faculdade de Direito
Dia 9 _. Cinema
Dia 10 _ Chá da Faculdade de Direito
Dia 13 L Festa Juni�a na Sede Ba]-

nearia,
Dia 14 -.-' Encontro dos Brotinhos
Dia 16 - Cinema
Dia 17 -. Chá, da Faceldade de Direit)
Dia 20 - Reunião Dancémte
Dia 21 - Reunião Dancante
Dia � � ..-- Cinema
Día' 2�, _/ Chá Dal1��ante da F�1culdade

. de Direitv
Dia 27 - festa Junina dn Clube
Dia 3 O .- Cinerc..a

tógrafos sem 'credenciais es

pecíaís; o que provocou In-
I
dignados protestos dos pro
í'íssíonaís de imprensa,

ALUGA-SE
Um. confortável a.uarto �lara rapaze,;,

anexo a casa. de família. Com entrada c; bs·
nheiro inde;-;endent·e. Ver e traü�r- à rua Vic
tor Konder 60 - no pel'fc-ir ,.la r08.nh5.
____ o •

•
• .,

..

Mp: r�� Ai10e�a do Nasd'm�nto
,

'

I

(�nf"elina) ,

r.:A;��; A� 7. n�a
('IC:''_'''',,:,'' [\-'istÓvão Ng'scimento e Famí

lia, D�F(,:'" Linhares da Silv'õl e Família, Viú
V;::j Alberto J,!f"ritz. F.uc1vlif-'s AntOl1.1Q . do;;
S?ntn� r.> li'gmília. Aldo A ff0nso Viplr::I e Fa
lY'51iô. Ré1cio Moritz e Família e Helito Mo
'rii7 e S�nhflra, cons'tprnpclr>" com '1 irrepa
rRv�l perr1;:j (lp sua .rn8.€. sr.-'''';:' "ni.) P bisavó, I

MAHIA,ÂNGFLA DO NA�CIMENTO, con�

vi(hlI11 os .parpntes e pessô�s de Sll::lS rela
rnps n�r::l��::lt's,jstirem. no prnvimo �tihr-lr1o_ dia
6 �s'7 ho*�s. no ;:llhl'r rle Nn��� S"'nhnTQ rfc
Lourrlps, dR r.�.terlr!'ll .Metrf)!,olit�na. a Mis-
8:1 (me' manq.am celebrar. em intensão a SU'l

1 r���ama. .

I

01lh·íl�si11'\. 3ctrmlp('pm a fnrlm; rn1�l1tns
os c,onforbr:lDl J1;"��p. tr�m:p e. de,mntlo és

ppci�l. ao Dr. Orb:n(fn B. S,.'hrnprle. (=lO� R�v
mos ]\I[n��pnhor Frederico Hohho1r1 À p�,:j·t:'e
Frnpr;:t(l l\1f�l1prrn�nn. as 'Ppvmas. Irm�s d'l
C�r;::::l ,lI" . '.:l1í('lp ão e astião e as Associa

ções Reli�iosas.
Fpolis? 3 de junho de 1.96:4.'

. VISITANTES (

Procedente de Campos Novos, encon

tram-se em nossa cidade 03 nesses prezados
amigos -sr. Luiz Adão Bottini, mui digno
Prefeito daquele futuroso munícipio, acom

panhado de seu, Secretário sr. Hudberto

Kalmmerer, onde vieram tratar, de assuntos

relacionados aquela Prefeitura.
Nesta ooortunidadc O ESTADO: envia

aos ilustres, visitantes feliz estada em nossa

Capital.

SR. LIBORIO FRANCISCO GOED�R
Esteve- ontem em visita a esta Redação,

o nosso ilustre e prezado amigo sr. .Líbório
"Fr�nciséO' Goeder.. agente do. Corréio no

próspero municipio de Antônio Carlos, peco.
soa largamente estimada �cr tôda a popula
ção daauela cidade, onde goza' de sólidas e

merecidas amizades.
.

<.

'�{'\
. �,.:.���:�

.

).,
1,,-

•

, (

mente as firmas que puse
ram a venda a carne suspeita
mas esclareceu que o vírus
encontrado nos doentes é
do tipo existente na Améri
ca do Sul, Espanha e nos

Estados meridionais dos Es
tados Unidos.
Médicos 'de Aberdeen

Dirigirá o Inquérito ..

