
smann. pres
,iÜO na Delega-

,
l.raudações de Be

, ,I ízonte. Na Assem-

Legislativa mtneírs,

será eonstttuida �q� eomís
são parlamentar' cfu ínquú
ti;to, . dest,lJlf1<âe. a tt�o:ll' .

h"ieguls.ridajc-S, na -emprê-,
sa. Iniciará seu! trabalhos,
c6nvoca�do ·OS srs: NV9!
Pa.es, José M'aohado Jrrei
re, Jorge Berpa Filh�, Pi�
ra ptestlitre�n depoímentôs,
No, ruo. o advogado Mil1:rirt
Ba.l'bosa, fj:aminari hõ,i�
o processo em que reque- llllilo'o;:;;:;.:i:::==�==*=?===;!!=�===;;������'f=t::;I:F;====:;,:::;=:;==-=-�r�����������::;:Ff#!:.::::;;�:i;:==�;=:;:::;::==�=d1reu. a falência da ,-'
mann,

lf.J0, 30 (O. rr: ..\. !,-!.Ull

nesmann mgsessou na S8X

ta lara ci"el con��11dQ
o iJlKlido de falencí� da

.

empresa, Diz na. pe�ção
.

que a Justiça tla'Qm!na- .

bat+ é incompewnt4 JÁ,ra
[ulga-la. e s.á. Doderf� ser

citada no 'fÓrum de Selo

lj;orizonte onde a efnPNSjl
está sediada.

r�a' imprensa, é no ãmbi:o co..
-

m.e,:cial . que 'le mais se destaca: :
ger�nje, . qomingos Feraandes te 11

A,l!m� apreS:enla personalidade .•
.múlHpla, ahmden�o no encargç de :

dirig�r lUt! dos ma[s diiiq:eis sejôres do [arnalisme, II
Ver-e,adol' ,à, �ma��.�unicipal, sua presença na' le- •

gislalivo �à êidaáe
.

'Ienfse éára'çle
.

z1a,do p URna atuação ,

vola«. ao alp.imen!o dos reais' íníerêsses de SUi\' terra.
'

;�1-E�.�,j efeméride qlle h6je íranscorre. os Il!le mililam :
. ,'"

tributam sincera homenagem ao velho conlra.. ,"
e I: abraço e a mais cordial . saudaç�o pelas -

:.�'!;.,ps �reslados a'''O ESTADQJI, :
"',: �ti.�"'''''''__ '\JII.''_\'''_''·

11-1-\=-,,:_�.$,:_.-:: �-.
- �;'==.===.... - '

I'
.

A,,, "",�,9!,�I�.�ti,!��T����",p"",""
íl 'fl'ioão (1\1(' ud ":('�tl.o impressa à clIlllpanha SUi:('fisór'Ía

Por outro lado, c1esl11l'ute- lido '�'l)ll<;ieiOil;:-1ll0 tkn'oti'ita. Não a nós. :lIalútmulus'

.,

t d' 'lU .1'f"G'ht.�ü tlOI'i l'xpcdientcs sinuosos. que dCTIlII\civ,m

�;;;�lCd�sp�l����:�e�\ i�:1Vt;1�'� II apenas:l i!1c;rpacidàtlC 'ele atualização de. comlllta du·

...... ! ,"1",." ',1 ((11".111 ••

'

J'·C\"o·.'··ça-o 1).a-o nl,odilicou .

a HH'llb.:i,
sa corrlunÍ>:;ta, est(Ô�.,� 'L"- � "" , ... " ....

r8y renuncja.·. "l),aS .]1Ó:
'

1'l1- j) dude, tão é.ntl'anJladamentc afcrra(!a a pro�ssos di·

mores <la (lUe CS cOl'onéis II liz,\.d.os semjJre e l.lue dc fl,ll'ma l,.i'ofullela i:erem a cx'

F'el'dinando de Cnr:;alh::, b pl:'ctativa popular.
,Çlebel' Boneker, serào subs- l\!lais de Ullla vez, o candidato ullenista 1em procJa·

tituidos nos próximos dias. '

.

ma(lo seu lH;Opósito de lltlal'riação duma call1pfinlm em·

I
lliuno cleraclu, apêlo, ali(ls, formuladd pelo sr. Adcrbal

U;RSS FrN.�NCIA A U.N,E" namos da Siha, como presidente da Convenção e {lo

I 'n .

.

RIO, 30 '(OE) _ ° IP:M II. il'Ias, não' é l'tIl,n,IJS certo que a lltie1Jra ou aboliçã.o

sdbre a UNE está cb�f.l1- II d(�sse Jú.'ocediH1eilto, benéfico à ucaç,ão j)oJitica, par·

do ao. fim, completando f te da pwpagauda Udclústa, atmycs rIo recurso hlfcl'ior

unia série considerável de,
I elas provocações, da tumtira imlustl'ializada. dos ata·

provas, de que sem som- qllCS v3rulentos, da rancorosa agressão P(�I'SOlla1is1.a,

R.BClFE, 30 (OE) - l"::tr pessoas de estl'eit<l.s veicula bra de dúvibar:' " organis- em ('.smo idêntico ao das ofensivas demagÓgicas co-

to material ,su�ersivo p. ções com o Pai'tidot COr.1U- 1110 estudantil �ra um dos 1Jlullistas.

cedente da Chlna,�t.té)?- nista. O ll'laterial apr91,ndi principais' in"trumeJ'lío3 de .1 ltl"suHam dessa conduta, Sem dúvida. duas cJ!ll'ilS

�'''<.'"p.rá "outros p�ses comuniN:,{1s, do constitui-se de revl"tas, �nffttração coml:n:sta no ilacões. A l11'imcÍl'a, de certo' nlOdo confrang'cdora, é

\.

�,.
foi -!preclliiido, :peb. .policia !in-os e p'anflf'.tos, todf)s de Bl'8f)il. Há 110 IP\VI ta'moém de.·que os dirlg'elltes da campanha nfw admitem nem

,.�; desta capital em poder '\ie aliciamento jdeológico ,provas irrefubvei,'3 de que' �clwem as normas estabeleci "'erbalmentc, "urbi ei

.� . __'S_.,.,__a,... __.Mo:: !o ,.-,._. ....�_
..... •

·f··
-

::"",,3\'. <,. 'a' versão da UNE era orbe", pelo seu candidato. Quer �so -Slgm lCa.l' ((ue Dao

Hec1� f�stelo Aool'a 5'e em' Oll·o·... r orientada e [iúanciaeJ.:;t, 1'e- UH) nllecem autoridtdc de chefia, pela razão rebar·

.

:1\: \,0
..

_

'

•

I'

!j'
�

bati e Dl impoJ;tal'el1l àhetrizes desmoralizantes

·

R t d CA'OS
. ...,._.;.....,. .-_.-.._�---- c· diCl1tinl,s, em r�lação à pcrsonalidadl� ·c.rcna e

W{faS' . emanescen as O' .

iIlatingiyel de Celso Ttamos. A segunda, é de que iJüut.:u

RIO� 30 (OE)' -;-_ R,eper- ilFanUesto' � ,Almil'ante 'Encontro .do .llws hJi]lúrtam as boás lmmeiras, os sentimento� de· Se ,j)ül'ém) o u lÍSl110 dese� bater·se ncsse ter.

ente amplamente 'o último SílVio Heck; criticando o I moerá ICUS e a inteligência d_o próill'io candidato, de ,1'eJ.i.o, Ílão sentirei s constran;iu1p� em �r·]he �
Govérno do Marechal' C 1';- N d ·t 'I'

cU,jo \10111e não lZc.ram uma balldcira aliciadu," mas LJ'õcu mel'ecittn. l'oderen\os reiDRntar a.os govêrnos udc·

I'�------:....;..---�--.;-.--- telo Branco, No docum�n- or es e UlI 'biombo Cl distarce dos seus apetites e da ·il'l'l'I','C;'· nis11s, -citando atlui fatos, ulllzHas e \icios, explora·

-TAf,-GR.Ut:EiRO'-fJe-St:J!=T}JII'tr-Ult-a: ...."W. to, O ex-ministro da M'a- REClFE, 30 (OE) Es- ti sunllli ran rosa.contra qumD entcsta a maior. lHil; tes e tuqlczasl dt'smandos c arbitmricda41es (lt:lll-

rinh� afi:'ful. que os l'{::'i- tá despertando interêsse <lo portcntusa.c ham<llormadora ação admjq.istraiha Ih' em·sc de TUl'\'�), .PlU'a mostrar ao 1)OVO ° que há

O TEUDft IM �l'''') pon�avejS tJ�la:, R�.V0�UÇ'W, clél'O nacO :ml a participa· a.té ]lOjC. oonslIbstanciada no amplo c positivo o.CSCll· })(l1' dentro de túmulos caiados, o lJ.ue são os afadhm·

i'l&"V \ eleorv 0911:0 não esclal'ec'el'am ainda O' ção da l" a no' encontro "olvimel1io dc Santa Catarina. OlS "sal\'adol'cs' OllUsicion1stas, 1udibriarldo espúitos
Síntese it.) Uo!etini-'�enmeteorológico de A. 8EIXA� ,+.'orque do� movimento: no do Nordeste a re.<.tlizar-se Os cJ>l}cúilmtc,s em'eurso a ês.se rc.s}lcito �ii.tl dus sugestio"rios, em defesa dos interêsses e ambições

NE'l'TO vliUda até às 2:l,re ru:. do dia 10 de jü'tllO de 19,61 documento, o Ahmrame na capital Pernambucana, mai.s :;intumático:;: l)1'oselitislllo pe]il di,l,al ação. �u. particulares, mais que dos altos destinos de Santa Cu·

cfiz ainda que apoiand 1-:,O entre o 'dia l°· e 3 de ..lu· (:lal1la.,�:e_ '!lor XCJllI.J0' a
.

,tência di'1!irm ":wmi1ll1a"- 1ar.i.na.

nos �..eJira.l1ecentes das 8li- )0, qü se ini,cia. No cou·
,

,ClHlI c��vlcta ig.6â.uda du wrm� c;onto H�_ apõ� 'l'('ulm .mão o 'Amlitlaw llúellista, CIll !Juaulo é

. garquias l'espoTlsávC'Ís rOl: clave sü;-1io debatidos os I cinco Ultb� I)II"'S" tie 'ntenso, honcsto', e llah'jóticu ti·a· templJ. d(ll'l�rl,,'í.ra' Quc:;vse nl'6- 'os, da(los II "bouHécs

W�"gJt�i::�'�ii;r��:i:::;��� tc"'�".�VO"O' ."onto'm;; � .'
b��;�",�i."'�'''·

o .,ilb.

':
..

�Ji�il�SE::��:�g i ". �U. :U:�OO 'mo;

..�.','�,�.. :.r.k:.•
'

.. ;",r.;/ *'f..o�·
',� ��.·�·•.'(E;'>k� .":c' :,;; �,::��;Y9- '()�(.>��*"",",

....;.;,.;';'.j..}
"' ,,' '�",,�:' .'." <,.�. ";'f'

<" ,,;."
< f

...
t.

:.'� "o< -�:" -

'. '

.. l"'J,,:i /3t.ç.ç?
.... '\".!:';J
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p Gabinete de Relações
Públicas �o Palácio do

:r;Jvêrno 'distribuiu : o pro

g-rama a sel' cumprido no

próximo sábado pelo Pre

sidente Castelo Branco,

quando de sua visit2, ao

nosso Estado, onde inau

gllrará a 1" unidade gera
. dota da Sociedade Termoe

Cppivari

(astelo (1R(O

·C,,·t'a', i n a'
O Governador telso Ra- tri5,o, l'ecel>eni o Pres den·

te ela República e sua cQ
mitiw.

mos viajará para ,!ub!uão
na manhã de sátlcio, on

de, na qualidade de anfi·

Po'Hcia Apreende Ma1erial -

SuJv'ersivo'

'tlsteve

nião, o

mafin.

a

RE.UNU,O CO1\{ ÇSN

RIO, 30 (OE) - 'O 'PreSi'

dente G�5�Io Branco este-
.

ve l'0pl.'liclo hQie com o al

io cornandÍJ militar, .f.. reu

niâo te\'{l lugui nó 'Palácio
das Lar�llljeh'as tIOJ,lV(l um
estudo da sHm1«:[tO político·
militar no pais, .tendo o'

Presidente reuniãd' com o

COlll'ellw �aci�l1a, murca

dá para amanhã As 17 110-

'Tas o Prr.sic1pl'lle Castelo

B�TL!lCO ctirighl-se a') .(;:1-

leão a fim de se encontrar

C0111 o SCl! colega chilcllo

sr, Edu2.pdo F ,',!::.i, c!,j.�· esca-

10\1 no .Rio C.'1

ra a Europa�

iqwQ;Jsibi1idatle à,t1& "parti.
dos se' .ac\tl.pt�€lll ::<'0 �;.

tQ.; tai 'como &tá Pôito (,11

+cs. náo será
d� conduzir pela barl('�o3
goycrnü;[,a, contundo com
a apresentação- àe Ü9,!:'.je.
-nunero de em e:::u!fas.

.

p �e-:
f0rc contudo não adia real',

]=[10, ;:to fOE' - O clei.;·,l
tado l\I.11UTál Peíxoto ma

]1.tfc8thndo;'�x! à iJllpJ·C:.1;JO.
sobre 8 rlJ,Õ.lf�h.ção 'd(:l '-':ni_

ç:Õ2S � m (�lhliJrO Pl'ÓX;ULU,

O B.D.E. age' na qualida
ele de agente elo Fundo de

Democrali7.D.qào cio C'ápital
elas Emprésas (PUNDECE),
Outra informação do dr.

Jacó Nácul diy, respeito à

próxima b1sta1ac;ãQ de v,j·
rías 'agéncias- do Banco do

,Estado; que se 10(:aU3u1'50
nas cidades ele C1'ici1l111<1

Rio do Sul, Chapccó, na

[aí e S'1nLa poema. Ocor
rerã nas pttximas sema

nas.

Biéh!1 V�nce ,Suécia: 2 x 1
'

a succra. pela contagem dé.Pa�ei�C{O sua segund» n

prescntacào (lttl grarn!t')o�j
ela curcpa. 'J �leção brr:

síleíra de íutccot abateu.

ontem à tarde no estádio
de Rasunda , em Estoeolnm,

sonsodois tentos a tEI!

os pontos ti�'a sileírcsRIO, 30 tOE)
con-

quérito policial militar
ISEB, ntrará dentro

. AiJ:üa �ú provas aí- que

,
os p�fcr�'G'� p��r2:-· torl:�.Jln..

-:.

a 'juvcn\-I-"'!c ')'·'J,�:.'Fl1'8 (,Cl1-

ti.nu.:Ul1 até hoje.

sígnados [JfH' :1:';:.1<.': () Gr'.l-

<íon.
10 dias' em sua rase decíst

va. O Cel. Gerso'1 de Pin8

ençcrral'� suas ati vidª,c!c.'3
C-01110 pr€sldente, Ol1vindo o

cx-clepútado ]!'raúcisCO' Ju
lião. O novo presidente da

qucle IP1Vr ,Cel. Joaquim.
Portela, . somente tomará

posse na próx'iua semanc..

==:::==:':::"== ---::-:,c"'�·_·-
. .,/ II'\1as, a ;(�sse. pà,llunui", qüc interessa ao aprimora· !

nwnto til' setores jmliQiários, não foi cstl'alllHJ '110 1>a<,· \
sado u lídc)' bCJl(]cl'ista, beneficiado com um cartúriu, I

sem. g,IJ):\J:Hu moral, asshll, para enunciar 1ibcJos,. '.1\
êsw "panamá". que é a contiÍlUidade da b.ltall1a de aI,

•__ r __ .' __
·

__

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

f;;.hetiz:wão_ aumentando ° nÚDlel'o de escolas c, 1mra

pl"w��·I?S, ampliando o quadro do magistério, não seno

Hu. ('serú)llllo mn parlamentar udenista, pot' meio de.>

emenda .tO ]Jrojeto governat1l'mtal, dc pro])ot a cl'iação
de mais UlJUI cso9hl. CIÍl Lages, implicando tllll tl1l1'()'Xi·
ll!õHI.:\lllcl1te dezessete professõres a mais...

.

Sah.!:f.io é - e as ca"Ulal1dra"s d& contra não igilO.rU 11

- qnt.� :lOlll('ugões para cargos 'púl:di<'os remunera·

.

dos estivdnm Sl�' nsas, 110r decr�os goycrruunentais,
.J1or cêl'ca de dez meses. E agora, �1 smi funçuo ,nor

mal, com o cresc' nto e o deirtobramento dos :,;cr�'iços
buruen:jti.e s, l1!}rnear llOVp e necessá1.'los· .fuJ11:hl11á.-

rios cl):ulvalc a subôrno corrupção, para ,1 sjmulcuh�

llUl'cza (lcsí'as réplicas 'mulher de Putilnt',.,

lVh�, lIa ]Jior. Alucle-se, em' materia, paga. -distl'ibl�i.
da llelos udenbta' a jornais do interior ("Dever Ih,'
lJdclústa")" 11 "ferrenfu, e unplacá\'el inimigo, quc tan
tas lágrimas fêz geral.' (sic) nos Jares udemstas l!O <to·
mal' o GoYêrl1o em 1961". Aí cliitá, ém letra dr- fõ,'ma .1

d(�claração grosseh:a dWll ódio esclusitauwlll.(' �wrso.

llnHsta. Visa a mestlla cria um clima {'mucjunal, rl'llll'
dando a \'crdadc, afirmando ulfâmÍàs, "como H' () 1)11\'11

eatarinel1sc fôssc 1:ego, sUl'do e falllo de ('!Ü") dillW)I·
t Nada mais é TIl'ceiS? aduzir, como d mtJn,str.u�ã� tia
b' 'xe",a H que :,;tá send.. condw.áda um.a di.:s:puta cÍ\ 1.

cu, lluC que feita com b o, com elcyação c �11

dignidade.
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o,
'

Secret�:rio de 'Ednca- queta r,
!fi"',

, çáq e; Cultura Deputado ,', ,

, LaUTo IJcc.ks.. recebeu. ftn-:
-:-:-:y-�:-

audíêncía, no dia de 'ontem

� em seu gáb.ln�te de' "t'raha."
,

lho;' as seguintes pessoas:
"

glbepll'taclos:' Nelson p.edl'ihi
'v"!\tter 6émes'o paUlo Ro
'dia, fllri�i EPitãeio' :f.Íl.ttEm
curt: Augu�to ;B'eezoJa; Dr,

Lni?i D':Arigelo; Te:t,e"zinha
o. 'Michels .L Fpolis; GeEi

,: iw' ��lmil',o dos Sttntos -"r

G(j:nehos: Zenir ';\ITlorin'l" ô'.\;
Silva - Fl)olis; Terezínha
de SouZa - Fpplis; B€i'eni,'
ce Tácitfls' - F'Polis; ".José
João tníz - Fpolis; Pro

fessor' Dimas Rosa '" bire" sua' r.esid,ênçia recepçíenou
tal' do Il�stituto de E'0'1r,�::t� pessoas de sua amizade,

,r .

C;ão e Colé-rio Estadual "Di
•

!\{ VElhoP - Fpolis: -NÚ-
'

guql Pedro dOS Santos, _' ,

PresidenLe da 'Câmara 'le

lleteadClrest,
de Big�la:'u;

,roià:o Balq nça Sobrinho -

Ganches; !falter Rosa -

Biguaçn; . ArliDdo Cortôr'l
-_ Bi�\!RCU; Professer, Pe·
dro José Bos�o - Fpolis;
Laércio üuri(�ues - SENAI
� La es; Irma' Jos�lin:a, -
Tijueas: AlvR,tD "árg:l1r'l �

Taiá: ,Oi'rllar Berão Fpo
li,s.

