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(8i'n�8C do Boletim Geometeoro16g,ico, dr
A. SEIXAS NErro válida lI-té às 23• .18 tis. d"

: dlá 31 de ju!ho de 1::131' .

Frente Fria: Negatl \O; Pressao Atmosréríca �!éili!! �
1027 ..3 milibares: Temperatura jUéclia: lILF Cennigra

, do; Umidade Rela1h'll Média: 97.0%; Pluviosidade: 25
,mms: Negativo - 12,5 nuns: Negativo - Cumulus -

Stratus - Cirrus - Tempo MecUo: Estável.
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Ainda·a visita do·Presidente F�õn(:ês:

De ela'ulle'não ,quers� encontrar com, Lacerda
. .. .

. .

Mourão Filho assume
IV Exércitoo

Cas1elo não escreveu a Kruschew
BRASíLIA, 30 (OE) - A

Secretaria de Imprensa do

Palácio dó Planalto, des

mentiu form:ümente notí
cias de que o Presidente

Castelo Branco enviara car-

PARIS - 30 (OE) A, única condiçâc
estabelecida 'pelo Presidente Charles Dr

Gaulle. para vir ao Brasil feita ontem ao err

baixador Mendes Viana em Paris, foi, se-
I

gundo revelaram êsta manhã fontes diplo-
_ máticas, a garantia de não se encontrar :err

hipótese alguma com o Governador da Gu,
nabara, sr.'Carlos Lacerda. O convite parr
a visita foi renovado no encontro de ontem'
j. •

•

levando, o embaixador uma calota espeeia
do Presidente Castelo Branco.

ta. ao Primeiro Ministro
Nikita Kruschov, sublínhan- __- ---' _

co a necessidade de serem

incrementadas as relações
comerciais, entre o Brasil e

a União Soviética.
�-.':"-,---------------------

Par!am'entar ql!er fixar em 4.20 o

número de deoutados .

':
.

\
BRASíLIA, 30 (OE) --' O' em forma' de ernenda, .COlB-

deputado Herbert Levy, p<;-' ti.tUCiOD,"ll, &tl}.)tUne aInda fi

tá 'colhendo assinaturas' na- l'epresi:iMaç[J/{' 'rIe r BrasHi[,
ra O projeto que aprese�ta- .

no Senado;' fbmndo, aimh
rá à mesa da C'âmara; fi: em 3 o nÚmero i:l� senado
xando o nÚmero cte deputa- res p.or cada Estadü e um

dos·. em 420.' A proposiçãü
.

deputado para cada 250 'mil
habitantes..

.
'

HAVERÁ ANSIA,DE COMPRAR
ORDE? PORQUE?

Filho de Taurino novamente prelO
RECIFE _. 30 (OE); O juiz cnmma

de E.ecife, determinou 'novamente a pr1sac
preventiva do engenheiro Sérgio Cidade' Re
sende. ,Havia sido pôsto em libel'dade medi·
ante habeas-corpus. O Marechal Tauríno
encontra-sEj atualmente em Recife °

Faleceu no Rio o Gen. Dornelles'
PORTO ALEGRE, 30 (OE)

- O Govêrno do Estado

decretou luto of'íéla! por. 3

dias em todo o Estado, pelo
falecimento hoje na Cuana

. bnra do Gal. grnestü Dor-
neles, 'ex-interventor Federal
e

-' ex-Governad.or do Rio

Grande do SuL

o flagrante registra aspecto no emriarQue do S{·uad(.lr nena�t() Ramos da Silva,
.

qualÍrto inúmeros'amigos lhe -foram a]lrCSl:!utar as dcspcdiüas

--------,--------

Ministro 'quer a sindicali-
, F

zação 'em massa
RIO, 30 (OE) _ O Minis- campanha' de si:'lclicaliZaçã? .

to; autor do plano dó� sindi-

tro do Trabalho está nêste em massa. O Mmistro estª calização em massa. Outros
.

aC�lnp<,�nh"dó
.

de' autorid& éstabelec�mentos iEàustriais
momento na fábrica Stan- v

_

,. '_.

d d' t do Trabalho '" serão tan�1;r.m 7�::;itQf'j.os pe-
elar Eletric,

- dando início a es a pas a .

, ,.

mais o sr. Armando de Bri- 10 s1'. Arw'\ld", 'Sussel,ind.

�-----------------

Transferência
para a reserva
BRASíLIA, 30 (OE) - O

militar que estiver ocupan-
,do cargo eletivo p�r maIS

de 8 ands� e' que esteja afas-

4do de suas funções mill

tlp,tes, será 'transferido pan,

� rése+va ex-ofício. 1!:ste é

o texto do parecer pedido
.

, ,.pntem ao Consultor Oer:1l
'-'â'&, República, sôbte o a:;-,

:·t.te:-· . _.

�

, .��--......_-_.

Irmã de 'Fidel vem aí
RIO, 30 (OE) - Joana

Ca:3tro Huiz, �rmã
.

de Fidel

Castro, chegará ao Brasil

,nos pl'ó:dmos dias. A infor

mação foi prestada. � im-

'l>rOt�:;i� p<;il� emb�etl'iz
�;, -_ ....

Vasco L.eltão da Cunha, fri�
sando .ainda, que a v.ida de

Joana,. depende apenas da
concessão de vi�tÍi)'c por par
te do Go.vémo itexicano.

Minisférip 'Retiniu-se Onfe1m
BRAS1LÚ., 30 (OE) - O

President� ela República fe

éeberá hoje a tal'de no P?·
l:icio do 'Planalto, ·013 titula-

"

res dos Ministérios,

da dos trab.alhos, consta a

entrega pelo Ministro do

Planejamento, do plano do
Governo para o exercicio de
65. Os estudos, transforma
dos em

. mensagem, serãc
encaminhados a apreciaç'ío
do Congresso. Logo mais aS

t7 ·hol'U'3, o M'lrecha1 Cash'�'

lo Branco deixareI. Brasllir.
cüm destino à Guanabara,
onde pernw,necerá até ' ::;0-

gunda feira

par:1
reunião' cünjunta. Da agen-

,
"

'Enf'ermeiros
A'meaçam
'Greve

Vai a China. RIO, 30 (OE) ,
Enfer

meiros 'e demais emprega-
.dos em casas· hospitalares,· 'PORTO ALEGRE, 30 (OE)
nãü aceitaram, aumento su- - Com destino a ChJll� Na·

larial prop6sto pelos pa- ciomilista, deverá viaJ'u mn

trões' na base de 80%. . No- bt'eve' o GovernadOr l'Uldo
va m�sa ,redonda no Depar- Meneguetti. Recêbeu con:;l,

tamento Nacional do Tra-' te daquele país, afim àe ob
balho, está... marcada para Q Bervar Q andi'l.mento da 1'8-

próximo.cHa 5. Os enfe ',;'lei- ,forma agrári@>, ;',�l:JO,sta
•

el1�

tos al��çal11, greve! :c,,�91
não enéontnl�m soluçãgr.�_ '

t:

energlB para
abastecimento

Mais um Navio Construido no BrasiJ
no Colégio CH�a)'inen:;8, C'11

1945. lngreSsoll, logo 8111 se·.

gl1iàa, na' Faculdade c:e Di

reito, colando gráu em 1930.

Nas suas atividades 'pro-
.

fissionais, além de ter se

dedicado' a 'ldvogacia por

um breve perJodo ele tempo,
exerceu' funções de relêvo

na Legião Brasileira de As

sistência e no I.B.G.E.

Com a criaçúo do SES:,
em Santa Catarina, foi con

vidado pela então Presiden

te da Federação das Inô,us
frias do Estado, Sr. Cels()

R--imos a assumir a C.ire

ção de uma das d�visües
daquele órgão. Algum tem·

po depüis fei escolhido para

responder ,pela 'S?perinten·
.

dência do Serviço Social da
'

Indústria.
Em 1962 recebeu mais um .

convite do Sr Celso H,amo'.:\,

Minas
de

VIÇOSA (Minas Gerais, 30

(OE) - Somente amanhá
será '

a redação final das
conclusões do encontro de
seoretáríos de agricultura
dos Estados, reunidos em

Yiçosa no Estado de IvTi'1:LS
Gerais. Na última reuniâo,
a, delegação mineira npre
sentou plano de grande re

percussão, sugerindo que o

. abastecimento nü país, ca

beria a iniciativa partícu
lar, ficando o Govêrno com

as providências a serem

adotadas, afim de que mui-

recerauJ Secretários tio, Es·

tados, Deputados, altas au·

toridaele:, federais e esta·

cluai0, eorn::,JigiollÚrio". f\.In·

r}iomixi'_,;:, UO ST%1. ('
.

jor
nalbtas, PCl'lql"cntes ::lO

granélllWíi'c�il0;' ilê,! ,ftmizadc"
quc cnvolve a p6s�JOa elo

ilustn� homem públko . eH'

tarinensc.
O Senador Renato Ramos

da Sílva· fez seus estudos

primários na. cidade de La

ges e parte elo curso secun-,
clário também naqueln ci·

daele, no Co1é3io DioCé,3ano.

Tm<t,sferindo-se para FIo·

rianópolis, com sua f:mlliia,
concluiu o cur;::o secunctirio

Remessa de
Lucros
BRASíLIA, 30 (OE) -'- N�

úrea do COIlgresso, destat'H

se hoje a votação da lei de

ren:}cssa 'de h,lCros :pelo Se

.nado. Entrementes, o COD

gre5$O Nacional manteve à

noite passada, 7 vetos Q.pos
tos pelo Presid.ente çla ,I'V>

pública ao projeto de au

mento do _funcion'1lismo ci

viL 0s G l'estrmt;es, serão

aíiôl'e6iados nos dias 5 e fi ele

sugere plano

RECIFE, ,30 (OE) .- Den
tro de mais alguns ínstan
tes, estará assumindo o

o co

mando do IV Exército, com
sede no Recife, pelo II tl�
Mourão Filho. Por outro la
do, o Gal. Antônio .Mouri..

cí, emitiu no Recife a opi
nião de que os comunistas
estão se articulando para o

lançamento ele uma campa
nha nacional que visará a

d$lnoralização da revolu
'

ie��:' ���?�� ��:����'�v� MI-HI·strfl da Agrl·cul,tura encarece ada, Culpando como respon- II

�: !O$:�:;'� necessidatl� da Reforma Agráriado .esta tarde mostrada a
...,... �� ="

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

fo;;ência-do �Eª��sI:� Renato -Ramos da rSilva assume cadeira no Senado
Desermamentc t d

. Sem.l.iu ontem para Bra- já Governador do Estado,o o o pais, encareceu aos ",.

participantes do' conclave a sílta. em avião da Cruzeiro dessa vez para que assumis

OGENEBRA, 30 (OE) - A necessidade .de ser 'aprova- do Sul, o Dr. J1,e;1<üo Rl1rilos se o cargo dc Secretário . supremo e o
23' reunião da conferência do o novo estatuto da terra. na SÚva, afim ele assumir Sem Pasta, afastando-sé, 0'1' .

do desarmamento. ínlcíou .. se AdI
-'

'

urna cadeíra no Senado l'e- l:l,�' temporàríamcnte eh r"moosío de� e cgacao mineira, por .
.

, J
hQje cêdo no Palácio das outro 1'}c'o' sugeriu' plano deral, em virtude da Iícenca S.l:ê,;SI.· -.

,.. " .
_-'"

,Nl!ções, sob a presidência sóbre a t)rbduç1io e abaste- do Senador Atilio Fontuna.
.,

Nesse mesmo ong_,�!�-;ã....�,....._...J,,:j:�,.:"
d�,��o ,'llt�p .� çÜpew.gJ�':i!phíiili!iíi!8I'''''''de\''e'' "-eofl'fo ec re�õrd o m. Rc· ... f!C suplente do Senador Att, 'f ",flUu .

�aisson..

· O< represen- regido sob a íníoiatlvn pr'í- nato -g,çimos da Sih'a! Ioi 4fo Fçntana, para 10;;0 de- BRASíLIA, 30 (OE) - G
tante da Grã-Bretanha, que vada, Caberia .. ao Governo -cleito Suplente de Senador, pois retornar ao SESI, 1]0· Supremo Tribunal Federal
vai se aposentar, assiste

..

<. atuar como regulador, afim 'Ch1 1962, na chapa oncabe- varnentc corno- Supcrfntcn decidiu que a emenda que
última reunião da conte- de impedir que' pouco/! BC- (;ada relo Sr, Atilio, 1�011�a.- dente, suprimIu a ,i:;enl;l'io LI"! 1m·
rência, antes de sua partid.� jam beneficiados e1'l detl'i- na. Agora, com (I pedido Ü,,! pósto dc renda, poe1e in
que se dará fl.munhii l.nento de muttos. liCel1çtl ,do ,Sr. Fontana, mi cln'ir jujzes. lNl:;; com tl''lt<I'

Ao :CHI emba rqlle comJ�a· D' 1" 1 l' ,

o . r, ..eua o responc Dr :por .mento especial, C111 vlrtue1c
uma das l'llcl"ir,% :oert!:'IlCel1' elo di;>j)o:!'itivo constitucir
tes .a S�nj!.'! Catrl.rina "lO �·3· nal Cjue garant�: a irre(tuti.
nado FederaL hilic1ade de vencimontos.

IV Exército 'Revela ,em Recife:

Comunistas fazem autu-crítica g preparam
.. planos para·· desmoralizar. a· reYulu�ão
RIO, 30 (OE) - O Gal. Recire� infornlou ql�e 1úram mostrará :;lindQ, hoje à im

Antônio Carlos Murici! Co- ipreendidos docUnlé'ntos, em prensa c;le' �0cife, os comu

Inandante interino do IV 'que os comunistas de Per- nistas decla.ram q'q.e lutarão
Exétcito, que optem chegolÍ

"

l:al:n1)ücó; fazem tJ.m.'l auto- pela anistia geral, libertí:tção
ao Rio ,e retornou hoje' à crítiea �,revoluGão e ao dos presos políticos e pro-

111esmo tell'Í.pü' traçam pla- moverão �logans contra a

110S de ação, visando a des- últa dQ custo de vida, apon
müralizar o Governo, o mo- tando o Governo como 1',813-
vimento de março e o siste- ,ponsável. C6pi�s dos docu
ma democrático. Nésses do- mentos .apreendidos já fo
cumentos que o Gal. Murici ram encamihhadas as auto-

ridades competentes.

o

tos sejam beneficiados. Na adoção do chamado "Plano
mesma proposição, o Secre- de Emergência", para pro
tãrío- mineiro recomendou a dução e abastecimento,

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

Mais; Quatro Fogem da
Alemanha Oriental

BONN, 30 (OE) - 4 cída-"
dãos da' Alemanha Oriental

oporãríos foram alvejados
por uma patrulha 'de guar
das Irontetriços, quê os sur

preendeu; mas apesar dís-
conseguiram' refugiar-se na

.

República Federal. Enquan
to um rapaz e sua noiva de
17 anos, passaram sem di

flculdades a linha de de-

so, conseguiram também al
cançar são e salvos o ter
ritório federal.

marcação territória, doís

-_

'i URSS -cotoca outro satélite
em órbita

MOSCOU _ 30 (OE)' A Unido Sovié
tica colocou em órbita terresti:e, um 'novo ::';(.1

télite. Tratado Kosmos 36. A informacão L);
dada pela agência TASS.

�

RIO, 30 COE) - Será 1an- '

.coln Gordon,' representará
Jackeline' Kennedy, como

madrinha do barco, na so

rellidade marcada p::U-H as'

16 horas nos estaleiros de

çado ao mar hoje o navio
motor Presidente Kennedy,
encümendado pela' Comis
são' ele MarL"lha,

'

Mercante.
A sra. elo ErribklÍxador Lin-

.

Inhauma.

Ainda as Fazendas de Jango
CUIAB.1i (Mato Grosso), lançamenlos com valor abai-

30 (OE) - A comissão que xo 'do custo real. Os quc'
faz levantamento de irreg'u- ve,lJcleram as propriedades
laridadcs nas fazendas do ao presidente deposto, cstão
Ú. JoãC:J Goulart em Mato agora si"riamente pTcocupa
Gros�o, aC:1b!1, de a11u1'ar dos com as consequênc1-1.s
que 'o fisco foi lesado pelos ela manobra.

Inquéritos Con�inuam no Rio
Grande do Norte

NATAL, 30 (OE) -,- Os ça- gimento ele ObU&eb, Agora.
chegou em turno os bacha·
reis Djalma Maranhão, seu

irmão Luiz e dos e:,,-deputa
dos Floriano Bezerra. Esse:;, \

irês implicadOS encerrarãO'
a série de depoimentos.

beças ela.
,

subversão neste

Estado, \'âo ser ouvidos
amanhã. Até o ll1omcn'to es

tão sendo tmnados oe' de

poimentos ele implicados re

colhidüs no Qua.rtcl elo Re-

Armás Continuam Embaladas
elOl Chipre

NICOSIA (llha �e Chi- ante a próxul1a
pre), 30 (OE) - Notícias di- Gernl d.� ONU.
fundidas pela agêtmia, nOti
ciosa, Chipre Press. ndian- cos e g,1'C'T0S C''J'utiJ1llmn

:�al11 q_ue os g�:én 8�i grego. l:11:Wflfi, 6Jl1mladàs,:',l?,:q,vO .

"6 cJpnota., con:(rl'maram (n�!"\do lIlctdpl1tes parhcllln.l'.
10Vi:ll'ão 8 problt;ll'J.a da ühtr t8'

'
..

,
J .:, ,

• �,�
•
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eun a-
posição do

Brasil não mudou, apenas
evoluiu" - declarou ao re

gressar de Washíngton, o

minisfro Vasco Leitão
'

rla
Cunha, que justificou" a

nova posição como decor
rente do' "fracasso de ,�'5-

pirita de conciliação reco

mendado em' Punta del
Este em face do recrudes
cimento dos atos de agres
são por parte de Castro",
Considerou ainda o chan

celer, como "satisratórlos'
os resultados da reunião 03.

OEA, de que partícípou em contrariamente às resolu
Washíngoton, ieto' porque ções da OEA :rvénham a

aquela entidade eumprtn cumprir com os compromís
com uma de suas nnalid:l-' S<lS firmados quando' da
eles, que é a de' "prestar assinatura do Tratado co
assistência em caso de a- Rio de Janeiro".
gressão", afirmando que Desmetiu o ministro que
a "Venezuela foi, agredíd 1, houvesse daclarado, como

e a solidariedade dos pai- anunciou uma agência te-
.

ses membros se fêz carn- legráfíca, que o fcerceam.en-,
pleta". to das liberdades públicas
Conforme suas declara- seria fator de ajuda para

cões da vesçera, quando a recuperação econômica
ainda nos Estados Unidos, em países subdesenvolvi
ele que "aguarda que, L'S dos deixando de responder
países ,que se manifestaram . ainda uma possíbílídade

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

...---- mr.��. ,.�"m, ..

M'OTORES .DIESEL.
CATERPILLAR

'�

.Potência efe�-=

.Manútencào econômica,

-
.

•Baixo consumo de combustível
Mas não é tudo. Os motores, Diesel C/\TCRPILLAR pro
porcionam ainda outras vantag'?:l:;, Gomo possibilidade de
intercàrnbio de oecar ."�; 'j outros motores CATERPILLAR,
torque elevado:' E' x·(,�, ..

' ,_, ,.:... .1 produção fórça-peso, grande fa
cilidade de repccicão de peças genuínas de fabric�\çãr) nacio
nal, além da perfeita Assistência Técnica CATEHPILLAR.
Motores maritinl 'JS

Para acionar 05 rnats diversos tipos de embarcações, no [;'�r:sporte de

passageí.-os, C:2,�a cl pa:a �'8ssa e esporte. Disponíveis em VL nos mo

deles, em drferentes escalas de poténcia, d� 70 a 1.090 H. P.
t

Motores industriais
.... . .,..... - -,��Resistente '/\;ri!/"!xtrJe,;rlin:'i,io dé�!"fupenho no acionamento de bombas,

na mO'i.ir118r1t"Ç·,D :je m:lc;uin"s par'a c.:; mz.is v.lriados fins. Em diver
sos tipos cesce 40 até 1.090 H. P.