Não se registrou nenhum
comentário sôbre a declara

ção das autoridades sanitá
rias de Aberdeen no sentido

,de que a epedimía, segundo
as observações registradas
origmou-se, realmente, de
tuna 'lata de carne em' con
serva enviada da Argentina,
em 1961. O médico da Saú
de Púolíca daquela cidade,
Dr. Ian McQueen, recebeu
com satisfação a ordem de

dirigir a investigação orete
nada pelo Govêrno. assina
lando ser essa "a única me

dida razoável. a ser adotada
�lJ.S atuais circunstâncias".

Desde o início' da epidemia,
o Dr. McQuem vem afir
mando que a causa da infe

ção reside nas latas de 63r

ne estragada.

surrado a cassetetes em

trens subterrâneos, num+a

taque de' .aproxímadarrrente
20 . negros. Um maquinista
de .trern subterrâneo foi a

meaçado com uma enorme

faca de açougueiro, �'um
grupo de jovens assaltou
uma bar-ca de passageiros,
saqueou seu restaurante e

semeou 'o terror entre os pas

sageiros.

Novo encontro Gordon
le�tão da Cunha

RIO - 3 (OE) - O erabaixador Nor
te Americano no Brasil snr. Lincoln Gordon
conferênciou hoje novamente, com o chan
celer Vasco Leitão da Cunha. Foram deba
tidos pontos de vista de ambos os países a

serem apresentados na. próxima reunião do
conselho da Organização dos Estados Ame
ricanos.

Ato Ins*�tu donal
RIO - 3 (OE) -, Taurino confirmou

.esta preparando expediente a ser encami- .

nhado castelo pedindo prorrogação prazo

vigência ato institucional que terminará dia
15. Taurino acha indispensável a prorroga
ção para conclusão de importantes inqueri
e corrupção.

•

IMPRESSORA

desenhos
I clichês

folhetos - cqtólogos
cartazes e carimbos
impressos em gerai

r-apelaría
A IMPRESSORA MODÊlO possui todos os recursos

e a necessória experíiincia para garantir sempre o

máximo em qualquer serviço do ramo_

Trabalho idôneo e perfei10, em ,que V. �Ode confiar.

"
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Aproveitando a passagem

por esta Capital do Dr. Ola
vo Rigon, ex-Diretor da an-.

tiga CIOES:rE e hoje, vor
fôrça da incorporação, Che

fe do Setor de Concórdia,
da CEL_ESC, resolvemos

entrevistar o dinâmico ho

mem de empresa que, além

do mais foi um dos res

ponsaveis pela construção
da usina "Celso Ramos", de

fendendo-a como
'

índíspen
savel à integração do Oes

te na vida econômica ,e so

cial das demais regiões do

Estado. Sabedores que so

mos, pelas notícias veicula

das, que aquela hidroelétri

ca está' esticando seus fios

e ampliando sua ação por

inúmeros municípios e lo

calídades, resolvemos co

lhêr de S.S. informações
que colocassem os leitores

ao par dos benefícios con

cedidos pela obra do atual

Govêrno, no setor de ener-

'gia elétrica na rica região
oestina.
- "Até março, - disse o

entrevistado - já haviamos
. ínaugurado 'luz 'e .íôrça às

seguintes cidades e locali

dades: Concórdia, Seara, e

Ipumirim; Lindóia, Arabu

tá" Engenho Velho, Alto

Alegre, Suruví, Tamanduá e

( Canhada Grande. E maís;
São José e Lageado Pauli-

Greve em Roma
ROMA, 3 (OE) - Infor

ma-se de Roma que os 400
mil operários da indústria
textil e 40 mil estivadores
dos portos italianos, farão

hqje 'uma greve para apoiar
seu pedido de aumento de

salários, por motivo da re

novação de seus contratos
de trabSilho.

no, além da cidade de Faxi
nal dos Guedes, sede ter

rítoríal da cascata do Es

perinha, onde se localiza, á
usina "Celso Ramos".
- As obras de distribui

ção são, em rnédía, de, pe

quena monta?