OSVALDO

(,
r

#

E�creve�me um' acadêmicó da Escol"! de En

genhR::ia\ que assína umà 1,0,�ga" �àrfa de 50 li·
nhas, 'anotando varras: provld.ê\nclas que pede,

)." '.

sejam veiculadas nétta côltroa' para, que as

'leiam as autori�)ides competentes. '

São sete lQnga?,proviclências alinhadas no sis
tema de composição .désta c.a-iuna.
Infelizmeate, todas essas providências já fo-

"
Per

rarn lembradas aqui e outras como arboriza

ção da Avenida �ra' Màr faz' parte do 'plano
já começado a executar.

Infelizmente meu caro, acadêmica, ,o sr. tem
, iido raramente o que "'qui se �screve, do con

trário não terí» tratado do assunto com tan

tas mínúcías. Quelr11 aosítar ',meus ag,t'ad�i-,
;,l; ,,'.. '

mentes pela oolaboração.' .

,

prevê .novos investímenjos
Í1a' expl ração "pelà menos
c'a n-les rra 'ontem de mag
nitllde'.. . sÔJYlent�

à pro.
CQm

. custes
muito D13.'O-

Sserefa ria, de
.tducacão'

Até mesmo a "DIário de 'Notícias" de

legre, que tl�az a:.programaçlio 'da: TV PIRATI·

NI, esgotou-se ranidamente chs bancas de jor-
riais onde é vendido.

.
\ .

Tal foi o sucesso da noitl:_tda de domingo, por-,
que a .euforía foírgerraL

E para vocês todas, meu abraço.
-tudo, Até um feria.d)p de âmbito nacíenal, lV;
recém.

ESPAÇO É PEQUENO

Eenro-l1)c ,8.0 e"paçeo 'que tenho neste

i\S jJf\-SÔfIS que 'que mm colaborar comigo, que'
o Iucam atendendo esta condição.'
Basta vêr o aperto 'sobre 'os assuntos na colu·
na, para que, todos compreendam,

,

/:-!tOTOC'aO'AS' .

, ,

I,::. I' ,

. ,

.

,.� i ,.'
\

'

"

'

Em Üm minuto de qLtalyUer
'O�l hvro \pcr moderno processo

,

Rua J�;ronimo C(lelho, 3

Nos próxim�s cjlas " ativamente no D0pai'ta-
qt1atro da m�s de. Julho" menta de Cultm'a, ,Qnq" 0-

CD� a" apl'esel1ta�ã.o da, A� cu))a. desiacada p,o.sT;;ão,
sodat;ão Coral ele Floria-. l'Ta' cidade de Brusque .. ('ri-

, nóoolis, em, sua 9a. Rhita ou além de dorais s' o'rciues ,

,

docunp:' _ 'Orle'ial' o Maestro Alcfo Ktj, 1:ras, (l C01)sernltório 'cl"
égn estal'á come.morando ; Música,

eletrcHl1,00, o seu HJu,blIeu' ,de �)uro" A 'Assbciar;ão Coral, c:le

f
' V' ,I ilU vidE' artística, DesdE!' ., F11p;rianópolis, por � Sl!a 'veqone :� �};\":l: -

( es:t.â comenioranc!o 't'j::co
'''' '

anf$ de arividadeS'i';i.1;o1er artística,
)

n�pt.as, .... sendo', jâ l'Ú'n'
mwiío ,da cida de,

'

'\t::anlOb) rj��S ..

, �o p(" l;..:j'-

1110, sábado e clOl,uingo., .\0
Teatro A!varo de Carva,-,
1110, fl3sistir a juvcntClL18

'flori1111üpolitf),nn. ,ea.tltar

gló�ias e aleIuias ,ao �e\l

CjuE.riçlo maestro" no c�n-

'queliltenário de sua '"i'la

� �
�

�

JárlÍt'l ·

/ �'
'

f}:
,i

o JornBlistá: DOl;l1ingop F.
de Aquino, atualmente diri
gIndo ° jornal "O ESTA
DO", festeja.poje () . aI1qs
de jornaÜsmo, \' O· acon
tecimento será �omeD1ora
do, com um jantar na

"Churrasc.ari!:i Lindacf'tP:�, tio d.o: Rio
-�:"' .. :.'-:._... ��,.,;Á"���,, �: E!

:.__:�-�..:_ '"
" ,. '" -:�.:-? do'

da Palace, eom- os sel), o

res ar; �';aJ.Uuel � nseea e

senhora, dr. éa�tario V. Cos
ta e senhora, dr. E�ú R"0M
dr. .luares' PlinÜPPi e dr
Ivo \'{)I! '\VàR1ghi.ram.

-,,:.-.:Y..:_:_ �� * :�! 7;�:__;'-4...,
Procedente de' São Paulo.

a Sé'Il�'iOr. e a senqora Ma-

1,1010 Gil Malati ( , Henri.,

SálJado , o 'Clube Do�p
de AgôSltQ aconteceJ.'á eom

, movh�n",j{la festa \Jl1riin�.
A dança da quadrilha, j;t
está 'sendo, ensaiada .por
um g:túpq �e iovens\ da :80-
cíedade, para, 'a "noite"·""
gue será festejadu São :Pe.
dro Sãn Paulo.

_._' . .....:_

Apiversari.ou 'terça-f,eira.
a s1:ta: 'Varal Pedrosa, Em

,;: ':::Í: .

'-,--r--.-

-;-:---

Rosani Bauer
ma, das 'Dtlbutant�s
la Bmlleo,' está circ'
IW Rio-I;le Janeiro,
rápld� '<;lttsa' eom,

Augusta ($- cila),

�:-.�� ': ':�"

pareceu ao mo

elegà.nte· jântal
qelsQ. Dario"
Pre$idente- do'
Diretores

"

Loiis '

sil'. Pode;nos infc,

no serviço de bar e

do LU;lC 'Hotel, que tev
mo Maitre o compet

t senhor Mà.hOlo Gil Rim

'. i
,dnn'nriua o 'Isant,ti\.eat�rl.,�

{ia: Clnntcy. Club" sendo .

o
,

n......; '''''.... L''SO aSlmhtó
'

em

nossa. soci�dade. ,Tarribêlri
estão de 'posse de titulgs
�ócios ,proprietários, os ,.�e
nhores: dr. Newtqn D'Avil�.,
Deputado Fernand() Vieg'as
e dr. �lêià,es �bN'li. .. .,.

=\-;--:- -:-:-

.'

Será no inícLo de julho, a
ina�gUf:ação da loja de ,mó
,'eis em estilo. "Jose Are�s

.

Decorações,"

,

'--:--,:---

dia 17 pl'ÚXi.

-:-��-

" fl}�n! a,s: ne,�&'Jda.qes. ,• ! 'tlS' de it!1-l1' a'ffulkq, ,ii �f·l
,

€_ o
.

i'
f �. oi

O .'eX-eés�o êle peso e 'lU\} .

dos' '�'Ssuntbs: '(me 111ais teX:1". � , � � ,

preOçupad0, últimam ;·n;t{! 'o�

,ÍnédIéo's ,,,POis 11in[>:u,'.)111 ,jg.;',
norá', one

. mu.ito �ontrjbl1e parB: a ,1;
,l11Ü1�üeâD da meêlic1a �:e \5-
da. �." , ,.

, '

J �

> :
, '-t'}' ,

I , ,

•

I

: • ,;" !
J'

I • � l : r� I

As estatísticas deb:lOU3-

!ra)'il.' o que aCabai}JOS 6,(1:,
, citâr' e as çom�r\''')l�;âs .(Íe�•. (t'

-,

..:\ .. ", "

segutDs (->ora0 »bf;111 ,aQ 'par

POJ,.:'· tocios., e.sses
é que Qju81f!llcr' noviuade
ter8I'!'ent,ir,o, '\'j-sa_n(io_ \(llnl'?- '.

Alta Lúcia Wijdi, Ul1l �ro.
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Paul A. Beaulíeu
Embaixador do .Oanad í,

,. ,)). f. - '" '"

----------.------�--------���--------�,-------

No dia
nldá celebra
de sua funda
nos pela Co
1867. E' com

fícante progresso ,e prospi
Tidade económica A's ex..

portações totais do Cana

dá bateram toelos 'os seu'
recordes anteríores e, IJ pr
vo canadense - seremos
20 milhões ainda êste ano
- "continuará gozando de
seu elevado padrão de, vi
ela,

ra a Africa. Malásia, " A

mérica Latina. A assistên
cia à América Latina fo

na forma de US$10 mi-

'lhães colocados à díspcsí
cão do Banco Iter-Ameríce
no de Desevolvímento P8,
ra empréstimos em países
latíno-americanos

palavra de a

nadenses e

Canadá, no

quanto medi
j etiyos realiz
peranças .do
passagem de
versário.

Jamais esquecidos -:hqUf
les menos afortunados. os

canadenses 'têm continua
do o seu apóio à ajuda :0'

terna, particularmente a

través ele' contríbuícões ,às
várias" agêl\ci�.s c(as -Nações
Unidas e' o Plano Colom
bo oara o Sul e- Sudeste 1�

-

,,' ,".

srátilCo. Durante o ano (I

Por muitos anos foi [l

Brasil um dos principais
mercados canadenses com

larga, variedade, de produ
tos manufaturados além
de matérias primas e !)ro
dutos a granel, contudo, e

recentemente, os embar
ques' canadenses vêm, dírm
nuíndo em virtude de UU'l

número .de fatores que in,
cluem o crescimento da in

dústría local, a qual conse

guíu destronar as mercado
rias Importadas, e ·fr� rUfi
cu Idades econômícas cwe
tornaram necessária �, 'rê:,
trícão das importações. No
entanto, tenho confiança,
em .que à medida que !:1- e

conomia brasíleíra vai u

madurecendo, novas �-'DOl'

tunidades surgirão para os

produtos canadenses Por
outro lado, as, exportações
do Brasil para o Cano,chi
vêm aumentando progressi
vamente. Em 1964 as ex

portações dir-etas' para ()

Canadá atingiram ,) nível
.recorde de cerca ele 'USMO

l�ilhões, o que deu ,10 Era
sil um saldo favor<Íve:· de
aproximadamente USS18
milhões. Se levarmos em

conta 'os embarques 'r6;re

tos, :particularm0;;w a tra
"és dos Eshdo., �Jll;c,o;;,
salrlo favorável, elo En:si
'ml�ja certamente aJg1<11'8S

e não sem

dades na p
ca, harmoni
terna e 'nos
nacionais. 10 assim

êste foi um o de' 3T::tti
Canadá ina�gurou 1íoVI):

programas assístencí-üs pe

-----�I----:-!'�.

NDf�SE TELEFONE-
;;:273 - das fi às 12 co Wilmár.·

30-6-fi.5

be
-

Doze de Aoosto
.

...

JUNINA. - Início às 22 horas.
estra "FANTA8IAS DE ESPANHA", - InÍ
'as.

',:ONTRO DOS BROTINHOS - Início ás 21'

1/8
ção dfl 1:'J

8/8
'DE.

MES DE AGOSTO'
ONTRO DOS BROTINHOS Apresenta-
Rainha do Clube - Início às 21 horas.
RASCO DE ANIVERSARIO NA NOVA SE'

NTAR DE CONFRATERNIZAÇAO·.
ILE DE ANIVERSA'RIO. -- Início às 2:'l ho-

raso

VAGÃO. - Para as festas "dos dias 9/6 3/7
18 ,-- Reservas de .mesas na Secretaria do Clu-

be (Nova éde) --'
.

",.-
As íri irtcões pára o baíle de Aniversário das Debu

tantes te rínarã impretertvelmente no di']; 31 '_ de julho
Lista para o Churrasco e .lanrar de confraternízaçãc.

inscrição a secretarta (Nova Séde) 'é Bar çio Clube.

..-t,�

vêzes maior.

o Brasil e o Canad� t('��'
muito em comum e muiír

'""\

feitos um para o outro .. � SUSEl afinidades

,e predileções se trad,uzem pelps mesmos gostes ... pelo
mesmo entu�smo pela· vida .. , pelo rt,esmo cigarro de

fumos selecionados. �uaves, cuídadosamente combinados. �

cigarr�

de bom gôstc

I

�
"'vir aue o administrador '''10 becos. Foram as cida- Brasília, as atu,9.is cidade'

No tenho ainda elemefl' ·lue se decide, a destinar des coloniais que por aí 'diziamos, buscam adapt:,
taS para fazer juizo segu"� 'erbas para tais assuntos, vemos, procurando morde- se a planos diretores q';

da .administração do s� IQ '·evela:se espirita permea- 'I1lz!J.r-se a golpes de picare- as modernas concepçõe'
Helmuth Falgater co' � 'el ,a sugestões dessa natu· tas qUando ficam no cu:rso não p:i'ecindem m!J.is.

Prefeito de Joinville, R ''!za
•

e p"lrticipa da eleva- do- progresso e. precisai�m E lembro-me das mim
'ão' mental que

. elas de- acompanhar-lhe o ritmo. Se rec'ordaçóes em meli 1

'1onst.ram. permaneceram no at.razo, meiro Relatório de Dir�
Outra prov.idência que oferecem-se apenas á curio- do Departamento das M

"le enobrecerá o acervo de sidllde de turistas como pffi cipalidades, em 1938. Cit

;niciativas desse' sentido, e ças de museu a ilustrar a do erros que decorriam

"'ue nos sugeriu os artigos história dos tempos que faltll de tais planos, em
-me estamos escrevendo. ê' passáram, sobretudo na inville e. noutras cida

., ureor:upacão do atual sua arqúitetur�. catarinenses encarecia a

"'0verno munininal pela cessidade que tinham

t:mcado tlrQànistico de Jo- ,As grandes cidades como Prefeituras de adota-los !

l1"\viUe. B�'I111 diz a criação o Rio e S. P.a:\üo prQcura�n ra que ,não repetissem a1

-le U1TI3' Comissão do mais corrigir os erros de 'sua jões do jae� daquele, ('

';lto nível nossível em .nos- construção com. planos. di- apontavtamos e não co.

<;0 meio para que estude e retores que se ob�erVam· nuassem a perpetras, 1'),

"rononha 11m plano· nesse ; CQl11 t:igor graças' aos quais, a:diante, erros tais.

-ont,ido.
.
E anAhamos de numa fase de progresso ex-

•

-'01' nue essa Comissão se"'" tracirdináriO, se, renOVam
.

E hoje, insisto e te;·,

desemnenhóu nlem�mente . 'r;urpreendentemente.
.

insistido com prefeitos '

"111 �issão. estudando o �S-, 'H�ja visto a, Cidade _
do

.
nov.os municípios,·

.,�nt,o com de�isão e

b0!'111
"rtio de ,Janeiro que se Tr

i
quem fà.lo, para, que, •.

senso. para anresêntsr �.
<
-'nstróe como se estive'" 1e mais nad9., tracem

."l'efeito rnelhor fórmU'
.

mergmdo de escobros lOS para a séde dos

Assim, vemqs' que, no sp" ;� resolve-l0. �s bomoardeibS implp
.

nurucípios, modestas

go*rno, foi o antigo palá- j _ veis. Em todos 0$.' bairr'
�

,.!las' quQ. ,serão ciLiades

cio dos Prin('�"Ies adqu'

i'�"
�'11m!'! definiencia aue s�bretudo na zona,' $111" manhã, sobretudo,

do e anarelhado para 1"'.. -" ....nt"Amas na vida 1ldmi- (CopacabaM, "Ipanema e ceI1tros balneários

ser instalado Q Museu '

·-+"Ativ.a. I"IMt"l cidpde e Leblon)' as edifiCaGões' anti- Bàrra Velha e outros

cional de In:flgracão...' ','" !':e flviflenciA. em tAnt.os gas cedem lugQr" aos sunt.uo preciavel surt? de pro5·

Q1i.ire-se mna preciosa cal'" ""ntn!'l nA. Sfl3. nnnfianrAr.ão sos edüícios de anartamen-· soo '

eão de objetos de samha- urh<lf'Ii>::ti�a.. ''F,'. a.lislc;, fAlha. tos. Estes, obedecendo ao B�m ,haj.'lm, pois, a o�'
(mi (l11e muito enl'inllflr.P"á (I11p.!'la vp. em tl'1ntas f\11b-as plano diretor, ullm do tação do atual prefeito l

e�"'e J\iftlseu� A noss,9, BihU- cirl.. r'I�", fio n",':!'lfl F.",t,<ldo alinhamento o. pn,l'a 'joinville e as· sugestões qu

tecá l\![lmicipal teve as suas e em t"nt... � nutras por es- dar margem a largas· a.VI�ni- a' Comissão por S.S. nome'

instalflcões duplicadas com se 1=1,.",,;1 pt'óta. das Q�e tornam irrecoI'J1e- da lhe ofereceran'i para qr

o acrecimo de uma novai. C;".,.t.n, p. ('lHe as pnt.;t!'as civel o velho lUa. Joinville
.

tenha as �inh'
ala· ,ao })rimitivo predio.' ri(l<lr'l"ls "p"�""Am dA nl'W()a- E <1ssim. as atuaiS cida- da "grande ciqude 'l-tue e

�(''11 menos«"�() do, n?tllral I r'I ...." rm'" q' 1''''''''''1 3,."",11<111- des brasHeiras aue se nre- serão
.

empenho, nesse sentido,' do !'lP'rY! fli""t,,;7. nAm nHmo, zem, af6ra as que ohp.rte. Carlos GruDes de OUveh

?OK ffitn.b� C"1'1') "l;"S Am ,�11rvM, se-·, �ê'ln a 'Olanos pe construo
il'en e dess

'

A, H",h� rlM_ n,l';mei-� �RO p���beleciqos:>cmno ',� Batia Velha, 11]�io .

"

.���tíbF
.

mi�hos, est:r�1tãS, "Belo HOl'iz�nte ,; oiania � j ,1!16_1h _.-......._._ :;,\..

"t'j1::tt;:,,\;;1�0J:;�.%,�"
",

�' ,"

..

-' .,�

para aprender um do !,IU

tro, .já que cada um, '1 seu

modo, faz face aos proble
mas de conseguir o melhor
,aproveitamento de S0US e

normes recursos em vastas
áreas

'

relativamente. sub
desevclvídas e esparsamen
te populadas. Nos últí.ncs
anos ternos tido bom núme
1'0 de contatos úteis entre
lP7Jrscm�idades oncíaís e

peritos, bem como o int-er

câmbio de Informações sô-
bre os objetivos- alcança
dos em nossos dois, pEnses
Espero que' as oportunída
.des para êsses contatos
continuem, a aumentar. Ô

,
..

" �

intercâmbio cultural 'tam
bém

-

prossegue, e um '.
'

dos
eventos mais 'ímportantee

nesse campo é a VIÍI Ble
nal de São -Paulo na qual,
muito ,me -aíegra comuni

car, -o Canadá -será .nat :

uma vêz representado,

1\ "Febre Centenária" já
se apossou do Canadá ao

se adiantarem' os prejrara ti
.

vos para tôda uma- série
de comemorações em 1967
a mais espetacular das

quais será a Feira Mundi
al E111 Montreal - EXPO
'67, Espéro que seja possí
vel ao Brasil fazer-se re

presentar" entre os sessen
ta ou mais Países' represeh
tado põr Pl1v>Í'lh6es ,'1és�a
"grade exposição, internacio
naL

As relações Brasileiro ,:'::1,

naclenses têm, continuado
detro de suas linhas tl'a-'
elicional informais e arnís
tosas. Nada me faz duví-
elar que as mesmas não se

[am projetadas indefinida
mente no futuro" em ,1'.1S.:0

gra nele e mútuo benefício.

CD
<1.

$!

