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Vietnam Mct�amaraé explosiva afirmaSituacão
..

.

WASHINGTON,6 (OE) - aparente, para que lanchas

Justifi.cando o ataque ao torpedeíras, atacassem os

Yietnam do Norte, o Secre- vasos' de' guerra estaduní
tãrío de Defesa dos Estados denses, Fazendo um balan

Unidos, declarou' que a GO do ataque' .norte-ameri-,
ação foi tornada para lmpÍr, cano, Robert MOle Narnara,

, dir que R China Comunista aíirmou que pelo menos �5

e o Víetnam, fizessem cãl-. lanchas víetnamítas, foram
culos equivocados' aeêrca postas a 'pique,' ou avaría
do que poderiam fazer ím- das. Ao. mesmo tempo, foi

punem'ente em águas sul- destruido importante depó
orientais. Acrescentou que sito de combustíveis. '. Ta.l11·

a
'

situação naquela parte
.

bém foram. destruldas ou

do mundo, é sumamente ex- danírícadas, as instalações
plosiva, mas não tão perigo- de artilharia anti-aérea víat

SR como R que' existiu em namita. As últimas notícias

1962 em relação com a cri- adiantam que todas as uni

se cubana. O Secretario de dades militares norte-ame

Defesa Robert Mac Namara, rícanas, . estacionadas na Co

disse que não havia motivo réía do Sul, foram aquarte-
�

.

no,
ladas e postas em estado de

. alerta. As tropas yankes sob

o comando das Nações Uni

das, foram -destocadas ao

longo dos �50 kms. da zona

desmilitarizada.
.

TúQUIO, 6 (OE) - O na

vio capítânea da 7' Frota

Norte-americana, Q Oklaho

ma City, zarpou esta manhã
da Base Naval de Okosaka,
com rumo desconhecído. A..
bordo da embarcação, está

o ViceAlmil:ante Roy Jon

.shons, Comandante da 7"

Frota. ·Outras· fontes índl

carn que 125 navios, 650

aviões e 64 mil Fuzileiros

da 7' Frota, estão de pron
tidão na zona. do Pacífico.

Ataqu;es
trali�ção

comunistes
do Sudeste

• •

vrsenam

A�iático
neu-a

. manhã de 'hoje,' da 11181150.'

gem que .a -éle foi'endereça- .

da 1(e10 Presidente John
son dos.Estados Unidos, Sô·
bre. a crise 'no sudeste asiá

tico. O presidente. Castelo

Branco negou-se a comen-

PEQUIM, 6 (OE) O
J01"!wl do Povo, publica 'lID
je e1itorial, relacíonaçto
com os .acontecímentos np
gôlfo de Tonkín, assinalan
do que os Estados Unidos
devem interromper ímedíá-

.

tamente .a agressão ao Viel

nam do Norte. Eru Hrwana,
O govêrno cubano íançou
um apêle às unidades de,

. I
todas as fôrças do catp;
po socíalísta, para deter :0

que classtrícou de· mão
agressiva sôbre o povo víet
namíta, Em seu tónico fj

nal, '0 documento dl-z: "Con
denamos a agressão crlrni
nosa e covarde dos Estados
Unidos. Ajudemos ao viet

num do Norte. a rechaçar.
a ·agressâo. Por outro lado,
uma Cl11lSS0ra do I:Ianrji.

captada em Hong Kong, 90-
clarou (l'.lO a popl�lÜl:�io ví

junta governativa COl1lDOS-, vil norte-vietnamita, sorreu
ta por 8 membros. 1n[o1'-' t 6nJ;;mnas baixas dursn .o s
ma-se aínda que o Prinnipe bombardeios efetuad03 on

..a· Tailândia, anele -11 carros Suwana Fhuma, regressou
de combate .dós Estados tem pelas fôrças dos E:,{n.-

hoje ao Vietane, em virtude' I Unid N 'na

Unidos, destinados .ao Exér-
l (JS m os. a comunica-

. . da tensão política que rei, cão o'Governo do ·país astã-
cíto Taílandéz, foram de- it 1
sembarcados. O alto cornan-

na na capi a . tico anela às demais nações
do. 'da 'I'aílãndía, deu -ordens --K------h- �'�--d-- a defc'nd�i'ern a paz. A 'emis-

,

. .rusc 'ew O!O .
e som acrescenta, que o mais

por outro lado de por em
. n..

estado de alert<�, todas W3
g'l'(\''-Ó, 8 qhe o. bombardeio,

tropás aqu'lrteladils 'na':) 'I'r:l Londres
. tenhu sido ordenado, .pr�o

V . -orÓ.·IJ1"io Presidente Jo1111'
lronteiras.

.

•.

_ O Presidente Castelo, _ T,(JNDRES,6 (OÉl '_ O SOI1. Em "\Vú$ingtoll; o. 'So-'

Branco 1'0;;'0.])1'11· oQ�-em em Mint�t);o, prit}ulico, ��� 'RC2,�:. ci,:-táfiO .d_;'
.

E!'5�'ldO
..�=a!\

audiêt:1�j(\ P\·.�� eUr..',' I}úe:õ JL:�te.r.lpt.l'�7:-,ÇQ!iY��_ ,Q� '-fV!l�J,': rJI;!:.flfptl�.-d���f�.-:.,..
vémadoi' Ja�llas. Pa:ssarinbú. p'�imeii·o Ministro sO',i«ti('o $& Robi:�rt �1'üb �[l1'na;;a/e o

O C11>'fc d�) Executivo opa- Krus�hov E' seu :Millistro do G�1( I. WeDer, chpfc do - F:s,

faense, t.ez-:ao Presidente da Relações E;�teriP1."�s., para tado- 'Maior. prestcl.-irnm ele

HepúbUca; yJ'ml1 ',exposição efetuarem unia vibH�a "1: C;rií.. ".lara(,ô\,s na man.hií, ele ]lo

sôbre li sitw:ú::ão da saúde Bretanha. A ,rcf!posta . (lO je, pccahte as r;i'lmi�;:.,C,.s :J,"

Ú' 1'; ,\' E't ti acel'ta'ça-o 'ou ):;ão 'dó eOJ1Yi- '-'Jati.wirüs de Rc1ftl;Ü0:� Ex
P. ,) Ica em seu �S a o. ..

'-'O_-G::11. Cordeiro-cle-PÇ1- te. ai�da não Joi d�lda pelo ·turiOfC:'l. das F6rças Al"�llú
". B " ])1""1-1]'e" S()\11·e·t',·co'. (;t'$. A relmião, se re.aliwu

. rIas - em08.'J:eou para ,!clem ........-.
.

da Pará. (] Ministro d.o In- a portas fei?hadas.
terio!', tiara contil)uidade n Ministério Esiuda
:,;Ja vingeln elo. inspeção,
'lil."avé.s dos K;tad-05.clo nor: O· Proble.ma.te e llorq.este". .

, ,_
dltam que os <H�tj'.1!_)3 duo>

, -,--' 'Jack�li1�e Kennedy ehe- d V' t· comunistas' do . Vietnnm, i i-

gou a Vencze.' () fói recebi_cl,! . O Ie nam sam ;i forç?r à reéll.l-tuçuu
.1)€10 Piór.eilo· d.essa- "blade 8fT' T',

.

6 ·(Ó··ffi) - A, üe tllHa e011férência inter.: U1'ERA
.

_J...">. _. ,'c;

italiana, C'óilsul ncÚe .. umct"i' crise no Viotnn)Jl' do 'Nor- CiOllUl, pu:'u' p,jter' a neutra·
(:o,no o' �utl�as '$.utcÚ·idt},dQs. te, será ap1"('('jada hoje piJ10,. 1i.zação do sudeste da Asia,

.i\.' viuva do falécido p,resi- \, Presi.den(,e Custeló Branco e Por. outro lado, em Londres:

dente dos Estados V'ni<1ds, )Jelo C.ha!lú(�let.' Vasco Lei- o premior 1Jritâmco .Alex

]1retcl1-de passar 1ms di::l,s de tão .eh Cunha, na reunião Douglas Rome, . denunciou

férias.' na costa a(l;-iática. min.i.sLedal 'que' será inicia- hoje o 'ltaqÜ(�, viC'lnamita
- Em 7' mêses. o custo da dentro de 30 minutos. É a,os barcos, norte-arcerica

de vida no Rio, subiu 50 vír- tido como certo o apóio do

gula 9�n, contra :jf) virgula CiDvérno' brusüeiro à,' aUtu
,2% no 'mesnlo período· elo ele norte-americana, e vota
'ano anterior. A infonnação rá também favoravelmente,
é da Fuhdação Getúl�o Var-

gas. De 10 de abril B. 31 _ de
julho, o aumento foi ele 21

vírgula 8 e só no mês' de

julho, 6% contra 5 vírgul.a
,1°0 em julho último, 6 vír

gula 7% em julho do ano

p'assado.

tal'
,
diretamente .a resposta

que enviará' ao Governo de
Washington.' A mensagem
do .presídente norte-amerí-

POROUE TERÁ. FORÇA NOVA
A PALAVRA �ABATO?

,ONDE? POROUE?
cano, será apreciada na

reunião ministerial desta
tarde .

Frente de Governadores contra Lacerda
Brasil exporta-paraa Alp.manh�.
cnmpAnentes

.

de· máquinas texteis

Golpe. de' Estado teria
ocorrido no Lao-s

,
,

SAO. PAULO, 6 (OE)
Partindo dos entendimentos
em 'nível de emissários en

.tre chefes elo Executivo de
Minas Gerais, Paraná e São
Paulo, observadores políti
cos têm corno certa: a pró-
xima fnrmacjio de uma

Frente de Goternadores. O
movimento SC.I ia dr a�üi(l
ao Govêrno Castelo I:lr�,llC()

BANKOC, .6 (OE) ___:__ Gol

pe d� estado teria ocorrido

no Láos, na ausêncía do

Príncipe Suvana Fhuma,
que estava em Luan Para

banguí. Tomou o poder lP11

Gel. do Exército, -que ime

diatamente nomeou urna

Ultimas Noticias

o tem e �aje no Mun�o
_ Segundo despachos da,

capital britânica, um navio

mercante inglês de 6<10. to
neladas, foi a pique ao cho

cur-se contra um navio líbe

rianO, nas prmdmidades de

Gabo Bague. .-

- Novo Choque ar111ado .

entre cipriotas. gregos é tut·

cos, <>corrou na ,zon"!, norte

.'de Nicósia, de1xando um

saldo de 4 mortos �e mais

g,Q 3{j. fcrid(/5. .•.
.

- O Governador, nao.Me

negueti deSl11f:ntiu em Bra

stlia, sua intenção de de-

nuncfá.r ri, cxi.::.tJ3ncia de es

quema contra·revolucionário
em seu Estado, ao Presideil-

eh lo-
quacidade de Carros Lacer
da cujos últimos pronuncia
mentes rorain, qualificc
dos' de "fanfarronada ". pelo
sr. Mauro Borges, Governa-'
dor de Goiás.

Mudança'de
Par-nôo-:

���'_tio��. �-

:.'_�'_''t\ 'i:
-

� � "-ti
, �. � Bll:\s;fLIA; 6� (OEI - (I

Desembargàdor Oscar Te

nórilJ, dL'3sc aos jornalista;,
qué mi SU'l opLnlão. os depu
tados que 1ll'xlnrEiJl de par
tido,' dOYC1'ÍrFl1 . ser' puni.d'21s
eOlll ; a c;;lssaç:10 de "cus

mandatos ..te Castelo Br'lflco.

- O Presidente .
Castelo

Branco segUIrá hoje paT8 a

Bahia, onde será hÓ']Jeclr
do Go'vernaclor LOj\lant,o.
Júnior. Deverá cunipr\r. ex

tenso programa de visit._a3 e
,

homónagens, arites de seguir
viagem

. de retôrÍlo,: .
:

.::.... Está marcada para a

próxima seglmela-feira' 'l via
gein do pre;;id.ente Ranieri

MàzZilli 11 Copenhague. Vai

participar da conferencia
inter.narlamentar " mundial.
_ Será alei.to IOIlI1 ""�is

às 16 horas,',:'> novo ocupan
te Ud ,;""",,,".<1, n- � uH. "",vdUe--:
mia Brasileira de, Letras,

em substituição' ao acadé·
mico Carlos' Magalhães. ,Aze;
redo. .

_ Ainda não chegou ao·

Mtnistério' da Marinha, a

comunicação oficial do ha

beas corpus concedido pelo
Superior Tribunal Militar,
ao Almirante Cândido Ara

gão.
- A Assembléia dos pre

sidentes dos' tribunais . ró

gionais eleitorais, aprovou
na reunião de hoje, UUla

.

proposta instituindo a me

cimização na: apuração das

eleições.
-.- Na -reuriião mirlistertal

que ora se reaUz:.l em :ara·'

8ília, o Ministro Juarez Tá

vora da VÍação, vai' propor
ao Presidente da Repúbli
ca; a fórmula que já vinha

sendo �dotada em medida,de

ordem internà no· Ministé

rió, qual seja' a realização·
dentro .de 30' dias" de t�stes
de' seleção,' para apurar, a

cllpacidadê funcional de ca

da servidor, possibilitando,
flO órgão', uma reclassifica

ç�o justa. Serão t�atados
também, assuntos ligados. a
reunião de secretários de

agricultura, realizada: 'na Gi

dadé mineira de Viçosa.
- Caças a jato e tropas

norte-americanas, proceden
tes das Filipinas, chegaram

lH:hlutnas nllra-scmiiveis .sfw usa�las na J'aJ)l'Ícf!(;.[io dos cilindros canelados de mfLo

(f"mas texteís. flUe. 1JOüem apl'!,'setltat· uma f'xt:!'ntriei(ladc maxi;ita d(' O,� lum.

(TEXTO NA 5." P \nT'\'Al.WA�HINGrON, 6·(OEl UDN da
Guanabara ..

. Reunião

Funcionúrios _govcTnamrm·

A' .!!!IW

'

. d 'F' A' a-Via0,; : a::,,- -. ,: _. • "co,,,�

·desa�)arecid()·.··

luis norte-amcr1cnllO:3, ;:'<'('1'(;

·'tinua i�IO, 6 (OE) - Encontra·
fe - reunido l'1:1 Guanabara, (I

c�retório; regional :da UDN,
p::!. 1"8. di.seutir �! situuç5.o do
Üovorr\.o.dor Gtlrlos Lacerda.
O deputact<., • Danilo Nunes,
('aclarou que o partido pro·
porá a. eleição incliretn do
novo Governador_

uso' deRIO, 6 (OE) - Ainda não . o CeI. tenha feito que seja encontrado C0111

dofoi enr;ontrado o avHlo da
FAB. que era pilotado pelo
Ccl. Bcdier Fig�H'iredo Pra

tos, e que sobrevoava a, área

ele Santa Cruz, 'em vôo de

e;qjeriéneia. A Base Aérea

de ,Santa Cruz, mobiliza to

elos os recursos, acreditan

do-se que o apn.1'élho tenha

caído numa área de' 60

kms. de raio,. com o centro

aprOXilll:1do ela reprêsg de

RibGirão das Lages. A zona

é montr-mhosa, e pilôtos ex

perh'nentados, admitem que

seu paraqd_(1��s, antes vida� em algl,liTl ponto
Est::tdo do Rio_

que
o avi5.o atingisse o solo_ e

nos, como,; uma agressão
não 'Provocada, pisse que
·os Estadps Unidos, têm o

dIreito de adGt!Of:r .tQdas as

mecUçlas P.0; rppresál,ia, que

julgareÍn necessÚias. En

quanto isso, 'ar fô;'Ç�l naval
nOl'tf:l-amerJeana sontinuam
em, estado de' alerta no ,Pu

cíj'�CQ, lJIontu a l-echaçar
qualquer novo ataqüc co

munista. Em .. · Brasíli'l, o

Presidente', Çastelo .Branco,
tomou. conhecimento na

,
.

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

Mais Refôrco 'Americano no Vietnam
,

. Teria sido
Deposto

a uma rápid'l. ação do Con

selho de Segurança da ONU,
para resolver a questão.

. Defesa elos Estados Unidos,
cieclaroü não acreditar qu\')
os no'rte-american.os venham
�\ sofrer novos �taques de

surprêsa pelo Vietnam elo

Norte, e se tal acontecer,
responderão como na,:' úl

timas 72 horas.

"\VASH:INGTON" 6' (OE)

As fôrças i1orte-ume1'ica

nas no sudeSte asiá�ico, re

forçados' com mais canhões,
.aviões e navios, acham-se

preparadas para. repelir
qualquer nova agressão co

munistas. O Secretário .de

-- ASAIGO:\', 6 (OE)

IGAFtZiNHO, NÃO!
,

C"f": r)·(I;O� ,

ti fJ . LA •

,
• Íl

emissora olicial de Saigon
-informou que o Prc!'oidente,'

elo VieÜlum do Norte huviu

sido depOsto, mas o Secre

tário de Imprensa do pn ..

melro ministro' do '\(ktm1TU
elo Sul, declarou quc �1 no

tícia era falsa. A rádio

emissora .Saigon deeln

l'OU estar verificando \'01'

dude sôbre a nota, 111aS ao,,·

teve-se ele iden tifi cal- a

fonte da notí.ci8._

_:_ O 'Presidentc da Repú
blica env'ará ::la Congresso
na próxima semana, emen·

da cOl1sHt.uciümll para .esLi'l

lJelf!cimento da coincId�ncia
de mandatos dos gov�rpa
dores, A inforúlaçáo é do li

�l' do Govêrno na.Câmara,
deputado Pedro Aleixo. Não

'Íoràl11 < -dados' 11'Ormenores
',d,á' matéria. :

,

; .-' Poram.· desmentidas as

. noticias, alarmantes di'lUI·

gadas . por 'jornais e emis

s0rns çf.\riocàs, �egundo as

quais.· teriam. ocorriclo, e11o-
.

\
.

, .ques 'em Porto Alegre, �Jltre
elementos civL'! e fôrças mi

litares da IJP Divisão de

Cavalaria, sediadas em, Ba

gé. A propósito do 'lssunto,
o nIo Exército distribuiu

, "

nota oficial, dizendo ser ab-

solutamente inverídicas as

notícias de qualquer 1110V]'

menta de tropas, ou de

qualquer. çhoque militar no

Rio Grandê do Sul.
I'

HAVERÁ ARSIA DE COMPRii--
ONDE? POROUE? Castelo·. ·'ala da ·necessidade, .• do

·iprfmuramento.,dn sistema eleitGral
b.i,'I,ASíLIA, 6 (VA) _ O gunda visita, que abrangia a trbpàs, mas,

.

exclusivumen,

Presidente da Repúbliéa, totalidade· da Justiça Elej- te, do bom .funcionamento

compareéendo a uma. das toraI, �li representada, de· do sistema,

reuniões dos presidentes sejava fazer novas cOl1s'ide

dos Tribunais 11,e,gionais racões sôbre o problema
Eleitorais com membros do eleitoral. Frisou que eoilsi-

Tribunal SupcTior . EleIto- derava uma anomalia demo- .

ral que discutem a re1'or111o, erática -a: garantIa de elei
ções pór fôrÇ),as elO Exérci

to. J�embróu que, em 1902,
-o IV Exército, do qual 'em

comandante, foi quase total-'

Argentina. - Brasil�
Maior Aproximação;

RIO 6 (OE) _.
' Brasil e Argentina

reafirmaram seu proposito dê int.ensificar
suas relações nos campos' políticos; r

Econô
mico e .cultural, a bem da �proxi�ação cadé:
vez maior, dos dois povos. Essa, � princípé'h'
tese da declaração co'njunta, assinada ontem

.

pelos chanceleres dos dois países;Srs: Lei

tão da Cunha, Brasil e Savalla Ortiz.

ConferênCia
Naval

O Marecbictl Cast.elo· 'Brari
ço aludiu. ain,éla, à morosi
dade do ·pro'�esso . de npu
l'U�,ílo

.
eleitoral,· destacando

que a longa espera dos re

sultados torna ° povo de
sintel'essado dêles e mais
atento a fontes de inform'l-

RIO, 6 (OE) - Prossegue
esta' tarde na Guanabara,
os trabalhos da 4' Conferên
cio. Naval 'Interamericana,
Os representantes dos Es

tlldos Unidos e Brasil, de
verão falar sôbre os proble
mas do hemisfériQ, quanto
a póssibilidade de uma

agressão estrangeira .

eleitoral, ;pa1'a elaboração
de anteprojeto de lei, c1iri-

.
giti palavras do" smic1aç-ão e

cstímulo aos presentes, ao

mesmo tempo em que féz

obsorvações sóbr.e· a necos

sidade .. do apl:imoramento
elo sistema eleitoral.· brasi-,
leiro.