Grupos geradores
Verdadeiras usinas de férça. Funcionam IfllrterrU;Jt;:.mente por milhares
de hOI'8S em ql''1iquer cO;ldiç,)o 2" t,,�r;,:po .. clima ou altitude, fornecendo

enel'gia a h-:'spitals, Indústrias, 8Ci,::Cli:S, hotéis, grar.ljas e, alimentando
motores ce cú,npressores. CerTI capacidade' de 31,25 até 750 KV.A.

Conheça a extraordinária �inha de Motores Diesel CATERPILLAR em

f�Grtf'� SI J,-,.,
;: v.

Filéi S:

6 .s � i., � r é .... j L b·. - P:) f�TO A LEG RE - RS

,-de,;u ira �o ':_:J, FI ri3nopo,b e t-Ium'enau
e C"t s:o r.�"'ca'; registrada') da Ca�erpili<lr Tractor Co;

DRA. 'TELMA C. Pl';.REIRA
Clínica Odonto:tó�ca. de Cri

ancas e Adultcs

Consultórto: �l1a Tene::1t.e

Silveira 28 - 1.0 Andar

Fone 3'7!:lfl
Atende diàriamente das lb
\' às l�horasl . menina LOISIA�EExclusivamen e

.

com .horr
.

d íd 1.\._ Deflui na efeméride de hoje mais um ano e vi a c a
rrtãrcada. , ' graciosa e inteligente menina Loísíane Anacleto, estimada

c: I i tililit1ba do :nosso ilustre amigo sr. Vnldemar Anaclét0 e de

---,-��,�7+--,----'- �L!�1 eX,11a. es;)ô:õa d. Maria Conceição Amlcleto..
,

"

'N,�da' ",� A Loisíane, aplicada aluna do Colégio Estadual "DIAS,

n Or.:;: VELí'iO", cursando a 2.a' série ginasial, por este· motivo,
será no dia de hoje nmito cumprimel'1tada por seu vasto·

'R'EBf'TEC circulo de amizades; às qua'is nós de 'O ESTADO, nos as-

J sociamos augurando·lhe e .a sua dignisSima familia, mui·

tas lelicidades .

sr. Agenor Azevedo
sr. Aderbal Silva
sr. fl,onaldo Poli

sr. Waldü: Berreta
sr. Acácio Melo
sr. Pant'lleão Atanázio

sr. Gerson Neves

sr. Bela:rmino Carlos Martins
G�ll Alva'ro Veiga Lima

sra. Olga Freysleben
sra. Orlandina Nocétti

sra. Amada Pereira
sra. Costonima Virgíni<:L Ribeiro

srta. Iza Maria Machado
sIta. Noêmia Barreto,
menina Maria Isabel Alves
menino' Alvaro, InáCio, Lima

do Brasil apoiar a reco

mendação da "Ação Amna
da" no caso de Cuba por
que "não opína sôbre hipó
teses". Afirmou, por últi-.
me', não, same!:, aínda,
quando se avístará com o)

presidente da República.
Por sua vez, a exbaíxa

triz do Br�sil em Was

hington declarou que Jua

na Castro deverá visitar
mesmo o Brasil, a seu con

vite, em data' ainda: a ser

fixada.

Afirmou que da capital
norte-americana, telefonou

para o México, falando
com a irmã de Juanita, a'

sra. Emita Castro, que ali

reside, que confirmou ha

ver seu convite sido aceito.
- Tudo, porém, irá depen
der - explicou a embaixa

triz - da concessão do

visto por parte das auto'-'

rtdades mexícanàs, isto

porque Juana Castro ha

via pedido' asilo no Mé

xico.

Cate:pil1ar'

, Acrescentou a embaíxa

triz que' a chegada ao Bra

sil da: irmã de Fidel Cas
tro poderá ocorrer dentro

de duas semanas, no máxi

mo, .poís, tão logo obtenha

Juanita a Indispensável au
torização, viajará para o

Rio de Janéiro.

.l!iXlja em Iitlu carrü

LODa de freios \.;() L, "D�s

_ 60% mais P.U lJproveita-
ment:J das Lona. ..

CASA DO� H?HO�
F.ua Santo.s Sal'alva -t5:i

.

rsrC'REIT0

SALAS DE FORMICA
'Maravilhosos e novos conjuntos com Bufe'
-' Mesa 'Elástica e Cadeiras Estofadas con

Revestimentos em Plástico

----------�---------------��

Cr$ 260,000,00 ouConjunto co'm

Bufet de 1,80 10 pagamentos de Cr$ 34000,00:

Cr$ 280.000,00. ou

10 .pagamentos de Cr$ 36.000,00,
Conjunto tom

Bufef de 1,90

Cr$ 320.000,00 ou

10 pagamentos de Cr$ 40.000.00
Conjunto cO'm

Bufet de 2,2{).

MOVEIS CIMODiferen te!:> Conjuntos
à sua Escolha,
em Fórmica nas Côres
TECA ou Jacarandá

--��������.��=��.

,com Deeoração" em .�'

F�ó:rmica· Brânca'
Rua Jeronimo,Coe'!ho', N. 5
',J -

\,:,:',.).;;:<:� . '� "

-- -

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

te Finalidad e

� OmIIdoMeDo-

UMA CARTA COM EXAGEROS DE OPINIÃO Sim.

Nem sempre concordamos com�.as opiniões externadas

por nossos leitores em cartas que nos endereçam. Algu
mas há que contêm opiniões e idéias com forte dozagem
'de exagêros e oontraríando muita vêz o que está certo,

para dar lugar a maneiras completamente erradasi, CI'ôL-

1'0 que embora publicando essas cartas, por um dever de

etíca jornalisfíca, cabe-nos entretanto, o dever de cons

ciência de apresentar nossa contestação. E' o caso da

seguinte' carta que' nos enviou um anônimo (sempre a fal

ta de coragem do anonimato com mêdo de assumir r.es
ponsabilidades). Mas, vamos á carta e seu assunto. Sr. jor

nalísta, red. d'O Estado" - Coluna "Nossa Capital" Estou

para lhe escre-ver há alguns dias sobre o costume pouco

assetado e nada higiênico, que está generalizando-se por

parte de certos passageiros de nossos ônibus de 'carrega

'rem' cestas com compras que levam do Merc'ldo para

Sl<1aS residências. Entulham os ônibus com as cêstas pelas
calças da gente e transformam os ânibus em trem de �ar
ea, O sr. não queria dizer alguma coisa, para que sejam
"

.

nh 'b' se abuso?tomadas providencias 'que ve iam COI rr es .

R.S." /.

Pois meu caro R. S., discordo do sr. Primeiro, por ..

que as pessoas que' eu tenho visto entrarem nos ónibus

portando pequenas cêstas, são as primeiras a entrar:.em,
esperando', que o mesmo saia.' Colocam a pequen�s cesta

debaixo do banco com cuidado. Não carregam peixes. Le
vam verduras e frutas quast sempre. Qúe' mal fazem es

�a� pessoas, que assim agem por eCOI;omia? O sr. sabe

nos mercados não se, encontram maís., carregadores, os

que faziam carretos' e si 'ainda existe um ou outro cobram

uni �reço alto, o que fazem bem, porque pobre preci�a co.-
.

mer ... HOjé, o que R. S. acha que é um abuso, etc, e COI'

sa usual nas grandes cidades. Cada qual precisa defender,

se, procurando fazer toda a espécie de poupança, pois que

as coisas andam más e perigosas.
.Assim penso. eu. meu caro e queira desculpar si minha

opinião diverge d:il sua,

Vamos ser justos.

---------------'-

"

FAZEM ANOS HO'J'E

'.i
l DICIONA'RIOiQUADRADO

iI"'�. ''rfG�j' (hummslIl8 em trovas)
",

'""�'.
�:, ,,,i

. k.
....,..J'!'?"'!'?'�;I/i}y.,_

I"""U.,','��
�NO.THEODORO WANKE

./

:CASAMENTO
O casatne1'lto é O camiDho
real da felicidade,
_ P<5tém, cá en4'e n6s,. existem
atalhos em quantidadet

CASAMENTOS
Quém assiste a casamentos
Pode até à prisão ir dar!
- É crime favereeer
os ditos "jogos de' azar"•••:

CASAR
Há gente flue, casa, e embroma
seni dar !tlü:ttiplic'ação,

,

mas simplesmente se soma,
à espera da divisão!

CHATO
Informo, com desprazer,
que chato é aquele infeliz

que, nada tendo a dizer,
insistentemente diz!

�,t:. ,

CTRCULQ
Círculo: Um ponto vaidoso.
Tanto inchou, que conseguiu
tornar-se muito espaçoso
e" ao mesmo tempo, vazio!

�. ,.

CIUME·
Do ciúme, a gra:nde verdade
declq,rou um pensador:
:_ Contém maior quantidade
de "amor próprio'! do que "a!'l1or"!

DQ livr0 "Dicionário Quadrado", ec1l�ª0 da; Livraria

Fr.�;Jl.\a.� :a'ª'�tQS, r:R!fx��i:t:Qsta;L ,g9Y �. Gllanã�;ara.
'. ' .�.' ,

f

)contecimentos Sociaís

�1.·U(�l ••I_-

o movimentado e elegante jantar na residência do
casal Mario Meyer (Maria Olivia, foi para festejar Ida- r

de nova do anfitrião.
'

, ,

x -7- X

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto marcou para o

próximo dia 8, elegante soirée comemorando os feste

jos do\Clube e para a escolha da nova Rainha, que
receberá a faixa dia 15 próximo.

"

Edna Turcinskis, demonstradora de "Helena Rubins
tem", estará com a nova linha de produtos de beleza
"Miss Bras-il 64", a partir do dia 11 próximo, 'na Drjo.
garia e Farmácia Catarinense.

X -7- X

o dr. Murílo Mota e sra., jantavam no Que'rência Pa
lace em companhia dos casais: Desembargador Jai
ro R'1mos (do Paraná) e dr. Amaury Bueno.

'_"Jilti..-_
X -7- X

Procedente do Rio de Janeiro o dr. Paulo Pereira O·
Iiveira, um dos mais discutidos em nossa sociedade,
No Rio, o advogado em rõeo, circulou sempre em

companhia da lourisshna Paula Bandeira Maia.

x -7- X

O colunista Barão José Siqueira, da, sociedade cario

ca, está em atividades para o concorrido baile de

"Debutantes", a se realizar dia 26 de Setembro pró
ximo. COQílO acontece todos os anos, Santa Catarina
terá sua representante, na noite de elegância e cari
dade no "Golden Room" do Copacabana Palace.·

�)b;��iii,tt;L:: ·d«fN�*��
X -7- X

,

Circularam em nossa cidade procedentes de Buenos
Aires, os senhores: José Frestier (Diretor Presidente
da Forest S. A. Condutor Elétricos) Alfredo Pianucci
Neto, (Representante Lift S. A. Indústria e Comér

cio) e Milton Fernandes (gerente 'do Banco da Ba
hia. Os paulistas que encontraram velhos amigos, to
rarn homenageados, com movimentada peixada na

Lagôa da Conceição.

X -7- X

l
O Departamento Feminino do Clube 15 de Outubro

domingo próximo promoverá "Bingo" dançante, com
início as 20 horas.

X -7- X

"Diz que fui por aí", o saII\ba em cartaz lançado pe
,

la meiga Elizete C�tl'doso, a primeira dama da

canção, brasileira.

X -7- X

Com um jantar no Querência Palace, o co�tureiro
"Lenzi", a etiqueta (caixa-alta), hom,enageou o c<:!'sal
sr. e srà. Amilcar Cruz Lima (Heloisa Helena.

X -7- X

Como. parte do programa especial dos festejos do

9�.0 aniversário do Clube Doze de Agôsto, a Direto
ria, promove dia 9 próximo, tuna churrascada na

construção da sede, a Av. Herç8io Luz. Serãó e�pe·
cialmente convidadas as "Debutantes" do baile ofi·
cial de 64.

J
x -7- X

j-�'
I.....

Recepciona convidados para um jantar americano, o

casal Manolo Gil (Tereza, que festeja aniversário ho·
he.

'.
"")'S'\'- -,

x -7- X

ilP'-
A senhora Tel'ezinba Souza, estre9u modêlo "Chanel"
num jantar no Querência Palace, confecção do coso

tureiro Lenzi.

; "fI'Ir�-
- -. -- --

. , '

NãO será supreSa para �ta· coluna, se "Helena Ru

binsteim", promover desfile de modas, bijoterias' e

ma;quiagem, em nossa cidade.

X -7- X

Já está de volta de sua viagem' de nupcias, o casal

Jucy de Oliveira (Maryse.

Ji�.. ",.,

x + X
�-

�< ( �,'! ''''J(,(:Js de felicitações, cumprimentamos o Prof.
'Uf'. ,;,x"quim Madeira :Neves, que aniversariou ontem.

APARTAMENTIO
Edificio Banco Nacional Comércio•

I '
•

Aluga-se, 'apartamento amplo, com 3

quarto§, dependência empregada".)iving, co

zinha. e banheiro.-
..

1.\;qtar rua :Felipe Schr:nidt, 21--1b and.
.2/8/64.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



('AS'TELO BRANCO é con

tra a prorrogação .

de Manda
tos de GOVERN'ADORES

B�ASILIA, ,:- o presí
dente Castelo Branco é
contrario à prorrogação
dos mandatos dos gover
nadores embora seja neces

sana a coincidência de

mandatos, declarou o mi
nistro da Justiça, sr, Mil-

tcin Campos.
Esclareceu que o govêr

no vai examinar diversas
fôrmulas sôbre a matéría..
inclusive do deputado Joáo
Agripino, que prevê a elei

ção indireta, pelas assem

bléias' de seu, presidente

EDITAL"
r

.. Ficam convidados os' senhores contri
buintes ab�ixo relacionados a comparece
rem a esta .Prefeitura, para Pagamento' de
dívida referente ao impôsto Prediál e Ter
ritorial, e evitar a cobrança judicial:

'

NOME RUA
Diva Monteiro Zaccki - Clementino Brito

Djalma Araujo -I Felipe Schmidt, 51 apt'
102,
Djalma Coelho de Souza Artista Bitten-

, 'court

Djalma Lebarbechon Joaquim Costa
Dina Inerina -, Padre Schrader
'Dolores F. dos Passos - Clemente Revere

Domingos M. Artdretti'_ Silva' Jardim
Domingos Cardoso - Morro' do Antão

Domingos �B., Trindad€ - Rio Branco
Domingos Fossari _, Raul Machado
Domingos F. de 'Aquino - Nereu Ram,os
Domingos F. 'Mártins ,-'- Mariá Julia Frart.,-'
co

Domingos F. Moritz '_- Maria Juliá Francc '

Domingos Machádo da Silva Jüão Cai'-�
,

'ivalho
'

.' !

Domingos Manoel dos Santos '_' Boa Vista'� ,

Domingos M�noel Silvéira, _' lVLórro da
Cruz

Domingos R. F. E. C. R. Flôres Laura,
•

Meira
O

"

.

Domingos Ramos _ Caelra
DOli��gos dã �nva _' 'Monsenhor Topp,
Doná�i()"M. de Oliveira'_ 'Joii;( Carvalho
Donatili�d� A.guiar _' Carvoeira :.

Donato Costa _,' Servidão Furtado
Doralise Santos ,-" Angelo La 'Porta ",'

Doralina Cioffi' _'_ Antônio C�rlos Ferreira
Dori Garcia _ José Maria de Luz
DorivaI da Sílva Lino João Tolentino
L 25

Florianópolis, 23 de Junho' d€ 1964.
Joãd Si/lva 1- Di!re1or'

ou a eleição para manda-
dato até 1970. ,

Quanto à outrâ' emenda
constitucional' que será en-'

viada ao Congresso na pró
xima, semana, o títular da.
Justiça a-firmou 'que' não '

haverá maiores problemas,
uma vez que será proposta
a impossibilidade de acu
mulação de vencímentos de '

inativos com os preveni
entes de cargos elettívos.'

,

Durante o dia de. pore, 0.

chefe do govêrno manteve
'

sucessivos contatos: a 1-,e8-',
peito da reforma :iloÚticà�
quanto a coincidência: • de
mandatos com os

'.

minis
tros Milton Campos e t.uía
Víana, senador Daniel Krt
eger e deputado. Pedro
Aleixo. Em seguida, reunln-:
se com o presidente nado
nal da UDN, deputado ai-

CJ\liE Z,IT9!-,�
..�--�--�-------�

lac Pinto,' e com os parala
montares udenistas Heibr
Cavalcanti; Djalma Marí
nha, Dinarte Matiz e Ta,:

císio Maia.

BRASILIA, - O Minis
tro Milton Campos 'foi in
cumbido pelo presidente

, Castelo Branco de coorde
nai" os estudos relativos à

prorrogação do mandato
nos Estados e à' acumula
ção de vencimentos' de a

posentados que exercem

cargos eletívo..
Já na próxima semana,

duas emendas serão. apre
sentadas no Congresso, no

encaminhamento 'das dís-

l'

f •

,

� TOYOT� DO �ff�S!�'5.A. IND. -_ COM�" ,

"111 '" ...

}"... oo�� . I.
•

.r*
r

"

.

, Producão "e"Econ6mla '. ,: ,

t '.', '

"
,

e.specaalmenté projcta:�o" e construido para traballuu ,com nossante motor Di�l "Mc:rOOCles Bens" dê 78,HP, o·U1'tário TOYOTA BANDEIRANTE é o veículo ideal para a atualidade brasíãeíra! 'De ,.fàtó, super-reforçado; oferecen o

excelente desempenho, e' utilizando combustível de baíxe \,,-,sto.,'o robusto ,tJt.iHtiirio TOYO'Vt\ Earid(.jl'llnte apresenta
como importante elemento para o aumento da urodutividade agrícoia, ,com;muiiu (Uaf$ eeencrnie!-»

:

,

Vá conhecer ainda hoje'à famosa Ii.i:lb& dI' veículos a óiecl 1]';c�J no �véuded�-Alltorit.àdo '. "'",' ',' ,

,

' ." Rita 'FulviO; Actuci' 597
Rua F<>lipe :Schmidt, 33

"M: 1:, Y' E','R,; r'·A 'Telefones, -- �,2576 'e 6393
I�� J.,', •

" ,
, ,fo1ori:<PY;nnlí�

,,'

F.streft.o

cussões daqueles dois ím

portantes

a,ssunto,
s. 'A 'do-

E,"cisão foi tomada i 'llrante '

a reunião presídída l(elô ,

chefe do govêrno, da qual,' ,

partíeíparam o chefe (ia .

,

Gabinete CÍ'Vil da presíden- ,

cia da Repúblic_a,- níínístro
Luis Viana Filho; o mi-

nistro 'Milton Campos, da

Justiça, e' os lideres do

govêrno no Congresso, o f; -'

deputado Pedro Aleixo e , ,"
"

senador Daniel Krieger,

.de de Santa Catarina S. A.
Banco de De5envolvilmento do lsía-
Assem;bléia Geral Extraor-" 85 ações. 4) José pedr� �tl
dinária de 30' de março ,de� - Brasíleíro - :,,�onano-

1964 polis - PreferenCIaIS -,30
ações. 5) Clóvis wumar

Silva - Brasileiro - Flo

rianópolís - Preferenciais
-

-

5 ações. 6) Jacob Au

gusto Moojen Nácul
Brasilei'ro - Florianópolis

,Preferenciilis 10

acões. 7) Ewaldo Moritz -.