'"
f'-
z
'« i1c,'

.. <,�C�t�,·

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

I

IMPRESSORA

•

,f;, ·r.tPRESSORA J.400�LO possui to de- os :;eiuno�

desenhot

cltc.hês
folhelos - cotàlOQo$
corrczes f c(!fímIH)$
'm�leu05 ,em oeról

110,,.,lor;0

Il- � ,necó!ssóri'9 expeÍ'iéncio poro 9O�l\tir s.mpre o'

r"'()�lrr.o em {luo!-quer serviço do rOMo.

"dôn�o e perfei�o,,'" �Uf V 1'130. eennor,

�;OOÊI.:O

I

\
r

I !ti Pr(ES SOR,I)

'1E

ORlvAL.') STUART. cu.
�lJA DEODORO Nr 33-A

1=(}HE 2517 - FLOlhllNÓPOLlSI

. I
,
,

-
j

_. "_., ._--- -_ ..._- ----_-------, __ ..--

·Se§tlftde ,Sa�-ént�:��

A Fundação Cultural do ou Desenho, cada um no

Distrito: Fetle'ral está anun

ciando a, realização, de lo.

a 30 de sétúnbro, do II Sa

Ião de :Arté 'Moderna, pro
movido . anualmente em

Br�sília, Pará' o COl'r�nte

ano, �tão. previstos, além
dos prêmios· de. Aquisição,
qu.-atro prêmjos para os

setores ele' :Pintura, Escultn

ra, Arquitetura é Gravura

valor de um milhão de. cru.

�ciros. O Regulam.ento . e

as fichas de inscrição se-

.
rão enviados a ,todO' o país
dentro de cêrca de dez di

as, encerrando-se o, praz,}
para ,a, entrega de. trnba
lhos a 15 de agosto.
Em 1964; o I Salã.o de Ar

te Moda'na do DF' prerni-

ou: Frank Schneffcr, Mau

ríeío Salgueiro ,
Marcl':o

Grassman, Dora Basílio,
Ester JOffi1y e Paulo 1010-

vitch, conferindo ainda rc

ferências especia-ls a Wilhe
1m Luiz Techmeier, Edmi{!'
José de Almeida, wi!ly Mpl
lo, Maria· Guilher,nina" Le

onardo Vianna, Juarez p",

raíso, Ali-ce Soares, Armin

do Leal Marques 'e Aliornnr

Baleeiro Fililo.

Qualquer informação Pl)
detá ser obtida, desde jt,
na CoordenaGão do' II Sa·

Ião de Arte Moderna ele

DF, Caixa Postal 70. Bra

sílra. (Endereço: Pavilh�
Bernardo Sayfio, anti!!
Pavilhão das Metas. Eix

MonnméntaLl

•

Urbanismo
Plano Diretor para Joinville

;,'

um nome novo na vida

blica de 'que se sabi"! ,-

'nas, e já não era T'''�'

'que estava prosnen,""",
frente de uma empres'"

particular e tinha del:lbJ"l';- I

trado eficiencia como dirp-,

�tal' de uma associacão ,"''''
creativa-esportiva -- o Cl-, :
be Ginastico. Mas, não p"

!ainda um homem públir-
nem um intelectual.

'

Entrétanto, S. s. nos sur-.

preende, na Prefeit.lIr'l.. COJ"
I

demonstrações positivas d..l
interesse pelas 'coi�q.s 011P

dizem com o progresso in

telectual do pôvo ou que!,,t�rancendem . dos aspect'
de' nível comum ,de ulT'� i
!1dn1inistração. )

I
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() Almirante SiL"'v:.o 11.cel{:

dívulgou. seu a �:-;.l.U;_(�t-1�tO

maní resto, pondo ern dltn
da a ccntríbu; .�i.�) co :\�J.-

ec
r2<.:Íl G.! Castf lo BrB..neo �� yri

teria C;o movímento míli

j a r ele III a rço, acusand (1- o
C18 perseguir 'Os revolueionú

riof;j. favorecer os corrup
'tos e 'subversivos, dírtgtudo
,no final, um apêlo aos mi

Iítarcs para nova ínsurreí

ção.
-�-_._------ 'O_- ._. .. ••__ . • • _

·0 Can�idatD de todos os Catarinenses
" .'

.

Homem público de ínal

teraveí linha de conduta
TlemocrúUca, O dr. Ivo Sil

veíra, iju:slre candidato do

.PSD ao cargo ele (_;bvern�t
'dor do Estado, não se vin

culou Jamais '1 qualquer
grupo económico, ao aceno

de v�,ntngen pessoais ou

de l=\"upos, _Ao c0ntranu,
tem �j_do, durallte toda a

sua llrilhante carreira poli
tica, tlÍn dos valores huma

nos 'mais conscientes d':us
graves responsabilidades
que pesam, em hora de in

di.'._,farc:ável perigo para a

civilizaç;ão cristã e para os

destinos da Demac -acia,'
sóbre um propugnador de·

cidido do que seja a ha--rmo

nica integração 00 'pensa
mento de liberdade rio CGn

ceito de res).JonsalTi).i_dacle
e disciplina soela 1. Pónna

elo politicamente numa fase

ele profundas transforma

ções, dm'ante a qu'}1 se

processou, nc'1 estrutura ins

titucional do país, a irlte

gração elos trabalhadores

nos quadros políticos e nas

grandes conquistas sociais

,pôde /0 dr. Ivo Silveira par

ticipar, e muito acentua

damen�e, da m,anutenção
do equilíbrio entre as f6r
r'o,s reivindicadoras de' uma
.

.

nova posição política para
o trabalhador e as inalie

�1áveis tradições sentimen

t'1is e espiritmüs do Brasil,
dentro do mais rigoroso
critério democrático.

NU'n.ca esteve, pois, à

margem elos acontecímen
tos que, nestes dois últi
mos decênios, deríníriam,
através ele inevitáveis víeis
sítudes comuns aos povos
jovens, a' verdadeira rota

dos destinos nacionais, tra
qada -'1té mesmo pelas cin

til'::Ç;DC'S elo -

Cruzeiro
.

do

Sul no..; eéus sob os quais
se instalem uma nova e

jm"tin��'uível Pátria" há.

mais de
- qmitro séculos c

meio,

Homem do povo, feito

pelos próprios esforços cô
mo exemplo de quanto po
dom uma vontade bem o

riemtnda e uma fé bem

fundad'1, o dr Ivo' Silveira
tem sÍ<lo, em todos os pas:
sos de �ua caminha.da po
lítica, ..

o
.

amigo dos humil

des, dos pequenos, d;aquB
les que necessitam de quem
os represente com leaidade,
na disputa do bem estar a

que tem direito, por nasci

níento, o homem comum

numa Nação livre. Acessí

vel, - ninguém dêle se apro
xima que não o encontre

na inalterável disposiçfw .

d� servir, de amparar, de

suprir, e t;_mto' mais fran-'
camente 'q_uando lhe pare

ça estar assim pugmmdo
pela justiça e pela razão.

E', portanto, um compa
nheiro do -trabalhador, ,do

pequeno funcionário, do la
vr'ldor modesto, tanto

quanto dos mais abastados,
desde que e ohde a sua

Intervenção se faça precise
para restabelecer ou res

guardar direitos e prestar :

serviços a uma causa jus
ta.

Espirita extraordinária
mente lúcido quanto espe
cial. aos problemas poliU
ticos, sociais e econômicos

que se lhe oferecerão à ar

gúcia de governante,
_

não
terá o eminente candicl,ato
do PSD ao pôsto de suco-

sor condigno do sr. Celso
Ramos nenhuma surpres,,,,
no panorama em que have·

rá de atua r pelo bem co

mum dO Estado e do povo,
Mas, sobretudo, é oportu
no lembrar que, intnm<;i

gente democrata, vivendo
a democracia nas vinte e

quatro hol''ls de cada dia.
tendo, etn todo o curso ele.

sua existência, nutrido a

sua alma das mais sólidas

convicções democráticas,
firmando o seu crec10 polí
tico na mais profunda ado

miração pelos construtores
e defensoi'cs da Democr,'1-
cia Brasileira, o dr . .Ivo Sil
veira é o homein do pOvo,
que, se escolhido, pelo povo
nns urn8S de 3 do outub�'ó
vindouro. governará com o

\-')0\10. 'para dlgnific8.l', atra
vés de uma obra ::lO nível
do. patrir!1l)nio ::clministmti
vo que vai receber de seu

honrado anteéesson o sen

i ido d,"11(!t:r!-ítÍf'0 e huma
no que pa1nifa em tôda a

nossa história. republicana.

"0 delegado da.. ,H.0voltt
çào 'colocado na 'Pl,'e:l,l-:l01,
cía da Rzpública, a.V.r:l ce
não ter esclarecido at� '-';:;')
ra sua atuação 110 cveu.o

histórico dc" 31 ele 1ll;;"J:Ç0

obstína-so em desatenucr
'àquele objouvo permanen
te I, 'diz o maníresto.

Para o Almirante Si:vw

Hcck, o \Marechal Castelo
Branco traiu a Revohaç:io:
"Apoiando-se nos remanes

contes elas oligarquias rcs
pousáveis. por tantos des

maridos, marginalizou a

maíoria dos autentíecs li

deres do movimento, f,-,;;;ou

Qolosamenté, a Ü:l1:lhl:eú
. '1'6\vo.l lwionúl'ia, embar(j.çou
a punição efetiva dos g!l.tl.
110S engavetadOS, cJel_xundu,
incl LlsIH', ,de' conLseaI' os

\)ens ilicitam.ente adcju,n
cios e l)t'opiciou J escanql
l'amento das portas do

p( 1.3 à 'rap-inagenl c"tC!l!.1-

ge;_ra, ao invés cie �m�;JJr c

respeito internacional Jc

uma rei'oluçio que GD.:Y:).l

o continente da. au.eaça co

munis(a". '._ Seguindo o C:J.

minha da "barga:nbas (;'jlr1
peDsatórJas", ela. hostUcl_a
cl'2 Úlcr,c!osa aos "s,u Lê�:-

.tices revolucionár!o,s",' �cr

Dou-se ca::'ccreio (êües, (!
••

convencido, em seu delíno
ele mega)o!l"anla. que ::x,-:e
ludo e ni'io tem sa�isf2.r:Õ: s
a dar a ninguém"-,

BALA';ÇO SIN:,��no

Nos 14 I1lCS'::;S elC' 0.)"2 _'

no o saldo D.pl'C-�c:·: �a.d() 'y;)

lo !1lunifc::;{o é de L'.. !',l,a· ':':t

Lria...- df� r�.giH·8.( P.. , "'U�1.l 9úv�,
ate'1l1or:zado c L:-�.st-c.. U'.�]

(,�) rGr·a·�1o lltlnç;i!":.o :;;J.�t
1'01]1(' _ um :'u�lcio:_;ajslI),J )':1
lc�:{'o ele mi.",;) cste:lc.: -ao.
U111 r'llprf�B,r'Hco per") �9,rr)

e ('SiR�TCC:C'O Gom a :J"s;;,1i_
.

ção d-ay inclústr1as e do'. co

niercío. "Suced" ainda qi,e
se estancaram os emprcen

dímcntos, predom, -H1.l1JÚ !J,

tónica 0as fa10tit a�: \.la.�
concordatas, de. urna .)rlel{
tação finauceim que C3,,0

recupere a moeda, cm moi

des
.

totalitários, dciY:1n

lima
J

esteira de', tuborcuto

SO;';, ·opilados e doentes uc

tõd;l espécie, traumatlzu
dos com a sinistra mis!,i':i

cação de lo. dê abril".

E(\\UIPE INCAPAZ
'"Basta ter um 1'0bre'10-

me à' moda do fí�w�'ll1o p
ra que aj)al',('am "::1 máqu
11a administ::at\ya, o,' e).'

zos benJ rD�J1,utl��ra,dos. l·j

mB(;.l1l0 te lllpO Cll qiUC' .L,'

repoxtI. �õcs püiJEcas fUl1c;1)
ilarn. rO'll a l":-til't\ 'dc" n-".

V�,L'J.' CS elo t.t:1"le letll bl'a,:,:,
Apl'cei:J.r o quadro "e V.lvi

lia rc,s mais· c.atf'gol'l7.acll).�
--':1 ilo')úêYCR q. cmn 110I,;'J

,�
.'l!

..
a.r: . .LS(�· :h;tiXOl�á.ve�. j.��.;.:.. _

.

A'c_Onçfu,sii.Q',c,lo '{ün�ir:'Lll�2' 'nenit,\} l-listória'�.

S�iqó' I!Cd� 'é: �

HCOl1l :êS8C�
-, .

::
relativamente" em

- dqLJ,l'e;s' ratos ill$u;éétivels de rles
<'111 razão d� suspeuas 4ue . irientido_.··os protegidos do
ficam no ar' sem rcspcs ��,_.; (el�gaç!o da Revolução as

Alguém assegura que a t . soalham conspíratas quan
trobrás, 8.- \'�tlG do IL.l __ ", do a vet'da,dc demonstra
cr c a Alcarís, entre om::c.' quo:' os sraídctes de, ,:n de
cstâo salvas d.H ,T()Ll'-'l.�é,,- março, em, aliança com os

das de técnicos 113.sc·Lt:)'3 vencidos, :tram�m o desas
ao acaso, no Er:sH, 1,,:,,:3 sossego naeíona). Por tudo
quo se comuníca:n ec;n U!Il Isso, .apelo. às FôrcaS Arma

Ilnguajar estranhe c
.

Dom' das, 'aoS revolucio�á.rios au

se t:1.r,uC' de a rC::-'GO a ,i!' - têntícos e_ ao povo do meu

tere _:Sé" t<EcIJ'[lc'a,,? paIs pata que unidos e rus
- cíplínados, se apercebam
da real conjuntura. contl-

traí'íeàncía em cruae.ris,
dizer ti hresmo

fNSF�mE�çAO

""'0) •. '

'SC'FS:' 'méi,s e trés, ma-
jore.., tulundo-so mem
bEb5 d ;1j'Gudo-Maior -l1v
J\.fAC .cíam o lança

um rnani;fes'..o
em nonda organízação
para a, óxíma semana.
Os cor� vão conQenar
o arq\li,,�nto' de �o;lcl�-,
sões de �rs e prestar sob
dariedad\lfl.o coronel. Qs
melí Ma�1li, presídente
da LIDEt

Horádo, láfer Morreu' em
o inclu3tr5al I:L:)!_·(ll':·� r.,.:...-. rilS, d�;., 24 �\ 05. For �noti-

'

,[,:'r'_ VitllJlD oe :L::1�:�>{�. Olor \'0 de sa,úd.e l."::::U!ll)U�S�) a

'-i'CU �JI1 Par:;;. n08 6:) a�j:,';,

O sepultamcntJ sCc'i '"'1',

São pf).u�o e ü cor:;�o v":.,

S::'.� ('xcr(lô��s . ndnlltlu que Da sexUa-fei.l'a, (nl

J1;-c.-tc. �"In�s l1ad[l 8.:contcr.ru

F0':; fC-i'a:n ,':;c�'lltaclos 1"J;

citlac1t'.oi: (',F" s�),�lcs, elCL '-'

po ��1C1i3 {}'C\.a:�:!.�os oll clC'Si�J

i ll:c10s de jde�.:is:no".

BIFRONTE

o Ivi:a,eeh2.i Castelo BOe}

co, "1)Jo allllle'il:a salár:oi5

doe T'.cocssltadcs. lDf1S r('r;é'

fi G" .':'0\', l)"ópl'irs ('Jt;1

eo;'c�r.ií(l 1)1C1etúr'a" _ ,

8S�:_.: cu o IlJ.-:tl.:te I do 2� u

maneJai_o. mas depo's • (".lU

;!2':ceu-sc, com siblinas ',3,

?:ô�s de segm'atl�a, ele qu';

prccj�:l\_--a I1cr:naU(cC'f 00

��ar::'f)" ... ':';pu.t"a 1.1" CO�." � 1"8.

() 170\'0 usa a Constituiqt"_,)_
n�8_S ê revolucionário qU4:3
'(lo CP!).': ;11 t2l'êS�eS -co!::t;i
drnl com a pennanêncip
r o :}O :'er",

)'TEG-OCT!\TAS EM
DOLARES

av:8.L'

O·S" Hor',c:i.o 1...5.;::0:: (;'j,'"

Un)�nte fc�l?ral eHl 1.1�·� }�
HJ45, foi dll�l;:; ':"(ke;:; .:ll.'.l_13-
tra de. EslaJ.o. :E:�:·tn·rj()r e

t an1brr;J.. , Go�nu Í-i.:,J,sofo. es

cl':t.o:- e E�� er �!--'r):-�;�:·�:.'.:ll
J):.;.dos' BiQg.r:"t rICO'i •

OS:, H-Jr'áeio T,,,,C.', i._'!.G

ceu 'Clll 85.. 0 PaULl :J. .3' cie

majo de 1900. :J\1_" .. !1.GU �3'3

na Fuc·j.idade de ü:rei.to c:a
't 1 1', O, f�: Q'

cafn ,a palL!Stri:-l. 1_·r�·l.':..1-

r'o registro De('�.;d t.!e Sl:�l

vida pUblica [tJ)!�\�(;ll ta-v

�COlllO Delqa,'ü :.10 Erp.sn·
1"0. �Ltga das NaçÔE-B, s.l}tt�S
de Ul30, D:!_i p::r, di::mte,
:ma preS8nç,J cD é'brlga:6ria
na

- política, �'m P,)S:,05 des
tacados, n3. :ndústria, na

diplomada :� - noutras áL:-'
vi:'ades.
Horácio Lá�e: 1''(;i �_leit.o

pelo seu Esndo nat:ll p;l,a
Q' 6, �.7;t·'''·J ·t·) ,.�r'l ·)4 <;I: 4'as On.::5,,-t.v�l l. =.8 ..1.\,;. u:_ 'C .u.

O pOVO re'lovou-lhe I)' man

elato em tôqas as lcgis't:du�
.

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

,:cJ];:;on:e::- ::to úIU',]\) pl:::i'cc
p,tl.�a d:e{lUt:J.clG fe,t0rais, A

hlstüncias do PSD. :Ju�;.ndo
jà ::.�ào era p\:.s�j\'r:l eat1c::

'�:J,r o reg�.:,i:ro d? �eJ '00P�Ç·.
/��;�:sel�.ttu ,:!n f;gl!r���· .na
/

C.h9�::'9.-� cn�-ho1":1. (1·::.�:�:L,;r['s-

�ado. ��a '" CD..:n��a . �ra cl·:'�.t -

f9.1. -·Poi :{I:rin�'���r,) ::1:15 F' :,:18.

G-õe.s Ei-�tf.t�.t)14��S do J�;'.���l:

(:e'10 d.3qgÔ;:;tJ dc� UJ5P::\
;31 ct:; -deze!nbi'�] de �qr.O.

B:_'_'-. lf)"'3, {(ii ,íTl?J:il1r:\1 do.

r�.çJ:��!Sa;<3.o d� :�o.ss·:) 1).'1.18 à

Çl"'.'· �",:·ê.n;>!� P'tr ,pY'pr'cx' 1
..).,1

........ _ "'_._ .\,.:(l, "..: U:;.�""'__ .. (. •

Km 1955" integrou '� d: e

gó.r�õ.o b!"!lsfie}I::1: à C.';n fr
..

'.!;é.:·.�,("la .! cic Pi'"esldelltes ::tc.s

l?aíses. ameriCD.!1úS. 1111 Pa

p1?,má. Foi' dcie�;a'io do Bra

s!l}:ll' às cónt8moraeões do

Sef;qu1-ceritxni\rio da' Hepú
blicà .�tgenthín, em. \ê18.10

qe 1000. Cli-CfiDIl a drl€ga
ção �do---Bra.sil à IV Reunião
de Consul�a dos Minist.rc's
das' Rcilações' Exteriores

dos F.stados· AmBricanos, na
Ccs:a Rica_. em agôsto ele

�t!ôo. chd:ou, i_guulme!1f�,
a del�gação bra'1il-eira à
À'V Assembléia Geral elRS

Naçf.>Cs Unidas, em Nova

fosque, d H:J-ôO a 3- L:j-.60 .