\ :
Ap6s a;c�mtLitU' que el11

sua primeira' visita ao TSE

fizera obseTvações alicerç-'l'
das no seu tirocínio C01110

'comandiu de tropas do
, .'''.,

-

E�erclt(,)�

(iÕeS parciais e não oHcia.is.
O vigor e a presteza _

nas

apumç,ões,. 'advertiu, . dá
maior prestíg�o ,à Justiça

. Eleitoral.

mente convocado pura aquê
le mister.' Recolhidas 'as tro

pas ao� quartéis, ficara. a'

impressão de que tais réqui
s19Qes. se fizer'lm, Ullwa

mente, por força do bábi-'

to: não hqúvera tim in(�ic1eJ1·

te, qualqüer perturllação da
J •

0rdem nas

Ex Governador Preso'
. foi Visit,ar a Mãe BREVE:

MUITA, MUITA COISA 'CUSTARA
MAIS BABAT' !

nn'Dn"")E-� O'UDJ:?�'"UI!UU'�'���;' :!;'��ii.·
. "';\

preso' em. 'Fernaúdb Noro

nha,' desde a vitória da re

volução. Foi lebado a 'visi

tar sua mãe que conta no

al10s de Idade e está grave
li·

Es
do

,

RECIFE, 6 (OE)
coItado por um oficial'SETOR MAIS

.

BA�;;TEJRa DE
"PLORIAtlóPOLlS ,SERÁ,
<

O.UE? I'OSGUE?
FW���"'�'�-'�'�

.

.

--������

Exercito, transitou por esta
ermital a caminho de Ara

cajt, o ex-governador Sei

":a ,>, DÓ1:!a, que se encontra,
;,,,;

..'t."'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Osvaldo Mello :.____
PLANTAS E PATAS o Jardim da pracinha "Olívio A

morim", aqui por perto, sempre foi. um problema que a

matemática superjor da .Prefeítura 'em todos os tempos,
bem como também para a polícia em todos os tempos, a

liando-se as reclamações da imprensa falada e escríta mas

que nunca, absolutamente nunca puderam resolver.
No centrei do jardim, a mocidade escolar faz já há

bastante tempo colocou' um busto do poeta-soldado Ola
vo Bilac. Foi uma parada de civismo de' nossos m090s
com discursos patrióticos e cheios de. civismo ainda dos

, bons tempos.
Não demorou muito .os iconoclástas começaram por

tirar os óculos do b�sto e a danificarem o .pedestal. E a

té hoje lá se encontra 'assim desprezada.
Depois, veio <:L .devastação das flôres e' das gramas do

�

jardim, deixando tudo arrancado, 'e estragado, comó si

centenas de patas de uma cavalhada andasse- por alí.

E não Houve .mais jeito· mesmo.
Era plantar de novo, replantar' todos os canteiros e

a destruicão a tomar conta. do .jardim. Corridas de bici

cletas, lutas da gurísada.dnclusíve de· muitos .marmanjos ."...

ali era o teatro:
,

Agora são a .pandorgas detodos os- feitios e dos mais

exóticos modêlos. Isto exatamente. ,q.uando 'os moradores

perto do .jardím, por sua conta,' fizeram' nova. tentativa,
plantando e enchendo os canteíros de, mudas de plantiil-s
ornamentais.' ,

Os rapazes passam por cima' de füdo, não respeitam
nada..

'

.

.

.

E assim se encontra o jardim da'. pracinha ()livio Amo

rim, entregueá moleeagem desenrrealas, Que' escolheu aque
le ponto aprazivel da Avenida Herçílio LUZ, para comete-

rem toda aquela desordem. '. ,".
Somem-Se a isso, os' palavrões- ,de' baixo calão que

as ·famílias são obrigadas a :ouvirE)In dia e' noite.
A polícia está na hora de' agir.
E' o que todos esperam, principalmente os morado

res daquela zona, que nos escrevem pedindo nossa cola

boração.

TODOS ,CORRERÃO ,pABA
COMPRAR BARATO
ONDE? PORnUE?

Dia 8 � Sábado:
Baile de a,bertura. - �scolha da' nova '�airíha,:,lje Passeio

Dia 9 - Domingo:
Churrasco na Nova Séde Chapada é Bingo. Solici

ta-se aos associados que compareÇam munidos de
Inscrição e informações na .. secretaria.'

.

Dia 11 - Terça-Feira:
Cinem'1 - No' Vale das Grandes Batalhas - Atração
programada pelo Dept.o Cultural a ser divulgada.
Dia 12 - Quarta-Feira:,
Banquete na Séde Social. Informações na secretaria.

Dia 15 --:- Sábado:

Traje GalaBaile de Encerramento

Dia 18 - Terça-Fcira:
Cinema - Assassinato em

Dia 25 - Terça-Feira:
Cinema - Anel de ]:''ogo
Obs. - R-eservas de mesas·par'1 as, festas de aniversá

rio na pecretaria do Clube.

45 R-PM

I
Cortina d-Oe(�r:e'r'roo.�.,�..

,

, . [�J'rl .. 'k\'b '. r��

Igreja no Fstado Comunis

ta", o Professor Plínio (;01'
rêa de Oliveira, Catedrát.í _

co da Pontifícia Universi
dade Católica de São Pau
lo e co-autor do célebre
livro "Reforma AgráJria T
Ql,lestão de Conscíêncta.",

. demonstra com argumentos
doutrlnántos írreâutáveís, '1J

__
.

igreja não pode ter a llber
dade. indispensável para

cumprhr a sua míssão num'

Estado Comunista.

Na" trépíca ao, Sr. Zbi):
Fone: 3' ). ,niew: Czajkski, que teritou ,.

às 5 e 8: 1�01:.a�< . esquivar-se dos argumen-
Pierre Brasseur ':. tos: doutrinários de "A i':-

Pascale .Petit

o jornal comunista "Ki8-
runkí", que 'se edita e111

Varsóvia, publicou recen

temente em sua prímeíra
página, com grande desta
que, um longo artigo, d'o �T�

Zbígriíew Czajkowski, íntí-

CINEMAS
PROGRAMA' DO DIA

Cine SÃo. .TOSE"
Fone: 3636

ás 3 e,8 hs.

Agildo R11�.eiro
,

.

Arassi de Oliveira
TOCAIA NO ASFALTO
Censura até 18 anos

Cine RITZ'

. -'- 'em -

LUZ SOBRE UnI CRIME
Censura até 18 anos

Cine ROXY.
Fone: 3435

ás 4 e 8 horas -

Hénry Silva
Elezabeth' Montegornery

-em�

O MENSAGEIRO DA

VINGANÇA
Censura até 14 anos

Cine GLORIA

(Estreito)
Fone: 6352

às '5 e 8 noras,

Ul'M VOZ NAS SOMBRAS

Çensura até 5' anos

Cille IMP�_RIO
, (Estreito)

,Fone 6295

às 8 horas
� Uma. história. desenhola·

da sob o ceü do ,México!
SE.TE I)E CO:rAS

Censura até 18 'anos

Cine RAJA'
(São José)

-- ás 8 horas
. Ch"i'rlton H�Ston.

James Stewrt

Betty 'Hutten '.mm in m

-em -.

MAIOR . ESPETACULOO
DA' TEmiA
Tecnic'Qlor

Maravilhosos e novos conjuntos. com Bufe
Mesa Elásti�a e Cadeiras Estofadas coa

Revestimentos em Plástico

Cr$ 260,000,00 ou

mente contra o direito de Esses estudos polêmicos,
propriedade. todos' êles girando em. ter-

A última 'página de "Ca- no do direit de' propríeda
olicismo" de junho - 54, de privada e sua função na

foi consagrada a rebater resistência ao bolchevismo
criticas C:lH} Q. redator foram entregues ao parla-
chefe da revista francesa mentares das duas Casas (la. .

"Esprit", rormulou .ao ar- C(i).ngresso Nacional,

espe-)
/ ..

tigo "A Liberdade da Igre- rando-se larga repercussão. '

_J_'a_n_O_Es��;_o_m",-ün_i_st_a_"
.

............,_�___. .;, confecimentos _ "Sociais
'Participação' r4

.

.'

,
.

ANTONIO RUSSI
., "'.. '"

,,-/. '\"'-'1 tI{�� ..

'E '

:. ., QUEM SERA' A NOVA RAINHA DO CLUBE

NEUSA C,HROEDER RU�SI DOZE,DE AGOSTO?

tulado "Carta Aberta uao

Dr. Plínio Corrêa' de Olí

veíra", no qual se preten
dia refutar o magnifico
'trabalho "A Liberdade da

Igreja no Estado Comunis
ta".
Em "A Liberdade

..

berdade da Igreja no ESP,<1- <,

do
.

Comunista", .mcstrancc."

que êles não se aplícau
à Polônía, o Prof. Plínio
Corrêa de Oliveira d'�l\
provas de um profundo co

nhecimento da sítuaçào
daquele País, citanda dO'C1\
mentes que certamente
confundirá o articulista.

polonês,

A integra ela "Carta .��
berta Para Alem Cort.ín «,

ele .Ferro", roí publicada- rol)

órgão de cultura "Can

cismo", de· junho - t;4.

Esse número foi recente
mente entregue a cada um
dos Srs. Senadores e Depu
tados, pelo diretor da Ec:;·,
tora Vera Cruz, Prof. Â,r-

da

tem o prazer de Rêrti�ipa:r aos parente
e tp€ssoas de suas relações,

'

.. Q nascimento de

súa filha JOYCE; ocorrido no dia 2.3 p.p. Ué!

Casa de Sq:6d}�� Santa Catarina, na cidade' de

Loanda. ......:.:.... Paraná.
9/8/64

---------

Vende-se ótimo prédio, com três pavi
rrientos. situado à rua Conselheiro. Mafra nO-

3,3, fundos com o cais Frederico Rôlla.
Tratar com sr. dr. Paulo, à rua Deorlo

re n? 13 - Apto, na 1, fone 2230.

---------------------�-'-'.�-----------------

,��� .. -

FAZE'\1 ANOS' HOJE
naldo Vidigal Xavie€l ... C; 't

Silveira, que submeteu por- Dr. Jade Saturnino V. Magalhães
tícularmerite à aprecíacáo
dos ilustres parlámentares
U11:'1 'iníportante estudo, CÚJe
vinha publicado naqu.f'ie
órgãó, PÉlI aptoria çle um

dos aU'tofes de :-'''�efOrt+�_l I'

Agrária Q.uestão de, COll:'i=

ciênci�", 'o econonüsta LUi"

Mendonça de Freitas, sobre
o livro "li Reflt'ma Agl'<i
ria -- problemas - bases
-- solução", edtt.3.do pelo
IPÊS. No artigo. "Um Ji-

_.
vro Agro:':reformista "':C'

menino Roberto Saut�
Grande L�xo"; o econom;�,-

ta Lúiz Mendon�a de Frd

tas rnanfrestà pt:ofunda e-03- .

tranhe a, pel,O fato de o
IPÊS, entidade

'

formada

por' empressários e capita-
.

listas, lan9ar um iivro -

de um luxo sem preceden
tes _'_' atentallclo direta-

Conjumo' com
Bufei -de 1 f,&O

fi ',*Yt.�� .i

.-'

SALAS DE FORMICA

10 pagamentos de Cr$ 34000,oa

Cr$ 280.000,00 ou

10 pagamentos de Cr$ 36,000,00
.I

.

Conjunto com

Buf·et de 1,90
,l__,----l.------

Cr$ 320.000,.00 ou

10 pagamentos de Cr$ 40.000,00

.
.

Conjunto com

Bufet de 2',20

DiferenteS Conjuntos
à sua Escolha,
em Fórmica nas Côres

;

TECA ou Jacatandá'
"

�
com Dec.Qraçãor em ,� .41

.

�'óITilica ,Bran_ca" r ,'.'!;. -'_':·r�_.

, MOVEIS CIMO.

Pr'3.zerosos noticiamos na efeméride de hoje. o transcur-
so de mais um aniversário natalÍcio do dr. Jade Saturni-
110 Vieira Magalhães, Diretor do Banco Regional de" De
senvo�vil11ento mo E;xtremo Sul, ex-secretário. de Seg�r:an
ca Pd'blfca, é p�ssoà por clerh

..

'3:is eohheCid!l..',.emM,os meios
... !. '"I .it r 'f
sociais e culturai9'

I

U l1atalieiante, por tão, auspici6so evento, receberfÍ,
estamos certos, as mais carinhoSas .manifestações de re·

gozijo e apreço, por todos aquêles que o cerdam e" admi
ram. Dentre as quais "O ESTADO", associa-se com .votos·
de felicidades', extensivas a .sua· digníssiríla f�l1nília..

Deflui ne dia de hoje o transcurs.Q de mais um aninho

de viela do travesso nienino Roberto Santos (BETO), fi

lhfnllo do nosso ilustre- co,lega de trabalho .

sr. Delamar
S<mtos e de sha exma. expõsa d. Odete Maria S.Qntos; pes
soas bastante relacionad'3.s em os nossos meios ..

Ao BETO e seus papàis, o ESTADO se associa às

tantas manifestações que, por cert0" recebeFá de seu vas-

tal cÍ�'culo de ,q,mizades. � "

DICIONARIO QUADRADO
(lil!un{ul'ismo qua�lrado) ,

ENO 'THEODORO' WANKE

r DISCURSOS
Aos discursos bem se �pliea.
-a lastimosa verd,ade:
- & compriménto, medica
� fa-lta., em·· profUndidade l'

.

,.
DORMIR'

Ir dormir cedo demais
-

ou levan�l' cedo, 'à toa,
. Çlissimulada em pessoa!

DRAMALHAO
Era um drama, avacalhado,
mas tão ru�, tão ordinário,
qUil os tomates projetados
melhoravam ° cenário!

'DUVIDA
Ganhando o' dinamarquês
teve ° menininho então
a dúvida: "E' para mim;

ou' serei eu para ° cão?"

ECONOMIA
O "tempo é dinheiro" tem

um valor fundamental.'
Por isso, perdoai meus senh.

se eu não termi!'lar �s paI.
;

EDUCAÇÃO

.\ '

A educàção é importante
para quem vive empregado,
pois permite quetrabalhe
com qualqüer mal-educado!

Do livro �'Dicionário Qttadradp.", edição da Li
vrari'1 Freitas Bastos, Cx. Postal; n.Q 8��, 'Guanabara.

B,BEiEMENTE: ALGO·ESPA.,TOSO· EM
I

PREÇOS B-AIXOS
.

ONDE? POIUIUE? QUAIS]

EXTEH.lVHNAÇAO FULi\:II·
NANTE . DE· BARATAS,
PULGAS, TRAÇAS, MóS·

GA�,
.

FORMIGAS·
.

E
.

CUPIM

Em Residências e Estabe
lecimentos COmerciais

PROCESSO\ MODERNO
COM GARANTIA DE 6

MESES

DEDETIZADORA CATARI"
NENSE LIMITADA

Informações: Telefone 2681

x + X

]; - 1\ Diretoria do Lira Tenis Clube, amanhã as 17
horas recepcionará convidados e a Imprensa da ca

pital, para o coquitel, , quando será. assínadn o contra
to da censtmeão da piscina d(j) Clube da Colina.

X + X

2 - Reunem-se domingo próximo, nó Querência .Pala
ce, Hoteleiros do Sul do Brasil, para a instalação da
Convenção Regional da Hotelaria.

X + X

3 - A Turma "Cap . José Indio Machado", Aspirantes
do comando do Núcleo de Preparação de oficiais da
Reserva de Florianópolis, no próximo domingo em

solenidade, serão declarados Aspirantes a Ofícais
no Estádio Adolfo Konder as 10.00 horas, haverá a

benção e entrega das Espadas.

X -i- ·X. '-

4 - Futebol: A equipe da .Baíuca venceu o Oscar Pa-:
lace Hotel, por uma contagem de 5 a 1, recebendo ain
ela uma belíssima taça.

X +.,X

5 - O sr, e sra. dr. Francisco 'Wosg-ráus, em sua con
fortável casa de praia, oride estão passando férias,
receberam amigos para uma esticada - Esmerado

. serviço dê bar e copa, bem como a simplicidade dos
anfitriões, prenderam os convidados até alta,s horas
da manhã.

X + X

"t. fi,.
6 _ ser� \e�colhida amanh� no Clube Doze de Agôs
to, em mdvimentada soirée, a suC"essora de Carmen
Rosa Caldas, Rainh'1 do Clube em fóco.

o·

x + X

7 - Procedente de sua viagem a Buenos Aires, o a

�adêmico de medicina Odilson Borlni.

X + X

8 - No Chá" das Cinco no Baiuca, palestravam an.1-
m'1damente num grupo de amigos os drs: Hélio da
Silva Hoeschl e Erminio Daux Boabaid.

X + X

9' - Num jato da "Panair", viaja domingo próximo
�ra a Europa, o Senador e a senhora �rineu Bor·

nhausim ..

X + X

10 - O Clube Soroptimista de Florianóplois, na pes
Soa ela Presidente Zilda GQulart,

-

recebeu do clube
SOI'optimista de "Selamo", nos Estados Unidos, se

mentes de flores para a orgánização de um jardim,
no "Bairro Molend'1",

\

x + X

11 - A cantora Neide (\faria, amanhã estará na cida
de de Brusque, participando dos festejos da inaugu·
ração do Cli.be do Banco do Brasil .

/

� X + X

jL2' - Um.!l movimentaela churrascada domingo' pró
:x;imo na construção da nova sedé do Clube Doze de

.Âgllsto, vai reunir os associados e convidados, para
eomemorarem o 93.0 aniversário do'Clube Do�e de

)Agôsto - As D..ebutantes do baile oficial de 1964, esta
.' xão em pauta, no .acontecimento.

)

1. •

13 - Noticias da cidade de La� nos contam que,
"�Iiss Santa· Catarina", Salete Maria Chiaradia, está

em grandes preparativos para sua visita a capital do
Estado; -quando será Jtospede oficial do Quel'ência
,Palace HQtel - A represe�tan:te, dá' beleza catarinen·
G2 IT.cra homenageada com coquiteI. que vai reunir o

Z:,";!TidU lL.1egante, especialmente convidado pelâ Dire

::"_'_:J dn Querênclia Palace.

14 - Em Joinville, .a Diretoria do "Clube Joinville
esta em grandes atividades, para o 'baile ,das Debutan
tes, quando Helena Rubinsteim; homenageará as

"Meninas-Moç'1s daquela sociedade, L:Om a nova li

nha de produtos de beleza recentemente lançada.

15 - Correm rumores, que aconteeerá em setembro

próxinio em nossa cidade, um casamento � figuras
de dest.aque no mundo social elegante, de nosso esta�
do.

,

16 - A imprensa do Paraná, divulga a �isita ero ilus

tre catarinense Industrial Adel1bal Ramo.&,<ia Silv'1, na
Ça \1f\�' )p�rana�11se,

i?,i f' ,il!,;
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Washington, - O Secrf�
tárío da Defesa dos Estrt
dos Unidos, Robert S. Me
Namara, anunciou ontem

,'à noite qué os. ataques aé
reos

. contra,os ' 1onto� :'lS

tratégtcos 'do Vietnam .do
Norte deram ótiIit9s, resul-

Numa' entrevista
pela televisão, afirmou qtte
os aviões 'de reconhecimen_
to não foram obstados por

fogo antiaéreo, tal como o

que abateu ontem dois '1.

viões e danificou ,uJill ter
ceiro McNamara, que an

tes informara que dois
avíões resultaram danífi

cados, declarou ontem que
apenas um foi dantríead»,
e sem ímportâncía, Reve
lou que êste avião aterrou
numa base aérea perto de

.Da Nang, Vietnam do Sul.

tnterrogado a respeito da

.captura de um pilôto nor

te-americano pelo Viet
nam do Norte, disse que
ISso, era . possível.,

,

" .Poueas- B:ii�as :'Civis

Os .vôos de reconhec.
menta foram feitos por, ,-<

.

viões dos porta-aviões "Ti

eonderoga" e "Constellà
tíon", dos quais se lanço.t
anteriormente ,o ataque

. contra as lanchas patru
Iheíras e as bases corm;-

nistas. Esclareceu Mcna
mara qúe os aviões nort.>-
-arnerícanos atacaram' ins

talações marítimas isola
das e que, portanto, houve
poucas baixas civis, Em

resposta ',a uma per+uni '"

disse que as povoações (:0
Viétnam dei 'Norte 'se1'::o
bombardeadas apenas co-

' .....

','

mo í ltímo recurso. Inter

,rúgac'J sôbre a necessída
ce dr armas atômicas, res
pondo u: "Não há razão pa
ra p nsar que nossas '3:1'- ---------

1:.1aS '1').,.,.,�:,·r>·�··'ljS não s�-

jam suficientes".
À j.ergur.ta sobre se pre

via r tervenção por parte
da Cl.Ina Comunista ali 1a

Rússí ,,' Mcnamara decla
rou cue não sabia, mas

que cs Estâdos Unidos e,5-

tavam preparados .parn
qnalquer ação que êsse

p"íses pudessem torna
Contl" do, comentou: "�ós
não 'Procuramos ampliar e-

._-�--,--._�-------

-

�� "��i � .tr1 r
r

ç a
' ''<\�" �J� ��j� l' r.l; ,"� ,

,� :" �� ;:
,�_,��ij]"J .��. �� :.