B·rasileiro - Florianópolis
- 2 ações. 8) Clóvis Silt '"
Preferenciais --'- 2 ações.
Preferenciais - Brasileiro,
- Florianópolis - Pre�e
renciais - 10

,
, aG9.es; ,_ ;in

Wilmar Dallanhal - Bra

sileiro - Florianópolis -

10) Fernando Marcondes
No- de Matos - Brasileiro

Relação" conforme' co.n',
ta da fôIha 3 do livro de

"preseilça dos, Acionistas':
,

dos acio'nista�' presentes. ''l,
Assembléia, ,Gei"al Extraor
dinári'a reali�ada ém: 30 rie

marco de ,1964" às dez po
rãs ·e cilja atá foi' Roblic'1-
da 'no '''DiáriO

.

Oficial r:o

Est�do do ,qia ... 22 'ct;e 'abril,
de Ül64,.no jornal "O Es

tado"; desta' capital do

dia 27 de maio' de 1964, e;

rio .'jornaI 'a- Gazeta", g_eO\
t:i. càpital, do dia: 2 de ju
nho de 1964.

Número de orde�n �

. '\.
..

me (lo acionista,· cUJa ;.ts-

sinatúra, figura ,no livro -

NacionaUüa.de - Domicilio

Nàtur'e�a das ações � Nú

mero das aç,ões.,
"

'1) Estado de Sarit� Cjl
tarina trepresentadó, pelü
Sr� IbraÍlim' Felippe Simão,
conforme. decreto qe : ...

12-3-64), - Brasileiro

,Florianópolis - ordiIlárias
-' 153.000 ações; • ,preferen-'

-ciais _ 10;.096 ações. 2)

Alcides .t\breu ..:... Brasilei

ro ,_ Florianópolis _' Pre

fe;enciais _ 51 ações. 3)

João José de Cunertino Me

deiros .,e_. Brasileiro _ Flo

rianópolis PreferenCiais

CAMINHÃO íNTERNÁTIONAL
.

. \

)
tão brasileiro
quanto Brasília!

\
!

,

,

Florianópolis - Preferen

ciais - 10 ações.
Compareceram 10 (dez

acionistas, possuidores dOI
total de duzentos e cin

qtlenta e quatro mil e tre

zentos e uma açõeg
(254.301).

Florianópolis, 27 de
Julho' de 1964.
Banco 'de Desenvolvimen

to. do Estado de santll- Ca

tarina S. A.

(

João José de Cupertino
l\ledeiros - Diretor

.

João ,Pedro Gil _ Diretor

(Republicado por
saido coni incorreções)

,(�,.', ,

.------�-,-----,---..,_.,

( i'

,i '\'

S", "

".
"

Delgado, :quê. fói;candidato à

presidência," .acna-se atual
mente ej{iiado; na Argélia.
Foi, citado para julgamento,
mas como' nunca:

,

puderamI ' -.: '
•

conde aado a 10 anos,' como, entregar-lhe a. citação, não

8p;ente do ex-general Hum- pode s-er .eondenado.
berto Delgado. Outros dos � O Trtbunal de Boa Hora,
réus foram

-

sentenciados a parecia, durante 'ia sessã-o
três r.nos e em alguns casos um', acampamento "militar.
'a me 'es,' Absolvidos

.
foram Pollcíaís 'de- uniforrné óu à

17 réus. paisana iam,' e viriil:;!,. p-ondo
Hu+iberto Delgado, que 'a- ordem entre .as (;�nteri'l,s de

cusar"tm de instigador do a- pessoas' q_ue"tentáT!am 'pene·
taque

.

não foi condenado. trar ,no recintó:c, 8àmerí'te, pu ,

deram entr.ar uns 20 pàren·
tes Idos réus,' pois a' sala e
muito peq1.lén,a.

LISBOA, O "maior jul-
-gamento político sob o re

gime do primeiro-ministro
Antônio de OÜvei,ra "Sal;?zat
terminou ao ser COndenado
a seis anos de prisão ,o ex

capitão do Exército, Paulo
Varela Gomes. Foi. dectara-.
do culpado de ter -dlrígido
um ataque contra o QU'lr,teJ
da Beja, ao sul de Portugal,
a 1.0 de janeiro de 19ô2,.nu
ma tentativa pará derrubar \

o regime de Salazar. Gomes
foi um dos 88 homens ,e mu·

lheres julgados- com relação
ao 'ataque, Sua espôsa, Ma
rla E igênía, foi condenada' a'
17 meses de prisão. Manuel
Serra, .

um marinheiro, foi

,
..

Encerra�se noje O encontro
de Vicos.�;

.
. ,."- .'

RI01 - Durante' ,o dia
de hoje, as deleg'ações' pre
sentes ao ehcontro ,dos Se
cretarias de Agricultura,
que se realiza 'em

" 'Viçosa.,
participaram das reuniões
das comissões técnicas en

corregadas 'do exame do
Estatuto da Terra, das re

lações do Ministério da

Agricultura com as Secte:'
tarias 'de Agricultura dos
Estados e do estabeleci-

,

"..
mento do Plano de Emer-

gênci,a para a: Produção e

Abasteciménto.
A representação do Es

tado de Minas Gérais apre
sentou um plano sugerindo
que o "abastecimento deve
,ser deixado a iniciativa

,particular, cabendo ao go
vêrno atuar como regula
dor, a fim de impedir qtle

ter

"

de que voe,é precisa!,
,

,

Na �qudlidade de revendedores auto

r�zGdos; podE;lmos resolver, seu pro
blema sem deniora. Em nosso estoque
locê e,ncontrmá -' 'com certeza - a

peça ou o aCê,ssório que procura, a

preço de t8b'�!a, genuínos, testado's
em lobo rató rio, garantidos pela mar

ca IH. E; no caso de' qualquer con

sulta. sôbre 'o seu International, tere

mos o máximo' prazer em atendê-Ic.

o •

Representante ICt nesta cidade
G. SOCAS

REPRESENTAÇOES
Um

.
terco a vista e o resto

em 12 urf>dacõe" iurofl
de apenás 1%

•

poucos sejam beneficilldç"
em detrimento de muitos"
O plano fixa a posição do

govêrno daquele Estad{l,
recomendando a adoção do·
"Plano de Emergência pa
ra a Produção e Abasteci
ni,ento" dada a situação
critica nesses setores, e

acentua que, em 'caso de

crise, a atuação ·do,' 'Esta� ,

do se deve 'cingir a politi
ca dá aquisição de prod�l
tos, seu armazenamento, e

distribuiçi'i.o para consuma,'
além' do estabe!ecimen1;o
de préços mínimos para 'QS
produtores. Segundo o pla
no, a distribuiç§.o deveria
'ser feita através ,das Se

'cretarias de Agricultura,
entrosadas com redes no
com,srcio varejista, coope
rativas de consumo, e or

gãos municipais.
As discussões encerram

se pela manhã e à tar!ie
vão ser' apresentadas, \ pm
reuniões J)lenárias, as re

dações fipais dos 'trabalhos
das comissões e'1carregada
do F'statuto da Terra e d()-�
PIaro de Emer?ênciá.
resoluções das outras
miss'"es só serão apresen
tadas à noite. A redaç=�
ftn:?- das conc111sões do e11.

COl,t,.O será apresentada \1

!',essê\o marcada para ant�
do encerrament6 solene.

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

IOrTm!istas,
'?r�,fessores e

�1i�lJ[s�'rados .

,
.

paJam renda em

,'RIO, .A Divisão tiO Im·

pôst6 de � 'tenda lnformpu
que os professores, jorna·
lista s, e ma�stratjl)s d!:'v{'.

rão, a partir, de agõ�b
pró,.-imo! sofrer !:leg\�ó."lt(l
clt> j'llpôsto de ren;{a na,

altera
Fede-

Entre os antigos oficiais
conde-iados à' cadeia, figura
V'1 o ten. Manuel Pedro AI·

ves d:a;rques, ainda refugia
do n'C, embaixada do' Brasil
junto com três dos 17 absor- �

vídeo. Os condenados, além
da ':(';'1a, perderam seus di
, eítcs políticos por 15 anos

D:::n .cntenças serão descon
tqd!,'<_; 27 meses que passa
ram 'os réus sob prisão pre
venttva, depois do assalto a

Be;a segundo os advogados
de ('e"esa. Os que ficarão em

p:!"iS3.0 efetiva berão apenas "
9. Os demais logo recupera·

", rão a liberdade.

. Ma'gnífico Terreno ;-,

:, .

.

LocalGado no alto ''1 Ru, -:"'elipe Sch-
I,

, midt, ,defronte à Praça q'_le está sendo cons-
,

tru�da: n�qüele local, c011�_ando com maravi
lhosa Wsta.para O mar. O, terreno dará ori-

, ge� a, três'(3) lotes, apéSflhertura de �l:1a
prhrista ,no',Plano DÍre' 01'. Conta com 15m
de fr.entê por 90m. de fundo.

"

li�s,eja�se ,i.roca-Io por casa ou 'aparta-
mento,: sendo objeto de :lcêrto a diferença.
EnteIlg;imentos pélo Fone 2441.

.

< ' ,
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'("':ºR., 'Sebastião Móina
'

. .' ,CIRURGIÃO' - DENTISTA
,

.Clínica Diurna e Noturna
EXDentista d�.' Seminário Camiliano Pio XII

"

de'São Paulo.',
.

Tratamento Indolor pela Alta ROtação
!.
Protese

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

Rua Nunes' Machado, 7 Esq. João Pinto

As COQUEJROS. PRI� �A' CLUBE, I

Dia 2 de agôsto - âranile. e apetitosa feijoada: Pé
de norco � Íombo - orelha' ele porco - carne sêca -

toucinho - 'costeleta defumarlf' .c.. paio '_ linguiça de

porco - linguicinha - couve - "ouve mineira - abó'
bora - XUXú - cenoura - bnh f:Oce - repôlho - talá
....., arroz - laranja' cortada - qperitivo. A lista de ins
crirões acha·se à disposição' dr;" "enhores,. associados' na

.

secretarit:t do Clube Doze. C"'S-1 Cr$ 2.500,00. '- Indivi·
dual Cl'$ 1.500.00. As inscri('r-'("" ,:,"-ão encerradas dia 30
d.o mês de julho. Desfrute' dr- .. ,� domingo alegre, dia 2
,-de 1'l,!!Ô�to. no (',()q'neiJ'O� Pr,ll,h r1"be; •

'M1úsicas d" P�me's
Ouça. às segund?f: quartas e sextas·

fejras. ás 20'h 30m, t'pl" r.?ádio Anita 'Gari
b?ldi' MELODTAS DA I1!''PLA, proprama de
Orivaldo dos Santos e da "Livraria: Educa�
ção". '1

"T E'R."R F \�,'O,'
FREN'l'R l\TORTE.

12 '?C �n

VENDF·�W.
'Rua Aràey Vrr Callada

,

no melhor 'Y'f) .... -I'D do
BÃiRRo DF li'ATIMA

TeL.,';' 6317 ,\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IRA TENIS.Cl�BE - Fi1m de Férias Dia 1·8.64 - às 20 horas> Uma Pro��o do �ep�rlamenlo Sodal
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,
'
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Miss Radar Eva Maria lisbôa amanhã será, homena-
.,

gead� no C�u,be,.

"1 'de Julho de lajes

l'I�ss" Radar ,.,.. Eva 'Maria.; 'Lisbôa; ama
nhã, s�rá.' h�nageada peta' só�iedade

lageana, no Clube "1 de'" Jtillio"

�, no Cll1Pe ."1 de J?Iho". d;, no Corréío,,' trez(i)lltos e cincoeata cruze:�Lages. 'Miss Radar de Bta. 'Catarina de ,ros, para Lage�., no dia' 23, ontem, aine' l,1964 - EVA �IA LISBôA� seráhome- não tinha. chegado conforllle meu tere Inageada. Abnlhan,ta:á aquela ele�an,te fonema para o destinatár�o.no!tada a destacada orquestra de' 9C?u fi. DIRETORIA do Olube "Doze (.3çalo .Cortez. Q Presidente do Clube, D,r' !,O'ô�to';" .etn, altos preparativos para J!José Pedro Mendes qe Alineida,'- recei> SéoU {ra�iciomü Baile de,Gala. que co-
I

donará os'associados e 'conVidadps, memorárá:, 'O, séu 92. Aniversário de Fur,-I,

'dação, com o desfi).e das debutantes

(J'�IIVIAJOU ontem, pela TAC-Cru�eir0" 1961i. : \ :.Ii, t "�,, ':' "'. 4
� •

Ido Sul, para o Rio de Janeiro; o t>r: nB- ;'. ' "�,, 'L ," \'j ,$' ,""

nato Ramos da Silva, 'que assumirá e," O DR. Rel_1uto Valent�, Presidente :lo
, Brasília; no Senado Feder$.l, a;�adeir� Clube' "14 de"Junll<)" de Lages, COlÍl sua!de Senador. No Aeroporto "Hercílio' Lu',' din,âmica Diretoria:, promoverá uma cll' _

'

compareceram autoridades e pe/3sóas d gante festa no 'seu Clube; no próximo di,),
suas relações. pito.

r

. O Biu�CO Nàcional do' Pàr�nl\..'

I' ,

','

Santa: Catarina, comemorou--na 'quart�
feira,. o seu 12. aúl.versário de funÇiaçg.')
'Nesta Capital recepcionou com um, ;,;,)
quetel, llo AAB�.

CHEGOU no, "Ilhacal)," a S.eilhgt;'
Senador Atílio m.ut,h),· Fontana, �nr' pr;;
parativos para a slfa viagem, '!1. :Eurep9:,

�"�'.�
. , ,

'';
, !

C;11 �i
o Bail3

OLA SETE� de 1'{ovell1bro, no
Doze' ele AgÔstó, será realizado
un,s ,Orqmd.c.l.i';, com o des!'l.e de conrL _,!

tel'l1izaçii,o dr"s debutantes de Santa (;:_.
tarina de 1964.' Serão escolhidas: a Ra.-.

-

. \ .

1111a, e duas ',Princesas. PrornoçflO desk,
Coluna. I

..

.

O DEPTO' social do GIUbe'd:{';�ÔÚlld'··
àmanhã, promoverá uma reullião.'�"çlan
çante, inarcando o f,im de férias�.'

,0 'i�RQGRÂl\L.\ Radar na SO�iedad:;", �

'( ,'. r

�{.{j 118., na Rádio GU!ll�Uji,
10 'da Imobiliária A. Gon�-

'. A!\-r�L'l.I�.liÃ ;sera eleita Miss Universo
de lú64, sU!:lSÜtuta ele Yeda Vargas, qU.e
.eü()crrando () .<ieu "Reinado".' Angela IiVasconccllo!,; a bela paranaense, está
espéran(_,:osn. úumn, ótima ( classificaeão."

..

\

ONTEM, na Igreja Presbi,teriaba,' 1,_
rea)jzada a cerimônia rchg;osa do casa

mento c1e Neusa Yaro, PamplOlja de'j\lo,,
ta, com o Sr. Joel Gomes Mendonça. Os

convidados foram rec�.pcionados 110 -,Ga.
lera Clube.

.,

.'

TEM siê::l9..- aSfllluto llUS "rodas" cul
turaIs florianopolitul1as o CicJo Cultural,
que 'c;.,tá scnd0 promovido pela UJJiversi
(12elo ele Santci Catarina, por üItcl'médi'i}
.(lei seu Doptó. de Cultura: De l-iúabens
.R('il;or Fcrreir[l.

\

Lima, iQleo,lizado do COl1-

cJave, qtic cstá sendo um grande sucesso.

VIRGüTIA .l\laria Carneiro - GO,j'c
ta Radár de Fpolis (:)''!: (Morena) amaY1 h \

. estará em lages, à convite de 11'riss H,a·
dar Eva Maria Lisbúa,'

o ELEGANTE ·C:o,E'at Amiiear C!:Icloi,
sal CrilZ LiJna, no Qn'2r0',cia Pa,Jacn. fIn
teI, par'Acipou de uma simpátIca ':ro:Ja'

O· CLUBt; Palneiras, ontem, rell'.1'iu i
I:' • s associaçios' e convidados, com uma'
ll'l:ovl\ucntada . rcuniào dançante, come
illoranclo o fIEl ele férias.UM registrado aéreo n. 40{)'15, pag�d

. ,
.' .

Situaçã�! P�htfca Eco"�mi�� d01Br�si,l:f,."

Co.,nsiderade A\nim�dora
te". Na declaraçáo pi·ep,:L:., ,;6 : i,::Aü_.,aguhl

' milito por bulado pais. Na Co16mbiâ e
. ,

IT,.'C' ','.0': 'd�' plano l1()i:ni.sférico no Perú as rerormas e ,os
'",da pára 3, sessão

.

da ,{o :ên.;:l· • "'"
", ' . ,

são a portas fecliadas, :l:�uiK da JI.llf.nça é,' ta�ve:t b 'xriàis· i:r,ógrà�nas c.ontiqua;in� 4_vi:m� '"
,,�

. dís�e: "O n:bv@ govêrno.' 'dó Importante de tudo; o CO!1t�: • cando. O .Mercàdo . ComurI;1
,

did
.",

nente ·la'<-i,.J.'X·o';ámcrica.no olha,' éerítro-Americano está,' c.res.lilraSiI está deci ic o fi COl::- d. l
.'

'f't:' :"dm'" espGran
.

'c'.e·n�lo' .rapídamente".. A.; àju-bater a corrupção e a S1.i)- nara Q ;�u 'uro ,'�V . ,,," v .. '.
-

'"

.' .

dí tô io �"". "�A' -�11.'a·n·"" "esta 'adquírtn - da,' .dísse Rusk, .."é um in&tr�versão, a ímpe ur o ret rr ,.) ';a. .n ,,_
.

Ht"
, ,

do ·i!..-{,:.'.'PU'l"s'u-'e te.f.J.. havido. menta vit:l:l." na' luta ,n'l.,l).t.l-da espécie de po�" 'leOS e' ua v _

.

1
..

'

1 f" '"

"".,.,�e-.."r"�.�,s·.�s; .'tca"I,'tt,'O. ec.\.,m,Ôl,T:.l,i..·- dral ·,·pela liberdade. "�6Vl ê: ..direção que lUVJ.a evaco . c ",.v-" ",. '-", .,

,

"c.'o"s· CV-,"'il0 'po lít.lc'.� s"" disse l�-, se .deíxara c'.l.m,":9,Ó, 'livreBrasil tão para Q CSqU01.'G.:l "L"l� _., '" u,

,
aos nOSS05 adversártos, ruofioqoo a queoa do :iXÜS' 0:11 '�upt\:. .

"
.

.

.: • 1 1'" :;';8,r"S"""11jO'U 'r,r"'>. "as eleí- som..ente. uo oornunísmo 'domãos dos comunistas ,lL'.. ,'" ,... v V'-'. ,,_, _

. " " .

possi- ��";::�'., '1.""" ,1'10'1','';",. �!.".�se:rl1"�ram. ",,,'("!10 X'I{: mas também aos'se·tornado UH1!" :';\}rl.J. - - '''-''-'0' •. �" .'" _" ,;;� '+ _'''A, .• ,
,

I q"u'é' a ., ..
Al::ant,--/l para o Pro- ,velhos inimigos do ·bornem:bílidade".
-'.

dzresso s0,á capaz de seguir a ígnorancía, as eníermí a·
, ;âra . a fHlllte míqueiê at,i. des e II pobreza" .

I"

WASHINGTON, O' se- ; ontem ante a mesma comís-
cretarío de E:st'1do _Pl'an , são por Tho�las C. Mann,
r�ubk pediu. ao' C6n�r�s�0 " secrêtãrto de' Estado assís

que não reduza as verbas de 'i tente p2�à"a�untos íntera

aju.dá ao exterior e' mencior· merícanos; o qu�l se opuse
nou o Brasil, o Chile e' 1\ ra '" uma, redução, nas, ver

Colômbia específicamerrte bas para projetos de desen

entre os países onde ':a aju- volvímento econôrnl,�o e 130-
.