Cc mo lVU�;o elo EJ:te:::;or
(l_'l"i\1011' , lJOn.·,c do. Bra-
5:1, o 'Pra o d.2· MOl-lt.e'I::-
cléu, que �'Ú ::J, l'..,;:sPGl�
<:Clo ' Lft�;i!1 lnt:r�.canJ. (te.
Livr,� (' l�l ,_O n. ALALO.
Foi o [n L fi'!' do CenLo

•

,.1'3, São P<i,�i-'

i)l"ê"idi!l' a

Go:t.:fe '-;�nr.;(. .) .E\:l.1{.r�; I�!o�
p_p�ftrio 1nL Fl.�lollal B do/
BRn�b Mm 11: Nu, ano·

-

sJguintc pr 'ju a C')nf;:-
rênda

,

CF�P�!\_L.
'(ia.
IOl

dIr.etor elo -' co j\1u ,1dJaL
em Washing. COP-') GS

critor. é auto e "T�h_dâl1-
cias Filnfófir ContemI;o
râneas"_ "Cl' os e Siste
mas Eallc:ll'iolb Bras!l'�'e
,"Aspect.os d:, Leg1s1açíl.o
Social", Era ''lUtar Hu
roris Causa" as Uuiver
.'l�daclGs r'a hia e d'}
São Paulo
DBixa viúv':.l. Maria.

duas

Piva. C2.7
sac1a com o S edro Pi-
vn e 1')" Grazic' G?h;s.ü.
casa (1 à CO!1l o

.

,Galvã,o, além d
cob Klabin Láf

,

-...:....._ ....-._ ...._J.�_.......

_----""7.-_.�

26'0- ,

'.
• 00

40 � :
·vO
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I11PORTANTE

o DESCONTO DE 20 %
VERIFICADO NA TABE

É VALILA AO LADO

. DO .sl>MENTE

lPERIODO

PARA

.DESTA CAM-

AVISO

PAlmA.

AroS O

TO DA

ENCERRAMEN�

VOLTA

o

.

__D
---=

. <::). .

��
Gerente de Vendas

:MESMA,
REN�S A SEGUIR NOS

SA TABELA NORMAL.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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cOMEMOROU
.Á.Íli>veh{átiQ' de
Ó. Cl�:e �"29 "de J

�e-gÚn?a 'feira pr
l�gan�é bái1e de

,
teve ,conlo 'ltràç

,

nítC) desfÜe das
4e 1965-, que foi
'aa aquela, soei
filarálU '

, acol'np'
s(ms "paip, as' m
'çis: 'Qladys HeI
4es: "Gaieta S'Üv
di: Ellzabeth' Ne
,des;,'AIÍa; Lúci.a,
ll.Z:;beth Pe�eira'
llclQ:, Búrigo Be'
k,:hel', Ne.ves; 'E
pi;llini;" �'ônia'G oristbt;
Lier}e' Çampo Leonet�,'
M�y; ',:Elizabeth ia, ' Si1-
,y:a; Maii� 'Apa
S�J.� Motta A

�a. , $Uy�; Lià
�!ari'l "�zabel

,1. ffir:, GeIi1l.des
,

r41 Elv.ira' .'

, : «in� l{uertém' ia Maria
dtL t.ourdes . oso; Mi-'
$m: Ldcfu' S (üle' :Mà

Iia:Gardo�o; �' Maii.!l

,;rá�os;,' , Ma: ídii J

"

«;la
,I:J1JZ;' :Ecfuá'·

'

ndes. Cor
r�a; é' Re� da' Carnéi '

""\.

,'0.1.',

"
'

,
"

Sra.' Cor
, viéiià. Na

"

gebutall
sas, Íla me
�ompanhada
Secretãrio

com,o Pra

�haves Ca-,
mo Dl).mi(uiÍ,

, ,,A, l!��TRdr4;
pélip '(J<.lqúe
ye�;. receUe
,tes" botões '

Slf ,de'; ho
de is'e\i, es.
daQuele' ê1
s1aente Di

�i81,' ,O;'ta.s

u �junto,
naquela

rllex;linaS ino
, lezam. a Pai
c;le. Tiíbarão.

""t'�./,::
...

,

'

�rll Xa '., :'_
A Ll'MáÍ'io d� ,apresema

.ção'
•

'1. u.t�tes < ',foi
,(eita Sra.��li9 Yieitll
é pél rta. Mrriam N�ves�
AS os: Tàbàjâra, OOln
li�lio aves e, à, Tub�;,oon:i'
Óder :tatuos ,fizer,run"lCa"éo-

,

bert I d;:!;quele .ev'ent<;>. -

A

'TV atini, p,9r intermé-, r
Julfo Buzza, filmou' ;�,
presentar': 0pQi:t'\lna-: r';· "

mel1 • , ,(

,

',i '"

_ __:
t.,

� ,

-"
' ,I'

-,
.

de .Junho"� , nmÍl ,'feliz, '

'

'alho d.e arte de Manoel '

Garb�llotti q�'e ,'. 'apliéo'U .. /'
" :

)

ft flôtes naturais',� aIt�f��ai.S.
' <"

f-_. .- .

I.
I

/. ".

"�! dos membros' que
já -destaquei dí'l-quela' di�(ito
tia que está

' de'
,
:, i3àrªbe�, '

.

'!àzem i?arte o Sr. '<J,�� jGu�- � i ;
zoni, Sr. Aldo Zape'H.n�. sf. "" :_�,
Ninicius, de Oliveir�' i\ OUm.. ' ,,�"
pio _SUva.,

'". "

, ..

, ,

: JZ�;:::. � ��:\;�tl:: (��r�:\ .���i;)i�
J 9.6'í 'a priznstra t'J(_JoslC;à,;)
de, Cat?goria I autorizada

para, a Arn ,�l'lc:a do Norte

peJo Burcau tnternacionaí
de' Exposições.
Conhecída 'como E�P(l

67 'será leva" a a efeito pe
la; Corpcraçâo Ca',�adense

para' a EJq>oslção Mundifll
de,' 1967. 'A' ,Oorpotac;i'í.o foi

estabelécída I50r Ato do
Paríamento Canadense

, ,

Q tema da EXPO 67 se

tá -vo Homem e Ssu Mun
do",' A localização, um gru
po

.

de ilhas, em sua mato
ria feitas pela mão do ho

mem, no Rio São Lourenço
a 'poucos mmutos :do cen

tro da nova cidade de Mo

.; " Ü:., j/\ 1�i;�çil:�Ad�
, "'! '-, ",I'U' ti; il;"rtit.,::iJ�'::• ,,�.Io ..... .i..."'I.;,"" ...yt;;. . '\;; X � � �_ .... ��

, "
rem t,
6

.

Canadá: 'ae "tará' repre-
sentar por um pa,vilhão oo

-Govêrno Federa.l 'e pôr �pâ
vühões da� çI:ei, proVl,riCJus
o alcance e a dlver..slda;chl

. ',"" ,

dessa .grande . terra.' será
mostrada, C01'l10 hi;lnc� ,.�ll':'
t2S 0 foi, uma ctle�ra(;ã�'
apeoprtada ao :c�DtésitllO
aníversárío da Co:p.tedern
ção.

,

Um Bureau -para o '.if;'"

senvoív.mento
'

oomercrál
será um lugar de ériC01��N
singelo paira h�me�;· �e

ENCONTRÁ-SE rios !fStl\
tes" o' Senador 'Àtrno' FOD\
t;ana, que éstâ �in, viagem
de estudos

•

Clube' Doze 'de A{Josto.

sapaI'eciatn.
Agora, tão perto' de se

tórnar secular: mais do'
que nunca é nece�sário
não qu�brar essa continui-

d?rle de el1pirito.

'�
l' ,; >

' �
, ",,::,�·vs q,e. ,tJJ� ,o nu:m... ,.: baia e africanlllS.
'., ..,., ,,·d::hltirá. ',lá �llcf�H��O ; Á, âr'eà de diversões, oha
.'."cre expdrtàdor'e ,0 ·ú).l,1'1r .mai,a La Rond s , será ni)..

iador, produtores, nnàlléls cada à alegria .Ia e noite.

tas,' homens .e' negócios ',' Shows notur.ics, aprese '::.

fcpresentai:-.tes 'do go �r \1), ções ínrar.tís, um e:.lCl1;{'TC
bem,'� a'ijxili�rá mi.' .ro da juventude e celt;)l'j,',,
oi' de':'�déias' e de' íntórrua- dps atuando EO Jarihn (;[1.:;

ções: Otitrossim estao p :n, L;:"dL�,s :s[;o algumas das

úa:madas convenientes Ia- a)rese:aç'-) s programao as
-. �

eílídades çl�Q�t�ca&, "
Num estádio Que acamo

, Os, planos �atua� �re- d�rá" RS.QCO pescas será, rea
Vêlri' 83 . �pres�ritàções de li�a:d�s uma série de 'gtsú
óp;ra;' bem como 35' eoneer des 'espetáculos com' '1.té
tos sinfônicos,' 35 -apresen 1.6CO aprssentadorr s. Já :S

-tações de' ballet íntem-icío tão 'DO programa uma g:
nal, grupos: de oanças ro gantesca demor-stração mi

dóricas e festivais oríen- lítar, um show hípico .mún
'1,' -

.'

às 3 e 8 W;.
NelS$e mundo tal comol é!
,

-, MUNPO ,CAO
'

,T!,!cnicolor '

, N�rrª,do
.

em PortuguêS
Censura: até 14 ,aIUOS

CINE RITZ

às5e8hs.
SEa:t;l Connery
GiI)a LollQórigina

I
!d»l '!nclu1ll��. Q.ta�
'::,::'i'. ét:es 'M!l3'cal Ridtl" .

c ... �� �J.G prcvac ce a

,.lc c .. ::.E1J (le' tres dias, unl

curner.u d; frnebol', no qual
se espera a participa .,ão
dos seíecíonados brasíleiro
e de outros países, regatas
CÇlmpét�çÕZ$ de nataçãc, e' o

'

,8. r��pr.�sents;çãó do Jôgo'
'lnternactonal ele, "lacro1;se'.

'

O planejamento de' inú
oneres o,ut;cs projetes ccn

ti,' ua, o que fará de EXPO
67 um dos' ,grandes espetá
culos de nossos. dias,

�ua� te com capac:dàjp pa
ra 25 mil tO:leladas, tr: s '

mÍlhees de p�s c�bi"c)3 ,de
annazel�S frigoríficos, c!n
co elevadorEs de c�rC3.,sJ
tudo isto contr:bui para
que Montreal seja o ';'<!n
tro nervoso do comercio
car.adense

Locomot_vas p�ta ,a .'ir

aço para a Alemar:ha, C;tfé
do BIas�l, ryagnesio par:), a

gentma, set.as tia F�a .. ça,

�ugoslávia, b;cicl'(tas da Pu

lôn.a, são alg:ur.s dos :.l3 nL!
lhôes ,e toneladas de mer

cadori!,s que l=!lssam a.iuàl

mente pele, pôrto de MJfl

I;r€a1, o maior põrto (,le

uma nação que ocupa l lo!
lugar, em cO,m2rcio ex!;, >:i
or 'per-capita entre 3.5' le
mais· r.ações do globo.

"UDSS I"
• ., i H ,�

K cara m:iS ãjUaa a �nol.

lla;
caT'2. e em ct'tras part:s
"mm'do, acusando-a de a

gressora.

INTERVENÇÕES
)

":Algur:s . norte-amerI�J.
LOS" iLcluindc o prêsldenl:r:,
v�atara.m de jusUicar ês,es
atos de agressão, alegando
té.r o direito de intervir I::lJl

outros pa.ses. Isso s:gni,flCa
que W[,,�úngtqn procura
decidir o regime SOCIal :.l'!S
sas nações", d�sse o upre_

�:, ,�, -:--:,','. '.'

Suplente-s
'

AroIdo Pessl: :A,ld'o Pé,lu
so; Altamir Almeida; ,Ce
sar B�talha, Silveira: Car
los PIlP'f) R""�za: F,lias Man
sur Eli�l>; Jaime Couto: Má-
rio Nunes: Mauro' Amorun;
Wilmar $;lias.

Para Presidente
'

"'_:'

FrFln�isco de Assis '

"

,". Para 1.0 Vi�e-Presitl�mte
- Sr. Waldir da. Lqi Macu
co

Para 2," �Ti"�-P:residente
- Dr. MUton Fett.

às 8' ,hs.
George .:J,a�.�ers

V lrgHu'3. b;Çu<:e
,

....,h.iyl'hb;Cv
Censura: até 14 anos

em

Dr;

t:::'i:\U jU;,h

CINE HAJA

,
•
•

cote e �s barras; Sre,'Dr. •
Ad�rbal 'Ros"J., .de l1'loclêío •de 'jrenclli. azul claro;, :Sra. " '

Dr. Lázaro, Barbosa, de:' ren ' •
, da rosa do norte; ,Sra.' :çor- iii

nelío 'Vieira" ,Neves, 'dé l1li'

brocado dourado;', sra' .'1-ta- •
milton "AgUiar, de broc�o • ,treaL
rosa cla.-l'O;·� Sra.' lf'4go:, "!I,é- Nessas 'ilhas surgirá a ex

ras: de saUi verníeuia e bi'u�
. ";traordiná:ria cidade do

sa de rendA' ' redpbraqâ; ,�lUndo. Uma tErra, mara 'li
Sra, Arno Damiani. 'de' mó- I III lnosa de exposições da'l) ex'
dêlo negro GOro lI-Plicaçõés';' l1li' plora'7óes científicas, (las
Sm, Dr, A�redo �ul"�m��r • art�s' e da indúst.ria. Um

,ei'n ée�im ,de, ,:pura: ," s.�, iii �!'t1etdoscópio do progrl'!ssn
.:1(1 'éinza claro;' �ta. ÉUcll- "âÓ' homem, suas -aspiraçi'jes
des 'Pôrto de brocadó �ll 'e se_u f1,l.tUro;
,claro; Sia.: Il�rd1Ío ,'�ap�),i� � Quatro grupos de 'sdifi-
n«;J, ,em, ren�� rosai :sr�.: lto • 'cios· temáticos, concentrá-
bérto. Zuinblick; saia:

'

bián- do& no coração de EXPO
ca e 'plus�' de �cíOqúê: Sli'a: '00; .qarão- um )?anor!'l.rnaOsvaldo "H�llse:; Ele: m6çiêre • d;lS realizações sob os títu
aiul anil, Cónl marigá:S' b.0r· los' ce Ó Homem Explora-
dadas',: Sra.' Waldir,:,. '

'R,Os's"o", " � "

'

, c;ior;, O Homem - Prodll-
de ,sha!ltunf diP:t <b:r�rt-éQ • tot; O Homem - Criartf)!,;
corri flõres. de -:_gripir; / Sra,. "e Q Homem e a Comunida
Dr., -Arn�'1�urbb; de' tÍlodê'- ., de, ..
lo' branco ,. I'edo�.radp: ' $�Q;

, , .

:Qs "pavilhões das naçó"s
Noel Co�áQO, .{:l_rit' rendq", f� .' oferecerão ao visitante
dobi:a.dà. srta. 'Zoê LaéeI': uma Viagem, ünica ao l'e-

, da, de mOdêlo,de" tú'le.. :-.re. " .

" dor: do mundo, Quar'31"\taoorda,do; Meril�"Bl�yer;{;le • p!líses,' incluído os EstadoS
chau.tting . verde, borda'do. tJnidos, 'a União Soviétical�a"- imperio; Maria Htila- 'ri Inglaterra, a Franca;' c: a
na 'aieyer, de sriatít�g:' ro- ",

"

•
/

S8 ,�'ch6au!,!; Niét,e,',:"::Agú.Pir:.. '

de modêl(;, rosa; ,Rúle' re- •
reíI',"! ,O'uy.eir�i' " d�', "r;enda, _
vel'rrielha;

,

a "R�inhá ctas
C-T'ci�íéie�s' de sài:lta' 'Cªt�

I _
rina de 1965.:::_' L�onor: �Pe:, �,- Temos um'l preocupação
rcira,,' Ol�veir!l, ':acpmpanA� �,

comúm: a grandeza do nos- Por isso, homeBS qqe pã:s
da dd ..lovex.n, Ciritrn; �Àbl- "po �veterãno Clube: '. Mmos pela direção do :no;;-
gail Caqral;

,

Máril<4 RO§�,' • 'As .,vesperas de uma mw Su II el;eJ.ano Doze, que l'lPS
Izabel' 'e R8,(!lI!flC {Tonéllj; .' da.ri.ç� dos diretores, essa imbuimos de um ,á,ito e_s"

D1,Ilc� 'de Sá, Véra "ÇÓlaçó ,. pl'eocupação se torna mais pírito 4e clube,' que fiOS

e Cer� To:urnier.! Iv6rl' NU- '. p:rofundà. ,

tornamos responsávei§ pe-

nes. ,�"p. 'l,�,,;na' Si:1l1iedl'rté, iii' E' justQ. la manutenção dêsse e.spfR-
. �,no, J01:l!'!}", S<?��io' dq' SuÚ ,

'

.....p, ' ljos�os ltv6,� ..
e pa}: ,? trou to, reconW-lldamos :Q� -no

',·.,;;t...."l,'c'''''';.,n'oel',..'l'' ... ' '-'\li, "tI,".xeJ.:aIp,no "passad0��ôIO mes abaixo, corÇ,Çj"
- 'r

�,f-: ,,C" .J.VJr"" \..1'
• ).... il ,...��, ....f: :r • '1. �".I.'" '" ..

. .1o:vem'''lteiiin "�"_,' m(\t c.� áa ,mareh8r
.

,

,Jl'P.llnL C$����lfà .�;i>:q.; '���,;;> ", , ��, ra O centenário�.t"" '. , ���a ';� ..

. � J •. I , " ..::a· � oc'>'''a''�''' p As. _

'

; '.

,'�',' :��;,,...... ,_li' '!f'��j;ç!_,'..:,:•. ,i,"} :' :,�': :'i,.' ��. ��

Cr!ciuma. e muitQi;:'outtOs" '" <,' :-"". ��::-s .x��' ,', '

'Clly�
•

�;'
. ,.,�,'" ',,'" .' 't'sénÍ4r�-, , Dr. AtJetb31ltamQ��dfj.:s.n7<·�·;, �w,E'"R9�

,

"
> ", �": > J'; ". :El[ep..(ói mstóricos, como va

, "',"", ,'." à$ 4,e' 8:.Jàs.
,"' "'''\

..

�. ,�<'"',,:�,'(,',\��:,, :,:, '.' :'� �lfuíiç�o à a república' t�- Gal. P-d;ulo Web�r ,yieif.t, ,o, Charlton H'eston
� , ':, :�," . 'iII':,-, ',-e,ia.'m,' em nosso "� Estado, da Rosa '

'

',,' ,,'" :'7!,�ette, :M:imleuxr" O; ':Ff:ro de Jah,�irq\q'�;'�� . " ' .