� j.��j;.�

mJ?�!'7t, :d�l lils1nrl �
ii

��, .;.::�
,

i' .V, II �� 11 'l�
"

Castelo Gandolfo, o dência de verão, ° Santo

Papa' Paulo, VI' anunciou Padre pediu uma oração
que a sua, primeira eriêí- , especial pela paz. Afirmou
clica será intitulada "Ec-

·t':'
.

'> �,
..

·':''':�':t��:_
.

'0..�,:'�!l'p.•a'.·,anp.·U'C.' i,,:,3,,�, ., QPort�idad� para �re�� ou- �di:fi��;�.; '�a' ;�8; 'João'�i1\to;. sobrado com . I ,ti
,

11 'II' " ".

.

2 !r�n�escasa d� 3 ddi·mi�riQS',. �enia�s� ��P'é��eflcia�:",��de��b se; feito 'outra ré.' C 1,-ra".

e liede'sídêncía no térreo 'cn25 m:l' na Rua 'T,O'bias'BaT'l'etb;_;: Est.reito.' " '

_.'
'.:

"

.

-. Moderna residência com lIl5' mz, .ArripI6. ,ÚviÍlg' .:...:. ;,sala de j��tar, _ 3. dor:
'. b " �

�

,

mitõrios,. demais depéndêncías, pO�S)lindÇl �nná�ios; ,e:rn�utidos" ,.'coJ?Stri:tçãÓ' fina. . '

, '.

,
..

,iÍ?;!)ndh n'; ,"'1'" Pào"Jose, esqi.linà' da'·ruá.'Óárcia' �',El(treíto.
'

. ",' .. , " ", ','O '1,.', ,o. a,,:�. __:',ResldêmcÍa com 'vista panórâmica . p,ara':o�iha� 'na,ru'a PrÓfessora Maria' _cy •

Julia Franco _, 3, quartos :�demai.s dependêIÍcias e glirrágem: ' :
.

....:.. Na rua Tenente S,ilveirá ,�:__ rsÓbradQ 'va�ió,.' :p'róp;r� 'pára morar ou para
renda.'

'.,
,

.. .

- Casa de' praía Bom. Abrigo _ bem locaitz�da", ,

- Ampla .restdêncía de 2 pavimentos' com 4' qúart,ôs' e .demaís .dependêncías.
- No Bom. Abrigo boa caj� �dé madeira 'por bl'?-m ,pteç�.' '.

.

_. Para quem gosta de uma 'boa phácara, 'bqa câsa 'is_alada com terreno soo

brando para edificar outras c�sas, -.:p:róximo ao, ftftlJr6" H0spftal . d.?-s ClÍnicas
,

na

rua SantJ:t Luzia 'na Trindade. - , ;. _: :',', .' " ,,'
' "

.

TERRENOS ,A VENDA' :/., ,,�
" ...... ;'�"':"" '" ,

- 2 lotes a '300 meti·os da Esdólaode,Apr-etidizeá: de,,·Mli:tinhéiró.
...:_ Vários 'lotes em CRPoeiT�s � 13�,�reir-Ós.�v.�trI&is>a,.,.prestação..,

� . _.,' ) ',. ' '.. .t.

_ Loté com vista pára.ll' l:;Jaiá Nórte',riá rua-Frerqa�eea;' , ,

..

que' á sua encíclica S�

oçupa-i eas relações (lo

.catoli.,ismo com o munjo

modernO' e com os não-c:l,-

clesiam Suam" e terá co

mo data 6' de agôsto, ,mas
que' só será' publicada l1a'

próxima' semana, possivel
rilente',a 10

.

do" corrente..
Durante a audiência cole

tiva' . concedida aos' pere

.grinos.
.

que
� coinparecem

semanalmente" à : sua resi-

,'tólicos,
Sua Santidaçle acrescen

tou q1j.e sua encíclica exa

minará os três caminhos
abertos hoje ao' catolicis-

'
....

.,
. t',.

\.,
------------------------------

•

Campanha Pró-Ctiança Defeituosa ....:.>A�sóéiaçã(); :Brasileira·'
da<:riança Defeituosa - A . .RC.D� COMISS;{Q�IJTIVA N�CiONAf-
. ... ...... ,. "

..
: ", ".';<

l6-esidente de Honra .••.•• � ••••••••••••:;.;Am.a.d.or: 'AguÚir:'
P.re�identc, da. Campanha. � ••

_

� •.� :�:•• �L��do ]�T�t:el' .

, " ". .

\ ENVIE SUA CONTRIBUIÇIO PARA A C'I'ANflA ,PRO-CRIAIÇA 'DEfEITHOSA, À 'EHIIDADE fiLIADA DE SUA CIDADE:
Associação Pernambucana de Assistência à Cria!l�a .o-..feicuosa -
Rua do Espinheiro, 730 - Recife. ,.
Associação Sanatório Infantil CrijZ VerdC'-Av.Jandira,l002-São Paulo

Associação Santa Catarina deRCJ1,billtaSão- Rüa Gal. Bitteocourt, 102 -
Florian6polis. ,

Instituto B�ano de Fisioterapia c Reumatologia - Av. Getúlio Vargas,
S44 - Salvador.' .

I
Sociedade Campineira de Recupera!jão daCria.oçaPàraIrtiça-RuaL�i�
.}69 - Campinas. 9

o

, Associação de Assistência à Criança Defcitnou- A.,A..C.D. - Av. Prof. '

� :f\scendino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Pa1llo. •

,;'í,:Associação Casa ,da Es�ransa-.Rua Imperatriz Leopoldina, 9:-Saatos., Associação Nossa Senhàra de Lourdcs, anexa à Sta. Casa de Miscri.
t6rdia - Av: Clá.udio Ruis Costa, 50 - Santos. .

,
..

Associação Mineira de .Rc.abilltaçio -:- A.M. R.. - AvCJUda MOII$O
Pena, 2698' - 13elo HoriZonte. <II

·�PaTan.ensedç'Rcalilli�"'1,A.P.R.-�I�8U� "...-

;i !� ;�'

mo: espiritual" morar e ::1-

postólico. Indicou que ° es
piritual se refere à coris
clêncía de si mesma, da

Igreja, o moral à renova

ção da Igreja, e' o apostó
lico ao diálogo com o mun

do contemporâneo.
Afilmou o Sumo Pontí

fice: "Poderíamos talv,"z
Intitu'ar esta enciclica co

mo "Os Caminhos da

Igreja, Consciência, Ren:;

vação e Diálog'Q",. pois es
ses são os três caminhos
que 83 abrem ante a Igre
ja at'Ja] " N"" formam 9S

três capítulosd a f

A encíclica 110,'0 se ocupa
rá de temas que' o C0nCÍ
lia Ecumênico já incluiu
em seu próprio temário.'
Acrescentou que serão evi

tados os problemas mun-'

diais atuais, deixal1do-os

pa.r.a.. o Concílio, eml?ora p

encíclica contenha algu::,s
com0ntários sôbre ass',�'

tos tais como a paz, a vi '1-

culaç:-w entre a vida ec)

nômi"a e l't vida cristã e o

diálo<To da, Igreja com ',

ouêles a quem falta Deus,
com f) mundo das religiõr--g
n'i,o-r ::istãs, com 9 �

jr,s c"'istãs agora separadas
C'l I reja Católjca e co'}'

cs rr �mbJ'os da -próp-:-.:'
I Tei', Católica,' O San".
....... dr dis�e 011" I'l p,ncici;::'>.

1: ar" a data,de 6 de 2,

,,"51;( F.osta �EI Tra:-lsfigu-
- "ãe 1e Cristo.

Jração P�la Paz

o 'apa pedi;} também,
ú:.tra te a audlê:,cia, uma

caç' o especial para pr'�
S3rvf 1 a paz. no mundo.

Emb0ra não tenha alud�d0
aos . ,cidentes no gôlfo Ct"

Tonkln, círcu�os do Vath
cano disseram que seu pe
('ido de 'oração podia ser

t.Gma:'o como sinal de sua

[':reocupação pe:os aconte
G�'.11e ':os no Sudeste da
f s:a ?aulo VI lembrou !-t

f 2gU r a natureza dá ca'"

ta e c�cJ.i.ca e fêz um br"!
ve r'stérico des':a for;na
�,nti êÍ.Íssima de corres

pane' hcia eclesi:í.stica, ca

ract ,r,lstica por represen
tar ,ma comunhão de I"

e c?'.'idade existimte ent.:e

as (iiversas igre�as, isto é.
entre as diversas comut',:

dades que compõem a

Igreja.

guerra".
se os

AeTeseentou que
norle-'Vietnamita's

a resposta será :firme, li

míta-ía e relativa ao grau'
realizarem no'V<>s ataques, 4e agressão.

EM GUTUBRI O S��:U DltiHEIRO
IJERB,ERA
,8BDUE?

----------�,��,\�--.-��--------------�--
, :'

Raul C:=.ldas,
"

i,'SAUDADES DO VERÃO
, _,' ":J �_. '"

"O

.', ., (i' . •

tJ:t;llá if�:gem 'hÚ�Dd� e suave invadiu c

qü.�rto':e'.� � qtInó�rer.à: 'repentinamente asse

'melhou�·se "a: do' te��po :de verão, transportan
,

do ..me',' num fámpej'ü mental de segundos
"

f
-

d l' ;

ou talvez raçoes e Ee�TL [1''''S, a ep ica <1;)' <.'\-

sa-Q'ora, mas, neste momento, extremamf�ntE'

desejáv.el. ..

'

Se:ri:lpç'ssível existir calor? penso, ima

ginando' dias ,dê [-'-raia, epa Ido todos íi�[;:l'Y'
'

dei�ados à beira .d'águá, trajando apenas ca�

'cõezinhós, ,c,U arejados r�dllots. "Como É

que pode", reflito nOV2m211te, en�olhendo
me Iia 'Cádeira e levantap ,: o a gola da .ia'pona
Pois o ,venÚ�ho que agora,

.

so1'tateiramenie

intlIldou ° :ambiente" .
nã'() !

em nada ,de ve

r.ão" pelo. éontrário'r deve até 4:ér vindo dire

tamébte 'dos 'pampas �ara açoitar- meu des

protegido corpo.

, Mas quando chegpr o verão� aí sim, mE
vingo. Terei o prazer de olhar cuida1ü�a
mente' fotografias dG inverno, com' peS�;(Jél�

encasacadas, enquanto eu estarei displicen
temente,à vontade, gozando as delícias da

temporada flamejante.
Porém' uma dúvida in'etrrqmpe minha!i

intenções vingativas: "N5.o virará o feitiçc
conira o feiticeiro"? E p'�.+ão o provável É

ql!e no ve_rão eu sinta UD10. remenda falta da,
ten�peratura hibernal, ';1' acolhedora e R

corch.�ganteJ), quando ..( '�'ão está acaban-
.

do ·conosco. \_

VITRAL S" � ':ORO

No�sa coluna; a pc.rtir do próximo do
mingo, será,levada ao ar e aos céus caiari·
nenses. P�ssará também a ser sonora. Issc

porque Geàrg�, Alberto p, ixoto, Diretor dl?'
Rádio SqIJt,a: Catarina, cG�vidou-nos a pro
duzir um prcgl:ama lí�,,:," musical, naquela
emissôra.

Essas audições, irô' -mitidas acs ào,�
mingos, às 19,30, conh:r:o música seleciv
nada páginas de grandc� oetas, cronistas t.

. escritôres, nacionais ou 2strangeiros, a1ém
de um espaço especial reservado a nome�

catarinenses e uma seção de, divulgação
turaI:

Via;ará de Helicóptero
A Secretaria ne Impre'::1-

sa do Vaticano informou
ontem que o Papa Pau�o
VI viajará para Orvietto,
ta 11 do corrente, de h'lJi

cóptero, partindo direta
mente de sua residência
de' verão em Castel Gan
d�lfo e regressando de aa

tomóvel. Será esta a pri
meira vez 'que um p" ...

viaj!),rá de he'ic0ptero. Es..
ta comu"'icaGáo corrigiU
oficialmeJ'lte UrrH1. inform"ll
ção anterior de flue o 811-
mo Pontffice viaiaria .ie
helicóptero em ambal!! aS

direp!)es. A seP.'1' .... rla comll

nicar>�o não esclfl,r�ce por-
.

-------,

que o Pana r" ...·e8s':lrá rJe RAVERA SEIf'SJ,CJOI� ;:H...VI_TOaut(>"l1Óvel. prA�'�minr1()-ae,
t t t NUM OVfl\.,� ��....

,

en rp .an.p,�, que se deva Vl� ,I

�� !:��a,ã�;;;,que a ,Via,o/��� , '

'OIDE? POéROUE? ,O 'DUEr.,." ,

" \_
",.

o primeiro "Vitral 2011oro" apresetta
rá trabalhos de Carlos rrulUOl1ldl de Anãiae
de e Fernando Sabine. A ,- arte músical ser
confiada ao Tam'ba Trio, com seu máis re:'
·cente lançamento; ao vocalista Tito Madi f
ao conjunto orquestral americano ,de H�
Mancini. Destacaremos cinda uma crônica
,de nosso companheiro l\iarcílio Madeiros
Filho.

Um programa ide�Ji-:ado para que
gosta de bôa música, e aprecià poesia e lL
ratura.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



HOJE - na Z-scola d
Aprendizes Marinheiros 16
Santa Catarina, às dez h')·
ras será realizada a Ce::i
môniu de Juramento'
Bandeira da Turma "Nt)·

. vember". Estarã.) presenij3
altas autoridades ci"i3 m�'
litares e eclesiásticas. K
Ordem do Dia, será

. udJ. do Que,rência, um conhec,i
pelo Comte. Claus Dieter to político dizia p�ra' seus
Elcler. Em seguida' .have ' .

rã um desfile erh' ConÜ' amig;os:" S. C. não' pod
esquecer ·equilíbrio e

nêncla. à. Band�ira Naci.�-. intellgênqia do Cotnandau;
naI e as autondades. Apo� te 'elo 50 Distrito Naval na
a Cerimô"'ist s<>r!\ nferecl'do .

-

.'
,

Y.
.

• Revoluçao que passou, s'a!
um Coquitel às- a.utor. .

"ando . nosso .E,,·tado "'1.'
uc::] pre�t:,.�s. '-' Almlrap-. �u;.ta cousa. DiS;� aind;

.

t,. "\!Ul'1l10 VascO- do Valle ".
.

"

'.'
�

.:A o' Almirante MU1'i.llO, foi ho-
SI1í"0, Comte do ·5° Dis '. .

d
., -.

. . wenagea o mas, aind"
tr.ito Naval, presidirá a Ce- falt t" h'

" 0'''';
�

rirllUllia. O Comte da E
a 1°U. 1'a

·1?ü1denao�.n
Ai �n.f d .. t' que va ser rça lza a I:·: .

• . -'+-L'_. e S. C. (mter,- h
.

t El
-

.

.

. ora exa a. e nao será
no) é o Comte. Emílio So�- '.

esquecido' pelo novo ca�.''''
ci Cameüer.

-,
- , • ...

rinense.

ouro.

__________________________.....___;,....._�����t.....�""'.!.:'?f.'-.::..'.:.. �;..::.�
.

..:..-.,-�.;;;.;:...,�.�;;;�;_,�,,·�::::"tQii_:_·f�;�t\·:·�..:__�� \;:,;.

,..

. .
.

VIAJOU ontem, par� cs

Estados Unidos, a Senhora
. Almirante Murilo . (Hllua)
Vasco do Valle Silva. Dona

Hllda, assistirá a operação
cirúrgica que. será subme
tida sua filha, Benhora
Jim (Helena' Maria) Ma

honey.

4. RE"VISTA Sul, no SeU

último número detaca na

Capa, Salete Chiaradia,
MISS Santa Catarina de
lmH. Destaca também urna

ótima reportagem do Colu
nista, da promoção das In
dustrias Pioneiras de Ba '.1

ta Catarina, que apresou
tei em junho j);,J, l�O QU'!
rêncla Palaee Hotel, CO,)

um banquete, ;::uando fj.
rum homenageadas. Agr>l
deço a. gentileza do Diretor

. da referida Revista, Dr
Ozías Guimarães

EVA ]\,rA:-;'IA dSQÓA
Miss Radar de Santa· Ca,
tarina de 1964, ontem, f·)i

t'. destacada no -'o GLOd(

FElVtININO, CO ..H um bo:li
to clichê, cuja H'genda dei>
taca a Festa da Garot.a Ru

dar, realizada no' Cluo
Doze de Agôsto.

P O N T O

D E

ENCONTRO t

CO�"

ANTUNES

SEVERO

P O N T O

D E
•

ENCONTRO t
ÀS 11,30
(HOMRIO
Hi\BITUAL)

�ÁDIO
GUARUJÁ

o Templo MormD�ff"� Oaklãnd e uml'
atração E�n CaJifoinia .. do· Nbrte

-BEGUIRAO amanhã; pa
ra .0 Rio .de Janeiro, ond
passarão uma' tempora�a
o Sr. e Sra. Professor ::;al

viu (Anita) Ouílnon Gon

. ; � '.

A ELEGANTE' Yara Pe •

drosa, esta conreõeronanc.o I
'

dOIS behssímos modelos (l .. �
I

debuantes Maria Ame.).' ,

Abdala e Janete Prate, q . ..\;
desnlarão día quinze )�JoIIqlube Doze de Agôsto.

. .

t., .

A dECORAÇÃO do nULO'
de Gula do' ciúbe Doze de i·
Agôsto, está sôbre a res

ponsabüídade do conheci
do

.

decrador Manoel Gar

bellottí;:
.

que apresentara
um bonito 'trabarho de ar

t� decoratíva,
.

,.

zaga.

, ESTIVERAM em, Jcínvíl

lc, 08 .Srs .. Dr, Volnei Cola'
ço ele Olivelta e Fér:nàu<!
Faria, onde partícíparam
de um: jantar intimo co111
o casal Dr. Paulo (Ivete)

Bornhauseú, ele; nomeado
Diretor da Carteira de Cré
dito do B:iIl�O do Brasü.'

APÓS. uma longa tem

porada na Guanabara, re:
tornou o Professor Nelson
Luiz Teixeira Nunes, Chefe

. do CCl'i111on1a1 do Palácio

do Governo.

A.MANHÃ, via] aná pau. ,

São Paulo, o jornalista. INarb�l Viléla, Diretor, 11 t'
Revista-- "IC" (lnclústría'� I

Comércio.)

ONTEM, o Clube Palnei- E POR falar em Revista.
ras, recepcionou as debu "IC", 110 seu próximo li -/tantes do Clube Doze de .m,ero sairá na Capa, a OI)

Agôsto com' um Coquitel. -níta Eva Maria Lisboa, --.�

Miss Radar de Santa Ca

tarina de 1964.
SEGUIU onte::tl', pe!�

Tac-Cruzeiro dó Sul, pan , O LIRA r. C.,
a Guanabara, o ,Cronist ." às 17 horas, reeepciona �a

Social de "A Gazeta", Gel' cOl}vidauos para um C['-
so Plamplona.. quiteI, qU$,ndo será assl'1! -

!

do o contrato da constrn

çã da pisGina.·

amanlll

O CRONIBTA Zilri Ma

chado, .
em atividades paií"

apresentar o, desfile da
debutantes do Clube Do-

O CLUBE "Doz!:, ele AgÔ3-
to. amanhã, com uma el�

gante "soirée" escolherá a

sua nova "Mjestade" q:.l8
.recebera. a faixa da Rai

nha . Carmem Rosa Caldas.

lI:e de Agôsto, no E'aHe fI

Gala, que será realÍzado n

dia q1l;inze prÓxhi1d�'
.

NO "AMEiuCA� BAR�
.. o DEPTO Soeial; elo ('",._.
tro Acadêmico, "Djalma
Moelman", . da

.

Faculdade l
. 'de Medicina, amanhã, pro-!
moverá t).ma reunião' dal1- I

çante.

.
NOVAMENTE circulando,

na
.

"IÚmcap" o Engenhel-
:pp :,pr. Cloones Ba3t.os, .

'LI,

Ii6§ldeneia do DER'ele Lx-.
jes, funç.Õ��"".Jlue. ,fl�Yr::.'::, .'

coJU muita' �-é.üciêúC1à .- iW
-

1

seu setor que' tive

OPo;:-1tuniclade de con11c�er.
I

EDITAL
Fi.cam eOnVlda(l(�' os· scnLul'cs COll�l'í

buinl.l:::> ui.nüxo reLacionaJo� a eOl11}xü'ccc
l'C)U c). t.��La Prefeitura,. para, P�1ganlento de
di\'idnrcJerent(�. ao impusto

.