, da cios Estados Unidos é um cial na Amél'�(.;a Latína.
,

fator". Em declaracões pres- Rusk dedicou tÔd'l.,
..

uma

tadas J ante !;L Comíssão , de seoção 4e 'sua clcclaraçu? ao

Orçamento do SenadQ, Ri_�sk Brl}sil, qnqe,· 'dísse, a,slt�a-
• 'l'OU '<l. declaracão feita cão é "animadora, tanto 1)0'apo _ ' " y , '

, .

.

.

,

,1ftiba CO),110' cconJ?-lican:1Cl1'
._--------,�......._-----'----

EMPREGADA
Precisa-se ,- Paga-:::e bem

,

TrutéJr Rua Prc:iidente Cou.inho. 103

2/8/64
�------�--------�-------._�-

M,arcia KubHsch,ek" Casou�se'
LISB01\, :..-. Ivtárch" R:'ú..

bischek, filha c;,Cl cx·presiden
te cio Brasil. Juscelino Ku·

bitschd., e o industrial pra·
si.leiro E'altlomero Ib1'bar:i
Net:J, ccntrairatn, nu�x;ias,
em ]1rGsen(;a cios p��is. A ce·

ri.mônia civil foi ontem e 11

,religiosa será boje. F'omm
. padrinhos: JI.{<ll'iSLl!a KU):lits
chek, i,nn:'í da noi_vH e ,Sé;-gio
BBXlHiP-'l. irlllÜO do nctyo� 1\

Cel'j111ônJa 'ciVU foi, ��J}pJes,
t.alvei� pO'��que l"'PO)?O .p.or�1.f.
gues ainda estep, de L::.,tÇl i::e
ia tragédia ferrovtá)":ci.·� ceai:'
rida há tres di&s, e ':(Ue con'

tir;.uá OC�;J);1ndo' as p'dineiras,
páginas da impre:rs'l, Entre·
tanto, pJ;esepto.s :e:-;tivéam
UilS 200 conviÜaclos•. eJJtre ps

quais muitos
_

brasileiros a

(p�i tesidcnte�(e outros que

.vienün expressamente par:�
b casamento. A saíd'1 do

Consulado do BràsH, mais

de 40'0 'pessoas aclamutam'" 6
os nubentes. lVláreia e o �a,
rido l)artirum em' seguida'
paI"::' � Forte cie Santo AntiJ-

TM.PÔSTO DE RENDA

NOVA'TABELAS 'DE
DESCONTO SOBiU:
'u'iGNDIl\1ENTOS Di;}.
TRABALHO

. J\ I)elegàcià, R�g_ionaI
do. Impôoco de Ren<J,a iú';'s
ta capital expediu üota es

claí:ecendo que já está iJ.ls
tribuindo ao!;, inter�ssad,)s
U. n�va tábeb de descphtq
do tributo �lli,Jl'e rendimen
tos do tmbDl�o de 168" a

.

630 mil Cl't:Zf!fOS mensais,
'

na coúformidade dó arti
go 12 da Lei n, 4.35� de 16
de julho fluente.

A mesl';q. repartiç';_Xo"
outro�sim, Esc!arece ciU� fl,
tabela de Cr$ 92.401;00 a

Cr$ 168.000,00 mensais pa
ra o 'mesmo desconto do
impôsto na f011te sobre
rendimentos dü ttab"J.!h'),
os quais cllmpreenaem:
vencimentos,. salários, or
denados, pr()Velctos', de a-'
posentadoria e p�nsões,
etc., permanece em pler{'L
vigência.

� ão 6uebre a Cabeça/ 1 �

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

Resolv;rá . seu nrobletna ..

em'.. .

peças· e f c�ssórios para:
� .-.

i'o-lk,;iwagem V/rUis - Ford � - Dauphiné
-

e Sincat
". •

. Aléln disto.SUL PEÇAS está proporcionando descon·
'tos aos seus distintos clientes de 20%·,

. • , '
" '

, .F., {'!,
'

em peças e ,ace �Q'tt9S;
-

;
. ,'I .

'
, :�

:. �..
�

Fone: 3Gafi
lo 1Jresidente Johns0n' aos

e;lbaixadól'es latino-um,eri·
ca.nos, na gt�al o ma:p.clatá·
rio 110rte-americano dilSse
qce "chegara o,moment� de

níais 'l.ções e njio simplel>'
--

"

I1ymte de palavras. No prQ_:�i
mo' imo haverá o. 0.01'>1'0. 4e

-,.",.. em.---,.. . ''''.' 'foi ft;jito em" qlJ,illquer, . _ . CJ.ue _
'. '".'... , .. , -',' .

.. ' '

.
.

'ano, an:terior -neste p'rogra-M:\lOR 1IESPE1';;tCUL(J---' -�', ".,' ,r '.".
�I"" , .'.' ma cda AlIança.DA TERRA '

.

Rl.ü:�k aduZiu. que, 'l. "receIj..,-.'l'i.:.'tl,)lcolor .'.

AOte· reun:.ão da' COMISS
.. Cen,<,um até 5 a11O-$ INTERAMÉRICANA D,_( ALI

ANÇA PARA O PUOGRE,sSO
'(CIAP), na cidade do Mexi:,
co, demonstrr:râ "um, 'leriti.·
do. de 'responsabilidadIJ pata
o futuro, por p'l.rte de todas

as nações áliad8;_s pa:r� ó prd
gl'esso", o qüe;t cofistituiu
"ÚlI�. gràmll� progres�o , n:t
hist6ria do hemisfério", Já

nio, na famos� praia do Es·

toril, res.:di)úcia de 1l('1'clD0,G

do chefe do govL'::no i.usitq·
no, An�ôn.iq de OU-re:rn 8a·,

,'l2'�at" r.\ue os receberá hojo, ...... '1 { ,

Ic!.e tarde ·e.TI audiência. espe-

daI. '

Ci�e S�O JOSE'

ás 3 e � l;i.Ol"dS

Cha.'.rUon Heston'
Ja,ines Sttnvart

Beti;y Hutton

Ch:le RJTZ'

;is '5, e. 3 horas

MarlO,el' O'1petil1ü'
'Maria Antonieta Pons

.. '
.' �

, ,'}
.. .ROl\HN�>E 'RANCHEIRO

Eastl11anColor
Censura: atê 5 ahos
, ,"

CÍii{c ROXY·o.
1"6ne: 34;);:)

âs 4 e à 1/2 horas
CbRtlton r�ston
Jaíúe6 Etews.r;
Bctty Huttón

'_'_ eru -

o ESPETACULOMAIOR
DA TE;RRA
Teçnicolor

Censura: até 5 8,nos
\

,

Cin.c GLORIA
(Estreito)

Fone: 6252

,ás a horas

Básu Rathbone
08 'ULTIMOS DIAS DE

PO��ti>E'IA
Censura até. 14 anos

Cine L"VIPÉRJO
, (Estreíto)

Pone 6�f}�i

Roger Meb!eji
Barbara tuna

.� em,-

A l\itlEnA DA SORTE
, ; No, Programa:

KATIA' E O GATO SELVA. /
GEM
Ducumentárlo Coloiido
Censura até 1·1 anos

;,.
CiIle ,RAJA'

(São José)

. F.À-pressou que o llCJVO go,
verbo (�O D!'ti�il 'dc;_·fl"l.l.ta J}.!

confiauçn' "entre os üiw;fi:;;',s

setores d"1 con'llnid2.de br:',

sUeira" e que, "o (j,c16 8 ::l1liL-:

importante, o Brasil está 32

mo'hiJiza'ndo . 'para corrigi;r:
o se;JS males econôldcos nUIl)

-
. , )

ambiente de estabilidade po
líticg, e econômica".
Rusi-;: mencionou o Chile' e.

a ColômbIa entre sete paü;es
aue' disse, ,receberão duas

t�i;as p8.:tes das' verbas de

ajuda em 1965, 'pnra e'111)'('e;;;·
timos de desel1yolv imen�J

Os outros sào a. India, o Pac

'quistão, a. Tu rquü,i, a 'Nígó-' ,

ri:), 'e ::1 Tunisia.

, --J)sina'de i{Ç-üêar Adelaide t A ..

'

J

'AVISO

Acham-se à disposiçno' dos senhorefi
b{:ionj:��i.!:-;, no' escritório' da Empresa. 'ÚS, do
{:i.rl':':�rncs

:

à que se refere Q art. 99, do Dec
HeI' üO �.627; de 26 qe setenlbro de 19f1O

, 'Pedra de l1:molar _' Hhotà, 28 de Júlhc
de'lS6�!..

Eduardo Brennand
V�ério Gomes,

C€s�.r Bastos Gomes
.'

.

A 'respeito da. Améúca La·

tina em gei:'il, Rusk disse

que ;'nos últimos meses nou

. ve um renovadg compromis,:·
�:o por parte dos Estaqos 'U
nidos e .de set!-� ,SÓci.��. lfQs
princi.pieis e "p�ogramas". âa:'
Aliança para ô 'PrÇlgtesso''',
Lembrou' uina. declaraçii'o
'formúlada a 11 de' m'l.i0. 'JJ&

EDITAL
,

. São :6onvidados os senh6rés �cion.is�a�
'da'U�lQª de'Açuear Agelaide'S/A., �"S� r�\l
,n�'�Jll em )���enlb�éía ' 'G�ral 'OrdináJ;la," np
dia '28 de setembr:o do corrente ano, ��, 9' no

, ��s, 'enl'se,u, Escrit6�'io,em Pedra 4� �IIlP�
-'

, Ilhota; Santé\ Catàr.ina" para délibél;'UreIP
sôbre a,seguinte ordem do dia:

,

r r :_,,Relatório de Diretoria, ba1an�o
Geral cOl1tas de lu�ros e' p�rdqs e p�recer �o
Con$,elho Fisc,al, refereliJe",aQ .€-x:ercicio fí�
'do 'e;;;�31 'de Maio, de :1964, :' '"

','

,',
"

,,," "2"-' Eleicão do Con;se-lho "�',-r�pectivos+'
suplentés.,o. .• �" .',' ,.,

,

:r -',-,
' Assunto�' diversos· do interesse

{

I

! meiai.
,

.

" 'EduatdÇ> Brennand
Valéi1.o

'

Gomes
,Cesàf Ba�tos Gomes

:.;:' '.P�ra cÍé Amolar,_' Ilhot�, '

.

28: de Julhc
d'"'. lu'96A'� "

'

",e '" {}"t, >

,

'i TI.
�\I .h P'R '-,' c:; E" 1-:-'.J ·Cr.., A'"

, F A 1\1 I L I Á R.... . ... \.. .1J t._j � �.._.' ,

Olhes posto� riO Céu. É a pr8.:i8nçb FamiIiÇ-lr do Convaír da
.: ue . Cruzeiro, Vem a Florio:1Ópo;iS lodos' os dias (coIsa que
outros nào íozern). i'los l1ielhores htJraflos. O Pescador uso a

conôo porei ° tt'OD6.1ho. O HÇlmem de'neç6cíos, o,ConvQir-Bimotor'
'Podr60 de co"fórto' e rõpidez. Você sabia'?' A Toc-Cruzeiro vem
hó mois de 30 anos p�ra có. Conclusão.: Experiênclo, Rapidez e

. G::l1fôrto o seu serviço. C0l1tinue, preterindo a toc - Cruz-eiro.

; CRUZEIRO' DO SOL
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Raul Caldas, FO

É BOM ÇHEQAR

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

VENDE-SE
Por motivo de inudariçá,�·. moveis, em

perfeito estado. ,
.

Tratar á Av. Rio Branco, t3S.

, Mas o caso não f�eou
nisso. Era gra ve demais e
o Ministério de. �ducação
1jaciona�, .depoís de um pe-

• ríodo de hesitação, resol- .

veu então reconieç-al-' os
exames na. região de Mat�
se.ha; Houve paraíela>
mente repercussões. po.ítí
cas e polícíaís. O.minlstro
da. Educação'· Nacional
embaraçado com o>'escâ�
dalo, procurou' agir..

'

Mat
selha é a cidade -de

'

tem
corno prefeito pastor). De
f�rre, futuro' candidato an
tigalillist� . à' ·p�Sid�ncia.:
CJ;liristian fouchet, 'o m��
nístro dS,J Édueação '" 4Í$Se
cfb'e -. isto só pó� icp!;1té.,.
cer numa cidade 'CQmo

..

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

- ÓPQrtunidade para t'en� o� edificar! Na rua João Pinto, sobr.lldo com

2 frentes. .' ....
. .

. .

'.. "�
--, Casa de 3 dormitór�os, démais dependências, podendo ser feito outra, re·

sidência no térreO c/125 m2 na 'Rua Topias l;Iarretó _.:;.. Estreito.
'

.

- Moderna resldêllcia com 185 m2: Amp�o llving - sala de ,jantar' - 3 dor

mitórios, demais dePendências, possuindo armários embutidos. oonstruçãO fina-
IL".l3ndo, na ru>} São José. esquina da tua. Garcia -,- tstreito�

.

....:
.

- Residência com v,ista pauC!)râmtéo. para o mar na rua Professora �rla
Julia Franco - 3' quartos demhls dependências fi g-'U"agein.' .

- I'il'a rua Tenente Silveira - sobra40 vazio próprio para morar ou' para'
renda.

' .

-- Casa de prai'l Bom Abrigo - be:rn\ lOCalizada. .

'.
. ..

- Amplà residência' de :3 pavirpen�� oom 4 quartos e demais dependências.
- No Bom Abrigo boa eaB$ de madeira por .bom preço. ,

'

- Para quem·gosta de �na boa ch4eara, boa casa isolada com tE'rren,o so- '.

brando para edificar eutJ;'as cl!-sas. vrá�Q ao 'fut\IIo Hospitá:l das Clínicas 'na

rua San� Luzia na Trindade.
,TERRENOS A VENDA

-- Lote' C0111 vista para � baia Norte na nla �ei Caneca. J

� 2 lotes a 300 metros da ESCola de Aprendizes de"Marinheiro.

:::'.:" - Vario· :Jotes em Capoeiras e Bâti:'eiros; vend.as a pl'estação.,'

Hoje, os marselhenses

estão .alívíados: êles
'

não

são os responsáveis, mas o

caso,
.

alem dêsse simples
fenômeno, apresenta. ou

tllls
.

lições. ,Confirma-se o

que nestes últímos anos

. tornava-se c'ada' vez maís
viável: o .sísterna do ba

charelado não é maís \os

slyel num pais (X)I�O a.

França. Trata-se, cqm ereí

to,' aé um exame organiza
do em escala nacional e

aparece aqui a marca ele

centralização de �apo
leão, cujo ideal, como se

sabé, era que tôdas .as ma-

nhâs, na mesma hora, tô-
. ' , '.

das as crianças na Jrrad-ça
fizessem o 'mesmo dnauo
ou o mesmo prob.ema. No

fundq a Ideia 'talvez
.

ser
visse para um' ensino bur

gues e limitado do tipo se
CU.lO XU, mas a democra

tização 00 ensino 'trouxe
para as escolas uma mul-.
tídão de estudantes e a or

ganízaçâo de um exaro e

nacional j á não pode ser
. pràtícamente reauza.,e,

o alegre carnaval de'
M�rs.el,ha; pelo i�H :í, j;j
nn um aspecto maís espe
tacu.oso. s-arece, portauf.O,.
que o exame do bacnaie-

, .

�,�@Z�
de APARELI-IOS

"

", �

de "ANTIJR, ONA' ii CAFE,

COM ·IJOIIS FA(!ILI()A/)E� OE' PAGAMENTO

. :c .

��-��,.,��.�..
,,�,

APARElHO� DE t/ANTAIl COM 42 f 60·' PE�1I9:.. .

APAIlElHOg DE. (}JlA�\ E·eAFt . COM .o, """.29, �"'4.2· PE�A�
. .

.

: ,"
.

'.. .

..

-

o

ou

. Mais' até o momento não chegaram
.a um . acerto, pois o homem 'que lançou o

SURF rL.imo que' até a pr�sente data não

conseguiu-se coqueluche, está' a· querendc
milhões, .

agoIa eu. não séi, se é em cruzeiros:
ou em DUbLARES.

Wilson Simonal.

r, . I

Será mais" 1:lm áz da Bossa-:Nova, atu-
al 'cáIltor do Little-Club edita no

.

momentc
o seu terceiro long-play para a ODÊON.
.. Vamos aguardar pois o homem é con

siderado pe�oSl "Experts" a grande revela
ção da música moderna brasileira.

RESENTES
;.' .;

-

..:I
IQ'

P
...

-

..:I

<

�

•
;"r ..

" • "

.��. : ,,0

gações".·

o apêlo, formulado

a�ravés �o Comitê Intera
mericano da Aliança para.
o Pz:ogresso, asSinala que
o pacto cafeeiro é um ele

mento esSencial pa'ra. o

êXlto do programJ. .dr. EX-'

presidente
. Kennedy, mo

tivo pelo qu�l "esperampf.
que os Estados Unid:)s ado

tem as medidas qu� ga

rantam seu adequa'lo fUtl

ciotiaia�nto" .

Afirmando que 'a faia
da' legislação nó�allÍe:;'

rl�na, cria uÍlJ,a. griv,é iri�'
�erteza quant;o 9.. I!flcMia
e à própria vigência do

pacto, os produtores C(l�

clueJ;ll que "séria urua vet

dêira calamidade destruir
êste instrumento de otdem
e planificação econômil.a
constituído penosamente
através cie longos anos de

esforços e col:Íl; o \au�í�lo
inicia.! . 'dÍiis p'rç�rtos Esta-.
dóS Unidos, .p�rá. volta'! à:s.

idéias'.que prevaleciam' há
um séeulo e meio. . tot9J
mente . alh�ias ao3 pdil�
pios da Aliança para o

.

Progresso". A menilag(01 e

assinada '. peios ,H paíl'les,
produtores' dá Alftérica La-

ti:tla.. ',.

.

.

A ContineÍltàl; nos apresenta dois oti·
'müs ·albúns.· BRAZILLIAN BLUES, com·

�lcio Alvares orquestra e· coral e Romm.,i-
co Del Caribe.

.

.

Sem dúvida alguma consideramm
bons lançamentos.'

·1 •

SUCESSO� IllTS

::Ian�a vai 8 olh' exame
finai para Bacharelando

.

PARIS, � Um místé- .

acaba de ser resolvido 110- bacharelado, exame que que a seguir, os venderam
rio que enervava sobretu- je:.o das lnq.iscriç6e� na- termina.' e coroa os est\l90s a vários outros cada vez

P9 o� franceses de 16 anos. . vidas ná oCasião do último secundários, feito no mes-' por Ull1 preço 'mais baíxo,
�----__,,__-,,_'-_,-_._",._'

.

mo d18: na França: intÉ!l;t-�
.,.

.

.

ti iguQI para � os �n� Assim, 'no día do exame,

'. " d1da��· fa.'� ·.tal,\leZ..... ·".j4 era.m muítosos' 1ove�:'qúe
ph �biam exatamente' o 'ques�Ja.m co ,eçtdps:,n� Y��

d·e·.v' iam:'·, r.ps:ponder.
.

peras do oaC:Àá-rehl.liiQ, :08 >'

; pontos 'de . exame :' �ei-am:
vendídos abertáine�tê rui.
cidade de Marse:lhi!.;,. ��
cafés da cidade; nas. pnithi$.,
0$ ,pOntos que seriam P.er
guntados nos 'exaIhes eram
propostos a tocl�; os'/jo...
vens candídatos,"O i.e�
ramento merid1(:iomÚ", i�
.vou a coísa na ,b��e�:
ra, Marsellia ",c diveÍithl.,.se
muíto Com'.â sltuàç� e W
dia do exames pelo menos
90. por cento dós: ca:nC:Utia
tos já. sabiam, sôbre que
assunto seriam examiná
dos .

Ê bom chegar' e tocar' novamente na

pista dura, tão estimada após uma viagem
.

aérea e' presenciar' um maravilhoso crepús-
culo ilhéu.. "

.,

É bom chegar ,e verificar que a herripi
lante e abominável estrada do aeroporto. co-.
meça a tomar jeito., ". " .