"muricl.Íal. ,de' bfJleza;'''q'\ié:�'� ,.� ,i
.. be:rç'o em seus' salões. Sr. José ;Elias e »-r� Jau,!.'Cl ',.. "em ,

" � tá. h6SP�O as dni:$ 'b&
'. ",. ,Oe'raçõés e geraçoos nele

/
Dentice �res ".OS TIRA;t'mS TAMBE;M

,

Ja��l\fi�,�,8, de,' cUvéhioS';p� '. fô�m ,crescendo,' formafl- . _', '

-

.' �AM,' "

,

"
d""se educl,l;ndo-se para sua C,ons,elho Deli,·,be,F,'ativ.o .,,:' ,'n...DaVl'sl'on 'E"'st,manC0�or

se;> �U�, �s(ão� �i�11do
,. v." ••

,
. �'" t"

do programa de' Mi.iIs Br�,sil miSsão na Sociedade.
, , '_ ' :Censura até 14 anos

'65, orga�izáçló v?Ào$;.'Iliãrios , • �ão poucos foram;os DOS Arnaldq' Dutra; Arnaldo "

ASS,OCiaqOÍ; ,�rtt,., .. OOhjUnto,'" ..i s()� consócios, que se pro- Luz;' �ito pettry; ,
'B�no' BAIRROS

, -"" ' " jetaram no País e nó, Es- Schlemper;'Eilip . Gilll,s,do ,',

com - á Cónti$$á.ç),: 'dó IV iii'
, '

" ". .

(E t 'Ot ')centenário, 'da 'a:ú8nabam, " tado, guinctados aos ma.is Flôres;, HermiIuo Boabaid; '"',, ,8 re� O
-

,

iii ait05 postos das atividades Jobel Olrdosd; 'José· Soares

':' clvi;>j eoiesiásticas e 'milita- G1âYã0n; ,�o� PMTO' V:i�� � CÍNE GLÓRIA
" res." Luiz N:tmes.; Murilo Rddrl-

.. Ei uni gr.ande patrimÔnio gues; 'Nazareno NapPl; 'Páú : ,,'
,

,'" a zt1lat. lo, Felip'e',' Paulo Bauer 'Fi- : às �.e 8 hs.

J.am,es prurYZelàr para que possamos, lho; Paulo Roberto' Franêo ' Ro�er.�a "i:lhore em

,. a exemplo 'do que fizéI'am Cabral; Rui Carlos, Batista; VALE.NTE$, ,El\'í FúRIA
,

iii
nossos avós e pais, trans- Ranulfo

.

Souza:;
�

Ros.q:to E- Eas�manvolor
" miti-ló . aos nossos filhos e van�elista; Walter Kuenzer;

, censur�:, at$ lu anos.,
'. netos mais· engrandecido Yoldôi:y 'Bitt,encóurt.

'

.

.. ainda.,
" Nos imimos anos, não

• foram medidos esfôrços pa

iii rã dar um duplo e e;randio
'" se 'i�r a tão histórica so

_., ciedade.

� "À' sete ànos do centená

rio, nlUito nos resta a fazer
nesse sentido. Sôbretudo,
preservando aquel� lin�a
de tradkão, fôrça que m-'n

teve b Doze, vivo enf1u.an�d
tantas 'outras sociedaçles de

�-I

HOJE, :0 Vereac1d� e' J:I''':
'nàl,i.sta í:>ofuingo!>' de Aqui
no.) Diretor d�ste 'M�tutino. '

I
será, hoineRageado com 'um,' \janta.!," na "LindaeapH, ofe-
reêido pelos' jornalistas

.

e

fUncionários, p,elo seu v!ü-'
gl't'simo anive,rsário de a

Iti,widad�)S 'ne�ta Redação.

Letícia

Mo,ntreafmaloI porto
-

...

o cãriádá
,Des'€ os, primórdiOS ,ia e de uma 3.:lmh,.istra(,::'::o fundidade el canacidade ';):'!.

...
- -

(
_. I

-

colonização, Montreal tPlTl que fornece exceltntes ser- Ta al'C.'l"ar navios de t,)-

,desempenhad.o papel de viços portuáriGs. 'das as toneJàgei�s.
grande importâç,ia Il,A, vida Situado a mil e 'selsren- Transporta' os por ,tera
do país. QuandQ a la., ç1e tos' quilômetros da' ernhor- ou por navios fluv'ais espe
julho de 1867 deu ...se, a l::ori cadma do São ,Loul'enço, ciais, chegam a Mont�" 0.1 ,

federação' da� Prsviu.çi�S possu� canais de' açess) àe mil.hões di;: toneladas de
da América. do Noite' 'B,r�- rrl3:is de 10 �etros de pro- trigo que são reembJ.r�a-
tâ'1ica, o vitar,ej.p fun(lad,l)

.'

"
' çl.a,s para quase todos ::JS

pela . Compal�hia, dê No�re :CA'SA' ALl'G;: f'E' país�s ele globo, Tra'1sac�ân
, ,'," !� �

Dame de, Montréal': j'á. �iá '". ; • _.:.,,), ticos luxuosos trazem '11i-
·l1m ativo centro (le CQti�êl'

" ,

lhares de passag'eiros :lor

cio de peles e pórto' ,fl�a;: ,Uma
I
casa P.U1 Coqmiros, ano e outros tantos �ar-

da nevc:gação do,> ,QIlÚlóes com toao c confórfo. Tra- ,gueiros; petroleiros e llC1.vi

,que subiam � rió, São LO�l tal" ,à, rua Bocaiúvat, n. 'i3 os dE todcs os tipos e b'111

reÍlço. '

), ' '_ nesta. de;ras, embarcam e çle'len,l�
, Hoje em dia" as luzes, �es barcam mercadorias ao IOl1
ta cidade de 2 milhõe�, .

e '�._,.-- - gQ dos 19 quilômetros de
meio 'de habrt.ll'1tes' dão '�� cais com 129 ancoradomos.
boàs vindas a maIs ,de ',)6 '(: Il' E M,I\ S Guindastes flutuantes que
mil navios 'por ano' prpt:2� ",Il I 1710, pacem manejar até 275 to
dentes de todas às, �.:U'te.s l(eladas "e ca:ga dê ,u na

do mundo, A ,eEciéúcia des -CENTRO- só vez, um dique-sêco f1;1-
tê porto é eecorrellit "'e '

instalaçõee mQ�I�r:lÍs;;!m.ls CINE SÃO' JOSÉ

Je�n Gabin emA

Largura, ontem na' residên
cia de seu$ pais Sr. e Sra.
Dr. Hermelino Largu�a, 'Co

memorou "ni�ef" ') COlU
nista entre os cQuvidaços
depo4'l contará aquele eveíl

" to.

>'ACABt) de r�ber ,,:OfícIo
,'convite ,do ,Clube ,"6 d,e J�l-

o PRESIDENTE

Censura: até 5 anoo

. \

�A�RO ALVARO·OE' �ARVALH:---j
TEMPOfI'AD/\, OF.íCIAL . DE 1965

�
. .

.

�
�

)' '" '
J

ASSO C IA C ÃQ," {>tH�lld.
I

"

;, ,�';"" HAENOEl
l

SCHUBERT

JULHO

'VI'CT O'H! A

NEPOI\(UCE',iO

,.

fLOHLANOPOlIS:

',BEETHOVEN
" �F't':1 E' S

'
,

MOSCOU, LONDRES
o Prime:ro-Ministro Alexei

Kc.sygln alegou, que >IS

ex(.�·tações llorte-àmeric:1,-.
nas 'pela paz !Co Vietnã sáo
um engôdo e pr:veniu qae
os EUA "terão que le'3.r
em cont� um aUll,lento' da

ajuda" aos comunistas, no

Vietnã, por narte dos pal'
do bleco oriéntaL

,". /,."1

;(
:scurso por êL prbíh.tthi,r,a·�

do a jovens da unl�rlúla,
de Lum,umba. '., t "

'.'
i.

.

..I ,�I ,
'

--�

1 G-"j�DEcnIENTO E ,MISSA, DE ,4.j]i�\' '�"
•

.". ". .')>

GERCINO S�LVA

. A Família.de GERCINO S!LVA, '�::h\vü;
irmãcs" sobrinhos e cunhadas, 'agradec:srir'�
sensibilizados, as mau 'festaçõies póst�mas
prestqdas, por parént.cs, am:gos e cdri���lgio
nários, pe�o ! se.u, infaus�o desaparecimêr�t9'

,
Outrossim, convidam para ofícib3l.:�;h�1-

• _

. -'...

"1' Jl:

aso, 'em lm�nçao de sua a�ma,' '1 rea�J:zar se

no próx'nlo dia '3:' às' 8 horgs, na C�l;\�:;;5,,�du
Divino Espirito Santo.

'

',-i.:,
(

Aos que cc..n�:aI'·::cr:;rem a ês:e a�ó.� ç;,lf',
f n· , , i d d f da amo la en'l,r3 a agra Ieee pro liI.n a,H'E;Fte .

-r:,-
/

,

,I

oe U' :',:.:.�s,:a-o....� .

Vende:se u:na Rural Wiilis em ,I.lerfeito estáut./
funcionamento. ' ; -

de

lruUl'lLla,.ues a Rua São Vi(;ente de paula'/'2; �A_gro
OÕllUt:U I uU ",uW ASl,8rUloe lUlU! <l'l'lt>

'

"i, '1

'�-----"-.-:-_ ,...

"'-\

TERREf\O' �ENTRO
OPORTUNIDADE UNICA

'(ende,s8 pela lOOLl:WI olerta terreni) com 346' moeis. 2
a rua, Adolfo Melu (Junto a Av. Osmar Cunha) elD:' ZO'
na residencial com calçamentll já iniciado.

t
" ,;,

"','
Tr'1tar com sr. Jorge PinheIro ná PTefeitúra- bÜ na

�ámllrll MuniCipal
'

"",
,

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

Chaca'f:ã ,em' COQueÍros�:· '\'>
� �

.

Vende,se ótIma chaéaJ;a com magnifica res�dêri0ía em

Coquelros com cerca apl'o.xlInadament.e de 60 ml! metros
quadrados. Tratar nQ local com a sra. Vva. Juão AssiS.

" t �f
)

� ---------\�:,-------�;.- ..

T ,E.R,R E'N O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rio de �-al eíro (ORBE-
PRESS-NH) _ Estará em

Sã.o PaUlO e na Gua abara

no mês de julho próximo,
um dos ma s fEs!cejados
conjur tos artL;t'cos' do

mundo: _ O Co:,'u"to Fot..
clórico. fa H'I -

O'1"a. O pú-
bleo brasIvro co hscerá
-ca ,�õ".s, ''',·.la r s f m:si.

cas populares da Hungria,
apraser tados por um slen

co de alta categoría inter,

racío+al. O "'c' ,:' '1 .'f' 11"'''''3'a

artisticamente estilizado
por Bela Bartok e Zoltan
Ko "aly nos primeiros anos
dêste século. A êsses dois
nomes da' música deve-se
o l:vantam:nto de tran
ção musical da Hungría o

snrgímer-to da escola musí
cal húr gare . O +rabalbo
de Bartok e KOdaly foi
posteriormente desenvolvi
do até que, em 1950, se, for
mau o pr.meíro ,conjunto
:'·�'J�·�s:c"al repres: ntatívo,

p�': ..

f3 ! C'!"'· ...

Y1I)S e-�r-e
-

l" t-
, : on] l1" •.

'

o

Iór.eo d.: Hu+grla, Pa
la oompor o elenco elo Con(;1):112çeU a S:' ri v, 'ajo' G

'i-
-,-�,---,-,

/

Pe'B presente e na coníormidada do artígo 26 dos
E' j'2t�( '8 (,'l') --':21i'''1 e Waterni1ade Saf':rildà Famí'b"
"

r : '-1 c :r''''n' " -s ,..,s senhores sócios' contribuintes JX
"

•
�S' 'blp .. ::'''''R_' 0rdinária a realizar-se às 20 horas

(i' 30 de' OO�'l or';e, na Casa Paroquial' do Estreito, fi'
r�e 0318 --01".;: ',) c o utínio secreto, os 7 membros da Di-

. I

l'e�'')r;? n:,-'''' ,.. r "",', 'In J<)f:� /66.
, Flo;'jp'1:"'poJis, 22 de junho de 1965.
. HERVAL lVl:ELIM Secretário

'�-------�......._--- .......---..

� '�sr{e�Jo 'de' F 'Iosofia·
CONVOCAÇÃO

. DR ordem do Se:. Presidente, convoco todos os senho
res n'er{'h�c<' c'.c lD<'ti.tuto, para a reunião a ter lugar no

dia 2 ['3 :' ,'�� C.3 11'15 às 19,30, na Casa Santa Catarina,
N;: re-c! ',: reunião o Pe. Dr. Evald'J Pauli pronun-

cíará , ,.' '1..' , �_,� q f'i11ordinada 8,0 terna: "TEORIA FUN- .

DAM:r;;'�"'t-" D'\ JLP�F.".

Fbl'�'lllÓP01iS, 28 de junho de 1965
Em,...tni ,0 PC.t�CIO MOREIRA � Secretari.o Geral

1-7-65.

!�rbGri'o Czernay-
'CTRURGIAO DENTISTA

IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES
Centistcri:, O. C1'2t 'ria pejo sistema de alta rotação.

(Tratlamento Indolor)
/RÓT:9.:SE FIXA E MOVEL

EXCLUS.,VAMENTE COM HORA MARCADA
Das 13 às 19 horas

Edifício Julieta conjunto de salas 203
Rua Jeronimo Coelho. 325

Orlonfológ;ca
MARIA NOCETI

e crianças,
I:,c ré', m<:Tc" La.
ri' ,""i P' c:.i '; das ] 3.,30 às ] 7,30
�-r (� Fone 2526

�(' as

r''",
� ra5�ácio K:o�zias

C.R.M _. 31

,� :r r �ç1ay Pereira
r:.v' .rA ._ 896

Pr. f�.'')� .�,� rl� FacuPade de Medicina

...

.

.... {

. r ..

-. "')oeT' ";j'
- ..."'cniosas e Para�itárias

l�S DF. SAÚDF.-
Sala 103.menente Silveira, 15

- Fone 2405
'.

Y", "lr'o: 15 às 18 'h!)ras

19f4
Vonrle_"'E' 11M Cpm1nhonete D'iVK ano

1964. Tratar Rua Trajano 43 nf Capital.
____o '_. .... -:---_ -

PROTEJl. s�us·

OLHOS
:) ..'"

use Óculos
.

If
bem odaptCJdos

_j

otence.nos· com exatidõo
. suo receito de óculos

ÓllCA ESPECIALIZADA

tfOi)éR�O LABORATÓRIO

junto seus organizadores
visitaram centenas de gru

pós folclóricos municipais,
de aldeias e de fábricas, se

.lecióna"ndo, entre cêrca de

1.200 cantores' e bailarinos'
os que iriam ser

I

os 10'0
componentes :lo Cojunto
Folclórico da �Iungria. A

orquestra é formada basí-

camente por músicos eiga- las de música popular 1'0-

'nos, destacando-se os vío- mântíca do século passado
Ilnos, víoías, conbrabaixos em que Liszt se Inspirou

!3\arinetes,
.

cínbalas, Fig'u- para suas "Rapaódias Hún

ram em seu repertório pe garas". O corpo de baile

inclui cêrca de

peças' distintas:
pulares, baladas, co

fias com temas mo

pantominas gentina. Concluindo sua ex

curção artística no Brasil.

Aumentou o comé 'cio B sil---�t
.� rp-entina'·Pespera ..s: novo" cord

.
. "

,
\

-Um balanço do comércio os dois países atinja a nú que .os Governos dos doís permanecido como primei Tudo indica, agora, tre poderão superar
argentino-brasileiro, no prí mtros "records" em 1965. países estão' desenvolvendo ro. As exportações argentí mantido êsse ritma, o s marcas até então l'egis
metro trimestre, revela que . Com base em- informa- nêsse sentido nas para, o Brasil alcança mércío entre o; Brasil radas na história. do Jute;
o Brasil vendeu à Argenti- ções publícadaz 'pelo Bole· ram a trss 24.135.0aO,�0 Argentíria apresentará, ãmbío entre os dois' j:5aJ.
na cerca de: 37 milhões de Um da Direçã�. Nacional OS NuMERQS o final do ano, resulta es.

dólares', representan=o es- de Estatísticas e Censos, PERSPECTIVA

sas €':Kportações - somente da Secretaria da Fazenda Nos três primeiros meses

superadas pelas dos EUA :'0 Govêrno argentino, a dêste ano, segundo o '1301€

,'50% mais do que as re- Embaixada do' Brasil . em tím, as exportações argen

gístradas no ano. passado Buenos Aires. regístrou ês-. tinas atingiram a· um to

]10 mesmo ,pe�odo, o que se novo aumento no inter- tal de US$ 348.191.000,000,
faz prever a' possibilidade câmbio Bra�il-Argentina, enquanto que as importa
de que o intercâmbio entre que é atríbuído ao esforço ções (valor custo e frete'), .

se situaram US$ 283.111.000

observando-se um ·saldo no'

Intercâmbio
.

comercial de

US$ 65.080.000,00.

'lf

O Erhbaixador do Brasil.'
Sr. Decio Moura, em rápi
do exame dos resultados

Imprêsa Editor ESTADO" lfde,
Rua Conselheiro Mafra

139 - Endereço 'fico "ESTADO"
, DIRETO ERENTE

Domingos Fe s de Aquino
.

REDAT EFE
Antônio Fernand
DEPARTAMEN

Pedro Pa�lo Mach Osvaldo Melo
REVIS

João Vaz Sepetiba io Costa Rainos
PUB ADE

'Osmar Antôn
DEPARTAM

do comércio argentíno-bra
sileíro corri o Cônsul Sergio
Duarte, que está respon
dendo pelo Setor Comercio
al da Missão Diplomática.
Ibrr/Sileira, assínaldu, como

ãnící« do incremento,. que
as exportações argentinas
para. o Brasil, no primeiro
trimestre de 64, chegaram

-

apenas a US$ 20.514.000,00
e as importações a USS ,.

14.619.000,00. Divino ot
.

COLABO RES
Prof. Barreiros Filho, Prof. aldo Rodrigues Cabral..
Tito Carvalho, Prof. Aicide eu, Walter Lange, Dr.
Arnaldo Santiago, Doralécio es, Dr. Francisco Es
cobar Filho, Zury Machado,aro Bartolomeu, A.
Carlos Brito, Oswaldo Mori cob Ang'Usto Nácul,

.:::. ,Jamundá, Jabes Garda, Nels rascher, Jaimé Mendes,
.

Cyzama; José Roberto Bue
, Beatriz Montenegro

D'Acampora-, Manuel Martin é Simeão de Souza;
Sebastião Neves, Johnny, Lui 'ênio Livramento, Jo
sé Guilherme de Souza, Sra. na Caminha Borba,
Valério, A. Seixas Netto, Wils iborio Medeiros.

REPRESEN S ,."

Representações A.S. Lara Ltda (UE) _.. Rua Sena
dor Dantas, 40 - 50. andar <"Paulo _ Rua Vitó
ria, 657 - conjunto, 32 - Belo ·zonte ._ SIP - Rua
dos Carijós, 558 - 20. andar rto Alegre _ PRO-
PAL,- Rua Cel'Vicente, 456

.

.00 • I! .•

oonünuação da 7a. página
40. lugar - PAULA RA

MOS - 4 [ogos - 1 der

rota - 3 empates·- 3 pon

tos ganhos,- 5 pontos per

didos - 7 téntos a favor

-'- 8 tentos contra - De
ficit de 1 tento.
50. lugar _ POSTAL TE

LEGRAFICO - 4 jogos -

1 vitória _ 2 derrota'l ,

I empate --, 3 pontos ga··

nhos ._ 5 pontos perdidos
9 tentos a favor - 13 "pn

tos contra - Decifit de 4

tentos.
60. lugar - TAMANDA

RE _ 4 jogos - 3 derro

tas - 1 empate - 1 pon

to ga!J.ho .:__ 7 pontos perdi
dos _ 2 tentos a favor .-

16 tentos contra - Defi

cit de 14 tentos.