- "Nem tanto. Dando de
talhes das que me ocorre

no momento, devo dizer que
na localidade de Tarnan

duá - para citar as meno-

.. res -' a rêde de distribui

ção possue 4.300, metros de

extensão, alcançando a, lo

calidade com postes que
iluminam as suas vias püblí-

caso Na localidade de São

,José, essa, rêde possue 3.200

metros. Por aí, tomando

por base vilarejos, modes

tos, pode o repórter obser-
J var o alcance dêsses melho

ramentos, por' sinal rfesteja
dos pelo povo com o mais
vivo' entusiasmo".

, /'

ra

rios para assistirem mais esta promoção cul
tural, em que o já indiscutivelmsnn- -consai
grado Coral da Universidade dará provas
de seu alto nível técnico e de suas amplas
possibilidades artísticas.'

Efetivamente, o Coral da
Universidade de S.C., com

pouco mais de um anà de

'existência, possui qualída-

des que o credenciam co

mo um dos mais', qualifica
dos conjuntos vocais do Es

tado e talvez do País,
transmissão?

- E quanto as linhas de . presenta para as _populações

,
- "Os jornais têm noti-

ciado varias providências
do Govêrno, por intermédio
da Centrais Elétricas de
S<:tnta Catarina S/A, no que
diz respeito a Iinha de
transmissão. Ainda recente

mente, foi firmado um con

vênio entre a CELES e a

Secretaria do Oeste, visan

do a construção dessa obra

complementar até o muni

cípio de São Miguel do Oes

te, o que possibilitará a che

gada da energia' em' diver-
, \

sos. municípios daquela re-

gião, não só incentivando a

formação. de novas indús

trias, como carreando para
o setor" agrícola melhores

condições de produção,
quer pelas facilidades que
a energia elétrica propor
cíor.a, corno ainda pelo sen

tido civilizador que ela
\
re-

rurais".
- Quer dizer que ...
- "Quer isto dizer que o

Sr. Oelso Ramos, com essa

operosidade que atinge os

mais longínquos, recantos
da' terra barriga-verde, rea

nimando-a nos seus propósi
tos progressista e readap
tando-a ao rítmo de traba
lho que a gente catarínen
se em geral, e em particu
lar a do Oeste, sempre de

sejou. para as suas ativida

des, instala uma nova éra e

assegura um novo .íuturo

para Santa- Catarina. Já o

sistema .da Usina do Esperi
nha compreende mais de

250 Kms de rêde elétrica,
interÍigando o verdadeiro

hinterland Catarinense.
Ao todo mais de 30 locali

dades que nunca tiveram

energia serão beneficiados,
nestes próximos meses.

O povo é agradecido ao

atual Govêrno.

GoYernô�nr �o Pará nega-se a �epDr
BRASILIA - 3 (OE) - O Gal. Bandeira Coelho, pre

sidente da comissão de investigações no Estado do Pará, en

tregou ao Conselho 'de Segurança Nacional, o caso de depoi
mento do Governador Aurélio do Carmo. Em sua mensagem
ao Conselho de Segurança Nacional, "o militar informa que PI)

Governador paraense continua s� recusando a pre,star depoi
mento, senào que sua última tentativa sem êxito, se efetuou as

23 horas de ontem. Por outro lado, ,o Gal. Bandeira Coelho re

_'e�E'u telegrama do Marechal T�ur�R ,'d.�;�!esende, presidénie
da Comissão Nacional de Inquérit<l,M}ipbt��ando-lhe inteira

solid9riedade. Caberá, agora ao Conselho de, Segurança Na
ciunal adotar uma atitüqe, face a negativa do Governador pa-
raf'nse em prestar depoimento. I 1-

menta, que apesar de reco

nhecerem as dificuldades
do momento' atual e a boa

intenção do Govêrno Fede
ral, não' podem' concordar
com qualquer hostilidade.