É bom chegar e observar que as coisas
nesta Fpolis. continuam' na mesrn�, que OE

eternos grupinhos da. praça quinze estão nos

mesmos lugares, conversandas as mesmas

COIsas.

.

É bom chegar; rever os familiares, as

pessoas conhecidas, ir ao barbeiro de costu
me (o dedicado Osério), ao barde 'çostUP-l€
e contar vantagens à respeito da,' tem,PQr�úi.a
fora.'

. " .

..É bom chegar e sentar na varanda pre
dileta, escutando suaves melodias .e partici- M,arselha. Dava a. enten- íauo, um aos pllaL'ús da

.
,

. al::c q�t: �v.a4'S<:ul8. e uma cultura e tia sociedade
par .de uma a�têntica noite hibernal; déixan Cl ... I;I. ...t:

.
:u.nu a.l.w,,,,+wsllràua e francesa, está para i.érr.li.

'�o-'se env:olver pela claxid'ade miraculosa € q4aSt: qúe Joga s,oo,re l.){l,.. nài:: Resta saier qual ou-
. ferre .a clllpa' uas' lüd18- tro tipo·.de exame de con-tr.iurifal 'que chega do cé-u.

"

"

crlçVt:� llaY�uas l�oS' ',�- Jirôle irá. substitw-Io. MUl�'
É bom chegar e ap�eclar uma radiosp mt;;o, mas ao m�mo. teni-' �'propõem que éste seJa

1 I
."

t
'

b" t,·'l po COlIle�aram as ll1Ves�i- pura· a, simp.esmente Sll-
e a_egre lia, que apresen � umq eceza oaa ,_gá�oc;s ,iJüi..iliai.8. .i!i�tà.S'. [o,,:,' '. prUniao e que· os alunos

'especial, privilégio não fácil�ente 5!onced�- craae'18'1,' mia,as LLU'ta'aml{oll!.mU,·'.t.e,
.

�m'-çuu'lUto- . ��lam.l·are�m·mos.i:l'mesctt:(íu�a;-o-aso, pt�·o:A m�� -e' r .,c "-3
-'

do (ãh1'êstê't)áITTI.·sm01�
.. '� �"f'-r-;

','

.

� UU�, Lat,·n ':1intertssa,...tes, pOl8 os' 1n- con�lho de profes.3ôres 'ele. � ':.. ' .::.,., É bom chegar e:alcançar ou�ra v� es- " vl>sv.lgauo,rel) . procUraram cada cblégio, mas, )ú'.tll-

ta, calma e esta tranquilidade, que "penen- &aoer como é"que num 'se- ra�mente, neste ca·'1O s:Jr-

U·· d' L·.
.

d gráUo mwto p�m protegi:' ge outl1!- dificuldad:., isto n I Df> c...
.

e I
cem exclusivamente aos limit,es espaciais' a, dQ pôOe �vei- m4:;;Crl�s. é, das in.tluênc.l.as. e prote-

.

.

.

' "";' . I,�
velha Destêrro.

.

Itefli;eram ," as" ·dife.rentes' ções qúe podem entrar em LONDRES ._ Os ,paf�?s, Amérlca Latina, tendo ..�o·" ------------------�-------
, É bom chegar e r�g�es.sar; ao batente, e

etapas que os' levaram de �ÔgO" mesmo L.l\1(.lullta.� produtores d� café nd. mo primeiro signatário o
.. Ma.t:selha . 8. .��o:ntepeJner ri;1mente. 'Brasil, peoiram ontem aos

encontrar-se com .... os companhen-os já. um' de Montepjll\lf a Nice� .de
'. �,�.. �tl��;" Estados Unidos que ado"

tanto manj ados. (Mas é riüm descobrir ,quf N!ce, futa.mente,· á; ,.Xa.J,-lS, tem- sem demora sua' !I:-
. . . 'e ho.e de ,niallna ·Sou�:';f;e .

q).' I
giSlação ind:a;';t;;nsável e.

a fita da máquin� 'está. comp1etaroenté em;. onde. e� que �,segt��� 'que . '. . Ztf_,:•.
.

..'CCJl', t:1 '

pre'Y-lsta pelo" •.>à.cto m�t:l'�
t' 1 C

,. �
'é J'arem'1)'

.

, devia. ser rigorOsamente n'aCl"o'nal do' n�r,,;, eUJ� fatopres ave,·' omo e que " ..... .' gu"a.rdado., .. foi .'

,q'u·.·'eÍl.:....· ... "'..

:... .......

É h "1
"

. UIo<IA&U
, • ta "e'stá entOr.pecendo�rá-; bom C egarr. e. ouvir, '. em,". p en.a" r�la -trà..a...sé de uma.·'Jó.�êfu. ";L• �....

,
...

vemente ii. aU.lrulliSt-rac,J;v
principa1 dâ .cid�de� {) d9,ce e, a�ridaht� cai) (:fetàt:�. do �p.art�en� P.DUTRA;

.

do convênio, �Qrh lne�iYk
"

--.: .....L
".

" ,
. . de EÀame�, eni .. .P.ariS� qÚe prejuíZo tanto. pilra os PU\-,to de'um pas

..
sal�i.tulo.. cons�gll:1ri .. çlescQi:lm' ,'cci1)l" t,il\;.·.".

, . ,,' '. . ". -� .
.

,. ses <prOdutores como para
Mas' sobretudo e principalinerite: É um mêS de '.a�teeedêneia TRINI LÓPES & MILEÔES os consumidores, � ilnpeJe

b· h I
' .. '

, .

.

qu� seriam' .os às.sunt;os
se possa exigir a otit!OSom c egÇll". dos' eXalnés :nac.iotlãis. de., .

.
" I ,participantes o cUUlpri-bâcna.relado· e que os v.e4- Conforme noticias, em São Paulo uma mento total de s '.�.:L) oori-

deu a um rap�, de Nice. ágêriéia de promoçoes (Midas) está tentan-• PIlorece qué teria cobrado
dez mil. francOs· novos e' O

.

do trazer o 'I'rini (América) Lopes ao Bra-
jovem, . paia. recuperar seu il

.

dlnhéiro e talvez para 'ter
s.

algum lucro, vf'il.4eu: O,s
textos e vários .carididatos,

pede
sôbre

"A OJTRA voz •

�DoraIécio. Soares
.

,

.'pbtev�.noúi��l ,êxito;; a peça A OU...

T'RA·'VOZ, de- autoria : de, Odi on De 'So ?-a
Ribeiro, .enceh-adá .no Téàtr:ó Alvaro de C::1i'.

. ,', ,_ ."

valho, pelos atores Geni Borges e Marco Al,1
rélio de Carválho.,

'

Foi um es�etaGulo soberbo,. digno de
ser avresentado diante da .maiS exigente p�a
téia.

Geni Borges confirmou, a sua fama, de
grande interprete da díficil �e c.�nica; com
Marco Aurélio de Carvalhp, cuja atua.iãQ
esteve a altura ao lado da experimen�ada é?X
t�sta. .

.

É uma peça que em:r:oJga a assistência
'peÍos seus' l�rÍces dramáticos :

espetaculare�
exigindo dos interpretantes reais' conheci-_
mentos de arte dramatica, com emprego. de
.rec��Qs artíSticos �6 encóntrados em atol'e
de

.. \e�HêbCia'�nhecida� E. loi o que a8

sis�inios, na �l(imirav�l ,iri.�rPre�ção dos
dois atores que movimentaram a seleta as

,sisrencia que :ao nosso Teatro' Compareceu. '. • �
.

. l • •

O .. público permaneceu em suspense no

transcorrer dá peça,tal ,ó 'fiél desempenhe
dos atOres, coadjuvado Pela ve1ha equipe de
Teatro que funcionou .

em �rleita: harm��.
,nia técnica, tendo, n:á contra regra o eXI)eri,
'meritado Zanzibar· Uima.

.

'.",

Acr�dito mesmo se <> autor presente .��
. tivésse, estaria .órgulhosó, .·em ver �us per-:
sonagens Vivendó com: rê;.ili�cle a est6ri�
quea sua fértil imaginação criou.

Oxalá erico.ri�r:e a Gerti BQrges.. apoio su

bstancial 'P�a continu� man',endo acesa 9
, chimia dó Teatro 'Amador de Florianópolis .

� possa lev� além �:fronteÍ17àS, "A OUTRA .

VOZ"; qúe 'empolgou os que tiver:1m\a.opoX'1
·tunidadede ver sua extréia em as noites dr'
'28 e 29 do' corrente.

..

.'
'.

.

"

' �:":' ,
.

.é.
.

� é uplStéreo apr:s:ntadO' pela CES I GaSTA
•

DE Cli. ".,É'I 1
onde sao apresentadas mUSICas do agrado Bt '

_". ., .. <, ':...'
r�l .PP, em. suc,��s�s< do momento.

. ,tENT�O :rEC�_\J.���J .

�� \: .···i{
-

,,;�':
'
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CONSTANTl EM' PROl

»>;'::93'::"-,,"�:;;:91'�'i\:f;?"1o'S;!�
, ';Fp�liS.;

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

MARIO INAGIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI
ABELARDO ABRAHAM,

.REDATOR
Pedro Paulo Machatlo

COLABORÁDORES ESPEeIAIS·
,f

.II-�[Ikt�f�-=i
�-�i�;':'-":�= l
- ..•_-_. ,

= --=-.;:..":'.:::;, \·�à1�J!B�2'i1BJ_._-- .:____ --......., �

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

DE SANTA CATARINA

NO SETOR DOS ESPORTES

Uma data Histórica

'.i.,
,

\

do Departamento Tr.c'l"tico,
com a 'fauna ictio�'Íg'ica da
costa catarinense. (�onstam'
desta tabela,' 03 records\

brasileiros em três espe-
cialidades, batidos por ca-,

tarínenses, XAHll:H, com'

24,800 quilos por George
WiIdi, PESCADA AMARE
LA, com 18.400 qu.los por
Walter de Oliveira,' o po-

__,------__,__._IIIid...�-.;............. Nóte-ae que a sua elabc- pular Baiano e PIRAÚNA,
O Tribunal de Justiça Hubener, um dos a,pa,ixG- 'ração f9i baseada nos �'J- com 40.500 quilos' por Hugo

Desportiva da Federacâo nados da vela em Santa. nheclmentos dos meteoros S. de Souza.
Catarinense de Futebol es- Oatarína. --'�---_. '--'--,

tará reunido na noite, de

hoje oportunidade em que
julgará os processos cons

tantes i-la pauta. Entre.8 A diretoria ,do fatp nu
(processos, destaca-se o do be de FIQrianóptJls ríeverá
lateral barresísta J. Batis- inicial:" em breve a ,cons
ta. ' 'trução de sua nova sede

lá no bairrO (la" Peiir�
Grande. O materia: 'já, está
sendo adqJlirido.,

'

,

A data de hoje é festivo para0 esporte ' ',," �------

t�n�:��_!e :�����:::��r:�t:::�� Narbal VUtla ,ssm:me
tínelli"que viria a torna-se a expressão�lídi.. '.----�------""-------
ma do esporte naútico barriga-verde/e uma ..fes1ejos do Iprrang'é) enccrram=se' __

�_-z-
__

' -'�'-- ....

--"';-'--'-'-�l�::o�2.iS radiantes esperança do remo bras'
,

, "
hole

"

1"" :'fi� rc:Jl:'ài de (odelPà,.� I
F d f de d

Após um mês de . prova ,As 6 horas - Ealya ,:le" "'-r' '

'

/:",1 '11 'i o: I '

I'

un aram-no varras iguras e -ren a das mais diversas, os, f�- 2�· tiros ! ,�
I

r�"
," l{ ',,{?Ij/)tfJ1e{·�,f!!(

'.da época e, inicialmente ao lado do Riachue- tejos que 'assinalaram 'a -'

; � ..
'

"

,____.j

lo, ',foi dando impulso crescente ao nosso re-'
passa-em de mais um aní- 'Às 20 horas -- "Sessão
versárío .

do tradicional Ipi- solene de, posse' da nova
mo que hoje' desfruta de justificado eoncei- ranga Futebol Clube· de diretoria,' com a' entrega
to no cenário nacional e Intcmacional.

'

Saco dos, Úm:ões,-culmina:- dos prêmios conquístados
,

. rão na: noite de ,hoje, com aos participantes dos feste-
E, O clube que mais vezes levantou o ce a 'posse da. nova diretrwia jos de aniversário do cru-

tro catarinense do esporte dos fortes saindc e entrega de prêmios nós be, na sede do c.ube Re-

d f' I d
" vencedores das competi- creativo e Cultural Límoen-

e suas i eiras verda eiros gigantes, entre ções programadas.
.

se.

êles Manuel Silveira, incontestávelmente o

maior rower catarinense de todos os tempos,
.

Aos diretores, remadores e simpatizan-'
tes do simpático clube rubronegro dá rixa
João Pinto os nossos cumprimentos, com 'Voo

,

tos de crescentes prosperidades.

-X--

No próximo.. mês haverá
eleições para a di1;etoria da

FJderação de Vela e Moto!'
de Santa Cataeina que
vem sendo presidi.d:t lJelo
sr. Crystaldo de Arau�lo.
Um Grupo de elementos

lig'ados áquela entidaie,
está se movimentando para

lançar como cand1dato ao

pdsto de presidente, a fi

gura do dr. Ney Walmor

�x-,

-'-x-- .

,\

O io�ador E.eL Lir'.}).o, q>te
teve seu período' de maior
evidência quando r'o, Paula
Ramos, estará com seu

contrato ,terminüdCl 'Ç0nl o

Avaí 'nos próxImos diall,
,de7�ndo retornar: ao elenco

. da "estréIa solitá#a. ,

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

A nOVa' d:re�oria da Com:ssão Mun�
dpal de Esportes, de Brusque

Recebemos e agrade(',e
mos o oficio que segue.

"Brusque (SC), julho de
.

1964

Prezado Senhor:

I Temos a. satisfação 1e
levar ao s/conhecimento
que o Sr. Prefeito Mun',ci

paI, dentro de suas atri

búições, nomeou -a nova,

Diretoria da Comissão Mu

nicipal de Esportes,
'

que
regerá os destinos de n/Co- .

missão durante o p.«ercício
de 1964/65, ficaJ1do 8,&81:m
constituida:

'
.

DIRETORIA:

Presidente dt;! Honra '-

. Gotnard Pasto!.·
Presidente - Salvador

·Pereira
·Vice-Presidente _, J�u

zens Fachini
1° . Secretário - Afenso

Farias
Tesoureiro

Gamba
AdUson

,

Superintendente - Car-
los Jarbas Cunha"

,

DEPARTAMENTOS:
"

��!�,�"�J�_',''l,. - Carlos �al-'

Boccla ....- Ervino Seifert
Bolão - Olegário Rosim
Basquet.ebol ;

- Niebert
Willrich
Ciclismo i- Waldemar J.

Duarte
Futebol de Salão - Adil

son Gamba

Natação - Jarbas Cunl'Jt
Punhobol ..:_. Werner Ris-

tovv
,

Saltos Hornamentais -

Jarbas Cunha
Tênis - lienrique Car

doni
Tênis de Mêsa - Ismar

Morélli
,Tiro ao Alvo - Ouinter ,

Willrich

Propaganda e Divulgação
Celso Teixeira e Waldemar
Duarte.
Xadres - Kl1rt stoll e

Arno Radovvitz
Esperando m�recer rie

Vv. Ss. com a diVulgação
as pessoas interessadas, ,a

atenção e a;poio, aprovei
tamos a oportuni1ade para
apresentar os ,nossos elé
vados protestos de estima
e distinta. consideração.

Cordiais Saudações

Comissão �un1c1pal de
Esportes

S.alvadol" Pereira_
Presidente

Ger�ldo L. da, Silva
l° Se<:retá.r1G '
....

�
. ,

..

", ,;}>,�; ,;��.:i.:

'I· "

",
'

i

I

•

MAURY BORGES .: GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

.. ,;

,

"

-----------_-----------....,..-----
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Três recordes nacionais constam da
tabela ornen'zade pela F:C.r s.

A diretoria da Federação
Catarinense de Caça' Sub-
marina acaba de dar co

nhecímento ao núblíco ti'),
Tabela de Records Catart-

rínense, baseada na tabe
la de records brasileiros de

1961; aprovada pela Con
federação Brasíleira de
Desportos.

-_. ___..�

Preparativos pere os Jogos, Ab€ nos
.

de.Sants Catarina
'

Em diversas cidades ue

Santa Catarina já foram
ini"iados os, primeiros m.)

vimentos. ,�sando a parti
cipação em mais uma com

petiçf"o gue re�nirá, ,'1a
maior ,festa do esp_orte
amador, .os inúmeros. Mu
nicípios do nosso Estado,
em competições das malS

diversas. Em Pôrto União,
locaL das futuras (js,putat
vem séndo, dese' volvido
em grande trabalho pela
Comissão Central )rga'li
zadora. Em Blumer.3.U ,ioi
eleita récentementc a no

va Comissão Munidpal d,�
Esportes.

Rio -, Julhà ,- Cortesia da Cruzeiro
do sei.:

POI' ocasião do cotejo Botaíogo x Am{:
rica, durante a partida preliminar, entrevi,
tei Alberto da Gama Malcher, o "Apito de
Ouro" do Brasil, tendo ao meu lado Daltir
Cordeiro, outro companheiro de Florianó
polis'.

Dizia-me Malcher que abondonou o a- �

oito sem aviso prévio; "Da Noite 'Para (j

Dia", por ter recebido ó1Íma proposta da e

missôra onde ainda trabalha até hoje. '

Foi hum FIa x Flu.
Embora forte ainda, com bôa aparên-

cia, Malcher desistiu 'antes do tempo, movi
do mais por interêsses financeiros, embora
sua situação funcional corno alto funciona-
rio 10 Banco da Amazonía seja bôa,

'

Dizia-me Malcher que cansou-se do a

pito e das edversidades-.ámcompreensôes do
futebo1. mormente nos tempos idos, onde
"Valia Tudo" e sómente os fortes (mas for-
'tes mesmo no físico) poderiam aguentar as

consequências.
Conta 67 jogos internacionais em SU3

carre�ra de árbitro, razão porque não POr1E'
pprmiÜr que um calouro comoJ Armando
lVI8raues com 4 :lnos de apito e arenas i D"�
,tida. internacional, ainda assim ma referirlá
lhe critique ou tente sujar um passado de
lutas�

, '

,Considera os árbit'ros estrangeiros pa
rades. pesados e bond('sos na maioria.

Q�anto a Armando Marqu�s, julga�:c
um enganador do apito, homem -que tem él

hnprensa nas mãos e os dirHentes nos de
dos: sem ter moral nara ser árbitro.

Diz que Armando Marques sabe fazer
a sua política em seu próprio interêsse. E'

que engana os incautos com perguntas de

regras de futebol.
Não acha feio criticar hoje colegas de

ontem, pois julga dever profissional assim c

fazê-lo, embora procure sempre criticar den
tro da. ética profissional e dos bons cóstume2

Julga aue as arbitragens nacionais nãr
tem padronização, sendo que em vários Es

\ tados do Brasíl atua,...se de maneira diferen
te e- de um ,modo geral o. pecado maior re
fere-se aos imne(timentos.

Disse Malcher ter bôa �embrança dê
Santa Catarina. quando aí esteve referindc
Sta. Catarina X"Minas Gerais nó certame
brasileiro.