ARQUEIROS VASADOS ') O Brasil, que realizou

embarcues no valor de US$
36.446.000.00, passou a figu
rar como segundo m uor

fornecedor da Argentina
tendo os Estados Unidos

Do Av:..Í - Alvaro 1 vez

do Figueinmse JOGely 2 'lê
zes; do Paula Ramos

Márcio 4 vêzes: Guará 2 e

Valter 2; Do Atlétíeo Luiz

9 vêzés e Jorr-e 1; do Ta

mandaré - Jíl.ime- 7; vêzes,
Hamilton 6 fi �J.Iilésw 2: Do

São Paulo _ Carlinhos 13

vêzes; ,do Gua-:-ani � Gete

4 vêzes e Fer,eira 2; do

Postal _ Vahlor Men� 6

vêzes, Valmor Schroeder i
� Joãozinh� 3. Arqueiros iI,;

v'cto:s: Joãozhho (AVAl):
Edson (Figueirense).

REX-MARCAS E PATENTES

�,genfe Ofidál d� Propriedade

Industrial
APITADORES Registro de marcas' patentes de inven·

ção nomes comerciais;, ftulos de estabeled�
mento insígnias frases de proPQganda € mar.

cas de exportaçõ�s.
-

'Rua Tenente Silveira, 29 - 1. andsJ
- Sala 3 - Altos da Ca�a.·Nair - Floria.
nópoHs _._ Caíxa Postal. 97 - Fone 391.2. I
,.r , ,

3 vêzes - Silvano Alves

Dias e Nilo S'lva; 2 vêzes
- Virgílio Jor�e e Marledo

Muller; 1 vez - GerSO!l

Demaria, Valt"!f Vieira, Er

nani Silva, A!?'obar Santos

e Marino Silveira.

OS ARTILHEIROS Anunc�os mediante contrato
em rigor.

'

ASSINATURA ANUAL Cr$ 10.00 VENDA AVULSA
jr$ 50 (A DIREÇÃO NÃO SE ONSABILIZA PE;-.:
LOS CONCEI'IpS E..\lITIDÇS .ARTIGOS_,�""

a tabela

10. lugar - 8 tentos

Milton Cavallazzi, do A-

vai
20. lugar - 5 tentos
I' .

Tl'fo Cavallazzi e Barner,
do Guarani.
30. lugar ...,.. 4 tentos -

PsúJicta, do FilrueirPTlse e

�,"'7a,.ildo, do Postal TEle

f"l"�ífico.
40. lugar _ ? tentos ..:_

Guará, do Postal Te13grá
fico; Pauli1"ho, do São Pau

ln: Acáéio., do Guarani: Ri
bas e Pa1Jli"'ho, do Atléti
CO:. Pi7:;:o]1atti e Elv. dn

PunIa Ramos: Bira, do Fi

gllP;rense e Roe-ério II e

Maique, do AvaL
50. IU9:ar _ 1 tento

_

PENALIDADES MAXIMAS

Jôgo Avai x Postal: Mi-

riT'ho convertE'u em gol:
-iôQ'o Paula RS'110S x São

Paulo: ,Ely co"vertpu em

Q'ül; iA1!'O Pos';al' Telegrá;'
fico'x Atlético: Zori des

perdiçou.
..

---.-.�- ----------------

I 1\/1 .0 B I L r

JOGADORES EXPULSOS
-

Trajano 12
.

.1\'
4
1

,

Sala 7 Fone-

.

no ouarani - Pepino . e

'Ra'l'ner
nn 'T'::1''1afl'''5'1'r,; - Walte,.
Sahará e �abas' •
no São Paulo _ Cebalo!!_
Rnio e Balinha
no Psul� 'Ramos - Pi:-:zOl-'

•
"relê,
••
•

VENDA DE l:\'IóVEIS - INCORPORAÇÃO - ,AVALIAÇÕES - CONDO
- LOTEAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO

. APARTAMENTOS EM CAl1'IBORIú
,

. .'
•
•
,

Rua Engenheiro Max de Souza 740 - Coqueiros - Pe- Rua Santos Saraiva 46 - Estreit�. - .cal muito va,. •
quena casSl de Alvenaria construída em. terreno trian- lorizável _ Casa de alvenaria - c trução

esme�a-
.á

guIar com 20 metros de frente para a rua principal - da - com 2 salas - 3 qU-Slrtos�' .
ha _ banhei o :

!'ia Feira - Pn';tal x São!f Preço especial de· Cr$' 2.250.000.
.

completo - quarto de

emprega�'�1
,r�ge ao la o, JII

Ps:.ulo e Atlétiro X Avaí Rua São Jorge _ CasSl desocupada co:;n sala - Living - Pagamento: parte a vista. , '.
.

,
Dnming-o ,- Ouarani x> - 3 quartos - banheiro _ Casinha - garagem - Pre-

'�.Paula 'Ramos e Figueiren-- _ co Cr$ 11.000.000. Rua Dr. Odilon Gallotti - Morro d'él: o - Cas S

se x Tamandaré. _ Rua Antônio Carlos Ferreira 40 _ Logo depoiS do Pa- de madeira - preço facilitaqo _, boa o tunídade. ..
<

lácio da Agronômica _: Bairro com caIr. casas de co- Rua Conselheiro Mafra 132 :_ ponto co' JII
.

� mércjg de todos os gêI1erbs - 3 caS<:lS novas de madei- sidencial _ �lUito valorizado - casa de .. :.
,� ra - Temos preço para as 3 ou para cada casa em se- quartos - cosinha e banheiro, •
� parado a partir de Cr$ 1.500.000. Rua Almirante Cerneiro - Bairro Pedra l'ande

Continuação da 7a. página. pla'V\tel ne rem'1nor"s e Lo� Rua Juvêncio Costa 16 - Trindade _ Vila Nova - 2 Case de construção_esmerada- com 2 pa nentos •
F:lho, e também porO'le '.:i dos em boa.s CO'1diP,?eS áe� casas de alvenaria - desocupada de imediato - Ter- Térreo: VJ3.randa - amplo L:::;ing - Sala d Jantar •
nha iT'scrito o remar'lor Ed se anrpf;pntarern. Olt.O serJat reno de 12 por 30 mts. - Indicado para morar n'\lma Bar com adeg-Sl - e cozinha 2.0 pavimen' 3 qu ...
son Pereira no páreo rle am os "áreos cf1l'ridos, mM, e alugar outril _ Preço a vista 6.000.000 a prazo, com tos grandes - banheiro completo - Terra e ain JII

S!{iff·e êste remador não mo (me o 'R,iR"hl1")o ni"" entrada de Cr$ 4.000.000 e saldo de Cr$ .3.500.000 em 20 fora de casa construção com tanque - S itário •
p0derla depois remar o pã fôsse' e111 ('lois 0'1 três POri�_ meses. . quarto de empreg-Slda. - Área construida d 150 TI} ..
reo de oito, pois, de acôr- r;" pnt. .,."t"...,t,t.(j C(lrrel: ,.."_ Rua Monstmhor Topp 54 _ Casa de fino gosto - Bem Rua Beuto GOt:Içalves 12 - Imedtações da r ação ""

do com a decisão aprovada "'emais. Hnu.ve, no me'l €1'. construida - Área de 154 m2 _ 3 quartos amplos - "O ESTADO" - casa de alvenaria - 2 salas 2 qu •
pelos clubes da capital, to- tenrler, I'!ra.nde falta de 'f'1II Living Super espaçoso - preço e condições facilit'ldis- tos _ cosinha e banheiro completo - Preço rS, ,do remador que remasse Pll'it.o de cnmnp"'i�iio, e ts,'fY1_ simos. 6.000.000.

.

bracadeira dupla não po- .

hpm um 11111so . forte' o:,�. Caca e lotes na Lagôa da Conceição' _ No Retiro - Salas no Super Mercado do Estreito - Pre f V a :i
deria remar braçadeiTa sim comandasse C0m energ')''l.'''' Parte a vista e parte facilitado - Entrada a partir de a rua principal Rua CeI. Pedro Demoro _ Local �1. JII

pIes. O.ra, senhores. todos n,,;" n<in SI' conc!'be d� m'" 500.000. S.Slldo em até 20 meses. nífico para qualquer ramo de negócios - Preço
\ �'-'

que militam no remo e co- neira . slQ'uma oue um c11'-' 'Box'- No Super Mercado ( Rodoviárht) um box de ocasião _ Indicado também para dar 110"t rendaI e

•
nhecem remo sabem que e be� por C811sa de um remg 3x4: mts. alugueL"

permitido a mudança de dor ou l1ma in<:crici'ío J"" i' T E R B. E NOS •
- .,. ... Lotes na Ressacada' - Loteamento Santos Dumont - Avenida Sta. Catarina - Estreito - Terreno de lIIf

u,.ma guarniçao em cicoen- fpi.ta, não V::j, a raia em 01" JII
ta por cento da sua consti t,n n6rons 0P um proe:ram!'...

Lotes n.os 75 e 76 quadra 4 � Área de cada 360 m2, - mts. - o melhor lote do Ej'llneário.

tnirão, por conseguinte, o Enfim, nada 'se pode f"-",, Prp.IYl à vist'l, Cr$ 300.000 a prazo a combinar Cr$ .... Rua Professora Antonieta de Barros _ LNe de 207 •
Riachuelo poderia fazer e!l., zer e esn"ramns mp<:mn' 450.000.. _ B'lirro Nóssa Senhora 'de Fátima. ,
trar Hans no oito em subo:; oue o nrN1ideTlte da F.A �... Lot0s no Bairro José Mendes _ Rua São Judas Tadeu Rua São Cristóvão � Côqueiros _ terreno de 20xl0

Jtituição ao remador Ed-' C. se'ia m!lis el"érg-ico nes-.""
- Lotes n.o 40 _ -42 - p 44 .:._ medindo 10x27 .cada metros - bem junto á rádio da VARIG - Preço
��

-
I

san. No caso de Alfredo es tas ocasiões, pois que1'Yl '... ocas18D.'
,

tar acoentado, porque f) Ri n",.ilplJ. com is�o foi o p;;_" Morro do Geraldo - Terreno ,de 20x18 mts. _, préço Rua Itapema - Bom Abrigo _ Terreao de 300 m

...
tf

achuelo não colocou na b)jco OU" se POf"tou eVl s:.l�JII de ocasião e a combinar. .:_ próximo ao Bar - Quadra D lote n.o 12. J'"

"'a
. .. Lotes entre Coqueiros e Estreito - perto Aa Su,b-Es- Lotes em Curitiba _ Entre CUritiba e São José

raia o mesmo quatro '. Q'11"H l11O's:.l"PS dn nprclll'CoJIIII 4-

primeira Regata-Animação psnerllnr'lo naturalmente. tação Elé�riCg .- Vários lote� a partir de 'C1'3 500.000 Pinhais _ ótimil localização -' com 432 mZ.

do ano e que era for]llado pela pass::tl1'em dos Sf'''''j� - Com fmal1�lamento em ilte 40 meses. Bairro Tarunlã - alto da ma 15 em Curitiba - n�

por Ivan, Base, Cordeiro e clubes breferfr'los. O' C. R.f �" �o Centro - Rua Alte. Lam�go 252 - VaS!iSSimO l�. cio de ocasião _ lote de 360 m2.

Pedro e que por sinal ven- Alrio _Luz comnHreC8U Pl1'11 .

e com 43 mts. de frente e á.ea de 1.140 m� - Equ�-III "alente a 3 lotes Em Santos - Próximo a Colônia de férias do
c€U o páreo. Portanto, n9.0 sete párMS do prorn'aIY1�'" ,1 . ..' ...'
há justificativa paTa que e em torlos COf"1l0 já frl?�i"., �ua Casumro de Abreu - E�trelto - esquma de. To- - um magnífico terreno.

R· h I d' d acima, corr�u sozi�ho .V8,� bi8;_S Barreto - l�te. b�m plano, fácil d.e construir.
l.ac ue <? elxasse" e_

.' JBaIrr'o Santo Antomo ..;;_ "Barreiros _ lr)fe de :1nn �.2 CEZll Brasília a. 800 mts:: do
·participar da regata, .u,m1. ii u" esperar pLa prO:X;ll.,' ' .

�:�.;:":�:?;.e que Deru:,�tr. .•• ��r:::::=_ ... ,;..,_""". :::::�_�.
').\;:'\h�\)�i��"í�' .'( �,;,/j :!� ;;;l,*"�,'��t ;:r

• ,i, ;,ljf'/,
I'

,i,; .

I' ,,) // .:,; � ,;.,: J/\j;·'!j.D'/
.

;," �':;!Wf\%/

Gi1c0l1. Morelli e Miri"lho.

do Ava.í; Adir e CaetaJlo,
do Fil1'll"irense; Beto, .l\nÍ

bal e Not;ival, do Paula Ra

mos; Covas. Eduarõo, ,Be-

,
níeio e Erv:Srio, do Atlfitico

I
•
Sa.bará e Machado. do Ta

tr1a"'dar�;· Luiz. do Gllara

ni; Enio. Acarv, Carlinhos

II e Laurici: do São. Paulo

e Culica. Tplê e Zizl, do

Postal Telegráfico.

Super facilitado - Prontos para morar neste próximo verão apenas

para vender - Plantas e demais infOl"IDações em 11l0SS0 escritório.latti e Hprmes

Do Pnstal - O�ni. e

Do Atlético - Nery RESID�NCIAS

PROXIMOS JOnOS

7i' RF.(;ATA � I no 1117
,

"
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



0;3 bons encontros na rotte ja perder para 8 F'íguetren
de hoje no campo da nh se sua prívüegíada \)08t-
Bocaiúv?-, com o líder in- ção.
vícto enfrentando. o quadro Luizinho, . uma das con-

cão da la. zona, pois am- Atls tícano que vem de' dOJS quistas mais recentes do A

bos as clubes superam, íun tríunrus de 61.:.a marca: vai, que não atuou contra,
tos, em pontos, Postal :: 4 x 2 frente ao Postal e 4 x a A.A. Portuguesa, deverá
São Paulo que assim ra- 1 ante o Tamandaré. U:l1 fazer sua estréia no onze

rão a partida preliminar grande ôsso para o J:210-' dirigido por José Amorim

CTeremos, assim. dois 'tão avaia�o' que não Qese- 10 técnico
.

avaíano, Ialan-
,......--......-;---__ -----, ----'--_..._.,..-----...,---,-- _.......,_,,_ ---_••_-

o

ao à nossa reportagem dís

se-nos (me lançará Luizi

nho logo mais, garantindo,
também, as' presenças de

Tcnínho e Mário os cra

ques paulistas que aprova
ram e tiveram oportunída
de de brilhar contra a rusa

santísta .. F1Gsitivando-se as

presenças dos três valores

/ REDATOR.: PED�O PAU:LO Md.CHA�O COLABORA
GILBEli,TO PAIVA - DECIO BORTOLLUZZI - ABEL

DCRF.:S: MAURY BORGES - GILBERTO
ARDO ABR.AHAM MARc'ELUS "

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

- Impressionando tantlJ
.. :- quanto na pugna com ,::, �\�

'. �va( em
.

que leVOU a melb,::>r

I � pelo
esCOre de 3 x .2, o �QIl

l junto da A.A. PortugêleS9"
" de Santos, c.onseguiu em

pata.r com Q li'igueirense,
anteontem, pelo escore. c1::
1 xl.

Todavia, .

o nOESO alvine

gro esteve mais perto L·,

triünfo tendo mesmo por
ditlo duas ocasiões de ouro

para marcar, quando leva

va a melhOf no marcador,
isto quando Agnaldo. C<11:1

'0 arco à sua mercê, aLjro1:1
fora e, mais adiante ao a

ü'asar uma bola paTa J' �!'

queira que "cochilou", Al

berto, eui. rápida careeira

cO:1seguiu evitar qüe a be-

12... L ar i'Je �hu.tBda, fo.sse

de encontro às suas l'ectEs.

o prélio em' si correspon
deu plenamente, pois [oi

corrido 100%, havendo a'rn

da as d'.ms esquadras :ttu

ado cor� cautela a de.�r:11 ..

·

l)araço, predominando o

trabalha das duas reta

j?;uardas, notadamente a

.0 time local qUe aphco'l
seu já célEbre "ferrolho"

"
O, resultado nos p,arec€1i

'refletir o andan�ento do jo
go, pois Figueirense e Por

tuguesa sO'uberam igualar-

Os. dois góls aconteceT3;m

na fase inicinl o primeiro
surgiu aos 7 minutçs, ..gl3.:.1
do Paulista, da direita. S<'l'

viu Agnaldo Que marCai!

O segundo tento assina

lou-o Lia, num chute fc-

·.,l-_w�----_.......__,_

'�IC ....

mn
.... nh::J do f:t'Il!"":ren�" 6. ç��r'(:,,��ft(_�� p, hu ��L(j�,J� ''-9 ....�!j""\.y��,.v

f:or�a·n6po!i5 Terá· o Maior Paraui3

liz de fora da área, ';etn:'

-direito, apanhando despre
;vellh1io' JoceJy que, assim.

enguliu
go",

, er�1adeíro "f!'an-

Il1dice disciplinar ::on•.

apenas empa.Eado peh-, at�

tude de· Pereira que desrf''5

peitou o árbitro sené{o pelo
m.ediador dã pugna eXlml
so da cancha, isto aos ;)�,

minutos do 20. terapo.
Os melhores: Marreco, E

dio. Adailton. Caetano, A

dir e Agn-alc1o. no
�

quadro
local, e Cláudio,.-' Alb�rt\),
Adelcio (o melhor ,das 22)

Dé. Pereira, Zico e Lia.

Funcionou na dil'eçào e�o

.-'- ---..1.._.
.

N_l\_HAS

match o sr. Gerson Dema-

ria, que não convenceu,
pois acusou erros sem ep.-;

tretanto influir na conta

gem ..

Os quadros formaram a.,; ..

. si�u:
FIGUEIRENSE �. Joce

ly; Marreco. Edio, Bi (Va

léria) e Adailton; Caet'mo
e Zezinho; Adir, Paulisu

AgnaL' o (Eira) e Ca,bT:11.
'A A. PORTUGUESA
Clálidiü: Alberto, Adelclo;
Dé e Zé Carlos: Neiva .'; Pe

-'feira; Zico (Jarb2.S) S'll�n
roni, Lio e Vicente.

R.enda: aproximadame:1
te bum milhà-o e meio ie
cruzeíros.

Escreveu:

Abraham.

Continua.ndo a progra-

mação da F.A.S.C. em re

lação às compEtições náu

ticas,' deveria sr" \'��diza

d:;" domingo últi. "o, %l se-

tecedencia, o não compare
cjmórto Co l\·l8,rtinelli. qw'

justificou a sua au:::ênch

por diverses motivos. I\coa

tece que, domingo, para e:.;

pan to de todes, o C. N. Ri.a

chuela não foi à raia, ale

gando estc.r gripado o seu

remador' Alfr'3do Quadros
Continua' na 6a. págin2,

o quadro "azzurra" prova
velmente será êste par'),

da." combate ao' Atléttcc:
AI 'aro; Hamilton, Bmha

NHy- e Mírtnho; Lui zínno
e Gilson; Mário, Rogérto I

Ca vallazzí e 'Tonin:':1o_
Ql1an to ao tricolc r do K;

treíto, deverá
.

o
.

m �'sm9 !:1,-'
tuar com a mesma forma

cão com que suplantou o

Tamal1c'aré, ou seja: J')rgc

Deba, Ciro, Roberto .; E

dio; Zor! e Nadjo; Berncto

3.J'ias. Paul, 1f�0 e Ervário.

r STAL x : ;;'0 PAULO

Postal E: São Paulo, que
I

abrirão a 1: :itada, deverao

_.

ao
realizar um confronto de

."'_.1 P1·OiSüL,sõ.:!O. V pri
meiro teve ampla reab.hta

ção na última sernau'a,
;larco derreteu o P:m;3,

Ramos enquar to que ') St!

gur.do cortra o pervgo _.)