Surgido como fruto de
uma antiga aspiração do
Magnífico Reitor da U.S.C.,

,

Professor J�ão David Fer-
reira Lima, o Coral da Uni
versidade de S_C: vem de-

sempenhando verdádeiro
contributo na cultura artis
ticà dós a.!.UDfJ8 "univerattá-
rios e do povo em geral.
Sob a regência do talen

toso Maestro José Acácio
Santana, .o Coral apresenta
rá peças clássicas, românti
cas, negro spírituals e vá
rios trechos, do nosso vasto

populãrío.
. Em seu repertório seleto
e, geníosarnente interpreta
do, está a Bernúncía, reco

lhido pelo Maestro Santana
no litoral do Estado, Como
se sabe, esta peça integra

intensivo de quatro ensáios
semanais, prepara-se com a

maior responsabilidade pa
ra desempenhar plenamente
suas al tas qualidades. Le
vando o nome da Universi
dade ao' Interior do Estado
e aos Estados Vizinhos, co

mo é de seu programa, se

tornou conhecido e calou

profundamente no coração
de todos os catarinenses.

os temas musicais do conhe
cldo Boi de Mamão.
O Coral da Universidade

que já se tornou verdadei
ro motivo de orgulho para
todos qs Universitários de
Santa Catarína, p o s s u i
atualmente 78 elementos,
todos universitários, pro
venientes de quase t.,das as

Faculdades. Num trabalho '

Hoje a noite

Nova lei do Inquilinato visa incentivar a
��onstrução civil afirflla Ministro da JustiçaBRASILIA 3 (OE) - Depois de Revelou que.a. nova 1ei gou-se a falar sobre a pos- Açentuou que cabe ao' Pre- ma eleitoral, disse o Minis- decidir, é o Superior Tribu- zar uma lei, que tenha por

despachar durante duas horas' com 'o Presi-
do inqUili��to, test�belece o síbílídade.' de novas cas- s�dente' so�ucionar a �ue.g. tro da Justiça, _que vem re- nal Eleitoral, que recebeu objetivo. único, evitar a

d
' '

. . .

aumento iscre o os alu- sações de mandatos e sus- tão, em ultima ínstãneía, cebendo sugestões de diver- ',do Presidente da Repúbli- fráude no processo eleitoral '

ente Castelo. B�anco, o Ministro da stiça guéís, para sanar as dite- pensão de direitos polítí- Sabre o problema da refor- sossetores, mas quem vai ca, incumbência de formali�, brasileiro.
sr. l\iilton Campos, informou que entregou renças atualmente exísten- coso Disse ainda que o pro- _

tes entre prédios antigos e blema da prorrogação do 4man�a-·
..

� t O � -C-,
-

useao chefe da Nação, os estudos sôbre a nova novos, Segundo ainda o Mi- prazo para essas medidas IniCIO � em"org �' n OI'!I rl�
lei do inquilinato. Disse o Ministro, que a

nistro da Justiça, a nova lei previstas no Ato Institucio-
"

U � P U li U lU UU'
1 f b

do Inquilinato vai procurar nal, deverá ser solucionada S fei d 5 r

nova ei oi ela orada com o objetivo de compensar com majorações pelo Marechal Taurino de �exta �IÍ'a,? ia ,tera ImCIO'a Tempo-
conciliar a demanda entre inquilino e pro- pequenas que representam, Resende Neto,' com o Presí- rada oficial do Coral da Universidade de
prietário, visando antes de tudo, incentivar apenas Uí11 reajuste dos alu- dente da República, não se' .Santa Catarina, às 20,30 hs. no' Teatro ÁI-

,

Q .guéis, nunca um aumento. tratando de problema afeto
- construção civil. O sr. Milton Campos, ne- ao Ministério da Justiça., varo de Carvalho. As audições do Coral con-

tinuarão nos .dras 6 e 7, sendo esta última no

Clube 6 de janeiro, no Estreito.'
.

O Departamento de Educacão € Cultu
da ,D.S.C. convidà� a todos o� Universitá-

Usina de Esperinha - realidade enerué�
tiéa do ',Oeste - entrevi�ta com ,o dr�

\

Olavo Rigon chefe do setor

Cientista de Renome Chega
hoje .� .. ��ORIANOPOlls

Sob o paírodnío da ReitOria e do Instituto Brasil Est ados Unidos vai
prenunder conferências' nesta capltal.--�--�----�----�------

Bispos não Concordam com

Hostilidades a 19reja-
RIO, 3 (OE) -:- "Não po- Brasil, Diz ainda, o doeu

demos, aceitar a atitude de
certos elementos 'que tem
promovido mesquinhas hos
tilidades a Igreja, na pessoa
de, Bispos e. Sacerdotes".