.Ju]ga,ÍnoPoTtuna a. presença de árbi··
tros entre dirigentes e atletas auando fOf3
do campo e mais inonortuno ainda os gestos
de certos árbitros, porque o árbitro deve

. procurar' sempre aparecer menos possivel.
Procurou sempre tratar com cavalhei-

De um modo gf'ráL 'dis�e Malcher, 2�

.

arbitragens no Brasil são t'p.70áveis. não P9-
dendo apontar êste. ou aq'Ll" o o melher

E9tá marcada para ama

nhã; ás 14 horas; a posse
do novo presidente do Clu

be Náutico FranciscQ Mar

tineüt, sr. Narbal Vilela,
devendo a solenidade,' que
será efetuada na sede do

clube, á rua.' João Pinto,
contar com a presença de

autoridades do esporte
naútico e entidades várias

desta capital, dado o alto

conceito que goza nos cír
culos esportivos' o destaca

do esportíta e nosso cole-
-

ga de imprensa.

. r'Ísmo OS atletas, mas jamais permitiu indis-
FUTEBOL DE SALAO -

. ciplina contra a autoridade qU!? a lei lhe da
Segundo conseguimos apu-
rar, êste ano' as disputas va.
do futebol de salão retor-

._- "--,---, - -,--,-�---- ---

,
.

Comissão de Pafr:mõn:o do Aval f,C. I,

,

Em reunião de sua Diretoria rea
-

i_zada
'

.no diá 27 p. paf;sado, foi criada a Coniss.1c
de Patrimônio, do Avaí F.C., a q�al ficou

,composta dos seguintes membros: - Coro ..

· nel Olàvo Recke, Dr'. João 'Bonassis',· Dr
Saul Oliveira, Dr. Carlos Loureiro da Luz
Célio Sôares, Walter Lange, Major Osn:

Meira, Nicolino 'fancredo e Júlio Cesarinc
/

,da Rosa.,
Esta Comissão,' com os seus encargo::

distribuidos, terá a finalidade de. incu�
bir-sedo controle e a aplicação, de tedú' 6

numer'ário· recebido das vendas dos TITU
LOS PATRIMONIAIS do clube.

A Diretoria.

,CAÇA SUBMARINA - A
'

dire.toria da Federação, Ca-
I tarinense de Caça Subma

rina, através de seu De

partamento Técnico' deu a

publicidade a tabela de Re

cords Catarinense que es

tará' sêndo ob�ervada nas

próximas, competiçôes.

car em quinto lugar, Hei
tor de Oliveira foi o, pri
meiro brasileiro ,classifica- /
do. Convém aqui recox-da-r

que Heitor de OIlveira par

ticipou da última prova,
em promocão, do n.�parta
menta Esportivo de Rádío

GÚarujá.
x X x

,

Para cornpa.recer à .sole
nídade em rererêncía, fo

mos, distinguidos com um

convite que 'nos' endereçou.
o prímeírd secretário do

, clube preto e vermelho, S!'.

Jobel Furtado,
'

Certame Sa!onista prosseguirá
está noite,

O campeonato de futebol No outro cotejo da noí-

de salão da cidade vaí tada oPaula Ramos, atual

prosseguir na noite de ho- terceiro colocado vai dar

je, quando duas partidas combate ao Boc�üuva que

de interesse serão desdo- êste ano apresenta-se ,:" la

bradas. uma equipe mode3tJ..,
Na preliminar p quadro ,Tudo apresenta-se tavt;-

do Cartola, que vem sendo rável ª,O Paula Ramos pa
a sensação do returno. ra chegar até o triunfo,
dêste certame, dará com-. contudo, antes terá que
'bate ao více-líder, ou seja torcer pela derrota do Ca

o Caravana doAr que terá ravana do Ar, para poder
que dar o máximo, de si retornar a vice Iíderança
para conseguir um triunfe que deixou há'algumas ro

Se o Caravana do Ar cons- dadas.
títutr-se em nova "vith�1a': Dois [ogos, duas atra-

para os 'Cartolas, a esqua- , ções para os amantes do,

dra do Paula Ram.os vol- futebol de salão, na 110i�e
'

tará a ocupar a -více-líde- de hoje no. Estádío 'San-

rança. "ta aitarina.

Ider X Pimentel somente
\

a"11 de setembro
São Paulo - O campeão,mundial do�

galos Éder Jofre recebeu, ont�m,' um tele

grama do em�resário George Parnassus co

mm;licando o adiamento de sua luta com o

mexicano Jesus Pimentel, que estava' pro
grLmada para odiá 28 deI agôsto, marcando
a para 11 de setembro.

Eder achou muito bom o adiamento,
uma vez que ganhará mais tempo para se �

preparar melhor, a fim de se apresentar 11c

dia da luta dentro do pêso certo, sem maio
res sacrifíci.os. O· campeão mundial estava

...com dificuldades 'exatamente por causa de

. pêso, uma vez que, há um mês da luta, ainda
está muito gordo.

'

,

.'

('I

r

x X X

CICLISMO - Coube 'ao
atleta Heitor de Oliveira o

50 posto nas disputas da

II Volta. &0\ Estado de São narão aos ;rogos Abertos
Paulo, numa promaçáo tje" de Santa Catarina após,
A GaZ$tll �portiva de São . curta paralização ,!uawlo
P�U�?i /l.p�t;r' d; :,�� .colg- Conto na, sétima pá�.• ,

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

Torneio de ,Bolão' "Ivo Va'rela"
TermInou Sexta-Feira ultima o pri

meiro túrno do Torneio' de Bolão "Odi Va
rela'; que está sendo realizado sob o patro
cinio da Federação Ca�arinense de Bachas e

Bolão, nas cancha's de A.A. Barriga Verde
.

e Coqueirosrpraia Clube, todas as Segunda�
e Sext;:l.s Feiras.

Em primeiro lugar por pontos' ganhm:
'aparece o "BIG 10" do Coqueiros Praia' ;

Clube, com 9 pontos" seguido do "UNlpOS�
1O" da associação Atletica Barriga Verde
com 5 pontos.
Ha terceira colocação está a Equipe do Bar

riga Verde com 5 'pontos. Em quinto lugar
encontrafse o "UNIDOS 20" da Associação
Atlética Barriga V.e:rde com 3 pontós ganhos
e em ultimo o LOBISHOMEN do Praia
Clube com 1 'ponto ganho.

Por contagem de pontos lidera o Tor
neio o "BIG 10" com 2854 -pontos, segun
dado pelo "UNIDOS 10" com 2830 :p�.
"BIG 20" com 2781 pts. "BARRIGA VER
DE" com 2565, pts LOBISHOMEN com

,,2680 pts e�"UNIDOS 20" com 2495 PQ'
10 partidas· realizadas.' ,

;,\ ,�,� �''"�;t , ,'" " '.�.:.j!'{;.'2":"t.'1tJiJ;j3��M'ilil�
m . -f ......Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PNOM PENH, NAÇÕES
1 NIDAS, - C> Govêrno Cam
bojano acusou, em comuni
cada divUlgado em Pnom
Penh, "as fôrças norte-ame

ricanas-sul-vietnamftas" de
realizarem "a guerra quími
ca no Oamboja", ao mesmo

tempo que enviou �o -,Canse:
lho de Segurança da ONU .e

aos Co-J;'l1e�identes da Con
ferência d.e Genebra nota de

protesto contra esta."ba.rba
ra forma de agressão".

.

Por ioutro lado, o Minis
tério tle RelaçõeS 'Exteriol:es
do Vietname do SUl, em n�
ta dirigida ao Conselho de

Segurança da ONU, acusou

ontem os elementos do Viet

cong de terem-se disfarçado
de militares, das Fôrças Ar

madas . sul-vitnamítas e ata

cado na noite de 24 para 25

CONVITE

�1 ':. ��. R. Elite doi Samba .

',T�;m a honra convidar V.S..e Exma ia
:pÜi{á�a o baile que fará realizar nos- sa
lões dito S.R. '15 de Novembro no dia I" de

Agósfo no, próxiJ,Íô sábado com início às 22
horas o qual será abrilhantado pelaorques
tra, Vanderley e seu Conjunto,
A Q�retori� \agradece o comparecimento

(

Bôa Residência'
,

Familia de fino trato, necessita alugar
'uma boa residencia 'no centro ÓU proximida
des, tendo indispensavelmente 'quatro quar
tos e demais dependencias neseessarias ao

conforto.' �

,

,

.
,

Vamos garantia e referencias.. Propos-
tas para Rev. Jqão Poe, Rua Esteve Junior
n° 47 - te1efone 3404.

.' Usina de Acucar TIJUCAS S. ·A.
,

AV IS O'
Acham-se à disposição. dos senhores

acionistas, no escritório da Em.presa, os do ...

cumentos a que .se, refere o ai:t;. �!:J, do lJec.

L(�_i nO 2.627, df; 26 de setel1lbro de 1940
São João Batista, 28 de Julho 19,64.

Eduru:-do .-Brennand
Valério Gomes

2/8/64 cosas.

ai constru;r
r
r

de
· de junho üma aldeia- do

Cambojá.
O comunicado cambojano

"'d:enliIDcia aniles a O]llOião
p1\ÍílMioo inier:naeümal este

ato crímínoso e bárbaro, que
·
constitui. tmla. ncyvã :!t€»l"ma

de' agressão perpetrada pelas
fôrças norte-amertcanas-strf
vietnamitas eon:tra. ai Jpoptifa
ção cívíl do Camboja".
Sôbre os fatos a que se re

fere o comunicado e que te-,
riam custado a vida de 76

habitantes da província de

Ratana-kj,�i, fronteiriça entre

o Camboja e o Vietname do

S_ul, na qual a população, en
contra-se dispersa em locali

dades no meio da mata, de

-ram-se nos círculos autori

zados. as seguintes indica
ções:
Aviões sul-vietnamitas voa-

ram em seis ocasiões, em

junho e jUlho, sôbre a ).')1'0-
vincia de Ratanakiri, Iançan
'do produtos. químicos de

côr amarelada. Ao cabo de

. alguns dias, muitos hab'itan

, tes ..da -região foram vítímas

de síndromes de gastrenterí
te mortal. Até agora já pe
-receram 76 pessoas

.

dessa
,

maneira, além de numerosos

animais domésticos e selva-

geris,

ESSeS incidentes, que, se

gundo se afirma em Phom
.

Penh, foram registrados em

diversas 10c'11i'dades da re

ferida província, devem ser

considerados como os ma.is

graves que se .cometeram,

depois da' roptura de ·rela

ções . diplomática '-
entre o

CamboJa e o Vietname do

Sttl. "

..

A Chancelaria explica _que
nenhuma unidade militar ou

paramilitar do Vietname do

Sul se encontrava na região
próxima à aJ!uclida aldeia na

· data do ataque.
Acrescenta que Q' distrito

situado em frente à aldeia

at'lcada está completamente
infestado de guerrilheiros, a

ponto çle os soldados gover
namentais se virem obriga
dos a limitar sua açãol à de

fesa do pôsto de C�u Huong,
em cj'iIe se encontra um des

tacamento do Govêrno, sus

pendendo assim provisoria
mente tôd'1s as sortidas beU-

,

Janelas, porias,'porfões de ferro já eslão pronlas, à sua

disposição, em,

C�mpensados Paraná Lida.,
Rui Dr. Fúlvio .lduçci� 748'_:_ ESTREITO

Compensados de Pinho, ilRh.ià� pau-marfim, jacarandál

aliljilHin, ca�iuV'a, Ior., gonçãlo alves, cedro e lamhrí
\-

Codeplec

Nohres

da "Editora Vera Cruz", con
siderando a atualidade do
debate sôbre a reforma a-

grária, submeteu à aprecia
ção dos senadores e deputa-

.EU

--,----�..

CURSO PARA NOIVAS·
Aula de 2°. a 5°. feira das 19 ás 20 ho

ras, ministradas pelo professor dr': Biase
Faraco, local das aulas Praça Pio 12 (an
tigo Largo 'Fagundes n". 8).

Matricula .gratuita na Casa Jody e'

Casa das: Noivas. Duração do curso aproxi
madamente um mês. Inicio das aulas dia 16

Na primeira parte' .de seu

estudo o economista Luiz
, Mendonça de Freitas prova
que "A ;tLe�brma Agrária -

problemas c-e- bases solução
'não j'}a�s2. de uma' obra pre-.
tensamente cíentíríca, ba

seada - na, fragEidade e na

inconsistência de uma ror

mula mágica com o pompo
so nome de "indice sintéti-.

; co de .prio!"idacle de reforma

Nova York e Washin- na, traçada por delegados agrária". O artigo ora dis

gton - Os dirigentes das partidários de. Goldwatér.· tribuido aos congressistas
seis 'Principais organiza- As reacões. contra as possui L1discutivel valor po

ç.ões integracionistas dos manifestaçÕes raciais em lemico e importância na ar:

Estados Unidos decidiram várias grandes cidades' do den" c::mcreta, por denuncia!,'

pedir, ontem, a suspensão. NOJ<te dos Estados Unidos, os aspectos .socialistas e

das demonstrações ·em e suas implicações sôbre' confisca'torios do livro do

m.assa
.

e desfiles de pro- posição eleitoral do Farti- IPÊS.. Analisando o estliltuto

testas até depois das erei- co Democrata e sôl!lre o·· agrário' que o IPÊS propõe,

ções Presidenciais, pr;o- futuro do presidente Lyn- o Sr. Luiz Mendonça de

.' nunciando-se, numa de- don Johnson, pão estuda- Freitas prova que_ o proble-

claração �mitida ao tér- das atualmente pelos me,l1- ma agráriD é simplificadol li

mino da " conferência de bras do _govêrno norte- vremente, e. a solução nele

cúpula" de direitos CIVIS, de seu receio em face do proposte inclui medidas qúe

a fayor 'de uma campa- que denominaram de "res- golpeianl a ·fundo '0 dire�to
nha de inscrição de elei- saca branca", que consti- de propriedade privada,
tores e pela participação tui a incógnita da situa- cont,rast'1ndo com os inte

em atividades políticas dos
.

ção. pelítica atual do País. rêsses da lavoura, com o

integr.antes das organiza. O líder integracionis.,. bom senso e com a moral

ções. ta Luther King' disse, nu- católica.

'A' declaração cQntêm ma -entrevIsta à' imprensa-
expressões contrárias ao ter explicado ao prefeito

· sena::lor Parry Goldwater, Robert Wagl1er, em recerl�
candidato' .-rm:uillli,c'ano....__it._�(f, qu� o -desem
Présidencia da Re.pública, prê::,o era um dos ,urinci�
e foi lida por 'Roy Wilkins. pais fatôres .da t�m:§.o ra-

- "C!J,tolicismo", 'que o· publi- .

secretál:io executivo da daI em Nova Yorl{, téndo .

· Associação Nacional para 'aoonselhado .que se desse
o Progresso das Pessoas de um emprêgo a,. todos os jo
Côr, o 'q]Jal afirmou que'''o vens, brancos' e. negros,
ámbiente" de democracia para que tal tensão dimi-
está ameaçado pela' pl!\ta- nuísse ou até desa;pareces-
forma nacional republica se. .

tônio .de Castro Mayer, e

no qual colaboram figuras

de agôsto. Inscrições pata noivas e serihori
tas com mais. de 17 anos.

6-8-64

Negros na Batalha 'Eleiforal
. dos E. U� A.

Conto
_

da sexta' pág. .

da realizaç.'io dos J0go�
Abertos. de Santa Catarin;t
desdobrados. em Joinvile.

x X x,
· TÊNIS'.DE MESA - (
Torneio Aberto, de :Tênis ré'

-Mesa para duplas e indi,

vidual, masculil10 e remi·

'hino, estará com sua ins·

crição encerrada na noItE

. x X x

·ATLETISMO 'EnCO'l-

traIri-se abertas na �f'('l'?

taria da Federação Atléti
ca Catarinense, as inscri·

ções para a realização de

certame regional de atle,

tismo, de onde sairá a ba

se da seleção estadual.

x X x

BOLÃO -,-- O TorneIo de

nominado Ody Várela, vem
sendo liderado pela equI
pe do Big 1 o� com um to-

./ tal �e 2.854 pontos, após
o encerramento do turno,
computadas 10 partidas.

X /x .x

oficial:mente entabolado3

REMO - Ainda não foi

designaqa pela diretoria
do Clube Náutico ,Riáchuelo
a Comissão do Cinquente
nário, que terá como prin
cipal taref>;" or;anizar as

d_isputas. da III Regata' In
ternacional de Santa Cata·

rina, marcada para maio'
de 1965, na baia sul, de

Florianópolis. Vários moti
vos têem forçado os men·

,tores riachuelinos a trans
ferirem a reunião convoc'1,..

. �a espeCialmente para êste
. fim.

I '"

em reunião na cidade de

·Blumenau, com respeito p

realização .do Torneio Ivo

Varela q�e terá como se'de'
a cidade de Joinvile.

x 'X' x

CICLISMO - Está pro

gramada para fins de

agôsto em Barreiros, a pri
rlleir.a prova ciclistica ctn

ano, denominada' JARDIM
ATL.i\..NTICQ, . organi7::td'l
pela F'AC, numa distancia

Nos círculos polítiCOS da

Capital 'camboj'1na, acres,

centa-se que' as consequên
CiilS de tais incidentes são

imprevisíveis no. momento,

porém poderão incitar o

Chefe. de Govêrno do Cam

boja a buscar mais sólidas

garantias par'1 a salvaguar
da da integridade territorial

, de seus países por parte da

China comunista, durante

Cesar Bastos Gomes su� próxima. visita a Pe-

E D I TA) L quimo
\

'. -

n··
A referid'1 nota da Chan-

São convidados os senhores acionistru' celaria sul-vietnamit,9. diz

a Usina de Açucar- TIjucas S/A: a se .reu•. ,que a aç�o' 9-.05 guerrHh�'iFOS
• _

• �_
, ,..

_ b - t. .,--;-
-

--; ""{fo· "Vle ng m la o -

mrem em ASsem6!eUf'Gerál. Ordinarla, no" jetivo "complicar aind8 mais

dia 28 de setembro do corrente ano às 9 ho as relações entre o C81'nb+

.
• ,.,

,
,.

'

.' ja e o Vietname do Su;l.. nu-
ras, em seu EscntorlO

_

a rua Valer1o' Gomes ma época em que um'! mis-

s/n., nesta cidade de São João Batista, San- são do Conselho de Se,

ta Catarina, para deliberare.m· sôbre a se:' gurança pavia chegntlo ao

Camboja".
guinte

. ordem do dia:
1° - Relatório de Diretoria, balanço

Geral contas de lucros e perdas e pareGer do
Conselho Fiscal, refe�nte. ao exercicio fi'n
do em 31 de Maio de 19'64.

2° - Eleição do Conselho e respectIvos
suplentes.

.

.I�.

3° _._ Assuntos diversos do· intetesse
social.

São João Batista, 28.de·Julho,de 1964
,
Eduardo ,Brennand

,
, Valério' Gomes
Cesar, Bastos 'Gomes

Camrboja
De tudo isso, o Ministério dos do Exército regular sul- oportunas para evitar,' com

tíra � conclusão de que b vitnariJ.ita�. ' '.:
-

. espíríêo eoncil:íádG}r," qlllillr: :

"ataque deve ter sido reali- O .Mínistérto .aeresoenta qaer ínoídente entre os dois

zàdo por elementos do Viet- . que se tom.arem as medidas países. .

,

_ . Icong disfal"çados de soIqia-

Eatregue na �SeJ13jJ·e 'Dl C1 nn
«

.

Crítidif 'lá' Livro da Ip:�
o Prof. Arnaldo' VidÍlgal dos, o importante estudo de ção", editado pelo IPl!:S.

Xavier da -Silveira, diretor um. dos autores de "Refor- Sendo o 'IP�S uma entida-

ma Agrária-Questão de Cons de formada por empresártos
:

ciência", o economista Luiz e capitalistas (poder-se-ia
Mendonça de Freitas, sôbre ' chamá-Io·� órgão dos lati

a livro :'�eforma Agrária. - fundiários da indústria e do

problemas - bases - solu-' eomercio), que pela própria
o�dem·n�tural das coisas

carregam perante .a Nação,
uma particular' resp�nsabili-.
dade na defesa da livre iní

.: ciativa e da propriedade pri
Vac1'1; cau-sa' e3tranheza êle

vir. a público 'lançar um Li

vro atentando diretamente

contra o direito de proprie
dade.

rl� 28 quilômetros,
ximaclamente.

apro-

O referido trabalho foi eu

,treg_ue indiv�du�1l11ente . .-.a.

cfiçl�Ulm _do�' S1's:' Senadôrês�
e deputados em UIÍ1 exem

plar do órgão de cultura

cou elTl primeim mão.