Guàrani, obteve um '')''j',,,!

I z sultado: 1 x 1

.j
QUADReS PROVAilE.�S:

SÃO ,;:'AJLO � Carlinhos;
'e;� em, Wil on, Cabales

Gastão; .Amiel e Enío ; A1...

ry, Paulinho, Mário e 0,,
c-ar. ·p,JSJ'�'l.r.. _ Valnor

.; ; _��l; 'checo, Harc lo,
(rtacílio e M{"rio, Culíca e

r'..lí:::io; Guará Osnl (Tel ê)
Nazs.ríl o e Zizi.

Contrabando. três oons

valares que vieram resol
ver os problemas do ata

que para as jornadas que

virão 8D disputa do t.turo
máximo do ':I:stac'lo, li dire
toria do Avaí, tendo à sua

�rente o d:é sportísta dr.

Rio - 'jui1ho .�. (Corte
sia da Cruzeiro do Sul) __,_:_

Ass.stí por filmes, o é' .

contra entre a seleção nu

oíonaí: e a de Argélia. Foi

um jogo fraco, des-iído "e

·teCGii.ea, com os africanos
se de'fend::ndo, aparecen
do um goleiro em exc=l'
te forma, defendendo tudo.
e com o time brasileiro 'Je

�)erdendo novamente em

campo, . sem con.Jlmto, ue

yjdo a farte resistência i:,l

pos1 a pelo adver�ár'o. q"B
em momento algum fez 1')e

rigar a .nleta bra,sUeir;).,
salvo, é claro, quanuo Be
lini e D'alma Santos' come
tiam "gafes", que foram

muit.as, conforme se pv
observar.

gunda Regata-Animaç§.o

org�tij,z!�a por aquela en,-

��"â'_e. �omo &��1>re faço �,\.
.�m dias de regata. às 3

...._1./.1

IR ,-

horas já me encontrava L-maO
no· Mira-Mal: para assista'

aos párEOS q�e seriam C?l'- r:.:n8�rn('�!C.
ridos, em numero de Ol:tO, "'. �,'<>Ii I;' '.ti. h.."H��,.

•. �,��,:>N.,., :... }'.. ,�

Lamentàvelmente a rega- Não se conformando com

ta não se realizou. Aliá,s,' a derrota de 7 x 1. clia-ote

realizQu-se, mas o Aldo do conjunto do Avaí, a d!,-
.Luz correu sózinho. Na úl retoria do União da cida-'
tima sexta-feira, na sedl2 de de Timbó, enviou expe-

. da F.A.S.C, compareceram diente a diretoria do Ava.i
os represerltantes do Ria- Futebol Clube, na t2ntar.i
chuelo e r$p Aldo Luz para va, de ser realizada u:na

fazerem �sorteamento de partida revanche lá �111

balizas dos. páreos e. as ins Timbó.'
crições das guamições MI:i Agora, a dIretoria azur
to bem, tudo certo, as [':ua:- ··ra vai se reunir e é bem

nições inscritas correta- viáv"l que venha a aceitar
mente e tudo pronto para o p'edic1o de revanche do
a regata que seria no d0-' clube tirn))oense, dependen'
mingo. Já se sabia, com an do é claro de acêrto finan

� <�----"" '
.�,

, ; �

deseja'�
Avai

ceiro.

Efetuados os jogos Pos-
.

tal 4 x Paula Ramos 3,
Guarani 1 x São Paulo 1 e
Atlético 4 x Tamandaré 1,
eis como se apresenta a fi
sionomia do Turno" de elas

sificação da la. zona:'

30. lugar _ ATLETICO
- 4 Jogos - 2 vitórias _

2 derrotas ,_ 4 pontos ga
nhos _ 4 pontos perdi.dos
8 tentos a'favor - '10 ten
tos contra. Deficit de 2 ten
tos.
30. lugar -- GUARANI �

4 jogos - 1 vitória - 1

den:ota - 2 empates - 4

pon�os ganhos -- 4 pontos
perdidos - 13 tentos a fa
vor - 6 tentos contra. Sal
do de 7 tentos

que se escuta, é que àque
la

.

velha' i:.léia de m sndcn

ça Falcão ainda persiste,
ou seja .rcrmar duas ;el,,

ções, paulista e ca rIoca .pa

ta exaursies: oportuna-
mente ser.a travado um

jôgD entre as r'uas lele-

ções para ver qual a ms

lhor. .1'. CBD não concor

dou. mas seria ótimo que
se �izes.se tal jogo, pois po
deria ·bem a seleção �Wl,na,
bariva vencer, embor'1 38

rEconheça que os paulisVul
estão emr plano sup�:'ior.
em conjunto e em estreias.

Mas agora, que. está em jo
go é o nome do futebE oi

campeão dG mundo, e as

ir.tri�as, a inveja, as 'pane
linhas" devem acabar, ) ..a

ra que não S8 acabe o fu

tebol nacional.

Depois, veio o jogo �(J111

Portugal. e novamente a

seleção não aprovou, > os

lu�cs t'amb;'>m' não 't}1""'S Óf"P-.

tir10 boa per:ormal1ce. F'11

ta agressividade ao ataque.,
e homers qUf' chutem real

menté a gol. Ma3 so, os :TIP.

lhore5 atleta2 estào lá, a

quem. c?oe a rcsponsa;Jil�-:
clarle ,"as mil) anrese 'ta
çées? Sem q.úvida à com!.:;

,fio Yc�jea, ("1e a"'ota sis
ten'a antigo 'de outras S2

leré-s. FSC'l.lE'r'e-� 'o-se :lHe

muitr. :?pr,:,r(eT?m a mar

car Pelá 'e Gi'tri'1cha: � 2'1

tão a t4tiea deve ser 'll11-

daóa: Fc]izill:'1"'te 0.s n�ul

tad. não ter' <;Vlo de ,.?d·J
rui" s. 'Co' � a' , . .;o

8 )' ão oer

demos, ma� f l�Or<J cal )car·
mos a barba de môlho"

Fernando Bastos, mesmo

assim não se dá .por savs

feita .. E isto porque sane
QU3 péf':!!,a melhorar 30".';
pro .o time azzurra", Age, '1
ao que SOUb8�'1lCS, a d.re v:;
ria avaíana vai mandar c

técr íco José Amorim .,'1\

outra missão. Deverá o 20a

ch do azul e branco estar

nos próximos dias em Í'õr
to Alegre. Vai' sondar o

mercado futebolístico' �aú
cho . A' principal fínalídi
de: contratar .um golerro e

um quarto zagueiro, oois
Alvaro e Binha, embora te

nham se esforçado e por
V:::Zê3 tenham figurado cem

c;r;o:taque, ainda deixam a

desejar
1, ante a Luizinho, '{ue

r.âo foi' lan a.:lo no tim'
(;;;" tra a Portuguesa S,n
{sta , o t' .cníco Amorim

pi=sa rançá-lo hoje contra
o Atlético pt lo turno de

classtr'cação, ocupando o

cerebral player o centro
da cacha, ao lacto de Gil

son, passando Rogério I pa
ra o atauue que formar,

com Mário, Cavallazzi e T

ninho.
--------

A representação do Gua

raní, apresentando-se na .

cidade de Timbó, frente ao
.

ele:::1co local do União, foi

derrotada pelo marca.qnr
de 4 x 2, num jôgo bastan-

te movimentado que agra-:

duu em cheio a torcida tia.
boense,
Os gcls do bugre da ca-

pital foram asshalados

per Canhoto e Roldão.:

AV�M nnrJ{.J, ;:\(í'�t' ,r-m (::;)"'"�·�St � .. "I � lJ;' \.. � \� � � .>
• �:, � l, � �:i' � ]_ ,i

Embora ainda' não este- da Port1.'g·uesa Santista.,
ja totalmente' resolvido, é
bem viável uma aprEsenta
ção da �quipe do Avaí, na

cidade de Santos,
.

diante

Os e'1tendimentos entre os

çiiretores dos clubes catari
n"I'se e santista, continu:
am sendo mantidos

vários dirigentes do lnter

Dacional "e LaJes, com a

missão especial ctr.: tr:tta'

rem ao recurSQ int€rp8sto
c01"tra o ·Olímpico.

. Podemos informar com

absoluta certeza .qU'� o In-

recurso, color.ando '"lúl jJO�l
to fj"pl !'a nov:Ja 1));;e1'-
.'.;:> c' o�a1-Olhl:9ico, poden

do 8�s'm a Feâeracão r"'

c'::, l'a r oLc'aJ'ueute o Ol'm

p"''J CG"Y'O campeão pstadu
aI d:: 19M.

A. direto.ria do Clube do Cu-

p6do que deu entrada de um (.3, arineRse de Basquel;e
recurso, pl'Otestando contra

.

boI, que darft a última pa-
a vali ·'ade do campeonato lavra sôbre o caso. No re-

Estadual ca+arirense, desen
voIvirl
'da c

Dl Bn::sque, aguar

'án�iedade ·i· data
da reunião do Trihl1"'al e·�- elo e.tu meio a inúmeras

pecializa::o da Fede:-ac:lo a�ormalidacies.

curso , os diretorEs do Clu
b� do Cupido, afirma,r'1.m

C:l.'.e o certa:ue foi reaiiza-

.A
�V'T'� f��rr�'�'"?.l';7"I (�.!.,�.(" O.�'\\'§?J'!.f�...

b r\..."r�!l·P. ã �U ,I �jj �.� H.d .' �." :. � J. '_ 1 ,J . ��

Recebemos e agrad cce- t�sta -tta Rpcha
mo,> o. segúir!te ofício: 20. Tesoureiro _ Hélio Lon

':Flor�aYl6··�0j.=S, 14 de .i1: - ga
[,ho de 1965." Orador - Dr. Cid José

10. S?cretário
sal' de Souza
�b So!'r.'l+:s. lo - Osca.r Pa
checo Filho ".
Tesoureiro Geral. -. Ar"ildó
Pacheco dos ReiS ' ..

..

pure:[ro = ,João :a'a, �'.b!UÓjldad�,
.��}f/�;_":-: ,,�.� .

J
_ ,;):�/ >."�"",,,,,,.,",;,"�,,..diJ..;A,��

lImo Sr. Diretor E�"�'1:

h'o do Jor:1al' "O F::.Tii"
Df)"

NESTA
Prezado Senhor

Temos a grata satisfação
de comunicar a V. Sa. a

eleição e pcsse da Direto

ria do "OSVfI_LDO CH,DZ

FtrTEBOL CLUt::.E. O('('fi

das em 11-4- 65 e 1::-(3-·<;5.

respectivamente.
Esta nova Diretoria. QJc

regp.rá os destil10s da l".gl'e
miação durante o' biênlu

1965'-67, ficou assim con:;ti
tuíc'a:
Presidente Benemérito
Waldir' Lasso

;Presidentes de Honra

B:ídebrando S. da Silva

Joaquim Santos Filho
Prf"sidente _ Hermínio dos'
Anjos
10. Vice - Prf"sldente
Júlio C. dE M. 'Gonzaga
20. Vice-Presicleute _ Dal
mir Dias da Sllva
S"�retário Geral - Vitor
Silva

Carlos Ce

Não se· pode exigir mild.

gl'es, é verdade, mas par.:i
um pais que possue deze
nas de craques, ao pont,)·
fIe- ...�I:0ri-s.-:t'- l:.-ara o

'

�terl
ar 'suas ma�C1'es estrrla:>,
vendendo ainda no meio
dêstes valores muiks at�)
tas sem condições técnicas
nào é' a "mil;sível que so

meY'te' f'quEm j-o!la"""('\ ��

m0S'110S onze, Que 6 gbr,db
Feola escalou d"sàe o pri·
meiro cotejo: 20mente

Pós os clamores da crôl1.
ca psportivà, as vaias do

púb'ico, é qUé a ccm'ssR.)
técr!ca resolveu dar um;],

cha"ce aos Chamados re ..

servas.

Está existindo uma ,,;ra1"
de resistência por _)arte
dos paUlistas em querer
cole cal' ma',., carioc'l.s na

equipe; '0 que se sente,. ;)

,�_.�.'o� ._'--

..

_

. .;.;�· '_f.el �_y�

Depois das últimas de ..

sastrosas temporadas, (I

Cúlos Renaux, apresenta
se ao público esportivo ca

tarinense, com uma equipe
Temodelar'a e mas lut'ldo

ra. Em todos seus compro
missas pelo estadual de

1965; endureceu o Jogo e

quando perdeu, fài por pIa
card ajustadíssimo.

- x x x

O ponth alto do �el1aux
é sua linha atacante. C:;cha

. \

tz - Petru.ski - Pereira e

Bossinha, já, vassaram as

metas adversárias em 18

oportunidades ..
_. x x x,

A meia cancha do Car

los R.enaux, é o seu' calca
nhar de Aquiles. Caso o trl

rolar brusquense, conbsse

para o seu meio ele ca'.npo
com dois atletas mais re

gulares, estaria em PO,,'(('i.o
excepcional para a cla�sifi

cação.
'X", x x

Na retagv8r(a, o de,�an�J

do futEbol cntar':1f"l;,;e. COU

ta apena; efJ:n dois bons

zagueiros. Zil ton que at!:s

vessa ótima fase e Meri

zio, que é incansável, no

trabalho de destruição dos

atacju\�,s eontrários. Nelsi-

nho, embora fraco, é ,uma
grande .c;speranca· Pb s

com as e;rre:iê�cias que éS

. tá 2.d�E�r�Tc�o. porL:1"i
tranzforr1l9r-,S2 .. brevslrl��1te

num craqu� na 'plena it'?ep

çáo da palavra.
_ x x x

O problema crucial cJo

Renaux, esté na meta. De

pois ,de Mossimam, um

dos' melhores golEiros di)

futebol de Santa Catarina

o R.enaux não contou tr'il.!S
pará seu rer'.uto final. '(;.J:n

um' guardião que insplras-
se colnfial1ça.

x x

Predomi�io das R� t 19U f Ías
:.pO tuguêsa despediu-se invicta:
1x1. diante �do. Figueirense

s.e em· téc\1ica e 'entusiasmo

Os primeiros subscritores H. da Silva; Luis Gonzag:l.
de títulos p'atrimon��Jf. \fllli,?::{ .L�i.,s Spnosa; d�.

".I.uis Alv!�:"De SOl!'iJ; _"Le P�Uliij.:�R�rto"�,Franco ct'
:iüo Machfiat; Lourival"'be bral: Paulo I-tem<iquê Bla

Souza Fo1"\.seca; La,udares. ze; Paulo Cezm: Ch�ves;
Capela; Laél'cfo Feliciano Pedro TiburCio Machado

Gaetano; Luis Carlos Era" Pedro Harto H,ormes; Pe-

8il; Leo Mauro Xavier.; Di' dro Filjom�no Ro.sa; Ru-
. Mário Pille;· Mário Cocrl:- bens Lemmkunhl; Rfcal'D.o

11eu; Mutilo Roclrig!les, Chagas; R.oberto Domin
Mauri· Freitas; Manoel Cal.' gues ;, R.afa61 Osvaldo Li
los D�. Souza.; Moacir Ro nhares; Rubens A. Soares;
ms,is \ H.o; Mário Berton Ronaldo Polli; Ricardo Cita

t:'ini; ] �moel Pedro Lopes g-as Salto; Rubens Lemm

Silva; dr. Mário A. Libem kuhl; Rogério Nichele R.o

to; Medir Valdo Macedo; cha; SanI Motta; Sim�a
1\1árcio Pinto Da' Luz Carinne; Sebastião Marti�ls

�� TE.'N..
Mau,ri :Roberto 'Silvei De Moura; Salom Serrati

. Ta, Manoel Antônio Linh'<\ ne; Sduneu José Dias; 6i-
: res'; Dr. :MUtilo Ronaldo mz o Carione; Turibio Gus
.;. Capella; Milton Luis Bu- todio De Freit2.!?; Thomas
.'

cheIa; Moacir João Dutra Chave:s CR�_;'_'al; Turibo
� (Mário Orestes Brusa; Ned Gustodio G2 F'ar'?s; Um-
( �:Schtz; Nilsom Xavier Da belino ,r0,' ]\ffeiysl·es; Vil-

'Ro�a Nereu Soares; N�y mar C�10ê: I,"ra Lucia de.
·'Walmor Hp'bener; Nivl3.l::l'l S-:P'7�' f":'. Vílmar Leopol
lVIac'1':.do: Ney M'l."".i··,S· r'. /"'-��': Valdemar ;roa-
Neqtor C0rnf"iro; NR'·h·,l ""i ",p"". A. BalSt�s; Vilmar
llclla ; . ilfaldo r""rr','� - ;;-"?" Dos Santos; Vilmar M' d T d CI 'If"

-

ch; Norivaldo p:o Ft'i.·�1.3 COelho: Vera Lucia De Sou n,umeros O urna e .' aSS! ICarnO
·Ody Varella; editam Eai- i za: Valdemiro José Domin
vcJomeu De Far:as; Olirio gues; Victor Mário Zanriti
Cruz; Oli Medeiros; dsny Walmor Ribeiro Da Silva

Castro; otto Valéria; 01'- Wàlcliemar Henrique Dias;
laUdo Luis Fran2ioI1iÍ; Os- Wilmar Henrique Dias;
mar Antônio Schlindweí.ll Wilmar 'José Elias; Werner
Osvaldo Luis Da Silva Od- H. Barom; Walter Koerrih
·son Cardoso; Osvaldir Luis Walmor Schmidt; Walter
Vieira; Osmar Manoel Da Borges; Walnei Merleiros; CLASSIFICAÇÃO
Silva; Orlando Souza; mi Wilnar Henrique Becker;
vo Schmidt; Odacir Leite; Wilmar W e n d h w i ecyy;. 10. higar _ AVAl _ 3
Odevar Andrade; DEP La Walter wendhausem; Va- jogos _ 3 vitór:1as. _ 6 pon
dir Pedro Cherubini; Lino léria' Jose De Matos; Wal- tos ganhos _ O ponto per
Sonsini; Luis' Carlos Mello mor Elniseu Gil; WalmC!r dido _ 15 tentos a favor
da Siha; Luis Fernando Ribeiro da Silva; Walde- 1 tento contra _ Saldo. de 30. lugar _ São Paulo _
Machado; Luis Roberto Me mar Henrique Dias; DEP. 14 tento�. 4 jogos _ 1 vitória _ 1
de iras Araujo; Dr. Laza:-o Waldir Zigelli; Zelio Duar- 20. lugar _ FIGUEIREN denota _ 2 empates _ 4-

lves De Lima; L�Í'Z:c;'( e Borges; Major' Zízimo SE)- 3 jogos - 2 'vitórias pQntos ganhos _ 4 pontos.,' ..

achádo; Luis 0áro Moreira; �uiz Flávio i De - 1 empa.te - 5 ponto,;; pérdidos _ 6 tentos a fa
':Jil �m�ri,m;. Luis Souza; Orlando O" �oeri- ganhos - 1 ponto pE'<rdido vor _ 13 tentos :'cI,mtra,

'.

�;,4�ú�,ô;�!?i.�, �úUo,Çláúdi{) .b� S.11, &.tehtos a,'·favar e'·2 contra' Deficit de '1 ten�os..'", �.. , '. ....

7. .

: :' .' I S�d.o dé 6 tento� qontin.lf� na,
, ���;�,!t���;7 �,

'

.�J,. \

�

\

�7 '-� '-���:' ;_.I' .���':-: <;"��r,<�.��1:<�};�>")::;

A torcida brusquense, no

;vamente est.á frequentan,..
. do· à estádio Augusto 13au

er. Basta lembrar que, por
ocasião d'o clássico brus

quepse, a re''lda quase ati.1

giu a casa do "um mi.lhào
de cruzeiros".