'

Êste, um dos tópicos do
manifesto dos Bispos do,

Chegará hoje à Florianó
polis, após fazer confe
rências .com grande suces

so no Rio de Janeiro, São
Paulo e Curitiba, o; cientis
ta dr. Maecío Araujo Jeor

ge Honkeis, Vice-Presidente
'da Associação Brasileira de
astronomia e Produtor dos

Programas cientificos da
Rladio do Ministério de Edu-

cação e Radio Roquete Pin
to_

sua senha-
ria fará uma conferência
sobre o assunto, patrocina
da pela Universidade de
Santa Catarina e, amanhã
falará no Instituto Brasil
,Estados Unidos: às 20 "ho«
ras, sôbre o tema' a, Cíencía ,

Espacial.

Desejamos ao' cientista dr.
Honkeís, que tenha uma ex

,

celente estada entre nos,

{V'iolento incendio
I

Joac'aba
t

Greve de, fome
"Suspensa
LA PAZ, 3 (OE) ,O ex-

presidente, boliviano Ernan- emtinez Lazo e o víee-Presí- � _

'

.dente Juan Lechin, suspen-
.. _ ,

deram agreve de fome que 'JOAÇABA, 3 COE) - Vio- -- ......,.. _

vinham fazendo' em Urúbu, lento incêndio ocorreu as

em virtude da eleição do duas pôr"'t'S 'da madrugada
Presidente Paz Estenssoro. de hojE( nesta cidade a rua

Também a greve geral das Getl1lio Vargas destruindo,
minas nacionalizadas, foi totalmente uma carpinta�ia,) ; -,Al?roXirnadamente, sf)ten- bom alcance, o dr. Luiz. Ga

suspensa,/::� .":-;;:.'i' ;'f, \i;,.'<'" -i�,s.talada nessa arteria pr!n�) 'tr:�1?e,:��!l!(!b{ a, �!1an���de' � p;ris:! E\tu�l�l,SE)cref!áf!o da
,

'-, '<\i�"",>;�,c c, ��' ���'il1 e nã? vintlO alcanÇ.�ri J}���flC�açi�J c� as a��Y.ll:l:a" AgncllltÍl�j.' :t:ecebe4';.
"

agra-

S
..,

.. ",. 'J ", <, '�' �trep,outr,as res�dencias .. gra·, .. 9s;s da,""Càmissão de Servi- decimento$ ':. oftoia]
'.

reco-

'ecretarla da ças a chegada a hora �xt�e-' '"ças k ÚomÚni'dade do 'Roh{� mendado -?].pelo' Conselho
marr"ente precisa do veículo ry Clul? do, Estreito, na Diretor do referldo Rotary

Agricultura ex�intor de incêndio de pro- execução_ da "Campanha Co- C1ub, por" ter sido 11m co-'

pneciade da Prefeitura Mu- ma Mais Hortaliças", na sua óperador da C'1mpanha"
nicipál local, ,recentemente horta doméstic'l. doando as sementes de hor-

No expediente do dia fi adquirida nest'l administra- ,E justamente' pelo dlcan- ta.liças que foram distri-

Festividades Juninas:
\

do corrênte mês, o dr. Lui:G ção do Prefeito José Waldo- ce, que é considerado um buidas.
G'lbriel, Secret_ário da Agri.. miro Silva et servidores da

. Diretor ia de Armas e Mun ições proibe ����:E:��::�?F:;: :�:��:��:�:��t,:'i,i
qUe I·,ma

I

de bom bais de �esta'm' 'p I� ,do ':�fe{::tetr:�0�un��íP70ate�: ';���� a ���;:g::t0 ���l:e;
Xaxim, revendedor da Fir-' ,as furias d'1s chamas Gon-

ma Filibra Produtos, Quími- tra a' residência do jorna-
o Senhor Alcides Bastos reza; 4 - A queima de bom- ras ou queimar fogos de Os infratores das' deter- cos de são Paulo, que tra- lista Montenegro de Olivei-

de Araújo, Diretor do Ser- bas de estampido 'em vías e ar,tificio nos logradouros minaçõ,es acima, serão pu- tau da, venda de Dithane Z i1'a de .onde o fogo poderia
viço de Fiscaliz'lção de Ar- 10g!1adouros públicos, mui- públicos, ou janelas ou por- nidos na forma da lei. 78, Deput'1do Antônio Pi- ter f�cil propagação as de