,Predial e '1'e1'
I'ÍLOl'ü:d. (, c\'ilar a CObl'aJ1ÇB ,iujicidl:

NOME RUA
DGl'va'inCJ. 'Ahres General Bitlencoul't
Dorvalina F. Emnos - Carvoeira
Doryalisio Silvano lVlartins - Caeira
Schmidt, 1o a�dar
Drogatia . e F: Catal'inense S.A. _.- .F'eIipç
Dotalicio.A. PereiTa. -'- :Tomaz J. dos Sànt�E
Douglas de. lV1: de Mesquita -_ Esteve:.:.
Junior
Dtdcc. Mr.lngrich - RtJ,i Barbosa, ·12
I,' C'! l' "". •

�ll).CC ·ca WJ. SIlva -,-- Bento Gonçalves
Dulcina nibeiro -- Morro do Mocotó
Dulcineia: Cardcso Bittencout _ José de

.

Alencar

DI.,IHe Rodolfo - ,Tc.roni,mo· J. Dias
Dultavio l\larcitmo' ela Silva -.

- São VicentE
de Paula . �. \

Dlllvt1 João Ferreira - lVlol':l'o do Antão
.Es. 'C. Caiçara� - 33]�·1

G
.

Eci.iia 'Cunha -Levecki - ROll1�a]do de Ba1'-'
l'OS.

Ed:cltrudcs E. Nascim�nto -_ Santana

Edg�lr,Lopcs'Silvu i-- Ge,hiliÇ) Val�gàs
Edgar l{arnr>cké Pordra - 'J oaquim Costé'
EéJ2ur ue Oliveirá -r José Boiteaüx

-, Junho de 196-1

Os EUloo Vietnam do: 'Df. refnrC3
suas defesas. para ': '·p�frf ntH r

Ataque. olganizadu .por' COlunistas
SA1GON, -- ,,':orç�s mllt-: Maxwell Tay:.or., ,., .í.na

tares dos Estados Unidos e O oneie do Oovêrno :(c·
.

sessão do aabine�;,: QUl' du-
do Vietnam do Sul retorça- Víetnarn do Sul, General rou oito 110ms f�::�I.L1(:Ü,L manteve com KÜ�íl)j J

raro suas defesas para en- Nguyen Khanh, ·j2p,)ls ue que seu Governo ay',;a:l
rrontar qualquer ataque do uma entrevista. �')':>1 o Em- flrrne' reacào .. ) , ,ayéui:
Vietnam do Norte ou <1'1 baíxador norte .. :+m(,ric�uQ; dos Estados Un.do.s . DI.l-

China comunista, corno

Iresultado da crise no�olf()
de 'I'onkin, anunci?l!:-se �n-!
tem nesta capital. Os m-,
.Iormantes acresceutara.u

que parece' iminente a 01'"
ganizaçâo de um- coman �,�.

unifícado, semelhante ao

criado na Coréia do S 1

durante a guerra corean.,

Foram canceladas tódas as

licenças aos 16.300 soldadcs
norte-americanos no V ie:..

Ilum do Sul, e :JS ({ue IW;; -
-

Lencem à prirneira �. S\.:

gunda região ao Nortf:) �C).

ram limitados a suas h::t.BCS :

em um estado de alerta:, e5.
tra-oficial. Ordeas elUa:1n�'

das desta capital colo :::.

ram as cinco divisões vi'et·

nami.ste.s naguelas regi�':>

prontas para o combat,�

SEIS AVIÕES ..

O.' EUA enviaram 3,;',;
aviões a jato I'�-102 par í

de OkirH�.\·\ aJ r.. L;.(d., t;t!, �

frente a 'qualcjut:!' aL'q�.cl
do VicLnálll C.O N;)rLe� "';6,
apareiho::; foram postos. ('l:l!

.

"lerViçO de alerta- du:mlt.�

24 homs. O comandante Lh

csqL::1t:rLha, l'enellte-(.;a

ronel Carnett D. Puge. (11;,;

se' qu� os ayi6es' con,dú:c.Iall
apenal3 projeteis H:..it,! n/'
rcos pa'ra a. deú\s8.· ':li)

. Viee
,��a1]l do Sut· Esta. ú·3. pri
f1ncim , veg que aviões·

.

'j'a to norte-americanos es·

: tacibífai'ti e1J,1 ,!Sflig'�:J.
> \

APOIO DO VlETIJA1II

DÓ SU!..

Oakland, Califon�ta (SÜ:l)
O d<'ci.nw quilho templo na

hi.stória da Igreja. de Jesus
Crist,o

.

dOs Santos dos mti
mos Dias, (Mótll'loli) está
0111 J'EI;e final; nesta, eidade
o 1í1d.o ih Baia desde Sfl.o
Francisco.
O ponto de vista dos con·

dut.ores nas autopistas' na'

7Glla da Baia, e dos lT''1ri
nheiros que paSSf!,m embai
xo do Golden Gato (Portão
DO'.tr:ldo.l, se avista o Tem

iJl0 Mórmon de Oakland
üom seus 1nUJ'OS de granito
ohm terminado' com cinco
t01Tes douradas, já está com

pleta.
!\. pri.meira Presidência da

Igreja l\..:Iórmon estabeleceu
os serviços de dedicação pOr
1'80 os dias de 17, 18 e 19 ele'

Novembro. O edifício estará
aberto para todo o público
(.).csde 5 de Outubro à 24.

O Pl'csidente do Teni.plo;· Del
bert li'. Wright e seus conse·

lheiros, Bernerd H. Schelle'r
.

e R.obert E. L. Keimet, ei·
pe;lum a tenÍlinaçí1.o da obra

o(�upando já suas depe"dén·
eias neste edifício sagrado.
Os prepaTativos fjnois es·

tão sendo efetuados para a

colocação de tapét.es cjlfe
tê!"), Um jôgo de painéis már
moro italiano na dependên·
cia cejestial.· Há tanrbélh
p,Únéis ( .... 11oicluras de' ma·
clei.rà sul americanas qu'e se i ,

ornam à. beleza do salão. .

A Igreja M:ó'rinan, ao mes-
.

mo tempo dirige um prog,!."a-
.

1118. de edificação 'de capel
sa sendo que atualmente 1m
5uO edifícios clêste tipo em

construção. Q ·Templo Mór

mon de Oakland, o décilho

quinto construid<? pela Igre·
ii; (l.esde Sllll. r8�;tauraçúo,
p'·xlo 57 l1'.\ctros de leste' u
oeste por 3:j metros de íl01;'

.

'te a. sut: A torre central tern
lle u.llur2. e n.

outras meno,res mendem 2U

metros, As torres estão 1'e

(!obeÚa:; �ie finas'Jà.'tninas de

m

; -,

uuc .

.liIr:.ba·l),a.:ior . 'liaylol.· intor-,
ruou o G;l'::�fe 'do Glh ílrn')
vietnamita sóbre- as d,�ci-

'Johson e o ataque (J(\ [�';i.

ação norte americana·' a
objetivos do Vletnam j'J

Norte.
----_.•._�.:._-,-.,_._-,_.---'�'--

........._ ..__ , " -.0 .� �._ ..__ _
,
_ •. •

e�j�u-lFOs já aorovados em Assemb'éia que
::cgen;c (,;sÚ.1 11O\'"l entidade, seguindo-se a- I

.

p'�r 2':" acalorados debates
.
a eleição de tum

(t,rrE:.oria provisória que terá seu mandate
até a segunda quinzena de dezembro quan
do ·(�ntã.o será eleita nova diretoria que rege
Ii;, o Cube por· um .ano.

,

N:à pri�eiradiretoria eleita na no�te dJ .

quar.a-Ieira 1"h assada encontram-se os. no-

1:i'.es dos �e'guiiües univel.'sitários:
.

Pl�:'" 1 'r> _._- Ti'u'C·.1··c1e.s R.l·bel·l·O
.
.. t. ....cnc .. , .ü • _

,

Clube U�iversitáric Lageanol
.
Soubemos que,

H:�:;a]iiou-se dia 29 p/passadó na- Chur
rascaria Gruta Lageana, sita à

-

rua Herc'Iic.
Luz na cidade de Lages; um jantar 'de C0I1-'

fraternização entre os Universitários
.

de.
. Lages oue estudam nas mais diversas Uni-.
\Tc;l'sHiades do nais e dos ODe lá i'E'sU�m I )'('
presentam. a F-acuIdade cl;� Ciêncics 'Econ�r�:1'
("as" e Contábeis. Ci·

éncJas
.

Econômicas
.

'

.

O aconteciment� correU dentro de�L:Ir:�� Vice·rres.
clima de cordialidade e coleguismo se.brio Que dicina
na oportunidade fizel�am uso da palavr(;\ ��_. 10 Secretário - Fernando Freitas
rios' oradores que enaltec�ram esta beHssirnc' Ciências '�onÔmicas
iniei::üiv�: su� generis no B�asil. . 2° Secretário - G.:adys S2h2úkei--

O Clube Universitário Lageal10 foi fl.i;D Filosofia. Id;;;:do üesta cidade no dia 7 de màrço de 1964,·
. .1o:r�soureiro'- Ad�lson Fernandes -I

eom u finalidade de elevar o nível soda!',. cu'\ EngenharIa.. ..
i

�ural e recreativo dcs universitáriós e da ser. .

.

< 2°, T�soureiro lone Lohmann
i i ;-,' <·1

ciedade,lageana.
. Farmácia.

.

Lages conta atualmente com a prOXil1.�â' Orador Oficial - 0di�on Vieira de
da mente 273 Universitários que, em outra� Luz"7-:Qireito. 1
plagas vâo aqquirir � saber para a vida pro- . L\Aiairetotia �mpossada já reun�u:se pe-

,

fissioD..al fl:lt�ra. Mister se fazia um; Clt!bf _la primeira vêz àfim de traçar planos para C
para mür a clás�e quer quaúdo estejam em fut.�ro. Pretende oferecer à comuniJade la·
peri9dQ·de férias quer cs que !á permanece:n? �'g�ana, p'rogl�arnas de cultura; de arte e es� .

A idéia' da fundaçâo partiu do estv.d�I11" ".pohes.,
.

te de.t'dlteito �uÍSt B-a-rceHos do P.rado que if'2:t ".:. Quererru;s nós congTafularmo-nos corr

com que esta .idéia tomasse vulto e contagio: os' i.miver:sitários de Lages e ao idealizad-::'r
a�se !lOS demai,s UIüversitárÍos ·.].i·hm; de La- enviamos as nossas felicitações e os votos dt
ge� e'. aos ql:l?' lá residem. Peunídos esÍivet;i:im qu.e consIga a 'verd�d�ira uniãô entre a clás·
.87 universitários. Na ocasião forrou lidos' O!· se �culüi e' estudiosa dá Princesa da Serra

. ., .

" /, i '.

•

Hélio Maliverne Me-

: l'

-�----..------�--------�----------�.

�'.'
'

"

. ,� .

1":',.

I

(
.

IM.PRESSORA
I

ÊLD ':f',
,',

..

i.

desenhos

clic;hê$
folhetos - católooos

\

cartazes e cQrimbos
i.mpreslos em oerol

popeloriQ

) .:
; :.

A IMPR:ESSORÀ MOD�u) '�..uj �Od9�'·� r.êu�$os
e � neeessóri.ó ,.xperiineio pqra Oóro�tii i'�p... '

o

moximo em quolquer ser.içe· do fOmo; ,

.

. "'

•

Trabalho idôneo e perfl!ito;!m: qv;, '(.P� êOnljór�'
" .�

\. "

.

.." � -'

. IMPRESSORA MOOEI..O
ot

. O.RIVALDo STUART. '<iIÁ •

RUÀ DEODORO NI �"':A 't

fONE 2:517-F.LORIANÓPOLIS
�

" ,"
j •

� l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A Süssen M�qu�as eon
. guíu o' que era considera-
40 impossível: fabrteação

de eílínc, �� ·...a�1elados pa
ra trens de estiravem de

máquinas texteís _ Expol'-

Fidel com V,efnam do Norte
MIAMI,'6 (OE) - A rádio deHavana

. '. ..' . ,

captada ·em Miami, transmitiu dee.ara õ.. s

do primeiro ministro. Fidel Castro e do Pre
sidente Dórticos Torrado, exortando cs po
vos do mundo a deter a mão agressora e ·l..rl
minosa do Govêrno dos Estados Unidos.

Cube 15 de Novembro
o Departamento Feminino do Clube 1:

. deNovembro promoverá sábado dia 8·gran
diosa NOITE DAS ACACIAS DOURADAS
com início às 22 horas.

.
Mesas à venda na Gráfica 43 SIA.

InsUfufo de Aposentadoria e Pensões
dos Empregados em Transportes e

Cargas De�'egacia' 'Estadua'l de Santa
.

Catarina
EdHal de Concorrência Púhlica

LIRA TENIS ClUB·E

tação para, õ.�inanha eom
prova: conseguido índice
técnico de. aceítação íntec
nacional _ Capacidade o�
rabrícaçâo que pode aten
der ao' mercado

"

nacíonal,
sul-amerícano e até ínter
nacional - Alcançadas to
das' as metas em oito anos

de trabalho - Indice c.e

nacionalização já atíngíu
80% _; Maiores consumido
res: fabricantes de filató
rios' e reforma de máqui
nas antigas.

x X :x

A SÜSSEN lVIAQUIN.AS
está .exportando os prímeí
ros lotes de cílíndros ca

ne'ados para a .'Spindelfi.'.
brlk Süssen, da Alemanha,
a maior e' me'hor fábrica
de éomponeotes .para má

qui-as texteís dom undo. A

exportação para um dos

'., lt ! I h 'dA..! �

�."t.:\.a

Lona de fre108
- �'10 malll nú aprovelt"
..ueo�. as",· Lu�a.

f'-tUI 8au�v... . la, Íl.j'\I"
1i'.f.n.'REJ·p

países mais adiantados no tapricação de. fusos, ,,)'le

campo tecnológico, de-no 's- prosseguiu em 1958, "U:'.;

tia que' a indústria nacío- .

)
acrescentando-se à linna

nal _ apesar ue P\!lu�v8
•.

: díversas peças para a par
anos de atividade""":' conse- te inferior do filat"lrio.
guíu índíee técnico de �- .;. �. 1959. a süssen :;a
provação ínternacíonal. E f.abricava a part·e ·inferir.r
é ainda. a PleJ�or índícaçao- ) do. filatório completa .::!, nos
de que já iguala ou talvez ' dOIS anos seguintes, Ji".'),[
supera a estrangeira.' cou-se à amp'ía-ão 'i'}s,,�

programa."Em 1962 iniciou
a produção de suportes �

acionamento para trens dd
estírazem para - em 1963

. e 1964 - fabrica; cilindres
canelados para trens do
estiragem de rílatóríos, n!a'
<çcroqueíros e passadores.

A SÜSSEN MAQUINAS.·
que desde 1957 dedica-se à

fabrícaçâo de componentes
para. máquinas de ríação..
está em condições de aten
der à 'demanda do merca

do nacíonal, 'sul-america
no e de outros 'países. '_'\.

pare.hou-se não apenas
para

.

oferecer' qualidade,
mss '!"Iara auxiliar especial
mente a indúst'r�a textil na
cional em todos os

.

seus
problemas ·de· reaparelha-
mento·e expansão.

.

Em oito anos de 'ativida
des no Brasil, a Stl.sse:'1
conseguiu o -que era consi
derado pràticamente ím

.

possrvel a fabricaçã.o d0S
ci'jnnr0s canell:U'I(lS no trem J

. de estiragem. Em máquinas
texteis essa peça' é funda
mental, _porque de sua qua
lidade depende o frio pro-
duzido.

.

o 'cilindro' c!,U\êlado é a

mais importante parte do
trem de e.stiragem do filo

tório, das maçoroqueiras e

dos passador�s. Aléni 1e

suporte, braçOs, rolos de

preSs�o. e acionamento, c�
da trem de estiragem tem

.

de u;na a três_ ,fileiras d�
�i@d.r.,Qs,{�n.e:ados . .J! �ll
de cilindros .cordonet (re
'cartllhado) .

.As norm.(:l.S técnicas lp
ternacionais exigem alt.a

precisãó na í-àpric:ação: nu
ma' peça de. -aproximada
me.p.té 60 Cn]: a �xceritrici
dade máxima tolerada é de

0,03 mm. A superfície tem
de ser perfeita nos man

cais, ,tratàda terlnicameI;ite
de m.a:neirá .' especiál e 9.

canelação não l>odé api�
sel1iar r�bàt�� .

Tánt3. pre
Ctilaó: só .e ctJ.nsegufda c��iÍ1
'aparelhos' uitrâ..,sênsivl-:is,

. que' régistráili.·,à,S .míni�is
" çl1�etenÇas . �ó déSetnpe��-
:·ménro. "

Além dos �iliridros caile
:i:actos. a Süssen fabrtca' ou
t� peçj1s (entre elas o

fuso de rOlamento) utiliza
das· tanto por fabricant.es
de ftlatérios novos como ra
modernização de máqUinas

. antigas_

.PRQG1t4.M4. DE.
FABRICAÇAO

A SÜSSEN. MAQUINAS
foi fund.a:da em nevembro
de 19"6, lJ,as só em m?-r'fO
de 1957 ipiciou a produção.
Sua primeira meta fei á.

.;::�
-

?'
..� �:",

i�i TOYOTA DO SRÀSIL S:'A. IND. -E COM:'
0)"04 00 .,.....

_�' _

'

@ Produção e Econõmia
�speClalmente projetado e cons�ruido para trabaJ1u!.r com: posbante mo�or Diesel "Mercedes Bens .... de' 7:8 ap" o :U�,
tário '.rOYOTA BANDEIRANTE é o veículo. ideal para a atualidade' brasileira! De. fa.to. super-reforçado" Qferecendo
�xcelente desempenho e utilizando combustível de .

baixt t.'usto, o robusto Utilitário TOYOTA Bandeirante apresenta
coma impo'rtani.e elemento para o aUmento da urodutiVidaoe agrícola, com muito ÍIlalS economip,t

Vá conhecer ainda hoje a famosa linb& .d,. ,!eícu1os .� óleo Doics"ll n:J Revendedor Auto.rizado
.

Rua Fulvio Aduci, 597

Chamarnqs aI atenção dos interessadm CASA DO� l-REIO:
para o EDITAL DE CONCORRÊNCIA'PU
BLICA para .execução de' 'SERVIÇOS '1?F
.LIMPEZA, CO�SERVAÇÃO E R�PARO�
pub!icado no DIÁRIO OFICIAL DÚ ESTA,· 'F I'

.

DO N° 7,610, ediçãocdo dia 3 de Agôsto, cor ',' a.eceu ,O "

'rente, as fls. 15/16.-·,�·J ",�'
-' -' .�<--

•.

:.
".,�

M.n:slro 'ââ
... � ....

A Conrrência será realizada no- dia 1;
de Aaôsto, às 18 horas, no Gabinete do De:€ Economia da
gado EstaduaL

.
.

A
.

. t'·.

Florianó1=olis, 4 de· Agil'sto de 1964 rgen �na
. .

M 2 9' B AIRES o MinistroDinah Lucy' de . Abreu - '. 7 5·
da Economi��a Argentina..'Almoxarife Eug.ênio Blonco falecell on-

Walter Mello _. 2863 tem nesta. capital, 'aos 71

anos, em' cOnsequencia de
Diretor Administração Geral um ataqüe éardiaco� 'Blân

ci>. era um. dos líderes màis
influentes nQ áàbiriete do·

fresicÍente
.

Arturo 1ll4t.e

COMUNICAÇÃO éstava carreg�do elo plano

. A 'DI'retor'I'a d'" L'.�""a' :FT',��., Clú.'b.;e. tem 8 q]linqúenal de. déseI;lvo�vi
u ,.,.., ,�'";J,,L,OO mento; que tem Por. fiJ;n

sa,tisfação de comuniçar àos'�is,
.... iíltQS �sso,c.'üt- equilibrar às finanças '. 'a.t;-

h . gentir.as .dentrt') de três
dos que, dia 8 do corrente; sábado, ás ·17 c-

e aumentar a receita:. da.

ras, será assinado contrato para a' const.ruçãc nação numa média de cin-

da .
PIsciNA DO URA, ocasião e� .que seá :r:::ri�6����:is f:=

oferecido um coquetel ás autoridades e. � im- ções d�. Ministra das 1<'1-

fal d 'ta nanças .

no Govêrno do
Prensa a a escl'l ..

Presidente provisório A-

Comunicamó�. também, que ú empreen· ramburu e foi muito a'pla�'.-

dimento estará a cargo .. da firma PAULO C dido por ter conseguido
. .

.

.

equilibrar o orçamento tio
WENDHAUSEN ENGENHARIA E CONS- Pais em 1956-57. 'Funcio-

TRUÇÃO.
Fpolis, 4 de agôsto de 1.964.