"Catoli'cismo" é üm men

'sário que se publiGa em

Campos, sob a égide da Au

toridade
.

Diocesana, D. An-

exponenciais do clE'1:0 e do

laicato c'ltólico. Cont.ando
�f'''''' �A,.�� �1e fiO mil leito�es,
dissseminados 'por todo o

País, os artigos que publi-.
ca têm tido ccnsiclerável
repercussãó me iu'.prensa ca

tólica d8.s duas Américas e

da Europa.

Sendo 'voz c('rrentE' (iue f)

livro do IPÊS sariá utHizado

p'1ra a elaboração çl"i fl1hFl
lei agrá.ria, espe:f2-,0.e �'�\·'r. c

estudo do eco,�onliE:tq Luiz

Mendonça de . Freitas reper-
cuta consi6.eri)"cln'l.snte
círculos parlaô0ntares.

nos

Processos Julgados na Ses
são da JJR do IAPC de

�1·7-1964

Tereza: de Oliveira (dili-
gência)
8ecchi & GheIler
Enesto ,9uckome-l
Albano Gemeli

Tranquilo Zold'in
Rolando Rodolfo Gross
Arno Bebatin
Silvério Cristofolini
Oscar Cardoso S. A .Com.

Ind.
Pedro Pt'relra d� Silva
OlivIa Sc!1iocnet
ilce:mo Eringartner
Salute Amabile Possamaí

Della'
x X x Benno Muller

Helg� H. P. Becker
FUTEBOL DE SALAO - 1aM0Ti B. da Silva

Nós ·.próximos dias'a Fede-
.

Francisco José Winkler
.

'1# �ação cataríl1erts.� de. Fu'" EV'1ndro ,.Luiz Raymundi
tel;}ol de Sá:lãQí ;�râ.Jda;�,., F�rrage
�'i) go 1ití't��íç!) fi,s' ;�'et�fí�...... ':1'

..

.

'0��;,4'i_,k.i�?·

Luiz Gonzaga Dal Grande
"

Domingos José Pamato
Felipe Orofino La Perta
Fides lV[HUS (diligênéia)
Alberto Geraldo Ninkot�er

(dilig,ência)
João Carlos Rôvere
Waldemar Moritz-

. Teodomiro. Mier
Rogéri� de França
Otto Behlirig

.

Terezinhn Catarina Silvei-
ra de Souza

Te.reza Ersching Padoan
, Christina H. dos Santos
tos Corrêa
Pedro Maia

Fanny Felippi
João Manoel Bernardo
Adélia Minelli
Manoel ísidio d"l. Rosa
João Per-eira Filho
Alamir David
Luiz Ros,sa
E;utália Soares de Lima
lirédó "Prefa111
{itt:tn?:.; QYP���9' i'1

Emprêsa Edifora "0 ESTADO" Uda .

Rua Conselheiro Mafra 160 ....:. Tel. 3022 - Caixa Postal 13
- Endereço Telegrá,ico'-o ESTiUJO"

DIRETOR
Rubens de Arruda R;:Lmos

GERENTE
Domingos Fernantl.e� de Aquino

.

REDATOR·CHEFE
Antônio Fernando do Amaral e Silva
DEl'ARTAMENTO DE EIDl'ORIAL

-João Francísço Vaz Sepetiba - Pedro Paulo MachadO
.

_ Osvaldo Melo
PUBLICIDADE •

Osmar Antônio Scl1lindwein
DEPARTAMENTO COMERCIAL

Divino Mariot

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues Cabral,
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon GamIF'

Lobo E'Eça, Ministro Milton !:..eite da Costa, Dr. Rubena
.

Costa, Coronel Cid Gonzaga, Major Ildefonso Juvenal,
Walter Lange, Dr. Arnaldo Santiago, Doralécío Soares,
Osmar Pizani, Dr. Francisco Escobar Filho; Zury MI!

chado, Lázaro Bartolomeu, Rad Caldas Filho, Marcili�
Medei:F'os FIlho, Luiz. Henrique da Silveira, A� Carlos Brl<

to, Oswaldo ))Joritz, Jacob Augusto Nácul, Major Ed
mundo Bastos Júnior, C. Jamundá, 'Jabes Garcia, Ne1sQ�'
Brascher, José Fexreira da' Silva, Clcmenceau do Anf�
ral e Silva, Jaime Mendes, Cyzama, José Roberto Bue-

cheler".

Rl<::PRESENTANTES
RepTesentações A.S. Lal:a Ltda, Rio (GB) - Rua .Se�Qo
dor Dantas, 40 - 5° andar - São Paulo - Rua Vltór.:ta,
657 - conjunto, 32 - Belo Horizonte - SIP c--. Rua dos

Carijós, 558 _'2' andar - Porto Alegre -. PROPALo -
Rua CeI. Vicente, 456 � 2' andar,

Anum:ios mediante contrato de acôrdo com a tab�la
em vigor.

,

/

AssiNATURA ANUAL c-s 6.000,00 '- VENDA AVULSA
Cr$ 30',00.

'.

(A'DIREÇÃO'NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS CON
curros J:l,;Ml'i'IDOS NUS A.i:UW0S ASSINADOS).

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

ESCRHORiO DE ADVOCAC1A
DAt. .N lLTUN Pbk{EHtA

Advogado
ABELARDO H. BLUlvlENBERG e PERS,l.

A.HAHN
Solicitadores

AÇÕES: CÍVEIS, TRABALHISTAS, CO

MERCIAIS, PREVIDÊNCiA SOCIAL, ETC
. Rua ConselheIro Maira. 48 - Sala 2 .

Dr. Júlio Doin Vieira
Comunicarão

, '

i�,

-Comunica a seUs amigos . e clientes t

Jp.uaançà de seu c�nsultótio para a ruà Fep
pe Schrnidt n. 51 -sala 50 - Edifício Jaquf'
�ti1!}iJ;'( ao' lado do Hotel Cacioue).

, .... ..t.-

REX-MARCAS E ·PATENTES
Agente Oficial da Propriedade;'>

Industrial
.Registro de maréas patentes de invenção
nomes comerciais;' títulos de estabelecimen
to; insígnias frases de propaganda e marcas

de exportação
-

Rua Tenente Silveira, 29 - 10 andar
Sàla 8 - Altos da Casa Nair - Florianó·

.
polis -.. Caixa Postal 97 - Fone 3912

_'-.--

PROTEJA seus
{

OLHOS
use óculos

bem adoptados

atendemos com éxatidô�
suo receitb de Ó":,)03

'ÓTiCA ESPEC!AUZl\C.6.,'

MGDt.RNO tABJRMOfL_

....._-_.�_ ...

. Vai Constru-U' ou J.telorma!
Consulte Nossos Preços

Ind. e Comércio Metalúrgica ArLAS S. \.
Rua: Deodol'o N' 23
Filial' Florianópolis

SERVJCO .MIUTAóR
16a. Circunscrrc�o de Recrutamento

CLASSE DE 19A6
- De acôrdo com o

Plano Geral de Convoca
ção. aprovado '. pelo Exmo

,sr.' Minist.ro da Guerra, a

c��gse õi:\; 19,46 e aJ arlt,�"T'
flOl'e�,em:i. d�bitw'está· con�

dO Serviço Militar
1965.

elI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



êrno Calarinéuse apuia ,OeseovolY·imento üo Assotiati'Vi:S!DU Rural
lix�ns(�a'_'o ·��:··'''e "f''l'r8'uC' . �!���l;;':e "

Ciclo TécnicQ:çUlturâl da R�it.ria·Pr�uel
.' "

1: l' i' " gue sendo d�hV(}lV1ao a contento- e eptlfor-I
• • :..'

' ,

.

.

d f·
.

'A

b
"', .

.
.

...,
me f?i estabelecido, Sêbre essa D1llterla.;; cc nlela"Se segun. a eira o curs.o so rhf

, «.

J
.

Mj 'J
municado FARESC referente aos '.meses q€ '

,
.

.

lr11",I,��� i' D� ", :'�:.d�u::u,:r:,:,�u::�v:: <.Administra,ção Pública
li" I 11 , namental, no desenvolvimento sadío do: asse Será, iniciado;' segundá' pâulo-. Fonnada em DI�I-

ti' '. feira no Teatro ,Alvaro' ,Ide,' TO! l>�Ja Universidade de - ------......� ,.. �.:-------,

eíativismo ruralIíderado pelas. classes -orga- Carvalho o cesso� si<> Paulo. CUrsou LETRAS

nízadas.
. .. "

.'

Dtl'NRIO.' DE "AD� E 'EST:i!:TICA .' na Uni.versi· II.hota·. Mal's· um� íurma 'de' tra·tof;'S't·as'.

' ., i '.

TRAÇA0 PODU� .: mtn1$- dade de.Madrid, Concluiu o �
,

I trado �ío,
".

t
' "

r' viM- Qurso de. DRAMATUÍWIl\ No pr6jQmo sábaci�' dia tárib': dOi �.gl·icultu�a,· (i��
lumumbistas ameaçõ1m a' �o A1�'�. :�é+ na':Êseola de Arte Dramática oito do corrente.Ino <:;entro

.,

deverá ·presidi'la. ' .' '

� • tencente: ao Instituto Bra-' d�
.

São· Paulo. t Professôra de Preparaç&Ó de .'TratOrls. . O Centro de Prepa�açâi
�,

.'
.

.

li�iro de AdnÍ�trnção. N· de �'HISTóRIA DO TEA· tas' de Ilhota, será encer-: de Tratoristas' de Ilhota, ',\,;
ca.pr.tal conçelesa blica da FUNDAÇÃO G�'tú. TRO BRASILEIRO", na Es- rado ll'lai� 4n1 curso de' tre-

. �ma das unidades do cen�i,
LIO VARáAS.

. ,
'.

cola de .Arte Dramática de torístas, no agrícola em Santa Ca
'Elizabethvill:e, 30 <VA) Exé:rcito .alega que os mor- O reterído ÇU7'so,' parte são Paulo. Em 1961 recebeu tarfna mais ativa, Presente-

- O 'ministro do �terior tos eram rebeldes ou seus do CICLO DE PROMOçõES ii prêmio "PEN U. JB"- de . Para essa .solenidade de mente' o seu diretor � o -en-
do C,ong.o, ,Godefroid M,u- simpa�nteS:' . . .' " . ,

. ,

�

H
'.'

J
. TÉCNICO CULTURAIS DA Porsia. e Menção . omosa,' encerramento, foi convida- genheíro-agrônomo Osman.l ;

ricngc, que se encontrava As mediA..... tomadas '. . ,

T._., "'-I REITORIA DA� use, Será em 196Q; no COnCUJiSO "O- do o dr. Luiz .Gabriel, Secre- Gomes Santos. 1 .

em Catanga, foi chamado pelo 'miniStro 'da Justiça intensivo 'em doze,'. etapas, nia-ceU-Autran" - de pe
com urgência a LeOpoid- I;l.liv.iamID�· peueo o clí-

com duas boras ... dê l!-U1a; ça)' d� ,Teatro. Autora de "O
ville pelo presidente 'Jose- mi} de inquietação em iEli- diàtÍamente, pela. i:n�, CrÜJ1e da Cabra", Tensão e 1, /

ph KaSavubu; após tomar sabethvüle, segunda cída- . . .

i
....

"

.. (ad tací ) n-

O'
--- -

STvarias médidas de ·segu._ d "d
em horário a �r opprtpnt)· "Sa.rnpa:lha, a ap' çao e..

,..'
.

.

t

."",e ,o COngo; onde o avan- mente assentado.
.

.

cen,actas em televisão, eln .

rança para proteger Eliza.-· QO dos rebelqes, que c��- As 'inscrições para o cur- São Paulo, c�s 4 é 9. Pá-
bethville, por' ordem. do ràm, ,ontem Kongolo e áme- .

"O,
" . so introdutório de adIh1r�s.. rá. teatro "Sarapalha" e.

_ o flIAfS "1'f1ffiO illAIIO' CC S.AN1A CAT.l\JWU
G/ovêrno. ,central, em fac,e açam

.

a base·'militar
.'

de .

.

.J t' "
•

tração pública aChanl"se Exercício dá US Iça, ence-
. FLOR"IANÓPOLIS, (SEXTA-FEIRA),da crescente ameaça dos Kamina, começa' a 'provo- abertas no Palácio dii'· Rei- na40s pela Escola de Arte

rebéldes lumumbistas. car temores entre seus ha- tori.a...;.. DEPARTANlE.·tfTà DramátiCa", além de 'Teatro
Informantes que' c�e-' bltanti&' DE EDUCAÇÃO E CULTU- do SESI; de Belém do Pa-

S· t"
'

t G'
. �

garam de Catanga�do Nor· RA _ no horário 'das io às rá� Pertenêe à União Brasi· ecre ano represen o.U· o overna-
te disseram ontem em E;Ü- OS sordados o do Exér- 12 e das 15 às 17 'horal), 'di-à- l�ira: cios Escritores, à .Co-
sapethville qpe durante' o cito que aj;)aIidonaram riamente. missã� Estadual de Litera.- . dor· ·e··m Jara'g' ua' �'
ataque às pOSições rebeldes. Kongolo: 'e tentaram che-

,. . .. . Por outro' lado 'prossegue tura e ao .clube de Poesia '. I

em Kabalo., soldados' .d.o gar à ·pequena. C'id'ade' de '

O G
' C 1- R d I t' J t'

.

com. êxito o curso ininis'tr,ll:' c;lo Brasil. Autora de iriúme·
.

overnauor /e so. a· ,
0 , n erlOr e us 19a, q,ue {J

."

Exército Nacional congolês' l5enteryi �o Kasái, 'for�m do pela professõra Rena.t;e roi> livros de poesia, entre mos, na impossipilidad(;) de representasse nas aludida.
mataram a sangue frio forçad� a recuai' para a; .Palontini "HISTóRIA. DO €iles': 4CALANTO _ poesia, comparecer pessoalmente àS solénid�des, que se realiza
cê�a de 400 civis, em sua ' cidade de Kaminil, onde" TEAT:RO BRASILEIRO".' 1952. O CAIS DA SERENI. festividades ,comembrativfas iam a 25 do corrente" date
maioria' mulh.eres e crlap- apenas �60 soid�dos g1,lar- DADE, ,ÚJ53. MONóLOGO do "Di.::'1 do C6lono", êm, Ja· .con�<1grada, no calendári

ças residentes rias cerca- neceIIi sua iijlportante ba- QUEM Ir: A PROFESSORA VIVO, 1956: ANTOLOGI�' 'raguá do Sul, solicitou ao oficial catarinense, pará aSl

._-.."'"-,...
" '. nlas da aldeia, en9.ua�to? se mil1ta,r. PALLONTTINl PÜÉTICA, 1953. TR1!:S POE- deput�do Máx;io Taváres da sinalar as honlenagens a�JAinua:o orojeto de reuulameíltaGão das fntit� fE�;:Af�E [�i:I!t��s�� Cu:sI:;:�a:;;::':o;:::o:llântiC8. '

�es Jstuoa tis Coincidência de Manda-to-s:-_:_---�_'__';- Pódé Ser Sua·
I.

.' "

SA0 PAULO 30 (VA)

G
" .

·

�����:�tJt!�. overr.o vai .•p. rQcurarni!�sto q1.JC 'condena o an:-';

i:�::���:r.::.:;;:. di"'Í� ·n·'.-. Qr.� ·m·
"

; n'· a'"/diO'·r· .... ""0 'm".;;: U·'·.' , , c,.JI.' .'. .

'..' I " t.. . .
. � ,

.

mesmo "contl"l).ria 'os prin- .

,', : 'é'
: . ".', '. "

cí-pfos da llherdade de 'a�- BR..J\SfLIA, 30 (OE) - O prir.a de-cisão do Co�gre� do, mandato ,"tamrfio".' :por cia de mandatos dos gover-
socü,;.çfio, (} í!i�!'�it0 de m-J.- Mill;""ró J\ffilton C@mn.r-\s da' soo que €stab 1

;. ... .

.... "'. ._ '.. /.,
, :t"'!:'" '" '" e E'ce a COlnCl· \1lU .'1::10 por votação indir& nadores, A de.cisão . foi to .

nH'tl�taçáll ,po:íticll., a ali'"
.

Just.iça, decltlrou esta) ma· dência dE; lTIl:,daoos-.cte. go- taL ou então eleiºão diteta mada: em reunião informal,
tC!l'lÕmia das en}\dades:' e a "nhã em. BrÍ>$hia, que o pro· v,erriadQr�5 com. o ',c.,lo Pr,es._i- �aia;·',··.· o mal.l''dato rle c"l',nco ,._ ...� t.. ' , .. , . ,'.E...-.... rea,Uf.>auco. oh em. Pr'evê-s�
liberd�de' pe o.r,.ganiza�ão hlema da coincidência de dente d" HecJubllca. ',', c...'l. MI" anos,' fazenião c'olncl'''-'-

.,

. _ " . UJ.•. ' "... 'qutr'ais-:-assembléi'O\s J.·egisla."

i!l.thnâ." ...
'

manc.b,tos no' 'âmbito esta·' nistro est:t hc,llmbido .rle es·
. Í970, todos os mandatos es· Uvas estaduais, segundo a

. . "+- � -,_ - - -------...,
.

. ,:i�a, pca,sião :; •.6. Oo,,:.;e- duaI/j8 está �m francos es- tudar a prorrog"lção. ·nos taduais. Por. outro' ladó, .li· . proposta do PSD, poderão O".I"r!e·'tor do ',8)..D·· E' regre:''ssa de· C.ha·pkec'".

Jl1o� convceado extraordi- tuciQs T,O Con'gresso, Afir- Estados.e .ainda. a. .' ·aCurou, deres 'pessedj$tas ',uod.erã'ü prorrogar o.mandato do go. .

. r:.J

1��ri.al11ElPt�, 'a ;teqilertme� ... mau t]_UI3 o assuntei é com· �ação de vencÚneiltos" por encaminhar ,:to: i presidênte VeJ;nactor, criar.o mandato Regressou da' Cidade de volvimento do Estado, ft
11lmisténós. '<W�de, ..���,�er.;tf,os: aca1e';'j plexo·e que o Go ....'êmo não apqsentados. que)éxerçam Castelo Branco -iinda iwi8, "tattlpã(;>''; ou realiiar ele.!. Chapecó, o Dr. JacÓ·Na·cuI, se aVIstou'corn o eilgent
., SOii ..

: miQpS.� '��eg-:eu 3; nova dii:'e- pensá no momento na pror:' cargos eletivos. Segundo se a'em�nda para à: COlUcidên
.

ç6és normais em 1965. diretor do �al1c(j do (Des'éÓ· 1'0 Serafim Bertaso, titlll
MOSCOU --: A União

" tori� 'çom má.ndato até o rogadio: pum e simples elos informa,' a fól;ma ruais aeei·". "" '..
'

.

"

.'

'

da Secretariti, de F..s�
vf<§�ic

.. a. ',cOIO.C.OU es.ta m�n,.,l;'l�",_, f.r.:ft....·

.. d.,Q . .a:no) ·qua:n.dQ·se eI?-� mandq ..

os do� 'gn"�rn'""'o"es ta é a ;'ue' ". '

p
.

S·
",

t'·· d G
.

d Ponte'. em d Nó' d Oe t
" t ....

··

• .., . -

..

�, " . '''Ii" ,.,u.e .

s'l'Çl'e·.:p.��.·s:.··'" o,'·e.l.mT-Prol'bssun<1r'_"l.oS"s pre- reso·o e
..
c're' ,a'rl'O ..·. 'O' 'ove,rna o·r

os Oi eg ClOS o s e. -�

em orOlta, um novO sa"�l. ':' ..• ce.rra,. ,0;.mandato da atual DIsse. ain.·da ° Ylinistro, qüê ,k O> 110S _' í.I
.

t 'd de ......:.