mas, Munições, Produtos to em especial, nas proxi- tas que deitem-p'lra os mes- Dê-se conhecimento aos ched de São Miguel d'Oes-, mais residências contiguas
Explosivos, inflamáveis, bai- mid'1des de Hospitais, Ma- mos, bem como fabricar, senhores fiscais regionais te, que encaminhou solicita- causando irrepamveis pre
xou as segui.ntes instruções, ternidades e- Casas de Saú- expôr à' venda peças piro- de armas � munições e soli- ção sôbre aquisição de se- juizos supoe-se que a c'1rpin
sôbre o comércio e queima de; 5 - A fabricação e 'sol- técnicas vulgarmente de- cite'se a cooperação das De- mentes, Deputado Waldemar taria destruida não possua
de' fogos: tura de balões ou engenhos nominadas "balões de fo- legacias Regionais de Po'li- Sales, expôs pontos de vis- qualq�er seguro felizmente
. ,FICA TERMINANTEMEN- de qualquer natureza, que go", "busca-pés de estampi- cia do Estado, nos têrmos ta sôbre a cultura de man- não ocorreu danos pessoais
TE PROIBIDO: possam provocar incêndios do"" ou de 0utro gênero, em do '1rtigo 10 do nosso 're- dioca e seu agricultor, e te- muito embora fosse cons-

RIO ---J-3', (OE)1 - O comércio de pro- nos, campos ou 'florestas cuja fabricação sejam e:n- guIamento. ',ceu comentários sôbre o tante a -cooperação coletiva o. ministro do traba-
dutos pirotécnicos, sem a (art. 22 letra "H" do código pregad'1s ,matérias explosi- que pensa sôbre distribui- das dezenas e dezenas de lho assinou portaria nomeando iunta inter-
devida licença desta repar- florestal); 6 - À f.'1bricação vas ou inflamáveis; capazes PÚQlique·se e cumpra-se ção e mercado da mandioca, pessoas que ocorreram ao ' C- f d

-

I
.

tição; 2 - A fabricação e dos fogos denóminados es- de, por si, ou combinados Florianópolis, 10 de junho sr. René Fray Prefeito de local e prestaram valiosos
ventora na on e eração nacionà dos tra-

venda das cham'1das "bom- talo, traque, pipóca e espan- com outros elementos, pro- de 1.964 Fr'liburgo, que prosseguiu préstimos contra a furia ,balhadores em transportes maritimos, 11u-
bas de parede"; 3 - A ven- ta coió (aviso na 612 - D. 4, vocarem incêndios ou cau- Alcides Bastos de Araújo os contactos de um plano das chamas. viais e aéreos. A junta sérâ presididé;! peloda a menores de fogos 'de d6 1/-8/1955 do Ministério da ,sarem acidentes pessoais 0\1 Diretor do SFAM. assistencial para seu muni- 'Correspond�nte . _ . .

artificio de, qualquer na tu- Guerra); 7 - 'Fazer foguei- danos materiais.J'
' I cípio, �. ...', S1:. S�raplao do ESplrItO Santo;

;%SS%%S$%S%%%%SSlt,*,iíSSS%!ilS::'�"% i:O:;SSSS4'S%S%SSg%U�� '!.�·�%%%%%%%S"SS"'%"%S%\S�%SSSS%S'SS%S%SSSS$SS"'S%:4SSSSSSSSSSSfk\SS;.}SSSS%.sss:;ssssssssssssssss".%%SS%%SSSSSS;SSS;SSSSSS%S$;;;4U:S;
TITO CARVALHO safar rodas ao atasqueiro, pena de voltarmos ao círcu- li:sse trabalho não se con- como um Imperativo de sal- mSUflar' pemonalismos, sob do, um, pronuncIamento po- Nao. l'emgressamos amda

espeCle de "manantial" 0�1 lo VICIOSO seqüente aos fina, evidentemente,' nos li. vação coletiva. A Revolução pena ,de 'fràudar princípios pular, miido � rosário à es-, na plena vigência constitu-