,A DIRETORIA

..

nários governamentais' di3-
seram que a morte .'te

Blanco poderá afetar o

rumo do Govêrno,'

; '�:"� r,�.���'>:\'.�'�:'�", ,', ',I .'�" :"',

TÓQUIO, 6 (OE)-'.. A1gu�as,..:"��#(�'" /'. o,,:

nas de Populares concentra:am-se ''::ôefrqrtíé ....;-......-,,-.-,.......;----------�--.....;_-
a embaixada norte-ameriéànà� .:. p�t�.�c : ':-.,-'.-.�------------------"!".-
contra a agressão ao Viebiatil:�N,'ó���:�':>.:7" .':"p

'.

Aos gri:os, pediam.aós,:t��á���:;J:!ft.�<l�s·< ."

e
,.

'"

o to.'.". S.'que ch:ixasscm aquela N:�9�Q::�m�;�!...,:��t;;' ; j.

diatamenté 'policiais fLeráín·;c�ilf�4e·��\i::"i··:�.��!!!!!�=-_:'��___':-.�..-............�
massa l=opular deixassém:�o)#l;·:.!;�Vi:t�#���... "LUIZ ti,__
assim, maiores CÓnSeqUê��;:; {�;,:1t;�tt ; < (Õ iuô li A L'JA =���:�o��-,;=���o,�

.
.' ,.,: ",,", -. :"""<�;·:"�:'/",.;P:"·�l���,�aó 'chegai na- mortes. Le )ra animais pe·

CINE RONDA,":
'

..

' -"d '.' :'; .. ,'.> \: : ,·.qUt}ie.,:v.�l.1e: :V�!'uejéUl�� e .ao rigosos, como as cobras,

C. R. PRESENTE'A.O CqR
. �tr:i\0��i?Ji��=':;:\,'���;·�,'��;:r;',;;������· ·�d·Ualn�nl·lf�vl:csOatad·�a�sa,ZiL�oesmsb�r:a��teO'�d�O":O:. ,... .,' ,. '

•. e .• ".'iI'-!, �""""�'''l''':� " .. ·,:;tl ....� .. av::; '-'doU"'.\)", .li"," d>!,)
$0 DE, CINE1'viA PROMO-' me�o :.' ·'à�':'pr.ºll.!tt����\�;:1ri':-·.::\�� tt�,i·,i.';ii;p,-,;· a.;!';;'�., ae"e u1al que .está ligado ao rio,
VIDO PELA U. S. C., . centivo ��os!;f1<'nO�â;,:.getação .. :;·t�;. I·;.ilcaJ.j o .lliCd.0: Ud dOd.

.. e isso impede o brusqwmse
.PARTE. IV: O CINEMA de cíneás4is..;·· .... 'f.:'., ... _'::P.i:�.;.u..;. úU �U1U·ülCl.<;J.0; es-'

BRASILEIRO -

.' II, ....
' '!"'�;' '.,/:,�·'" :� l cia�.J.a!luu �dLlS.LeiGo: .;; ,,�l.L.,

No dia 24·7 foi realizada a. "Vidâs Sê��,,:;� ,,ii:>eUs e V�í se� a:�w!'; ,

útima aula dQ curso de ci- o Diábo :riá. :r�l-r�
;

.
do '!�í� .

:.I:!.: . Lt)! 1:1:11. l'faquele bonito
nema ministrada pelo prof. sao. provas de .b'9sso

.

:f;iSljfi'. ióciu que' aj,llieCJ.(;l �m Vlsao
Paulo Emílio que versou glllgancib os, d���, da. >gl6- . pW!Ui'airJ.il;a du Cl.!LO on",e se

sóbre o cinema' brasileiro ria Elogiou· FPoliS� po'r.. �ter .lQcaliza. hOJe uma oem !!,e.,
e havendo logo após a exibi· sido a pioneira -e�:'�r.ealtz�r_'. r_nartlOa (,;a),lela Evangdica,
ção do filme "Vidas Sêcas" um festival do. nosso ,Clne->" ali se IDlCWÚ a o';)ra u,-, b_e·

aue será tratado na Parte :qla Novo, . na 'fas�" e�, ,���.' çãb de uma Cid�de. 'VigO ll.
v. estava 'na:,fase ,.de sua formá' dade e Justiflco·.ue PUf' W' mil soldados gre:;os, n.. fa,

ção e na' quà.l" ·nâo'·se. acre; do aquilo que sua ro�a masa retirada comaniada
O cinema brasileiro é' a

.

ditava .qUe tritm(asse. :
.

. gente" fez em' pou J ,.

umca. coisa que ainda está "

' cem 'anos.
sujeita a altos e baixos .se Na minha �pÍIÚão _uni dos 'RefiTo-me' a Br;,,:
não forem tomadas provi- pontos q}le· devemqs : ac'abar qúanao (;.5crevo 'algo
dências por nossos gover· com urgência é: '1:);1' i;nf}�:ric.1A .'

essa Cidao.e, sou forçado a

nantes. afim, de difundi·lo e estrangeira.tml .n�, ct.#t .

mergú1har os tipos de.:mínha
ma e .��.� '�P.t�u��,s' ·.lÍíaQ.úina. nas

'

..guas �renes
que vêm deSvalorIZar nOSSós do riózinho que a 'banha, r.)
cjnea,st� qi);e',�iu .�!$.�" 'bol'dan'do ti rastro longit:l
pacidade .4ó, q�é '�S$es' u:r;-su. d� d.é 'lua: çue o separa
padores'que .exp.lor�;.ar,biôa. .

em ,dois 'lados bons, como só ,\ Más 0, brusquense sabe
fé :de. n�à.' gentk, .Pêv,emÓs . acóóteoe: à.S 'coisas boas. bem o que o rio lhe repre·
d�r �ce.'a iWsQI> 'd�e_-. ..,e noit .; qua-ndo r- chr senta. Sabe que é fonia de
tas que estão '�o: ·Di�tra ' riúriés· d�' . fábric:ls . ;. 7am trabalho, que é fonte de
.d� suas �iai$ ��pa;c��es. de ittine:;ar, ou qua�do à. .

fertilidade do solo e que is
. "

.
. ..'. ':. " i' .'

.. , própria rióite .

se ei1carre- so representa sobrevive:lcirt
.

Prova, a 'i.S�Q,: .é":·<lf,1�, .. :fi§1�Si . 'ga. dll ocultar a' fe J.ça ne· S'1mples::!1e .te n;:-_'J lhe (iQ

feitqs< E)x:n:'.,.�p'rQ,E;l�ç.�Q: .� "'gtá dás fáLicas. -!ue ainda atenção porque vê nar ne!e
passl( de: ��s ::cóm�tc�l$. \ trabalham; , quandô os ·pe· CUl'SO dágua a figura t� si('a,
sem a .mínfuil,j-.a.rt;e",e .,��e,na .' ::;ádôg ',caminhões ,repousám da calamidade pÚblica,!". en
4a· dá;�ô:ê����':����h.���.o�:·�.,·�os:·�á,lp'{)es; quan\lo a ípró· ch�nte·. I

. enqtj.&pto ·noss.tlsi. f��,e.S "�,Dl.· .'pija gente' reJ)ousa, . não há . Temeroso, o homem' che.
alea�çand!i), _'s�çe.�s,�,�.e� .:w- .::.n):ê!hdr 'luga.r p,.·a 'se éstar

.

gou ao ponto de vielentá·:o
do muntio;· ;' ""·.;":"ê"r; !"":"(kdí.Ut�·sôbre'a ponte de con- Fizeram·lhe a tal retifica·:,5_o
.• DeyéfQ�s '�t�,\;:libti:�OS��Q:i': �r�tói' vendo'a lua s� e�pre, a, fim de prevenir nevas ala·
c�e:ma' e: a ,P.tov&.j -qesta, '�lF" gwçar; daqUela' forma am- gações.
maçãGl 'Os que estiY�l1lm· p� pla;"sôbre a� 'águ;:_s que' cor· Mas'o rib não perdeu na

sente! ao· mll:sq puderaIA ver', rem ma:I1sas-' a, - �minho do . da de sua belez'i. Posfe"ue
'''V'd S· """ �.-.'AerãQ· ;; ,

em I. as' epas, "':�,
. ·ve,tn!1'\\J':.;.,·)_.')_ '.,' � manso, ,cumprindo a m'<;são

d
.

f- xib':d r,\-l" -'''1;., " J .,.'1: .. < .' ,

Mostrou·nos os resultados, <qu<m, Q
.

aqm f or •..� Il O 'if;;,'��ã,�toJ)flisqu;ênsé; na..,�,�;;- i qlle lo, -.ho:r:';en'i lhe 'CO'1t�OU
!J.veriguados· pela comlssao' com o" f�e_ ·de·Pl�Ubel � . ta; c41pandO-as pelas cal'!l.��;.i1�m.il;'cJ�: .�*;�W3-b.\}��l(�trS 1. �fa·
de inquérito, instituida pa- cha.", Deus e 9 Pla.t>P; h� . dades, de; que 'tem

. �ido Vlt�,�Z'$' �dam:i�l$; lVà'}.é"'�rtQ 'jl1"l
ra ,firmar o éinema �1acional Terr.a,�o' .SOl�'! .

; ,; ma,. passl;t pelo .local. e faz' mOc1e1'no narque IAA�� '.l.'ial
diante de nossas autorida-- :PróX!II!O . .p.�e:rQ: .. ·'P..arte· P.6' 'conta q�e .. nada existe; . E Ji:stá lá. cnnlO Ih,tn::lnlll
des, para q'ue não morra � Y- ....... Nosso coptentázi,Q SQ- . n!3rn.,1) rio, nem a lua, nem. a atração turística. cas.arJ.do
que agora nasceu.

í'
bre' Vidas SêcaS;. . .í,iít��iÍ'f;er.énposta pelos do's. com a lu'l. ê"Y'l Íl0ite. 'fr': de

Um exemplar�, ficará para
..

: .

:
'

.. , ,i.. ,,1";'.r..,... /,c ..... cer""'ilU, j.'ccon:!.;:.,-se julho. e. ,!.(e1:ando poesí�, em

V.S.C. :pi�'a:�' ii�", 'ã;'·'':''ÕonsulÜl,'- Jori� ll.Qbed.Q, SítÇ�'éS.i s eUé�l_entes. dos qua,· sua l?aist�m româ,ntica.
. ,�<

,,:.�,;l:&', ·;.�$.�.tj;,";;4:·.;"".,�{:�.'{i�·�· .. ·_,_·_.;i

N�sse processode expan
são, a Süssen 'Máquina3
cuidou também de utilizar

'�cada vez mais' na f?�rica
ção de componentes para
máquinas texteís, produt JS

.

nacíonaís. E roí consegui
do, à medida que os anos.'
'passavam, um melhor índí
ce de nacío .....alízação:

1957 _ 12%
1958 _ 20-%
1959 _ 37%
1960 _ 40%
1.961 _. 40%
1962 ...:_ 5('%
1963 - 65%
1964 - 80 %

dar-lhe opóio.
Os filmes virgens que. com

pramos cust� mais caro do

que os ·filmes já, prontos
que são aqui' exibidos. Os
filmes estrangeiros tem eil-.

trada livre no Brasil, coisa

que não acontece em outros.

países com relações a filo
mes estrangeiros.

Nosso cinema t3ve épOca
de progresso e de decadên
cia. .l\gora atravessamos u
ma fase dE) progresso; a

maior que já tivemos. E'

preciso não deixar escapar
está oportunidade de proje
tarmo·nos no cenário mun

dial. No últimó festival d!3
CANNES demos uma amos·

tra disto.

s. AI
Rua F"Upe Schmidt, 33

Telefones - 2576:;.e 6!l93

li'lo:ian6;polis -. . Estreito
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QlhQ�' ":J���t�s� :hQ.:,G.�u. " É �:â .presenço . Familiar dó Convair da
, .... � ,f' .". 7 ',', ..

,. �. , .' ;, "", '".� , .. , "

' ,'.' "

l'op,�Ç��ií9:' ,Vem . �:' 'Flb_riqn6Po�is -todos os dias (coisa que
"':-'�:·"'·,;,." .. ,),;,.�Ij.....�;· .• , ""'j�."":'�.';'�" •.. :....�::',� �"" ';' �' .

..... , 9l!b;-_os:'; l1Ç1o ,)07;$�l, .

;��; 'niêthor�s' horórioa. O Pescador usa a
.. ,

.. cçnÓ; ,Jc:ka:Ó ����h(j.::q'Hbmem de neg6c,os, O Convajr-Blmoto�
, P6�r�6)�:�.��nf6rt� :�)�6pjd�. YQ� sabJ<1? A Tac.'Cruzeiro vem

: héi'·:m�:i$..d�:��ó,;oh�<P9rà -66 .. Conclusão: Expenêncio, Rapidez e

.

"

�"f6�:�;��;'���;0nt1nu� preíéríndo o Toe- Cruzeiro.

�<;:'J��"C:.5.'..�;��y.,'.:Z)�' R;9 ,o O S u- L
o,!;'"".

FA}/lI LIAR

I ta..�;lít�.

,I(
'J

:j I
\I'
: �.,

"ele' encontrar en::::mto m�qui
lo que é vitalmente precioso
em sua Cidads.
O rio, com a inexprei.sivi

daele própria das coisas i
nanimadas nãe revela revnl·
ta pela indiferên;;a daqueles
que alimenta, e prossegue
e:n sua_. irreversivel 'peregri
'nação ao mar, como os dez

por Xenúfonte.
Continua vag2.:-l20 Pi') �ien·

temente, dia e noite, re� ,etin
do em suas águas as Joni
tas mansões' ribeirinhas que
se debruçam nas margens
pára �amorá·lo, menos in
dolentes à sua beleza que os

moradoties.

'.'"
,

'. ',._

.�".
, ,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Pela Ts'ça
;(f- '

�."
: 1

,
,

A equipe do Figueirense
eonquístou anteontem, uma
vitória de boa marca. Der
rotou o poderoso esquadrão
do Comerciário pela .con

tagem de 3 a 1, depois de
dominar tecnicamente to-.

��, do' o primeiro períoc'.o· .la
luta quando foi estabeleci
do o escore, para na etaoa
final plantar-se firme na.

Por or!) .... i.;:;,.,..:J,.. ..... ,.c...., ... � ., ...

Gre-�al, em disputa do
campeonato gaucho de ta-

"t�,ol 'que" Lei, , ,

P,Iacard em branco, esti\'e
ram presente ao maior clas
.sico do futebol sulin, inu-

o jogador Luizinho, qU8
;á EIefendeu o Barroso, .:1e

Itajaí, e que ha via se tra'��
ferid0 . para Santos, 8,ssinmJ
.compromisso com o Tuny
de JoinviJle.
o contrato de Luizinho

�om a equipe milio'1.aria da
'''Manchester'' já deu e!ltn.
·da·. na Federação para o

Icom'peti:mte registro.

\ ..

,:"
"

,', ;: .... : ).
meros . "olheit'olf'.do 1'ute
"01 brasHeiro..

.'

1 .

'Entre 'êles, destÍl.e.if.liios·o
.'

�
. � � ��.,,'..

'
..

"l.ome . do ,despórtista· �Ant.ô--
nio Fernanàés�; asaesóí- (iii.
direção' �:téÇn.i�S. d�·�·Satltos
Futebol. 'cijIpe' qd� fe..i�H��o
a', impren�ã ..�·, aft��
mbli que :mvia vlafâQo' â�
P6rto Alegt!e .ao i�tuito 'Ie'

��:N:Jssi;��d�J�����:�:' ��f�H'jo:t�zempata com M�neJa�H ... �
.r;,r "p�r�...,��:.�l�<.�ant�- . passa' a dividir liderança cQ·m

. .

.

t>ol;"ém; 'com(}' hóinem de
-;'.. ' <Metrop�1 e Barroso" ,

area que;" o' ''c}UP''l:: :(ié':Viia ..., .

I

Belmiro, n�SSitâ� Viá,:a,,)8'- "Jmn, pr�lio:' transferido de bertura do escore.

nas (> atácarÍte .

' !�iiZoi éx ''d�i:r:i:gb, pe�o .certame 1a Em face -do' 1" sultano

irtegra...t�!do,·�,ft;rÔpO't' ",j-e zona um,' foram adversá- acima a liderançe,' passa
. , .

.'. , .' ' rid.� ::�ariteontem; em Tuba- agora a ser dividida ent..eS. Ca'taima,' � :thftJJ.�,a:do ..... '. ,

"que atualimWfre"o "�eoIOred' 'rOO';·.o lider Hercílio Luz' E HErcílio Luz, Barror D. e Me-

jogad'or ,�"�e' "cohsâg.rQu .o lMi\nerad; ten\llo a pygna tr0pol, todos com 1�) pontos.
no futebol" �Ttl}ga...'VetiIe. p� ·!Sul-pr.êSa geral terml- perdidos, -segtlindo:se 'o

está fazétidoifattá :a�i éoti'-' na.-�dt), ,,�p.a;tada Sem!);- Ferro'viário, 'com 13.

JUnto.,do'S�:'.:�'·.·"'·' ,� '" -_J-�'úr""""';'le__"JI-on"""""'"anopol'-i1a-Í1o-'"morreu" ,-',e�-
· .':·qÚ�fllo (lua em 11ajaí estuca-so'a'

,,".,_ .çónstrucão de um hioorlromo
PROVA
AUTOMOBILISTICA

Está sendo estudado em

:B1umenau a possibilidade
de Sf:T desdobrada pelas
;suas principais. artérias,
uma',corrida automobilísti
.ca.

Há grande interesse nos

-círculos automo])ilísticos
blumenauense pela pro',a-
vel realização da prova.

CALITA UNICO
.cONTUNDIDO

LGlgo após a partida con -

.

tra o Avai a equipe <io Me

tropól apresent�l,'va' apenas
uma baixa, po.is somente o.

'ponteiro CaÜta apresentàVô.
leYe contusão mas que não

chega a preocupar. a dire

çãe médica da equipe,

W.ALDEMAR THIAGO
ROUBADO

� conhecido õesportist9.
Waldemar Thiago, tantas
'Yêzes campeão cat:}rienense
de 'Pedestrianismo, teve,. ng,
-tarde de sábado., roubado a

sua bicicleta, quando se

�trava no estádio do
Gre�111o Éspciiti-iJQ Olímplcl\'

. .\,�

A parÚda'�iStosa: intei
rourÚcipal a pdnéipio. iixada
para à tar,de de sábado em

.

Blumenau, entre as �ciuipes
juvenis do MaTeílio. .Dias e

do Olímpico, .foi' transferI;'
da paJ,"a o,uLr.a; ,op0rtunida"
de.

.

·OLIMP1CO .MAIS
UM ANO

A ,eCillUipe. ,do Grê,mio Es.
portivo O.lím,piG(i), .est8.J.-á
comemora:ndo' maJS ,um a..

niversárie em 11lleadoS do
mês c0rrente, -devendo .:Reg...
ta ,oportUnidade reall4zar
uma 1Il1'I,t1;ida mtereS,ta!íl.'lil.]
amistosa.
Um �de ,clube/Ge .Sã&

, Pau.J.o _ã sende .B�m.dal·e
para ;se .exibir.em Blume"
nau.

NEY HUBENER
É ,CANDIIllA'TO

\

O climbedldo 1esoortist'3.
Ney W.allnÓr· lIIubener $er'l

I

mesmo lO :c8lldddato a elei-
ção para Q cargo, de�.

.
dente da�.jii6�./Ve.
l'a e 'M�tor" 8aâta.,�ta
rina. 19'm 'g!Iapo 4e ....,.tas

.

da vE"la em � 1I'I��l1s
apop,tarã.o 'o 'N)jne �o d�s
tacado homem

..

'

esporte, i 'Plfra eo

��1to.
.

,'[.,:.
-

DS.�HORES,
A arbitr8igem es";eve a

cargo dp sr. Abílio Tomás,
.

da Liga Atlética, re�iã· Mi-

REDATOR·
Pedro Paulo Machado

.

COLABORADORES ESPECIAIS
MAl:mY BORGES -' GILBERTO NAHAS

.

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
. /

RUl L0l30.-'- MUJ'fON F. A'VILA _. ORILDO LISBOA

I '.' MARIO INACIO COELHO - DÉCIO'BORTOLUZZ'I
.

·ABÉI..ARDO ABRAHAM-_... _....

LausánIie, Suies. - '1'0-
ma;n.do por base a 'Sl1ge':l
t'ií.o 'da -C'o"1iederÀção Bra

sH�ira d� nés.T)ortos :...... �e�
't

. " ,

para;ç50. ,dos concorrentes
DOr plocp's .

·coy,t:i:r>entals e

�a'be1a
.

dlr1gidà !'o sentido
de 'evitar 'que uaísps .do
meSmo

-

Qio�o
.

se 'e'jininem
na· primeira r.odada

.