K É de I ''" opor.um a '; assen,l.VU CO'"
da série os.m,os. �o' ...

' diretotii: qtie .pnt.ein Iii.é?)� com- 'base nos estudos que. gov&.r;nos dos ; Estado$,' o

.

.'

.

... .

. "..

.

".
.'0 referido' secretáitn vária

numero 2J. A mwrmaçao fOI, mo se,déntitfu:' 88 desenvolvem no Congres�' q\i�' �çJ;I'1itirá a realização .' ··:Adhe,mar:. de Barros P.içarra.S provid.el'leias, objetivando'
divulgada pela agência Tass:, ,,, , .'

.

so, procurará ;'irar tÍm de. de,'eleições' indiretas para '
'

. '., .' .,
.

, t. âih.,�i;f.iza�ão cada vez llliliEl
N 'ti:!. d

'..� ,
. sAo PAULO;' 30 ,(bÉf:·:�,� tista, que atualmente sel'v.e O dr. Nelson. Abreu, che- ""

'.

is "0 b' ,.',a,;,c�r,. e deh11S8:'-O .. nomip.ador cQlr.um,'para 'r& govermi.dO,r petQ pêríodo .de 'Quan"d"o c·.h',g·a·d·\o·:, ..h
.

.<·
••·'U1;·.'.';'t··.a·';'."'," .",.'

n§'
. , " ..

'd"
,..' •. ,.

. .daqíie1a, pasta.
BRASíLIA -- Ma .., 1"' .'

" a"':tl·g·a 'd'l""to'" "i d' c''EE'/ d
'. " ". '.. .

- r_ • <li '" ,.. ,C().·.·m,o , 00,.,.l',.e,.tári,o,.,·,.·',A.. P.,.". ,rticulal' .f,I'.l:,.",'.·..'a,·.·"'.·.··,:asa.,·"C".,iv<, i'.,. do." �.,â.l,áci,·.,:,·.o,',- , ..... ' .'." .,!-c r a.' O' igir a ,mensagem d.o .Govêr· úin',anO,1'io nader, Nêste 'ca- ." .

J "'. ,v
.' -'� ,

iMes. e 557 milhões dé cru· 'SP
..
fa'z. 'ligêira .in·alise

.

de no SÔDl'e a qúestão. O J:>re- SQ: os atu�j�" go.vçrnadores· tes 8t�ás' ii. (lomi�s��.;f"�,,d(),' q� .GQt:·;;A,IDi6�á.( '(ÇlE' B'1i:· clo:;('Hivernó; 'ezicterci;oü'"ijfJi' .' Aproveit.and9 o tempo ti

zeiros, serão empregado� s\iá .;PdsIção anteS. :dO mo� sideríte '.'Caste1e Branco e' o' es'tariam impedidos' de ·con. IPM qué apUra' subversão :iY�. O sr. Cé$ar'Dias! Bati.s· cio ao, dep�t�Q PIlJÍl�9;,!1-�, que' dispunha, ,rumou, pa.

pel'o ·;\!rl'nl·s.tério de Minas � .

i....
··'..

t
.. ·

d" ,." ,.' ". .

., .
'. , , hO âmbitO ·dÓ'-,GóV'êtno.··\:.: da .tá,'.: pela seg"unda vez, on· cho Fari'a, informando. 'ao P6r'� 1\leo".Te, onde, Ioi reé.V:L V u..e.n q e" m�rço, ressal- Ministro da ,rus'tiça, eX<1mi, cOrreto ao pleito, pois ti priIi.

.,. tA)

Energl'a, n'it ampliação d� ta'.n"'dp . Q'_'u' e" .·····optaln.0s 1)0"r .

1
." . . São Filulo, Ó sr: snva"�i- tem à noite, compareceu pe- parlamentar,' que foi inclui..

'

hido em audiêneia, pelo g:
i naram me hor e Inais .efi- cípío de mCQmWitiJ;jilidade .. ,

rêde elétrica do país. Men. ,uma :linha ,de ação, luta!'l.- ciente � manei.ra de eunr 'foi �antL'ç. beir�,'
.

Secretário,
'

'46�'Ga·. r'ante a: comissão, que inves· -da no PIano
.
dê, T�abalhÓ' neraI 'l'ubino e outros di

·

sagem' nésse sentido, foi en· do pelas' reformas de base' .____
Mena Barreto 'confirmou tiga >0 escàndalo

"

ocorrido
.

de. 1964, do Departamento gen'tes' da' S�perintehdêpci
caminhada ao Congresso PQ;- � cOntra. á inflação, sem BR�SíLIA, 30 (OE) � O que realmente foi ol"denacta na QMTC,' aq tempo da ado de Estradas de Rodagem, a dO Plano· de Valorizaçã
10 Presidente da RepÚblica. nos" comprometermos com S,ervl'ç'o Presidente Ca:itelo:' :aranco pelo Gal. Menà Barreto, a nlinistração anterior a do' importancia·de·doi� mi.lhões 'Econômica da Fronteir

o gdvêinç�déposto". Quano; iniciOU: sondagens. 'junto as
prisão do sr. César Dias �[L' ST, Pr'�<;tes Maia. e seiscentos mil, cruzeiros, sm;loester· "do País� _:_

BRASíLIA _ O Pr�siden· to' i; . l' - ,

.

A primeira notícia sôbre para a reco�trução da pon· foco assuntOs do interêS
'" rev9 Qçao, e;;tranha'U M;.':lt'.far par'a

lideranças partidá�ias, acêr· .
..

te Castelo Branco solicito\l ..qu.e a mesma:, que se pro-
' d

. F.rl'o·:· 'em' Sa-o"
a prisão, do sr. cesar Dias te sôbre o Rio Piçl;lrras. no 'administratfvo do Estado d

. ca a nlepS.',gem que envla·

a abertura de crédito espe- pôs a combater
I
o comll- rá. ao Congresso rios próxi. Batista, apenas transpirou e Munici,pio ao' l1lesmo nome. 'Santa· Catarina.

elal de 980 milhões de cru· ;. nismo. e a corrupção, "te. mulhe' res mos dias, objetivando a
000 poude ,ser confirmada.

zeiros, que serão emprega:
.
nha-se· lançado tlmldi- coincidência de m�ndl;ltos Paulo: .Agora, através de infórm'l'

dos na install1çaQ do Corpo' .··mente contra a corrupç'io BRASíLIA, 30 (OE) '.-:- A d0S governadores.iOs enten, ção oficial do sr. Silva Ri::,
'de Bombeiros e da policia Can?-issão de Justiça da Ccl. SÃO PAULO, 30 (OE).- o beiro, está cOI;lfirmada d

d 1 .
que combateu de forma dime,ntos vêm sendo dirigi· frio intenso contmua informação' d t

· Militar na capital fe' era .

'insi�nificante". mara dos .Deputados, rejei· dos pelos líderes redro Alei.
cas·'

n'dades do
e que as au o-

t
.' "d d Ugando .várias reglOes do IPM, determina·ou por unaruml a e o pro xo e Daniel Kruger. Em sua

jeto que t0rn"1Va ObrigaM· .

mensagem,' o :'Pr8:':idente Estado de São Paulo.· ,Vol-, ram a prisão do. Secretário
. .

'!'t tou a gea'r em preSidente Partlf'ular do Gov. AdhemarrIO o serVIço mIl a;-, para Castelo Er�mco �p;'esentará '

muiheres com mais de' la Wenceslau, Itararé e outras de Barros. AS r.azões
• que·

as aJte:-nativas "da criação cl·dade�. As' regl'o-es de' Mon. d"
. .

anos de tdade.
- etenninaram esta prisão.

te Aleg�e� Taquaritinga� Ja-' não foram r!'lveladoll, mas

botica1:ial' sofreu devastado- apenas sabe-se que a deten·
.

ra chuva de granizo. Na ca- ção dó' sr. César Dias Ba·
. pital paulista o termômetro tista, recolhido a um dos
marcou �ome gráus.· NaU· quartéis da 5" Região Mili·

de paciência, e não poderão cias de .Curitiba, ,é �orte- tar de São Pa1,1lo, foi '9rovo
,ser levados '.

a superfície, Alegre- a temperatura ehe- Cada por provas' encontr'1'

tão rapidamente como dese. gou a cinco' gráus. N<1 Gua· das por aqt_\ela equipe ,le·

·javam. Inf0nnáva·se ontem, ,nahara na madrugaçia de !pvestigação, I que incnml'

que a operaçãq;de salvamen.. h�Je doze .graus tp.mpeta· nam o sr. César Dias Ba·

to pOderia terminar de 36 a ,tura em ascenção.. '

. tista no cas;o Cl\IITC.

43 hora;:;.

Sob o patrocínio' do De

�ar:tame�to de CulWrà, ds

�ecretan!l de Eàucação e

Cultura, será inaugurada no
próximo dia lOna Museu
de I Arte Moderna. mais' uma
exposição de desenhos, des
ta feita trata-se de traba'ÜlOs
dó artista Ferenc Kíss Jr.,
a qual irá se estender até o
dia 15 de agosto.

de exposições' coíetívas e

i!J.divfdua1,s,: Qb�éYe" prêmíos
e' el�o�'.� . ç*J'c,� especta
liZaci�_ J)all���.... ,

.

':���" � .• vereí_nos dese
nhos;' s6mept;à desenhQs 'em
cêrcá 'e .:q,'. !perlft,' num, totfl.l
de vinte e';ti-ês. Entretant�,
para 'KJss "a 'técníca: pouco
�t,e'!'OsSa pbis sue. glõría es
tá ,iUstí\rPente,·:Q.Q �ohieúcio
dos • ira�âipoh . e não' no

.

ma

teríal . de exprossão,
1'3:' '� desenhes retratam a

'ê.le 'mesmo: ínsatísfeíto; re

tiH:";�rlO f!:�n·a:s onde o im
por'�lnte é. Ó conjunto nx

pressh'tl dáS ir.itudes e fe1.·
�Õe'!l .: nã�, ° détalhe, movi·
:inellt:-,do', d� Ce�ta Irwnejra,
mls;;��am�nte,

.

os. pla��s que

en:v?iv�m a ,composü�i\.o fi�
,

nal, �eliII1ita:dos por traço.s
: vi�orosos por. u:n ládo ,e Li·
ini.dbs, l?0r.. Qutm E' pe�a. �i.n·

· geles� dó. ;hsposição:' e da
·

contitjuidaq,p.
Chegando ao Brasil. "país· Ap'esarr da pouca ',idade,

que mais me agradou den· Kiss; ténios' certéza, é já um
tre os inúmeros perco r- attista Ptof1:llldament� ama·

ridos", c'omeçou a trabalhar.
.

durecido', 'conheçedOf . das,
em São Paulo e a lexpor; PA:"p;s<;l.rhdêS, mareadO' 'Pro.
tendo livre entrada, dêsde f1mdam��é, pelas' :.' g�aves
cêdo. à' t0do<; os Salões ofi· agitàçõés ,�a lj:ur9pa:
ciais do Estado. e· d"l. Capi"
tal, perfazendo em poucos
anos mais de ·.1J"'12 dezena

Ferenc Kiss J1'. como é
seu nome completo, é quase
que completamente desco
nhecido entre o público de
arte flozíanopotano.
Nascido em Budapest du

rante a segund-i Graqde
Guec:ra,

.

filho de arti�tas,
cresceu e criou·se numa 'at
mosfera. ,.estimulante à voca

ção, Pe,rcorreu tôda a Euro
pa fugido da Revolução de
1956 e pôde, então, conhec.er
os mai.ores centros I1Ttíst.i·
cos que, lhe influenciariam
em tõda sua obra.

B�-('./:I.l::)hJ1A - Q i.vlmistro

EUiJE:' I.l) 0arnpus do r'!ane-'.
ja'il�ento, eÜLl'eb"j, !l.JJe

, �:n
• U.4.u,..,__ .Ld, tl.O .L.1.:;:;,jlüêül"e \....o as":"

te,,) .01'anco, a prup.jb1á ov·

t,:al!lelli.arl� da unÜ\0, para

o próxi1no exercício. A pro.-",

pos'La prevê a 'extli'jçiio' �.de.
exercicio findo e � llbera,·

çav 1;.e1'L,a. U<1S verbu; dos

DURBAN (União' Sul-Afri·
cana) - Um trem descar

rilou nas proximidades des

ta cid�de, causando a morte

de vinte e um� pe:ssoas e

ferimentos 'graves em :mais
de unia centena de outras.

A ex-diretoria do Con
selho Estadual' dos Estu-

· da!)tes pau:istas deixa, por
riril, em sua carta' "uma'
palavra aoS in]Ustiç�dos e

áos. perseguidos; resta-lhes
o consôlo lÍe que ninguém
sabe os nomes dos q1Je im.,)
pU,seram .

cicuta a SÓcra
tes, . d.aqueies . 'que' ace�de
ram a' fogtiefra de Joana
D'Árc, dos que'- puser!!ll11 o

.. laç.o;no 'i'1tade�tés, .ou ain-
.

BRASíLIA _ O GovêrnO .

da' daqueles qtie pregaram
deverá t;lnviar ao Congresso, Cristo ria C�uz. A História
em data ainda não determi· eteiniza' o' gêniO e obscúré':'
nada, nova emenda· consti· ce o déspota"�

,

tucional, propondo equip3' ..

ração de' vencimentos. dos O n�Vb c()nserno estu';"
funcionários dos 3 poderes dahtU escla:r�u qUe ':0'
da República: Judiciário,: ,- l' ·to·

.

orgoo e e� " por assem':
LegislatiVO e Executivo. A, bléia n!!. ,Úruve.rsidade Ma,,:,'
lUensag"m anterior do GO:.·· . . ,

- ckep.zie" peP91s C!Ja revo 'u-
vêrno sôbre b assunto" 'n,&o' ção, e que ,se chamou "Di':' '

foi votado pelo Congresso, retoFia ··Int.etventora", não,
· por motiv:o da expiração do,: tem delegaçãÓ'

.

de nenh\l-'
prazo para sua tramitação., ma'�ssembléia legal, nem'

__
o

•

,.�I de ór�ãà "algum legaJmei}-
B""ASfLIA _ O Seriado;- t

..
.

"', -' e . reconhecido,. pa,ra falar
da República deverá votn!', '

em nome dos estudantes".
hOJ'e em regime de urg0ncia-',.: . . '.

,

A .dir.etoria ontem eleita
urgentíssima, o projét0 do:'

estuda: a. possipilicladé de
Govêrno que altera e lei que' ',. ..

.'
, ,

'

, ....

�
.

l' fl � 'N"�"'!"","'q ,lp ,l'Hj�·! 1 reailzar.
.

o� pro�m? Con-
,.C p.J!') , . c·," .. ",··� "".da"'''''1 dos '""+:l-

}Jara o eXGel'lor:��f'A'Jtt� .;.I-_.-,.
.;J� .L-_� \.i�v.o .. - .u�u

RECIFE _ O Gal. Dlim-

Pio Mourão Filho, assumirá
j .

hoje em Recife, o comando

do IVO Exército.

'. .'
.

Salvamento dos Mineiros Soterrados
ÇIÍA1V1PANHOLLE; (Fran

ça), 30 (OE) ...:... Os 9 r�inel'
.

ros que estão soterrados em

Champanholle, há 3 dias e

que fQram localizados,., fo

fam informados esta màri4�
de que terão de dar provl:ls

prese.lI. 'de· A Modelar

_
.,Deve-rá· Ser Jnfregue

RIO, 30· (OE) ...:... Deverá. 1;10 orÇàmellto de 65, vi.ncu·
ser .entregue .

hoje ao. Presi· ladÓ aO plano, de autoria do
àent� Castelo 'Branco o pIa· �nistro Roberto Campos,
no do Govêrno para º pc:- da pasta do Planejamento.
l'Íodo "65·67,. acómpanhado

S�guran.ça PQp!ica �.� Fóco'
O Secretário da Seguran· Florianópolis; Dep. Wald

ça Pública, Cé!. Dan�lo ,mar Salles; sr. João Oliv,
Klaes, recebet: em au.diêp· ra de . S()u�a, Prefeito.' 51cia no dia de ontem os se- Grão-Pará; sr. Antônio $qul
nhores: Cél. Glavci 'Rech, De- zato, Ptésidente da C!bna·
legado Regional de Policia Municipal e sr. João Bat

. de CUritibanos; Pe. Jacob ta Alberton, ex·Prefeito
FeIdhaus, Vigário de Presi· municipió' de Grão-Pará.
dente Getúlio; dr .• Sobastião REPRESENTAÇAO'· j
Gomes. Casem'- membro Nas exéquias do saudo;?
da Junta

.

Adminístrativa e
.

Pe, Alvino Bertoldo Bra;J
Presidente da Comissão de ex·diretor do Colégio Ca?'
Finanças e Orçamento do rinense o Secretário da S
IBC e Presidente do Conse- gurança Pública, Oél. Dan�
lho Deliberativo da FARESP; Klaes esteve re�resenta(,.
sr. Oséar Rêgo, Chefe ç1e })elo· seu Oficial ç1e Gabih

Administração do IBG em te, sr. Yoldorí alvee.

..

�-___.__------------------------------�----------

MfnisférlQ da Justiça Ignora
..

·.Choque
Entre Fôrças Federais e Ést�duais no

Rio Grande. ,do Norte' .

Decretada, 'Prisão"Preventiva

"D.ia do Colono" Repercufe'
na Assembléia '. '

')
'Na sessão de segunda feio pOlonezà, e Sirio'libane�:Jra da Assembléia oogislac Por igual, o

. depttt&do' :rf
Uva, Sr. Nelson Pemini, S011 Peciri�1i salien�� quel(1ocupou a trtbuna para fa- descendentes de lll1lgrank
zer constar dos anais da tem na atu<1Vdade da VidlCasa, um voto, i;le louvor a brasileira, acupado lu�"·
pl;lssagem do Dia Consagra- de dejStaqUe, que, na in€1\;

do ao colono, e que foi fes· tria, comércio, COU10 .j�.
tejado� como todos os ailOs, mente em cai·gos. e p05b;
no ultimo dia 25. de responsabilidade da y[
O parlamentar e.VOCOU o pública, nacional,. f espêc! ,

grande trabalho e a illesti- mente no CongresSo da :fi

mave! �O:i1t,rÜmiçM. dada pública e Assfn:nblé:íj:l;.
p� s eA1igrantes ao �stado gislatlva, Pr�fei�u;r��,
de Santa Catarina, especial· cipais e Câmaras"

.

procl?�l&ncia

. BRASíLIA, 30 (OE) - O:
Ministro da J,ustiç!i declarou
esta manhã, 'ignorú qual'.
quer acontechnento no Rio'

,Grande do Norte, envolven·'
do militares do Exército e.

da :polícia local. O' sr. Mil�
ton Campos' disse: mais:';'
'''AcJ:edit0 aue nada tenha'?

RIO, 30 ,(OE)'� .o gover
nador Aluisio Alves.' do .RG
do Norte disse boje: rião ter'
conhecinlento' das'. noticias

segundo às,' quais, teriam

ocorrido' choqués 'entre sol
dados· do exército, .

e Fôrçà
rúl;llica', ; de:. seu Estado ..

Acrescentou acreditar,
. .
'Ji ....

ter fU:ndamento tais notíélás

. RIO, 39 (OE) � O çons,e-" Pereira 'Neto e Isa' Quintina
Guerra, aeusádos, de t!'lrem

. facilitado a fuga do cabo

Anselmo, pl.tl'a a embaix'ada
dó México..

lho Perm�nente' de, Justiça
da P. Auditoria' da M,a,rin:pa,
decretou .

a prisão. preventi·
va 'aos civis Cosme Mves.

.'.

Vat�nà Contra.
" ... .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