Tempos' atrás,- frzia�se charco sugador. anteriores movimcntos re. mites individuais ou par:ti. ' prossegue, deve�do·se mano superiores, desviando-se dos pàda, o casaco, o blusão, acionaI.
alarde, entre os menos ca Retomada a estrada sóli· volucionários. E não há ta- dários. Exige, antes, a dedi-. ter no ritmo da energia e seus cristalinos e largos ob· saia,. a camiseta à farda Ircmos, necessáriamente,
tegorizados políticos, do ga da da democracia, os pro- refa mais ,pesada, de maior ,cação de cada um e de to· da determinação iniciJis. jetivos.' A própria história identificadà esta com os an- .para o reajustamento 'da
lardâo de "republicano his- hlemas ,econômicos e admi· ,envergadura, qe culminante dos, para os quais o orgu. Não há, assim, razão, ou .de sua formação, da sua vi· seios da família, de, que é coincidência de mandatos,
tórico". Era UlOa forma os· nistrai�vos, até então mar· patriotismo, que a de desin· tória e do seu prossegui- parte e guardiã, das massas indispensável ao vultoso

iensiva de superioridade e ginalizados e obscurecidos, toxicar todos �s setores, di� mento, tem o curso natural brasÚeiras dos campos, ci- trahalho a realizar.

hierarquia, mesmo daqueles foram surgindo, agiganta- namizar as fontes produto- e indesviável do seu destino dades e fábricas.

que viviam quieta, encara'" dos e multiplicados, como ras, sanear a moeda e, so°

O H
·

t'
· beneficamente I transforma· Por isso, ainda,

'

adquirem Impõe.se,' pois, noS dias

mlljadamente, sôbre os, que pólipos. O caos come�ou a bretudo, fixar novos rumos, S
'

I S', Or IC"oS dor.
'

proporções ridículas, raian- correntes; que ,pre!!!igiemos'
não haviam ,tiQo atividade ser ordenado, sem temores nôvo sentido direcional, re· ',� Por isso mesmo, não po- 11,0 pela demagogia, as ma- por todos ,os meios e esfor·

concreta e marcante, embo- ao seu, a�pecto tumultuário, vogand,u·se' as práticas bolo- t' derá medrar a casta dos nifestações ardilosas, toni- ços a obra regeneradora
ra contrarios à monarquia. complexo e desafiante. rentas, '.os viciosos cosiu· 1 "revolucionários históricos". troantes ou não, vazadas no que se vem operando, ador-
Mudaram os tempos, com Não se' poderia" em prazo mes, os retardantes proees· com que não se comprazem ra:n�or faccioso, buscando mecerido paixões ,subalter-

acertos e derrapagens da demasiaQ.? 'minguado, re:' sos, não conformàdos com lho de cidadania brasileira argumento que' Ute possa vuitos' de relêvo, que não sustentar a evidência dQS nas, impulsos egoístas indi-

biga governamental, que há/compor a casa destroçada a realid.ade evolutIva, com não pode 'significar uma configurar,'donos, com direi- mediranÍ sacríficios nem medíocres, em proce�so viduais, para que vice, flo-
" <j";,, naf imu''''·s(' n �(l'" n p:l110ruma liilci.nn<\l. (lnlo- !';hnpJ{'<;? flHJ1f'rOSa (:'xprcs· tos c l;cgalias de ex{'pp('''lin. tis'bos - de vida'� desprendi-', reincidente, aesajustado, resça e frutifjqm(�i:'a Vlais
tinuidade da tarefa l'evo!n- r(Jso f' cru em sua clara são yerbaJ. Ê�;se devota- dos de preteJ1�;Ões e vaiei",,' que o� momento não com· límpida. it, mais, ri'(j,��litit,ntl:Í
�;(nl;l·h. {Jt!e nâo pnl.le de proj{'ção. mento. 'imista de renúncias des, para sfÍ visarem ao hem :,\ porta' e ,com êle: não\se com- e a 'mais fecllnda, 'J,:d�s .vai-,:-,

"

ü'>' ter-se a lllt>io ("amíllh.!�1
te :' I

do Brasil. Foi. :tnt('s r1r tu- patibiliz;j.'
,

-XÕC'i � ii do ,.1 do>,

(

Rotary Clube Distribui Sementes

RECIFE - 3 (OE)
Castelo Branco é esperado em Recife na,

próxima sexta feira pela manhã para uma

visita de dois' dias. Pronuncia�á 4 discursos f
e. receberá o título de Cig,adão Pernam,búca-,

,

;-';.'.•

Castelo em

00.'

'Recife
O 'Marechal

,Nova infervencão
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