-'-'- . .1

'Fedér�ção Int.ernaciol1al de
'Futebol' (F!F'A)

,

pI:ocedeu
oniem, no Caste'o' de Vidy,
ao·sorteio ·para ,os jogos d�
oitavas de fi."aI ,do Torneio
Olimpi�o' de. Tóquio, a se

rem reàli2'ados entre 11 e

10 dê outubro.
'

As quartlls
de, final, re:unindo os' dois

pa'í�es clàssificados' de cada

grupo,' serão efetl}adas
.

'10

dia 18-,· ficando as semifi-
.

nais para o dia 20 e a fi

nal bem como. a d�cjsão
para terceivo e quarto !a
gares no dia 2�.

O SORTEIO
De acôrdo. Com o resul

tad0 do sorteio, os quatro
grupos foram assim distri
byídos:

O'�[mpiadas de Tóquio:,Brasil' .éo;nse�,

gu.i1fboa chave no sorteio de futehol
. e figura .entre ,os 'favorites

Gr.upo A:- Álemll"ha,
Iriío, ·Máxicó e' ROr>1ênia' .

Gnp.O "'R
.

- � Iuqos1ávia,
Cor6j'a do Norte� .Huu,:r!a
e Marrocos.
·OrU1;)O .6 - 'T'che�o-E:s-

10v4rpii.a, Cn't"óia do S'11,
Brasil. e República ár.abe
Unjrla ....-

.. Gruno D -----: Tt;qlla, Japão,
Arg.entina e Gana.

FAVORITOS

Mu;t.o emmora quaisouer
proQ'nóstJco� sp.;am 111'ema

turos .. os cOJ:nent. .sl"i�b:I·s, lo
gO llssjm que tive't"am' co
nhecimento do' resl11tarto

do. sorteio çios 9TUlJOS. che

VAram à ctrnclusão de qu�.
S3.0 fa�'Orjtos para .a - cla3-

sifir.ar.ãó Dara as quart.as de
fjnal

.

os seguintps ps.íses:·
Grupo A - Alemanha e

M6xico.: GruDo'E - IllgOS
�ávia e Hungria: Gr11po C

Tch�co-H'slováquia .é
Brasil e Grwpo D _: 'Itália
e Argentina,

--------------�------�----------�'----------

Cotado' o Botafogo para se

ex�b!r em Blumenau
.

' A diretoria do Guarany
de Itoypava Norte, es

desde alguns mêses, tra.
balhando ativamente no

sentido de acertar deta!
com a diretoria do Botafo

go de Futebol e :a,egatas,
para uma exibição em Ito:!:
pava

.

Norte, contra o chi)e

bugrino, no mês de novem-

',0:19$ei Clube de Santa
·

.c,a:t'anna, ,c(!)ntinua "morto"
.'. s�� '4u�lquer força para
-retomar o .catninho de re-

nasciment0 do nosso Turfe,
bll,Stante. movimentado lá
na Ressacada.
Notas foram €stampad8.s

nos jli>rmads da capital, dói!

que o nôvo president,e
Deputado Francisco Dal

Imgona., 'tomaria a iomiciativa
de fazer renascer o turfe
em Flordan@polis. Contudo,
esbeçadt!>s .,0S primeiros mo

vimemtós wsando o renas-
·

,ci,m.ento .€10 Turfe', tudo vol
tou a estaca zéro. Onde se

encontram,Qs turfistas Mi!-
·

tQn Fett, João Sal'Llm, José

. Prova' Cic�i'sHca
já tem ,data: 28
A prov-a cicIística JAR

mM ATLANTICO, que será

'promovida pela Feéleraç�lO
Atlética 'Catarinense, a ':ler

·

d.�do.brada em Barreihos,
já tem data fixada pela ,1:

.' retoria da.. eclética para o

"dia 28·� 1t.g�sto .

O� �urso será, de 28

�6metrôs, . apro:lrlina-da
m:êi!te. 4e.,endo. pallticipar
a�nas .', nlá-quinas lie pas-
�f'io. �nrrí' idade" Umite. de
1'8 anal)"

Aos . vén�dores·'Serão '·ófe
'árias';. rê-mies•.•

O Tune em Flo;.'ianó!)o
polis, virha crescer.do e en

tusismando gr':lnde núme
ro de torcedorés que hoje
vê perplexa e não se' con

fórma, com o seu ,esbado
de "m0rto".
Vamos "acabar" com /.f:8-

te "sono'" "l.ue se apossou
dos ex di-reto.res do Jóquei
e' façámos algump,' coisa. -N-�-----d"- -d--F' r F I
para fazer renascer t forte ova se'. e . a .. ,.

. OOi.erá ser jnau·
e pujante. '.!'

. :a.ecursos; O Jóqu�i�Clut>e' ·.0.··.. urada a 15 de novembrodo Brasil, poderã amparitr _

e contribuir com recursos As ó'IM-a6 de cOristJ.'IUç�o
financeirós ponderavEiis, in- da '�e dar!F.�t!1êração, no

clusive facilitando. � eJábi- ,estâ'doic �A�I')"fQ· KO:r1der'\
ção de cavalos' em n:ossas estão � ritimo aee1l.erarlo.

pistas Faltâ, some ,te, .'l,1-
.

Fal�úldo; à n0ss8 "1'",,,,,,,,;'

!gé� que' se :movimente. tagem, ,0 'presidente OS'1i,
.

Que ·si,nta os .atl"alttV!!!JS,que Mela rlee18Jrou �ue preten-
;;ê.��-e' l'l�@:ãr:(t�viver. ;',de Iina_Má';'lI;t •.. dt� 1.5 ·1e.

Elias, Clarel Beduschi, Car
los Britto, MHton $al1tos

Zandoná, EMas Mansur
Elias.

Que estão' faze'1do que
permitem que.o turfe deixe
de existir em Flori:mópo1.is,
enquanto que em 01,ltn1s
cidade, como Itajaí, o es-

.

porte do prado gar .ha cor

po, rumando para a' eom:

trução de yma p'sta, en
quanto nós previ'egiado.s,
contamos com uma 'boa

pista, faltando ap0.nas :t1-

guns reparo�, de"ido a?

abandono em que se en

contra?
. bro próximo .

Os primeiros entendimen.
tos foram mantidos, sati.1-
fazendo plenarnente .l0S

mentores
.

do campeão de

Blumenau que �ão aguar
dar outra .oportunidade pa
ra 'o acêrt(i) ·final com o:;;'

dirigentes do clube da es

trela solitária.

novembro.
Na oportunidáde, .adiati

t.ou-",os o presid.eT'1<te esta

'rá nre�.e .... te às sol�njcade'l
o Sr. João H'J.,,·e1an<:.;e, 'Jr8-
side'1te da C.E.D., que ,

B

rá . o. convidado �special.'

.... :�

,',

.,_;.
0,.,.\;. ';" "

__;.__ ';, -: '.
. . '. Mais quarentae.oito horas e o.público

Q.:.:.,' • iS:.·.,.'u,·.•. ·�.:.:,·.:··..,·.ir:.�.:, .•.�.,.n.:., -. S..

·

e. :. 3_x1··i.nte Q Comerçiário :�:"!�t�!!�b::�:: :;r:!:e�a:=u�:
.'

..
'

.

f' ;"1 "..' .' fereceráa peleja €utre lV]etropol e Grêmio
deresa, . ;l$to; ·em .r,lÍ,zao·"pa :',6�: Ac:º,�re#;"pode-sé .dízer N-o (iuad�o v-ened�r: �ó- neira_;; qp� ..c(i)n;"�p,célÍ· ple-" ·POLICIAMEN.TO: t'OO% .

da
,., 1 '

expulsão de :V,:àlé)."i�.'aqs '17' ·.gâ;tj.hou ':o·;jàgo. :Muito' só- ceiy' .Teap.árece� :nrâgnífi- ,sI�mt:r.am·' ba,sJant:e.
.

,
. Maringá, primeira' a,' série entre. os CtOlS

mínutos.: J.?�bu uma- .gr;U1.-.: l�da;):· iú'ed'sà::' é, cuídadosa, .eamerite, :rea;i,lZanc;o- mtÉrr- .
, '. .' . À éa,:m'pan:h8: movída pela grandes representantes de Santa Catarina e

de -Pl1tt.iqa, ,0,,>viCé-cà>mpe.l0': :,oom ,;���,'iii.t�b.raiites exer- . ve�çõe�,,,sêg';_�a�' d'eiUdns- ,..' QU�RqS:< : ;, , imprensa -

para ia !C(i)íbição ' .

B' 1:J 1964'da cídàde .que. é a 'grande; �":eêhdb�: .Joi-te', 'policiâmento �ÚaiiH:io"'"que PQ'de ganhar' a '�." .

, ,:' d,ê;:a:buso's .:que .se 'virihàm Paraná p,el,a 'faça' rasi ',u'e'.· ..

���.�....�.�a...' .. :.�h.:�.""�,:.:.':.,.,\�::�.na.·-,-q,1au"':,oe.�p,�,-.: ...�,St·'e��:r,••. e.'c·'o·.(mo.".:.tr:'P.,..i-.;n...a:<:��n�.�.oo:ss··.·.a.·qtu.aec.a�.la- . ,posiçãà,� quei:',vfnlia ,se�0 .. ,.iFiI(3UÊ@Ê;;�T$E.,�:, J:oee'- : �y.erifi<ca�do:;· úJújpamente;\ '.'
. A equipe do lV[etr�por vai "representar

•

.

....,.,. .-" >', "'.""''_' • o.cupa'd�· por Márc{i.·Exc�- ly;'.�.Marreco,;Éllio;'. E-ergiQ.e .. q,l:1àhôo 'JbgadoJ:,es'e ároí- '. ,

.

en)'PteeIlde )!)qt -um ,lu�ar; "'fit�e',conipl�eii:taraineaca ,lente 'o �desein,p'?Iiho '��o Man6el; Válé.ri� (8aetaà�) - trôs e�afn :apedreja·(los. por Santa. Cá,tarina pela' terceira vez .consecuü-
.: entre-os cinco' .clU)})es·�: ·V.aih;"drm.Ül:ulr,a·' G1iferérr�êl. quarteto-de zagueíros, C9j'!} e 'Izà1r; WilsJri"Arqeno::e elementos sem a Imerior va. Nas três primeiras como cam._peão do Es-la. ZÓníi: ,qué ·disP'\ltà.rão;a .e:�nipat�r;Â�iiLlh� de frel;- todo. os. seus) ínt sgrautes Ro.naldo.'" noção de que seja es:r>íti-
etapa .finaJ·'do· E:stadua'Lde te, t�mbéni .'. �:i1dou .bem.: num mesmo plano .. Valé-' COMERCíÀRIO Edi-' to esportívo e hospítalída- tado. Desfá feita, o time de Criciuma, vai dis-

! ,

"

P�il!ÍGtiJa,1nien:-té no p�i�ei1"�' rio mutto bom até a saída val, Altair, Aclolí, Erasmo de,. vem surtindo os seus putar .
como representante catarinense, 'isto

A.J�---ti::i"-,--·-;·--- �- ... ·.·Úifupo,qj�'anp.o déil·inten:.;o -de. campo-por de. ermína- e Nery; Mário Araujo·e liéo;' efettos;-pois nossa gloriosa
Uuce V �Ua m]iS cm,. antl· :,;' tr,ahalhQ a 'retaguarda con- ção do árbítro qr:e'",é dos !Iil,tem,: ,Mauro, Nívaldo Polícia Mílítar, cumprindo por-que no ano passado não tivemos a dispu-

.

.

, '

tJ:ár;ia. Elll"S1;1ma, uma equi- que não tole.r.am :protest0s CRubens) e AJ.merinGlo. a sua finalidade em a-ten- ta nesses casos, o que pela primeira vez a-

nO OHm,..p·�c·0-.' �
",.'

. p'e'coésâ,>,.valente· e entu- às sljas dectsôes, Il·air teve
\'..

ção aos apêlos feitos pelas .con·te"'-e COm u'm clu.be .de· Santa. Catan'na, aí,
. "si'ásticá: que' ;.'soube fazer um excelente primeélao tem- , PREL�INAR .

autorirares da F.C.F., en-
v m

.

O e� jogador de vári)s zona, acaba. ·ide., Téfoi."ili':'1" '.Jufa,b'·�ttiJnf(i), c_om 'o qual po, claudicando )astante viou ao esj;�dio da rua Bo- temos o conjunto do 1\Ieiropol, o qual, a jul-
. clube de Santa Catarina seu com;prom.iss.o."co.m.·.· .o: ..

clU.. ':" à"asto1.1 '0' C'oinel'Cl'a'rl'o .'1", d O t d
.

C
.

t''''' ,. . '..

d" �. ,

1
I

• J<... u", no segun o... s gr a 1'.0 : a 0mo iPaT .tUa pr" 'lmraar COlUva cerca·· e clnquen".'t gUir pelos < pro!!ressos
.

alcançadoos nestes ú ti_ \•.
'

qlle deu sorte na profiss:;'o be grená, p�lo:: espaço' de 'l�do 'do':M�rcilio Dias para linha de frente bc as, No lÍlef,r(j)�tafal'n-se -em"continu milicianos' sob' O. comando <.J .�
de técnico de futebol. .-11,.' mais um ·à-nd.' .,

. .

. gaÍJ.har a:',quarta colocaçau, . vencido,'
.
Edivál; c lmo' jo- .açãG ao certan.'le de profis- dos tenentes Araujo e Me- lnos meses, -nos pariece ser a melhor eqtupt:

gindo o Grêmio. Esportivo Aduci-jáfi.1"iP:oll;seU:irt,;. �staP:dQ';,;a,gora a apenas cely, muito firme, i.mpres- ,g.iGnais cfu. cidade, 0S con- deiros.,. Tudo correu sem in- de Sant;.;t Catarina, tanto que há pouco. en-Olímpico, levando.-o a atllrd vo. compromisso,., segundo tr�s" .P<)11tqs dos ponteiros sionando pela seglirança e juntos ;do Guaran� e Atlé- cidentes e o
.

espetáculo' d.situação de líder isalado, notícias 'Cliegadll,s' hóje ·'d� 4s.: tàbe.la. ' que são. Hercí- eleg'ancia das deiefas. Os 'tico.. V�riceu
. fácil o "Bu- marcou grau. 100 .. ' Nossos frent�ndo O líder do certame· :a primeira zu-

do' 'campeonato barrigs.-" 131umenali" serido, ipda';Úl, lio:'túZ; Métropol e Barro- quatros zagueiros e:n plano' gre" que marcou tr.ês ten- parabens à Polícia Milit,i,r na qUle é o Hercílio Luz, colheu retumbate
verde relativo a segun 'ia desconhe!(idas 'IaS .báfoe:s:'" s·o,.' ·'<'.i .

'. ;. regular. Nó ;centro ia can- tos contra. nenhum do trl- que soube ,manter a ordem, V·l·. �.o'rI'a, pa·.r·a' dep·.OI'S"
'

nesta Capital, frente.. _ .. _-, .,-�. os .TENTOS· cha,' Mário 'Araújo e Leo c10.r. do .Estrelto. evitando o' excesso tão pre- .

Ni'lO es:� fel?:ndo Jnlt�' ij,o.,Ç,artto'S'· <- '" ,'.:
nada deixaram a d�sejar e jüdiciais ao nosso futebol ,aos conjuntos do Avaí e Postal Telegráfico.

YDram;, :autores, dos ·ten- no ataque, Mauro li Hilton RENDA que precisa' ·reabilitar-se .!

1'1� quais: le.vavam a melhor, fazer c.�m que c
,to�, >toctos' obtídos 'rio pri- foram os melhores rmpres-

.... ..
amplamente das desagri- -.\J_

meir;o.pericido� pela ordem: \sionaram. Cr$ 442.'40Q:,OQ, eis :quanto daveis cenas, pr0vocadas marcador desse uma reviravolta para co10-
Izair, aõs 7 :mlnutós;' Izair, rénd:eu .Q. noitada 'futebo- por desordeiros e incàl;l.fo�·- ,car O quad.rO metropolista como vencedoI

·
aOS 2,1'; HUton, aos 26 e Ro- ARBITRAGEi'JI lística de'

-

anteon'tem no mados e que . .tão mal o

''1'lâÍJá6, oo§">w.. .

,_., estádio'�Aâ'olfo Kon.d�r" deixou, perante a. opi'n�ão pelos;;€scotes de 4 a 1 e 4 a 3 respéctivamen-
.púbblica; te.

DéiD 10 julgarmos acertada a degsão da

Federação Catarinense de' Futebol escolhen
do: O quadro do Metropol para r�presentá-la
na Taça BrasiL É, sem dúvida, uma grandE
esquadra, não possuindo um só ponto nega-

· tÍVb. E o que é importante, possue o Metro

pot um bom elen.co de reservas, todos ql1<olSE
... à altura dos titulares.

· . .0;' pubHco· tão sequioso de espetáculo::: v'
, verda'deiramente excercionais, não pode de"

· xar de ,comparecer ao.est.ádio "Adolfo Kon..

der:" �a .t�de de depois de 'amanhã, qualldc
,o Me'tropol. inicíará. arrancada que poderã 1€ .'

·

y-á-.lo :a atuar diante do Grêmia Pôrto Ale
, grê,nse, m�smo 'sabendo-se que a equipe .de

Maringá 'é'das melhores, senão a'melhor de
. vizinho 'Estado e o segundo ,encontr,o será elr.

Curitiba, que também s�rá o local do tercêi
TO '€ decisivo jôgo.caso hajá necessid�de.

, .

.

Ao que se" comenta, a delegação do Grê
mio Maringá deverá deixar .,Curitiba, para
onde seguiu ontemj às prirqeirà� horas da
manhã de hoje, rumo a esta Capital, sendc
bem provável que venha. á efetuar, esta noi
te, no local da, luta, um ensai::-.de reconheci
mento do g"ramada do estádio da rua Bocaiu I>,

,
.

\ '4
va.

. CO-LIDER

o Metropol, com o empate do Hercílic
ante o 1\tlinerasil, anteontem, e, agora líciel
de certame .da·la Zona, dividindo o ·pôsto
com o Barroso e O Clube Tubaronense.

Blumenau vai testar sua seleção
.

s,âlonista contra B.rusaue
Com vistas ao Torneio

,Ivo Varella que se desel1-
volverá em firis do corren

te mês em Joinvile, a sele-

. ção de Blumenau vem se

mevimentando .a.tivamente
M �tido de aoertar sua;;

linhas para áquela 'impCl1:
tante jornada.
Agora, os responsáveis

pela seleção. blumenauense

de futebol de salão, acaba
de. acertar uma partida em

Brusque, co.ntra a se1Yção
local, como. parte dos pre
parativos, oportuÚiciade �m

que a seleção da Cidade
Industrial passará por du
ro teste:
O jôgo sel:á desdobrad9:

,110 Ginásio
:l\lO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



se eClmentos so re!o de�(onto
em rendímentos de tra·balho

. ... ' ,
,

A tabela de desconto do
.

tributo sôbre rendimentos
do trabalho (vencimentos,
ordenados, salários, proven_
tos de aposentadoria e de
pensões, remuner'lçãO, grati
ficação, honorários, cOlllis.
sões, etc.), de CrS 92.401,00 a

o-s 168.000,00, continua em
plena vigência.

-

Os que somente recebem
ditos rendimentos de traba.
lho e noc limites referidos'
dessa tabelha, no ano· vin
douro não estarão

-

obrig de 1

a apresentar "declaração de
rendimentos".
O mesmo não .ocorre pa

ra os contribuintes que, nes

te ano-base de 1964. rece

berem rendimentos de tra- A tabela para êsses con-

balho em importância men- tribuintes vai de Crr$ .

sal superior a Cr$
_
163.000,00 168.0Gl,0(i);' a

.

Cr$ 63(}.000,00
mensais, os quais fic�rão o- mensais, sendo estas as íns

brigados a apresentar sua truções divulgadas pela Di
"declaração de rendimentos" visão de Irnpôsto de Renda:

no exercício 'fiscal seguinte a) estão isentes de eontrí

de 1965, aiém de se sujeíta-
-

, bunções para o Impôsto de
rem ao desconto mensal 'do Renda somente os contribuo

imposto na fonte a partír .

.
.

Dr. Júlio Doin Vieira�
COmUniCição

.

Comunica a' seus amigos 'e' clientes
mudança de seu consultório', para .a rua Felr
pe Schrnidt n. 51 sala 50 _" Edifício Jaque
line (ao lado do Hotel Cacícue).».

_, ,
.

.
.

'.'
\

-----....__."
...

� ...

;

DR. Sebastião Moura
CIRURGIÃO _ DENTISTA
Clínica Diurna e Noturna

'ExDentista do Semin2rin C�miliano Pio' XII
de São Paulo.

Tratamento Indnlinr pe'lla Alta. Rotação
Pmtp.se'

.
.

,

HORARIO: DAS g- �o �s 11,30' e das
14 �� 20- �O:

Rua Nunes Machado., "I F.sq. 'João 'Pinto

VENDE-S,E
Uma ,casa com 2 pavimentos à
de BriÍ<�, na 50 - Trafa�
Amaral Filho. Fone: 3425

rUa Alves
com o sr. José

•

Vai Construir' ou' 1'êfotDía.,--

Consulte Nossos: Preços'

Ind. e Comércio Metalúrgica' ATLAS S. '\

Rua: Deodol'o N. 23

Filial Florianópolis

CONVIT'E
S. R. Elite do Samba

Tem a honra de convidai:- V.S: e Exmn,
familia para o baile que fará realizar nos sa

lões da S.R. 15 de Novembro, ,no dia 8 de

Agôsto no próximo sábado com in:lCio- às 22

horas, o qual será a brilhantado pela arques
tra, Vanderley e. seu Conjunto.

. A Diretoria agradece ,o comparecimento
7/8/64

de julho do ano fluen+. eea

forme determina o artigo 12
da Lei 4.357, de 16 do rnes

mo mês.

ditcD1tl1mdtJ.se o l!eSUÜ_
8lSsim $P1lm100 à� do

impôsto ea}eulsd'o !'fté aque
le limite;
c) quando' o contribuinte

tiver mais de 4 �ndentes
'daquele número; (4)

d) o imposto incide sôbre

,
-a díferêríea entre o ren'"
mento mensal, excluido -O

salárte-famílía e deduzidas
,as quantias corespondentes
à cOhtrÜJUição. de previdêh.

.

cía de e:t;npregtil.do e a' ,ctp'
i:mpôsto. síndícal qua.ndo hóU
ver (oaservamos, ainda, que

. o impôsto de renda será cõ·
brado' na: base de 1.0% pal'a
os que recebem por comis
sões .valôres maiores qiie
Cr$, 126.000:@0 que também

bL�cim"l.: .de o-s 63(}.OOO,OO, estarão sut}eitos às contribui
.de rendimento .tríbutável ções para o EmprésttrOO
em cada més, a parcela a' Compúfs6r'io que ter:á vigên
que exceder aquela quantia cia

.

até- 3I de dezembr.o de

ficá sujeita ao desconto do 1964);;
, "

impôsto à razão de 10%, a- e) ás contribuições do ím-.

'ití:tes
.

pessoas físicas, cam

rendimentos de trabalho ín-
.

terrores a Cr$ 92.400,00- men-
sais, quando solteir9s, e

, Cr$ 136.00Õ,tlO quando casa

dos" sem dependentes, além'
da esposa;'

,

Vende-se um Apartamenfo
Vende··se um apartamento com ü'ês,

quartos, sala cozinha ba:nheiro e area de �et{

viço. Situad� à rua Fdipe Schmidt. ,Aceitél-s2
carro no negôcio. Tratar com MaurQ n� A've�

, ni'da Hercí1in Luz 66 das 13 as 18,30 horas

--_-..-,---

Juntas Infervenforas, Demifiram-s,e'
, ( ,

"-

RIO, 5 (OE) Os mem-

.

bras das entidades repre·
,sentativ"!.s dos trabr.1hado-,

res em trarisP'ertes aé)'eos,
informaram ter comunicado
ao' Ministro do' Trabalho.
sua disposição ele não mais

continúarem a frente das

organizações sIndicais como

interVentores. Por se' seó'
tirem sem apôio' nem 'pres
tígio do Govêrno demitir'lm:
se' as juntas interve":"toras
do Sindicato Nadom1 de

ORA.. TELJ'VIA C. PER"ElIV\
(�lluu.:a Oduntológica de Cri

allças e Adultas,
Cünsult6rio: Rua Te!le!1te

Silveira 28 - 1.0 Andar
Fone 3198,

Atende diàriaPlente das U)

às 'IR hC)ras

Exclusiva.mente
marcada

com h0r:

Vai construir
Janelas� porias, portões de ferro já estão pranfast à sua

, ,

disposição, ell;

Compensados de PiBho, imltaia, pau-�arfim, jaca'randál

Rmendom, çabriuva, lero, gOllçale alves, cedro e lambrí
o

,t

Dobres para ReveslÍlnenlo
'1!

lB�,;- ASSINE-E
DIVU{G{tF-"-'� �-,

"0 fSTADO"
.

_ .. -�.:,..,,-'-----�

plJsto- na fonte foram agora
tambám tabeladas a.té ,Cr$
83tJi.flH.,OO menseís, que cor

responde a um desconto de

.
Cr$ 31.22,9,QO, para casado

sem dependente: Cr$ .

26.189,00 para quem tem 3

dependentes; Cr$ 24.509,00 '

para quem tem 4 dependeu
teso O que ganharem acima

. de Cr$ 63'0.000,00 pagarão'

10% do ímpôsto calculado
sôbre a diferença para mais
dêsse limite, deduzindo Cr$

1.680,00, por dependente.
(mãe ou pai sem proventos
próprios, filho adotivo ou

tutelado) ). A retenção atino

ge diretores, s6cios, retira

das, honorários, e gratifica
ções classíücaveís na cédula'

"C".

"Destaque'M'éreddo'"
Restrição miníma, em ,n"l')

da
. alterando sua inteligente

atuação com' votos admíra
veis quanto ao laelo bágicô·
mico do personagem.
Baste dizer que em deter"

minados momentos - em

quase todos os atos. o 'púbi:i
co 'integra-se á peça, aos ar

tores, e, vive. com eles 0 dra

ma desconhecende- ,'·0 . palco
p6:,q�le ele r'az-se Wlateia.
Só' uma pena sentimos ao

assistir ésta peça: a ausên·

cia de púb�i:co compacto,
numeroso para "!.pleurUr e

congratular-se com Geni Bar

ges.

R. S. LEVI
. ;. ,

E' legenda' modesta para
Geni Borges co� a peça "A

Outra Vós que
" assistimos

dia 29 p.p. no velho TAC.

Expressiva, de marcante

dosagem teatral . origínalís
síma.. a, peça exige,,' ,talento
versatíl ê público ',m'iLduro,
condição índíspensavél para

ql,le vepha a ser de'lidamen
te apreciada.

Apreciada e'
I apl?1,,!dida.

Porque, como afirmam-os,
peça de alto gabarito essen

ciálmente de pàlco, não sur

preende 'pelo tem"!.' nem se

provoca - e dentro disso
dificuldades aos ;I,tores e

surprezas ao público,
Se7'\(10 muitíssimo 1eliz ao

encena-la. não se exdl1e a

a�.ri.7 Geni- Borç;es da teme-

ridflrle em apresep.tfl.-la

público florianopolit'mo.

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

·--REX�MARCAS E Pt�JENltS

Agente Ofidal da F roprledade
Industrial

mais tempc, com mais es· -

pdÇO p�b1i,-it"rio e com a 'Registro de marcas patentes de invençao
:rflesma peça, venha Geni

nom.es cúmerciaís; títulos de estabelecimen...

Borges colher cs a�J' 'sos,

d d as
que está de há muito por to, insígnias frasel? e propagan a e marc.

merecer de nossa' gente.
,

de exportação
E_ct.b� � In,prer:_sá de Ca·

nua Tenente Silveira 29 _ 10 andar, -'-
sa prestIgl"lT o e!?forç6, a .�e ,

'

"
-. FI

- ,

rliM:,í\n, o �r>.�en��J'��� G�.\t;_:,!<S,ªlf1"ª'í-Z� Altos da Casa NaIr - Orl�_�·
Borges,

_

.:" '-:,:__, :CY'--�"""-�põlt�·,...::-..:. Cãfxã Postàl"'97 - Fone 3912
E quanrlo nao pOTlSSO, ao .' , '

menos de.,taoue o mérito, ,e ---_:_..:,_...:..--_:_--------.,---------------

VENDE-SE

ao

Seu trabalho, em "A ou·

tra Vóz" é magnifico; o de

s.m coadjuvarLte, tra.tando

se ,de um amador, é ótimo.

Senti.n1os . mesmo que u·

ma plateia mais comprimi
da d<c\ria aos atares opo�u·
nidade de melhor desempe·
nho.

, .

Aeronautas, do Sindicato "A- Outra Vóz" é pe�a de

Nacional dos Aeroviários e renresent.al'ão difkil. rJêssa.s

da Federação Nacional dos
.
(fue fl,uonta ou põem logo a

Trabalhadores, de Tr-e.ns:por. _ desroberta o fHlsn t!llpnto.

tes Aéreos. Fhlismente Geni BC)-ro-es

Vive':uml!\ T,!ÍUTa' rnarH"ilho·

S8. ,exm.enrlVla,. ch.ep'!>l"hímos

Q ,di�er. "aue no ent.:>nto no·

de";�, ser rn"lll,nr se <;)''l1 :31..

gtl1""as' T1mo;s<lp'pns mÇ)oe"'''s,
se mals Õ;- p'estos - atutiS,

exep.ssivpmer.tt.e in�l1lt,p.nt;cos

_ �. infTe-'lCilo 'd-rH'I'Y\flt,ica da

v6z ã· natureza da c�na.
'

An. _'editamos até que com

m<;rye:t.. que devemos a es·

ta mulher valorosa.

fADRE BRAUN, SALVE
-Sóh1ente aos que tiveram

a ventura de conhecer de

pel'to a figura bondüsa do
Revm:o Padre Braun, é da·

do av�lià:r c tesouroapostó:
li�o que ardia em seu cora·

çrio de sacerdote do Senhor.

C!'uzado' elo-bem.,., empe
nhava·se êle em espall:}�r a',
verdade; fazenda· floi'ir : nas

almas, Qúe .o,'escutavam, de·

sejas de contribuição ao seu

esfórço ir_lgentes -e grandio
sos ...

Sábio çonhecedor dos di

versos seto,res humanos, ja·
mais esmorecill. ante obstácu

los que se lhe surgissem. In

teEgentemente, procurhva
solução satisfatória e justa,
para a realização ele seus

ideias, desde que viesse be

neficiar seu próximo.
Ao bondoso .Padre Braun

se pode, sem receio de êrro,
'

aplicar as p"llavras do E

vangelho: "Pelos seus frutos

os conhecereis."
Professor, culto, deixava

transparecer em suas pala·
vnis convicção exata do di·

reito; da justiça e do temor

a Deus.

Por três decadas, estendeu

s"!.bedoria e dedicação, em

nossOS meios estudantis e
.

intelectuais, de mestre conse

lheiro e grande educador.
Padre Braun era de u�a

simplicidade santa, edifican·

te e contagiante. Suas pala
vras repercutiam '1 beleza

de sua paz interior e a grano

deza de' seu amorGlSO cora·

cão - sempre voltado para

inúmeros ,e complexos tra

balhos, a que se dedicava

com amor.

Não' conheceu o luxo; vi

veu pobre' e morreu ,obre!
Entretanto, levou para 8.

Eternidade ricos e preciosos
trabalhos apostólicos. .ora-

'ções, sacrifícios, suóres e

penitenciais! .. f
Quantas' almas teria Pa

dt� Braun enviad� f8Jos ca·

minhos da: salv'l.ção!? Quan

ta:; liçõ'es ministrou·nos,COlU

�u.a 5Unplicidade,!... �

Sua v'ene;n�ç_âQ-":; p�la Mãe

Compensados' Paraná Lida.
Rua Dr. Fúlvio AduccL 748 - ESTREITO

Celeste ,era de,·till profundi·
,oade que" certa vez, discar·

r,endo sôbre Ela as lágrimaE,
Ihe brotaram nas retllias,
su"!. ,voz faltou .. , e seus

ol11-:>s disseram da imp'ossibi
lidade âe continuar o ser-

mão".
Seu amor era puro e sim

ples, e com êle Padre B.ralln

proourava' minorar cs sofri

mentos alheios, servL."ldo, pe
dindo, aconselhando e. ,tra
balhando.
Suas- o]1ras - 'ilgumas ain

da' em via de conclusão -,

atestam o valor imenso de

seu 'trabalho penoso e ho

nestíssimo, em cujas raizes

colocava seus sacrifícios, pe
la glória de Deus.

Há alguns dias, cónvers"ln
do com êle, 8.ntes da missa,
em Rio Tavares, abria-!ne

seu coração, em divagações,
a respeito das obras (111e

ainda desejB.va vê·las reali

zadas naquele lugar�jo, an

tes de, sua pHrtida ·para o

Além, o que, infelizmente,

assim n�us n�o desejou.
Eternou-me, outrossim, o

sonho de tim grupo escolar;

da benção do Santo Inácio

às águas d<c\ cachoeira ali

existente; da construção de

úma gruta, p2.Ta a imagem
de Nossa Senhora, ao lado

da ml?srr..a cachoeira _._- no

alto rito mor?'o; o término

� Casa Social e da canaliza·

ção das águas; 1:1lTIa casa

para recuperação de tuber

culosos pobres, após O devi

do tratamento.
Muitos outros sonhos a·

post6licos brotavam no

-grandioso coração, que pulo
sava, já, descompassadamen-

.

te debaixo da batina "surra

dl.l," do' bondoso Padre

Braun!
Amava o povo de Rio Ta

vares com amor suave de

verdadeiTo pastt:\r que dá a

vida por suas ovelhas! Dedi·

-cava�se; com esmero, a todos

os problemas da- .:c��ião, 1e.

vando seu povo, cai>r.�SrlOSo
e sincero ao conhe�ifuento

,
'I;:,;:t

verdad
.

TIl�'
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Perde o Rio TavB.res O

mai6r amigo que até hoje
pisou àquele solo acolhe·

dor. _ , ,]\.�aior amigo, porque
Padóe B"aun não tinha ou .

tro ob,1c'.ivo [lU senão a ele

YRc,ão )T,arfd e espiritual do

povo ch'-""lr. :'e�anto eh

nessa T"'Í','_:

S)aSl!.10 Padre Braun escU·

tava o Pai·Nosso, ,cantado,
na igreja' de pedras, por êle

construida-, por' <c\quel::.', gen
te boa e humi1óp!:8 . '8on

que sorri,S') e'1y�;l-;'e,,':)

companha'\a! ,

.

Quanta re�omeDdaç::'o ccs

tuinava fazer ?Quele povo

simples. servhdo:'he de pan

t� entre a terra e o Céu, in

sistindo, com dedicr,ção, na

subid'l de seus ideais!
I

Jornalista, escritor, Direi

tor ''''O Apéstolo," empenha
va�se em 83palhar a , boa

imprens�:, :p:'Lncipalmente en

tre os oper<irios dos muni·

cípios catarinellse3. Legou
aos pósteros o exemplo eHg
nificante de seu trabalho a�

postólico, de SU'l coragem e

de seu despreendimento.

Sua • saudação - sempre

respeitosa e bela -, era em

nome. da Mãe de Deus: Sal·

.vc Maria!

Seja, por conseguinte,
também esta, Padre Braun,
a nossa última despedida,
quandO p-'lssas desta para a

outra Vida: Salve, Salve· Ma
ria!! '

7:
Como, entre n6s, sempre

espalhaste o' doce e aIegrl'
perfume da Bem·aventuran

ça, procul'-'l tamb:!im, à face

de Deus, rezar por n6s, por
que tu foste o Apóstolo 'do

Bem, que jamaiS mediu,' es
forços pela glÓ'l'ia .do Se

nhor!
Fpoli's, 31-,-v

P?:ra
- .
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o Comada-rte do 5°. D.
N'aval, contra-Aímírante

J:,�u;'i)_o do \/'llb e Silva, ern

companhia do seu Chefe do
Estadá Maior, Capitão-da
Mar e Guerrf,l, Antonio Avi
la de 'l\C,üa Caia, recebeu na

• ;..\0' 'i""" ,"

vai inte es .3 o
.

nos
í', .... '

nosso Eslado
Nessa oportunidade. mais

uma vez f..)i solíoitado ao

Comando do 5° Distrito Na
val especial atenção ao en-

,caminhamento junto às au

toridades federais' dos pla
nos governamentais em exe
cução em senta Catarina
com vista ao desenvolvi- �

mente da pesca no Estado,
sobretudo no que concerne

à ação da SUDEPE e apro-'
veitando a circunstância
muito valiosa do 'ler o ilus
tre Comandante do 5° Dís

trito Naval amigo pessoal
do novo Superintendente da
SUPEPE, Comandante Má
rio Reis. Pereira, que já vi

nha prestando especial aten-
• I

ção aos problemas de San-
ta Catarina como Interven

valho, poder esclarecer se o tor Federal no IAPM.
crímínoso, ' "Pedro Tenério �...:��_._--,-----------,;-----.,..--...,..--:--------:-:-----::------"'t"--

Ee.��L;��:.;:1� fa�arinEnse na Fronteira Sudoe te
Rechaid deve, conhecer mui- Conforme noticiamos, rea-

, :�t��isqau:ô�:st�a:i��t:ea! lizou-se há poucos dias em' Reitor J'oãe David Ferr'ei�r'a Uma'Pôrto Alegre, uma reuniãD
Ex-beputad0 Tenório e o do Conselho Deliberativo ct'l

. N'AT'.Al',I'CIO'
.

Ex-Delegado Imparato, as- ::;uperintendência do Plano
sassinado em Duque de Ca-

de ValorizaQão Ecollômica
xiJ3.s, há anos. da Região da Fronteira Su

, doeste· do 'Pafs, que com

preende os Estados do Rio

Grande do Sul, Simta Cata·

. rina, Panmá e Mato Gros-

so.
, ,

São representantes do no'3-

so Estado,' naquele : órgão
de deliberação, o deputado
Nelson Pedrini' e os Drs.

Jacob Nácul e Anito Zeno
.

(
Petry.
Atualmente João José B3'

tista TUbino, que fez p.rrmll'1

e sigiloso relatório de co

mo encontrou a Superinten
cl6ncia, afirmando' que' tá·

das "1S irregularidades que
encontrou nas .ad..rninistra

ções anteriores esUi.o atual
lY!ente sob dg8TOsO inquér!- \

to' policial militar.
'

Da renn'i!0. 11 nrimei,rn

que se realizou após o 1110-
vimento mUitar de, marçe,
foi aprovado ante-projeto
de lei. que será remetido

ao Congresso Nacional, plei
teando á modificação da lei

que criou o organismo. e

cujas prlncipRis revisõ'''s
constam de nova forma de

';.istribui7&0 de recursos, da

r.1aneira que e"'ta se faça de

��lOdo unis eCiê-\L::,tivo entre

os quatro Est�dos bem co·
mo, que' a verba t:ej<l: cans
titulda, at,:avés de 10/, da re

ceita geral da União.
. Os representantes 'eat"lri
nenses, que já retornaram

à nossa C�pital, mostram

se vivamente esperançosos
com as diret:i'izes básicas

que serão adotadas pelo.
Superintendente, no senti

do de, efetivamente, promo
_ver o desenvolvimento só

cio-econõmico da , região
através d<t dinamização' de
'todos os seus setores.

'Cc,.'r'm" an°do do···· t.eI·Dt'O' O· ·lrtl"l·fu·�·.'" ..

,

·

, Ü.· ·······ll·· r
• •

,J
� ,

.'
•

problemas da pesca em
tarde- de ontem uma comís- cia 'em Santa CI'!-t�rtna, e Durante essa audíêneía, �eferênCia à pesca .em San.
são -forrriada pelo �General Bíologísta- Ernesto TremeI, foi' entregue, ao Comandante t8, Catarfua; sendo, tum.
Paulo VI. Vieira da Rosa,', chefe do 'C,entro de Pesquí- do 5� DiStrito Naval um ofi� ',tiém, cUscutidà .na ocasião
Dr . José Ibirajara Tímm, as- sas de Pesca do Departa- Çi9 40 Interventor

_

Federal OI mais importantes proble
sessor da Delegacia Regto- mento Est,adual de qaça', e, �� Delegada' Regional; dr.., mas da pesca em Sar1ta ('Q.
.nal do Sul dá St1IJEPE, Ní- Pesca elo Çlovêl1l0 do �s $.� �i:io ciêncÚL' de pro- lariM sObre os' quais !JS 8.i.
vaído Machado <ia Delega- tádo. �4��1� da ':StmEPE com tas autoridádes da Marinh8

R ti

d fi n t,· A t·esenna os iinmos '

con enmen-
,

.'

'tos no Sudesfe ,Asiático
RESENHA DOS úLTIl\1:OS
AÔQNTECI\!f.E]'\JTOS NO
SUDESTE ASIÁTICO; RE·

LACIONA,DOS COJ:I,� A PO·

SIÇAO TOMADA PELOS
.

E3TAD')S u:mDOS, DIAN
TE DO VIETNAM DO
NORTE:
Um navio da 7' Frota

norte-americana' o Okli:tho
ma City, zarpou hoje pela
manhã da Base Naval de

Iokosaka, com rumo desco

nhecido. A bordo, viaja o

Vice-Almirante Roy John

son, Comandante q,o:t 7' Fro

ta.
O embaixador dos Esta

dos Unidos na Rússia, saiu

esta manhã de Moscou, ru

mo a Alemanha Federal.
Esta viazem, significa que
as rehções 'entre os dois

paises, não sofrerão qual
quer modificação, devIdo a

cr:se no gôlfo dE, TO?:llchl.

"Du's €'3qnt!drilhas de ca·

ças e aviões de reconheci

-'.:ento a jato norte·ameri

canas, fizerani escala na

Base Aérea do Ha\vai.
Uma parte de a.viões ca

ças Sab!e Super P·100" par
�i�'3, h:Jje can, destino ao

T.Jd�.s '1S unidades norte

�,;-:erjcanas estací:m�,das" na

Coreia do Sul,. foram cha

madas a seus quarteis, em

, _virtude da -situ:::ção n�. Viet-
nnn'\,
.

O jornal do pOVél rJ.P. Pe·

qt:im, pub:ica :.Im editor'.1

1úe di,z que os EstadJs Uni-

dos devem interromper
irnediQ.tan1ente sua 3.g�·essf�0
nrmada contra a Repú1}1.icn.
1:.�;0.·�·::,:r<::t..hJa' dJ 1/teti1J.rn.

Uma agressão dos Estados
Unidos contra o Vietnam
'do Norte, equivale a uma

agressãc- contra a China

t'opUlar, e que a China aju
dará o povo vietnamita.
Por seu lado, a agência
soviética TASS, transmít u

um oomentárío, insistindo
sôbre a. situação perigosa,
que pode levar a graves

complicações, criada pelas
atividades dos navios de .

'guerra norte-amerícanos no

gólfo de, Tonkin,
'

O Secretário de . Defesa

Mae Namara, informou 'que
as fôrças norte-america

nas, atac<tram bases navais
;'��'n"nc: e n .....rtanto, regis
traram-se poucas v�timas
civ.is. Afirmou !l.inda, que só
em última instância, serão
bombardeadas cIdades viet

namü�s.
O Secretário de Estado

.

De"n "'usk. c:le�larou C1,1l0 a

'Situar,ão no Vietnam, é mui
to explosiva. e acrescentou

que depende dos comunis
tas a cont.inuidade n9 su

\iieste asiático.

Caças a jato e trops.s nor·

te·americanJ.s, procedentes
das F'ilipinas e Oidó'awa,
chegaram a Tailância,' onde
41 carros de combate nor·

te-americanos, 'destinados' a.o
Exárcito TaUándêl!;, toralll
desemb"lrcados em Bãnküc.
'I'ropas da Ta.ilâl�dia, estão
de prontidão nas fronteiras.
A agência Nova China, pe

diu 'que· sejam adotadas me

di.das para obrig:1r às nor·

te-'3,ri1ericanos e seus aele:?
tosJ a re�pei.��re:��l os, 2.côr..

'Ioreias' ga SeUltranç 1
O Deputada' Dib Cherem, in Bl"'Sü, seção de Santa

líder, do Govêrno na Assem· Catarina; Hoje, o titular da
• biéia Legislativa ,de Santa ,,::li) ':',' �e11eu em at:diê,1da

Catarina; foi recebido em o Cél. Airton João dE' Sou·

o:tudiência corn. o Cél. Danilo sa, Del. Reg: de Po]. de Join

Klaes, Secretário da Segu�. ville; dr. Jucélio Costa,

raI?-ça Nblica, Assuntos 'de Del. �eg. de PaI., ere .Blume
natureza adminiatrativa fo- nau; sr. Bellj'3.mim Barreto,
.ram trat\idos- na ocasião. O Prefeito de Lauro" Müller;
CéLKlaes também rece�etl sr. Alcides Araújo;. Diretor
em audiência, b dr. João Ba· de Armas e Munições e dr.

tista .Bonassis, Presidente Prederic0 Buendgens.
da Oretem' dos Advogados'

G"jvêrno expu �
.

Rins
em Blumenlu

A ex:goslçao fotográfica'
das obras do Govêrno �do
Estado encontra-se atual
ménte na Cidade de Blu�e
nau,

. onde tep:!, recebido' a

visita de mil�ares de pes
soas. A· mbstra, : como se' sa,

t.e, fol organizada pelo Ga
t,inete de Relações Fúbli�
.. as a, p0r ocasIão da pas
"'Rf-'T,dl 10 3° anivers�:rio do
CLlvêl'llJ '. do Sr. Celso Ra.

mos, pela primeira vez fC!i
apre'Sentada aO público . dil

cap�l;at Percorrendo várIas

cidades do�Estado; ,tem po':"

objetivo dar conta aos ca·

tárinenses 'do que. tem feito
a administração do sr. C'�l
$0, Ramos, em ben�fício do

orog:res'so e bem est�r de
I Santa Catarina. Dá' uma vi

são objetiva da ação de um

(!Qvêrno de ,traball;lo e rf:�a

'-:Zações.

RIO, 6 (VA) - Foi bem conríança que temos
recebido pelo comércio bra-. seus eonhecímentos
sileíro o discurso pronun
ciado pelo Sr. otávio 004-
vêa de Bulhões, na 11'l�ta
"Manchete", arírmándo que
Ó lema do Govêrno é redu:
zír o defícít e assistir: apró
dução,
O Sr. Antônio Carlos ose-.

rio, vice-presidente da
.
As

sociação Comerci.al e dire
tor da Confederação das As-.

socíacões Comeréiais. do
Brasil, afirmou que. no fim'

, do ano.' é bem provável que
o Brasil já tenha unia moe
da retatívamente forte .e

que 'não procedem as decla
racões de que o nronuncía
menta está perfeito na. teo

ria e incompleto, na práti-
ca.

O pronunciámento, do
Sr. Gouvêa de Bulhõ.es

.
Qrosseguiu '

- 'a muitos' pa
receu oMmista. A mim, pa
rece-me, apenas, o coróla
rio dos trabalhos do Gov&r
no no setor econômico:. Ê
nerfeitamente vllivel' que, no
fim do ano, tenhamos uma
moeda relativ"tmente forte.'
OU'lnt.o a dúvidas a respeito
da ,sabedoria 'do Ministro
d'1 Fazençla, respondemos,
que homens com a sua' ira·
jetoria, têm conhecimentos

. . ..

e recursos, tanto na parte
teórica com? na parte prá-

'

t�ca.
'O industrial e çomercian

te' Guilherme LevY, iaml>ém
db'etor da Associáção Co
mercial do Rio, _díSse qt:e
considerou o discurso "mui-

,to oportuno e be'"'1". Acres:
cento'J que, quando se qUer
cO'TIbater .<:i, inflacíj.o, �. pre-

'

('.;'"iO rHe se Uape,..te'� um. �a
do. O lado escolhid'o peta
Professor B;tU1Ões - pros:
se"Elu - foi o melh�r: res

tri�ão das desD'es .... s do se'

tor público e assistêném, à
produção.

110 entant,o; QU_8,

'Processo Contra Ienório Continua
�presentaçã.o de mais duas
testemunhas, reclamadas pe
lo representante ' do Minis
tério Público.

.

O Sr. Odir Armljo disse

que solicitou a presença dos

deputados pelo fato de o

Sr. Wilson Federicí, 'tendo
presidido o .ínquéríto sôbre
a morte, de Homero de Car-

lOUO, 6 (VA.) - No dia 13,
ao .que anuncia, o Juiz. HéUo
Albernaz, de Duque de Ca-
'xías, dará, prosseguimento
ao', sumário de

-

culpa do Ex-
'

Deputado Tenórío Cavalcan-
'ti. Deveriam ser

"

ouvidos

hoje os deputados Amír Nei

Rechaíd e wilson Federtcí,
pomo

.

testemunhas de defe-
sa do réu, apresentadas ·pe·
lo. �vogado. Gdir Araújo,
mas a pedido do Promotor
'Castelo Bi,inco serão ouvi
dos, João Silv� e o Comis
sário Manuel Ribeiro,' tes
temunhas de acusação.' To
davia, rentes bem informa

das revelam qUe dessa for
ma os denutados em ques
'tão S9 s�rão ouvidos depois
do dill 13, isto 'em' face da

em apsteridade e seriedade que
e a nele sempre observamos,

A�nda O Ataque ,ao Vietnam
.LONDRES, 6 (O�) - 'As reações �ô

'l:.re' o �taque, norte··americano ao Vietnam
.'. do Norte,' forarn as mais diversas. Em Lon

dres, o Pri�eiro Ministro Britânico",' disse
qq.e foi uma ,ag�essão sem provocação, contrél
'os navIos de guerra dos Estados Unidos, eln
àgr�as territqriais.

.-

Por, 'conseguinte, diz o Ministro Bri
;

tânico, a América �o Nor�e tem o direi:o de
fazer repl;esálias.

'

.lu�n tem na Jurisúi�ão d�
Terceiro hércj�o

'PORTO .

ALEG�E, 6, (VA):
- Dois grandes, ü1céndios
destruirÍLm á�' instalaç6es
de dois, ',quartéis' sediados
'nês'te É�tado. O prim:eird
oeoreu na cida.de de Qu.arai,
próxi,:c!1o à cidade' uruguaiá
'de Artigas,' quando fOralll�

,Nova lei do hlqumnato
vai sô4r logo

bem em estudos. O profes;
sor Caio Mário, que desde;
1961 se especializou neste

assunto, procura, um crité
rio justo' para os preços a

serem adotados. �m prineí
pio, de acôrdo com os estu
dos já -efetuados, devera
ser estipula.do que o incor

porado'r não poderá deslo

car dinheiro de uma' obra,

para outra, feita' uma fisca

lização
-

permJ'lnente, '. presta
-Itão de contas, 'custo!':. etc., a
fim de' evitar a .exploração.

BRASíLIA, 6 (VA) - b
. '-.!

Professor'Caio Mário. Per�i-
rá, Cfiefe do Gabinete do
:Ministro

-

da Ju�tiça, aQuh
ciou, ontem que.dentro, .

de

d�as semal1as, no máxiulo,
estar* pronta .a nova lei &0

, mqUilinato, para ser -ap�e
dada em reunião minist&
ria-l. .

'. J
,p espirito da. lei, �gun-
do disse, será o de fixar os'
aluguéis dos 'apartamentos

.

situadós
".
em determimida

área dentro de uma rentabi;
lidade de 5 a 7% sôbf.e' o

,�.
.

já possuem satisfl\t6rios co

nhecimentos e continuam
emprestando vaâosa cola

boração aos serviços civis

.que tratam dêsses proble
mas.

Diretor

Substituto
Por ato do Excelentíssimo

Senhor Governador do Es

ta.cto, assumiu, em substitui
ção, o cargo de Diretor do

Depar'tamento Estadual . de

Geogmfia e Cartografia, en

quanto durar o afastamen
to do titular, Senhor Car
los Büchele Júnior, que en

,trou em P:'1Z0 de férias, o

Sr. �vo Maes ..
,

UR$S Auxma O Vietnam do Norte
HONOLULU, 6 (OE) - Nof'cias che

gadas á esta ilha, informam, _que ,duas esqüa
dr.i1has de chças. e de· aviões de reconheci
mento a jato, fizeram escala na Base Aérea
de Honoluhi, procedentes do �oritinente u-

'1nericano. Trata-,s,e de aviões Yankes. Entre-
'

mentes, anuncia-se também que duàs esqua
drilhas· de áviõ�s a jato, seguiram para o

Vietnam do Norte, para ajudar os vietnami

ta::, em caso de novo ataque nortc-amel'icÇ1-
no. Esses} aviõe�, são moderníssimos aparê
lhos :russos.

o mi, '8iro ·,:�ln:':t ..

,o bri- d�)s' de Genebra, de 'i,t ,1\ no

t!'mico. Sir Alex Douglas ta, exige que o Govêmo do
, lfome, de:::l'1rou hoje que Láos, proiba os Estados

foi -'uma agressão sem prO'- Unidos, ,de utilizarem .seu··

vocação, ,.contrá os navios território como trampo�im,
de guerra dos Estados Uni- para 8fetuar ataques e pro·
dos em águas territoriais, v'J.�ações oontra o território·

.

por conseguinte, a Amérjea do VietnnTl1. O Govêrno do

do Norte tem o direito de V:letnam 'do Norte divulgou
fazer renresálias. nota, dizendo que a papu
A 'a�ência comunista No- 'lação civil do p:;:is, ,sofreu

va China difundiu uma ge- " baIxas durante' ('<: ,1'J0mba:r;
claraçãc ace:'-�.tuado que deios nt:irte·ameü-:::vÁC>S.

Povo de Ta.ió
agradece ao

Dep. joão Bedoli
.
o representant.e. eto Alto,

Vale do ltajaí, recebeu da

população �e Taió, o seguin-
. te telegrama:
,Cientificamos l1,obre· ami

gp que ,instalação linha. ,'et
energia elétrica Rúa Knopp"
está terminada pt Convida- se'ij valor.
,mos para uma churra�éada, '''.
programad.<:i, �ara d�a;.2.7 ConsicÍe�a . o," profe��or '

corrente et desde -já quere-' Caio Mário q�e ,esta fixàção
mos externar nossos máis' deve, predóminJ'lr 'nos apar
sinceros agradecinlentos pe-' t�mentos' até, três quartos,
10 vosso pz:oficuo trabalho variando. o índice de renta-
110 c.on!_>e<mimento., mate- bilidade de acô�do com :sua

rial et ligação de parte área. O problema do acaba,
Celesc et ,.,or vosso j�t- mento para o valor do alu-
medio queremos extender ,guel- não existe, 'porque o

támbem os nossos agraded- luxo e51tará", .<:i,utomàÍica
m.entos ao nosso grande go- me�te .

incluído ,no custo_
vernador Celso R<tmos pt Acha que os apartamentos
A�ericiosl}!;l saudações 'gand .:._de alto' luxo .não precisam
Knopp Guilherme '., Q.úa4rad�s, pórque só

�

li'rwu.q Voi,;;t Rauliiio
,

19a quem desejar 0S-

J\r1:3r10 Zal'lluca .João Lucio
Zenlllca

PORTO ALEGl�E, ff P/J.\) completamente destruidas
_; O Comando do III E'Xér- as instalações do 'Esquadrão
cito di�tribui.u nota oficial de Comando do 5.° Regi-'
declàrando, ser de absoluta. ,mento de Cavalaria. Bom

caJma a situação militar 'em qeiros de Uruguaiana e Ar-
O Sr."Rui Gom�s de. 1\1-, tOdo o tetntório' sob sua tigas tentaram inutilmen

mei4a, presidente da Oon-
jÚrisdição., A no� foi �usci- >

te debelar ,as chamas. O
f\:)d'lração. das ASSbCia,çqes .

. tada pela divUlgação de nO- ,segundo· incêndio oeoi'reu
Comerciais do BrasiÍ, disse:

. Üdá sóbre·' in,cidentes entre' no -Quartel General da; ,

- O il,rinÍstro' Gouvêa. dé O'" lntegb:intes da 3." Divii;ão Q1,linta Zona .Aérea, eln· Ca-
Bulhões, desfruta do' maior ,., -

de
.

Cav(j,laria, . sediada '. em noas, próximo a esta eapi-
ccm�GitQ, nos setores d�s' ,

..

/ ' Bagé. ta!. Os prejuízOS dêste se-
c)",';c"'l produtoras. IssO não

glindo incêndio . são su.pe-
ri01'es a 50 milhões de cru

zeiros. Teria sido provoca
do por um ferro ,de engo-'
mar que foi deixado ligad6,
na lavanderia. O incênclio

do quartel de QUarài foi

provocado por um curto-cir

cuito.

de vez 'era. qnand:)�' sl�rjam
diver-gências entre sua or:ien
taçào ê o nosso' pensamen
to. Ê verdade que, até ago-
r?, t.-,is diuer'!éncias têm si·
do mais de forma qtJ6 fie
fundo e, por. iS50 meSmo,

l,p�_.i i-'e.� L,U,(1J.ieCldO. ui.r:t.fl'a-rnl�
,ros" e sido objeto de di11cr
P'�" -'ese-'I"dns. Do que dis·

a" na têrçacfeira, b Minis

tro :._ estamos certos -, a

pmtica irá mostrando quais
,

as facetas' qu� devem rÍlere
ceI' reparos. Mas, o' que
realtnente deve 'pesar é

.

a

Criaçã:ó,deCLmarca.
Na sessão ue 3 do (:01" seja incluída no projeto de

rente, o deputado Lecian crtação de novas Comareas..
t;lo\'inGki requereu e rorarn uma, ::o,m séde em Sombrio,
aprovados' por uminimid�- r,b��a;l;.;;endo tambéni· 'O Mu-'
de, telegramas endereçados 'lllC,.pi� de São João Cio sii1.
aos Desembargadores _,

Ivo - O autor do projeto," [ustí-
.

Guilhou, Presidente., do Tr'i- ficou plenamente o -

seu re
bunal de" Justiça do Esta- querímento, que mereceu

do, Vitor Li�a, Corregedor expressiva consideração
- "do

Geral da Justíça, pleiteando Poder Legislativo.
I '

..... _ ir
'

.. _._"

DEST
O JÍlAiS, M'f"HCO illAJUO, D� SÁJi14 CAIAJllMló ,

HorIanõpolis, (S:exta••i'�ira'), '7 d� Agõsto de 1964 ,

ALGO'DE 'DOM tl'tA PbR· AC0tlT'ECER
, AOS eUE' NÃO ,PODEM GASTAR'

,

"

,MUITO. '

'PORQUE? ONDt.?

.

TranSC!)l;l'erá, a:J,11��) Q, �Íllvel'Sá.yt� '"l1át.áliciêl do, eml
rifJnte' 9atarj.nens�, ";�i1i'Qfe��Qt; catedriÚlêo :de Ci�ilcias das
FÍria'nças, l\1?agni�c6. �ttqf,qà U.8::0. qttàdbr'

.'

da Ul1i·VlY3�·Si
elade, ,ba�\íJ�a.d0t 'i.ric_aI�·saver e ,grande incentivador; 'da"CuI
tura em n0sso,:E�tàdd.. E �dubitávelmenté o Magnj(ibO Réi
tor J�ão David' Ferreira 'Lima,. Uln�,da� maiS legítil'nas ex
pressõés da cUltura "catarinense, realizaçlor insúperável em
tudo aquilo 'que diZ respeito ao:.' aI)limOl'amento cultural
nos meios universitár�os catarinenses:

'

Se outras' não' bastassem .suas, grandes realizações 'é
de s.e reg-istraÍ para orgulho de'Sànta Catarina, sua d�idi
d<t e notável atu�ção na -if'deralização da F'f!.culdade de Di
reito, criação da Eseola� de ,Engenharia, criação do extraor-
,dinárío coral c;la. U.S.C:; que tantos e merecidos aplausos

.

tem recebido, enco_l1,tro de Corais do' Sul do Pais, exposi
ções de· artistas plásticos, Ciclo Técnico Cultural e exec'll
ção do plano pilõtó do Conjunto ,Universitário. Por tão ex

pressiv� e festiv!\ data tão grata aos catarinenses, ·associa:.
se muito prazerolamente ·�O ESTADO", ,augurando ao

ilustre' aniversariante perenes voto,s- de constante feÜeida•

des.

Ten., Alceu Philipdvsky
Agradedmenfo e Missa,

Através de "O ESTADO" lidJ'lcles civis, milftares, e

a família do ten. Alceu Phili- eclesiásticas' e, aos amigos
povsky agradece ao, Coman- que nos aSSistiram no dolo- Ã

do da Polícia' MUitar . na roso tr�ns�.
. "

. pessoa do CeI. EI'{idio pet· For outro lado, a famili'í
1i.·rs, Comandante Geral, Ofi- enllltacta.' éonVida -c� seus
dais, subtenentes. ,sargentos parentes e' amigo;:; para li

B praças as homenagens mis&'3. 'de sétimo dia que se

presta,:�,a8' pela Corporação "·á. celebrada
.

no dia 8 'd':>
d4rante o sepultàmento 'do corrente, Sábado, às 8 horas
�eu 'inesquecível parente,' na, Catedral M�tr6politana.
bem como a todas as" aute-

. ,

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

Amanhã Missa,em Ação de Gráças�
Aniversárió do Reitor

: Os funcionários eh). Reito- corrent�;, às 8,30 horas, na

,ria da Universidade' de' ,San� Catedrál Metropolitana, pe
ta Catarina: .. convida;m �QS la pássagem do, aniversário

professores, e. alunos,- ul'liver- natalício do Professor Dou
sitários para' comparerem .,à' tor João David Ferreira Li.

,

. ").
MISSA. EM . AÇÃO'DE GRA- ma - Magnífico Reitor, si.!}
ÇAS que será ·celebr.adã no . 'Universidade • de. S34+ta Ca

próximo' sábado, tUa:.8' ,d() tarina.

'UM MU'NDO" DEI, ARm'-os-',-,A',--SS-A-Bk-�" ..

A." CUSTA,R MENOS!
PO�QUf;?, OK:O�?t '� •. ��.....u It-u__.,,,...·

\ :'.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