_ x x x

Os senhores Heitnz A

dolfo LlJdiu e Jacques
Rrol'se, altos próceres .do
Renaux, estão conscientiza
elos que, para o Carlos Re

naux, ser novamente C"ltn

peão do estado, deverá su

bir os degraus da glória
por etapas. E as eta:pas

.

mais difíceis já foram veu

cidas. As próximas paL'tic).·
pações .do vovô do futebol

barriga-verde. em Qutro3

estaduais, por certo, Sel'HO

mais. brilhantes que atl,õ
aI E nao tardaTgO muitos

, a ,luhe: � i'lét·co Gar'.

\C"oulart
'Diretoi de Patrimônio

C1:úajara ce M. C. FrJcão
•

Dir?tor do Departame:lto
de Futebol ...:_ Vilmar Pin

to de Lemos e Benedito
Milton OliveIra
Diretor 'rsc"ico _ Walde

miro R.. Ca'111")os

CC'v·s·,lt C': J'.-ridico "-. Dr.
r�

. -. -;�,�! Gor:cDlves
-'., ,

�..
"

F'ublicidade

t-itcr S�l". a
Guan"g.-p"-"l't:; - ,J:).;me
roão Rocha
Conselho Fiscal - José

Valéria GlOuvêa Jr. Agisse
Laus - Sidney Iguate:ni
ela Silv�ira - W�lJ.dEJ'niro

Rocha Campos - J�eodJro
Barbosa Filho - Dátio A..

guiar - Jutahi Beiro
'Certos de continmvÍ'Tnos
merecedores da m{�sma aQ

t8r.rão dis'iJ"sada � Di,-,.,tO'
ria. anterior, apres:,nta
mos-lhe :no�sas OorcU-
ais Saudações.

Hermínio dos lljos 0=0

Presidente.

".(',;y: 'P� "h�CO
.::0. SeCl"etádô

Fil�o �

�.• ;
_

__;.
,
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�e FloriaDó�olis Tem
Dízen 'o-se . encantado rante o [antar comemora

\ com .as belezas naturaís
'

de .tívo, quando frr. empossada
Floriailópolis e com' a QOf .

a nova diretoria dl. entída

pitalidade �o' seU povo. I) de.
Sr. Celsá Ramos Guímarães, Interrogado a respeito da

PresidéDte· dÓ C�ube dos.' situação ?ol'<·.ica nacional,
,DiretO.l(es. Lojistas ".do .Sra- .•:eclarou o Sr. Guim;:trães

�:,
' ll��ÓUI, �a noí'te· de que- o' cóuréreío id� um �I)

ontem: éntrevlStll 'e:>l�tiv� do- geral, apo.a o governo
a' imp�e,nsa' da. Capital, cio e mantem -expectattva quan
tdto' 'aó desenrolar do" accn-Es,a o.' ,

teetmentos, com absoluta

íserrção de Mlmo.
Depois di 'se referir a

)nSt5,.li:a�.ça propcrclonada
<'pew govêrno deposto, o'

Sr. Ouímarães, disse que
hoje' o coméreío hústa es

tá. diante de r.le!�1Cres pers
I .

pectívas
'Sôbr� l$. polítdea ecc.nô-
mico- fínancetra, declarou

'5.', • que, embora .tragu SaCrld'ff-,

V I ç' O
elos, resulta do firme c-

a p 5 o e 'r ," .

,

selo de acertar; traduzíndo
,

uma ·planific�c.,i'to. que já

,r o' I ,,, ..t.-a d·' L i x o re;���r,:���d::l�,�l:�spej�') do Cast(��o Vem Ai: Permanecerá no,- ...., � projeto Menti�s de Morais, ., ,
, .'

,face as condições precarias Ofic� MJnioip� para re-· que r€gulamc11t.a as rc·m- Rio � fé Sábado'dos veíc1,llos utiliZados nes- paros.· pras. a crédito, ó Preside�tte ,

�"
.

O Prefeito Vieira da Ro- ,do Clube de )j�·€tor('s
\
10- RIO, 30 (OE) _ \0 PreSi- mesmo dÚ" o Presidentse setor:

, .

sa, aliás já havia' autoriza- jistas do B'ragiJ, teceu se:' dente Castelo Branco per- Castelo J3ranco iregre§sara'

Apenas dois caminhóes do a '.I.quis,ição de 3 novos veias críticas ao
. citrL:)o manecerá rio Palácio das à Brasilia a fim de ulti-

..

d ai calnrn"'ho-es, 'os quais tão pro)'eto, afirmg;\,'-1o G'.lI� a' :Garan,ieiras' até sábado, mta.r os estudos' e mçdifi-estão tr:"l�egan. o norm;
,

E logo c'haguem a ,n/Cap'ital,' \ rejOeição un'uniulQ rn1a Co- d'uando viajará para Santa cações que se fizerem '

ne-mente, >na cidade e nq, s-
. ,

t desafogarão o serviço de missão de Economia da Câ Catarina. O Presidente vem cessárias a 311gumas men,treito, sendo que os Q\l ros

limpesa da Cidade., mara é o melhor ates';ado 'a' Sant,<l. C�tarina presidir sagens que pretende en-

E
'

t-
,,,....

I" 'tr_ê_s._fe_:ram__
'

_r_eC_O_lh��S _à__ da sua inadequa�ãà a rea- ti inauguração da (Usi'la viar ao çongressol 'Nacio-

v

mp' esimOS sim p . e s
;
na'" lidade brasileira. Disse que Elétrica _d_e__ca_P,_i_v_a_r_l·._ No �_a_l_n_a_prÓX_il_n_a_,_se_m_ana.

C· a· I- X a,' ·E c o· 'n O,... m I- �C a ,",,���!�!?'tI��llc!ional da,S. E.C.
USIN' ft

-

p'EHY.. .

. I� I EScolas' EstaduaJs, as ('�('o- - - -
.' .

-1f1� das 10caHdaqes abaixo
.

I
.

A Carteira de Consign'!.- -,.----.;,_-------.;,_-.-----,-------. ,

f ri
.

'.relacioriadas,. do. muntcípio Fica
-

trans orma o emcões da CaLxa Econômica
.

l' )
'

.

::�::,�u �"ru�:;"ta��;�:: InlereâmbiO Bras!'1 Austrá I ia de,C�;:::;'nh.; 2 _- ��!��!:��o��� 1'0 t�.,: 'UI' U. ra·ç.. a";"o e' m''.do os candidatos a em-" , TUl'lIl-J; 3 ,-:' 'S,anta Lúcia;
.

.lUO. 30 (OE) - O Mi- tre os dois 'P!l-íses.' A A·l!'-1·
'4 .,..;.. �ossa Senhorh _d,0 50 Normal Rfgloual l' t�ipréstimo simples, portado- nistro Roberto Campos do trali(j..e,stá €m cond1çõ�3 cie. R'og'ério NEmhaus .. da Clda-d C�rmo.r�s d'ls inscrições (e. ,Planejamento receberá nas oferecer, ao Brasil 50

.

mi; dê de' Alfredo wàgner, pa.. Será no mês de julho a mais êsse empreendimento.

ns. 31.201 a 31.450, ,a com- próxim'1j.s horas uma mis- toneladas de ·trigo 'àn;'1al- _;;, _ r.a funcióIlament.o a patt!;- inauguração da USln<t Per'), do gdvêrno do sr. Celso Ra-parecerem para dar incido s�o 'do govêrno austn1i'1j o lll:nte, além de. ôutras tJ(�1- do an� letivo ele, r.966. no mmÍicípio de Curitiba- mso. Aquela usina, além .deacs respectivos Processos e eX9m:l'S ,o iT',creln.ento dr tos,
nos, segundo informou o Curitibanos, beneficiará os

.

", Fic� t.ra"sferida p,ara a:> partir 'do próximo dia" int.ercâmblo ,('omeréial er.:.. :--.. sr." Hermelm'o Largura. Dire-- municípioS de Santa Ceci-.

Iara '.io'ade de ;�r:'ias . de5. -F-----,-,-_ --::. _ .. _--.,...,....0:-""..._,- "-_.

Cima, dí2trlt-o de G!la"0- tor-Comercial da CELESC, Ji'1, Lebon Régis e 'Fraibur-
rar'ga, munidpio je _!3igva· Fica convertida em ESC(j-- eniprêsa responsável por go·.

ç'(l, a Escola Is'Olad� dB Ca- las Reunidas a Escola Iso

pela de Santa ,Catarina, lada de. Vila' Velha, It. ti(_,

dis'ttitij .e, mull'inipio >!e Bl dl�tritl) ele Vila Conc�' ião,
guaçú. / mu:ricípio ,4e São João do

Sul,' pára fut"-ciol1ar a pa�
tir de feveieiro de 1965.

J

Com referência a execu

ção da Campanha Esta
I dual C;]�tra à- Febre lUto
sa, para qual o dr, Antô-

,\

.Liier,s
-- .- ... -_.�_._-- �'':''''

�ilfa �om�atgr, Aftusa
nío Pichetti determinou ao técnicos para atuarem na, M" tem.o J)r0p6s1to '�.
Programa de Defesa Bani- mesma, disse hoje dia 29 de' empregar para debe18.ção·
tãría Animal da Secretaria junho ao Programa Ra�io, da febre .llftosa.··
h Agricultura designasse fónico "Conversandc com . .1 Desta ve� a Campanha

o Agricultor", o rríédico-ve- Cpntra à.. Febre' Aft0sa vai
terínãrío Abel Just, que o ser para críar uma menta-

M"n's*e'rio coordenador nacional da lídade de vacinação,' ínror.' i ',� '! referida Campanha, reser- mou ainda aquêle .técníeo
vou a' importância de cem que os \ detalhes de como
milhões de cruzeiros' para vai Ser, a campanha vão

. �.
,

o Seminário de somar aos recursos, que ser esclarecídos aos cria-"
o Governo de' Santa Catar�- dores e produtores rurais.
- ---------,._---------------�,-----...

. - - ...---------_._----_....._-_._--"!!'---

m
I��
'U.�,�

E',11 plena atividade na

De egacia Federal do Mi
nistério da Agricultura, o

dr. Franctsoo Hoeltgebaum
Que particíncu num Semi
nário na R,enllblica Pede
ral da Alemanha.

ÇJnnfr>rMe int.erêsse de
estud!1ntes proféssores uni
ve"slt",'i,-,s, té�nicos e in-

,dusI;'rÍ"i.s li�adcs à indus
t,.iq de produtos agrope
cuá,rios, o dr. Fl'anci.Rco

Roe1M:ebauri1, está senda
convidl' do. U'lra fazer algu·
mas p"lestras .' e crmi'e,ên

das, :;;Ôbre a matéria de

que t,flt,r>ll

Berlin-TegeI.
Como a imprensa noti

ciou, partícíoaram do alu

dido semínãrtc trinta' téc-
, .

nícos da América IAtina, e.'

o dr. Francisco Hoeltge
baum teve oportun-id�de de
'como representante· do
Bm�il p,'esidir {jste

-

cnllr:i� ..

ve de alto gabarito �ter
nacionsl. Esta foi a segun
,da vez que o referido técni
co catàri.nense p'lttieinôu
em reuniãô técnica 8ô"'re,

, cooperativismo' na Renu"lli
ca da Alemanha Federal.

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

, Os e:rppréstimos se1'ã,o
can�edidos de acôrdo com

as 'u:-vas normas aprova,
das pelo ..Cou!';ielho.. Admi·
nj,q�raEvo d,"lquela Autar

qu�!\ de C"édito, que à.pro
vou também o aumento
do této' d"'s ê'TIpré'timo.s,
os quais terií.o com.o 1imit�
Il".á.xÍmo a quantia de ... :

Cr$ 46:1.000.
Fomes Ínf"lrm<ldos ainda

(lue, g�8drtiv8:""ent.e até' o

fim do' c'J1're'1te an-:1" to

dos os' candid�tos já ins

c"itQs' sérão atendidos ..e
tão lo�o fiquem prontas as'
instr-u"'ões ne"ess'Ír!r,l5. à
anJica�2,0 do nõ'lO p1an:1, à

D;re�ão da ,C�rteira ,autori
zará o reiniêio das opera,.
ções

.

de emuréstimos nas

vári�s ."-gêIlCias do interiOl'
do Estado.

EXPlOSIVA:

A MuniCipal
há,alguns
pro'Qlem8.

vem enrrentanÇl.o
dias um, novo

o serviço.
lixo, entrou

de col�ta
em

. c01apso,
-__ .._- .--..,----- - __

..

. '.

Austn:lit�nus- Jtfilàm·se aos -tlma,ri�
ca_nos. no Combate 'ao Vteícong

A CO.ma·r:ca' d� Curitiba·

,SAIGON, 30,(OE) - ·No·
suctéste asiático cerca de
dois mil sClldadqs dos'
EE.UU.; ,nustralia e Vietna
me illlClaram a primeira
operaçã.d conjunta, contra 'o

vietcong. Ao ,mesmo tem

po bombardeirós nórt&
americanos deSpejar�m ·29
�toneladas de explosivos i>ô
'bre os edificios militares
em Duanchau ,a -240 kms.
de H'!.Iloi. Ta.is objetivos
est�o 3 kms. ao norte& dá
base militar de Sonláh que
voltou a ser bombardeda
,pela sexta vez.

DERVaic�, ;(Oficina r ,

=
'e

Es-cti

;:
:.

Rebeldes Dominianos em Tocaia nos'

d? 'Arrabaldes Arm�m Ciladas
Ri-

to do ex-ditador Rafael
SAN OOMINqOS, 30 (OE.,

Trujjilo. Baláguer que vi-
'- ,Forltes db govêmo coru!--

ve como, asilado em Nova
'titúci�nalist.q, anunciaram

York veio a S"tn ,Doming-os
que nova, tentátiva arma-

com. o propósito, de visi
da. foi feita contra o .go- 'tal' sua velha mãe' que está
vêmo de Reconstruçoo Na-· graveme�te enfêrma. Não

Dia de .Castelo cionai." Ádiarita�� que 'o' se furtou entret�nto ·a

n"'vo" levan,te ocorreu e� :prestar declarações sôbre a.

RIO, 39 ('OE> Em "".

Savana 'Gl'.S\nde, a 80 kms; situação l;>OUtica " pó pais.
. êo�,panhia do Minist:ro d')

.'.o' norte da canital 'dom1--Trabalho e algutls assesso
C.res che�o'u a esta capital nicana. Na luta houve �ran-

, Jga rros em,. ,.o_ nunÍero de feridos. Os
o Presidente C!l.&t.e!ó. Bran- \M:l

Longe de Plagi�rlít�u Ptadro�r qbuem quer., qUe seja! 'co, sendo' re.�ei)Jdo nó Ae-· r.pe.l,mlo�S armn'1el'1.ndoOs� _dteO:����r: Excesso: Perioomas, também em po lC<' � o se sa. e. reporto Sár.';os Du!non",� j:),'lr .

.

.

)t'v ,,'
• f' " '

te d s ald' ;as Si'tua; ALB IINf '. (Estados Uni-Desde os mais importante� fatos ate os amoSos cQn· diveDsos ministro!' de Esta- men. ua e... .

".

d'
.

av'el'ra do do's)' '30 (OE) Neisonch'W!1S" de bastidores, po.réin, nem sem�re. do e chefes .militares. Di- as na zona caD 1
'.

'J' -". t •

P 'outro lado o "'e-- Roékfeller governa,dor do,.A�DTa, che?,'a-nos
'

a notíc� da "reconcwaçao, en 1'e
rigiu-se den<1l'3 ao Pal&cio paIs; 01' F,

-

-AS
.

,

11mb H B a che-- Estado de ,Nova Ior:qu�(IS ":lntransiF,entes e aguerridos renovadores" com os' .

das Laranj�iras o�1dé hoje, nem _ e arrer;.
.

fi S' d
'

d
• . f� da Junta de Ré�('lnstn:l- pro.mulgou ,

lei. que obrigas"n""&D""§ CONSERVADyR.E ,. apagan o·se a memorF
pela manh5. rE;cebeu para "

. " f t
.

.

•

cas M"s C I'.Ãn 'Nacional,
'

..J·á determi-'- os fabricantes de.' c�garros",� -I; 1"8 r'Hxns<uer (}.tensas. e u ncas reclp:::p.·. 'L,. dEspachos e ç,_udienciu:i au Y""'" ,

'.'
,

'vi d' t'n ente a 'ins'c�eve.r nos ma"'os ven,-.mo a me"'1órh, do povo não é )uusa para que uma s".mples toridac'es civis e, miU�a"es. nau· en o e con,' fT, .

< 'f ,

,
,

1 t ··t 'militares .. uar."l a re!!';ao de didos em Nova Iorque' bl1l1\!'\:sada de P<\NO a,pague O .que.ne a .es ava escn o, somos A tarde,' foi aprrsentar .
.

,
,

,

Savana' Grande.' A situa- seguinte aviso: ,Ateri�ão �f-c:rcad1l§ 8, ind2.gar: , cumprimentes ao ,&eu co�e- '. .-

.
.

- .

l'ft'c'a na' capl'tal do O' uS'" excessivo. é ne.riO'o-- o POVO ESQUECERA Q QUE HOUVE??'?
ga chileno' E "uardo

"

Fnl çao no 1 .

-
v ..,

mim'can'a v·oltou a norma so a saúde - A lei entra-x: x x que escalou no Galeão ru-
'

,." ,
-

-
,

Na Gu"nl"bara, com a definição do quadro ·sucessório mo à Europa, em. ,visita lizar-se. com"8, che<?ltdlt do ,á em vir a 1� fie .Julho dE)
esbdu'll, os "sIo!!'ans" saíram. �ric;al.· ex-nresidente JO!lcitlim Ba- i966. m�s não define o que

o llf'enista dissMente (lá também existe) Amaral Ne· ?
__ .. __._. __ . __ " láltUer qUe durante· a,nos se deve entender ,por uso

n foi também' auxiliar (Üre-- excessivo.to; candidl:1.tn pelo PI, ao Govêmo, lançou o seu �provei· ,t, �.tlV_f\ "drHo ,.... '"' _....tllo!"''''''f,(, " "I�"I"". "O l);"eIttl {fp- N"s��er": "É -preciso amar �
ao ne.t""_ -'J'am'!)ém 'Gilberto :l\'Iarinho: '''Para, uma cidade

cO''''; t,,,,,t�., 1!1;r.�5��.:e m�re�, somente l} GiJ.'Ilert->! l\-IA�I�HO".
TIm H,'>e"1isia catllrinense, sem imag;.n-cãQ ne.",· inspi·

��diI·· j,,'Tl '(:�!;:"l';<\n" l-,ara o seu e:n1"i�f'to, (da lHa
�.--,--\:) :':� .;, �-�� �i';-�;:�:�1; .�, ..��,� ,�i;�.' �!'� rt l�,� R'eh.; �.,; .

('s. h'-cluindo éste é :n11-

Lieípios vizinhos esti "!O'n

apréciáv,l .colégio eleir.c'l';t!'
pàra 3 de outubto'. .

\11i,:s
de vi:pte inU ci _, sdãos es

tão aptos ao _xe-:,'�!c!o li']
.

voto.
-----_.------_._---�-_._------

"VENHO DE BARRA

VELHA e posso testemil
rbar o q"anto é bem re::e

b"'o o nome do sr. T:vo Ril

v'l-a� :ra""uel'? m_ur')ieíuio".
Ao fazfr êsse proppnCja
JYle�tc à. repo'ftag:m. O
Pr�re'to Ber"srdo

'.l1,,-eOtl sua vez a

trbs gO""r�-artes

Aguiar
"e ou

mur�iCi�

piaJadas
PAt[LUS PUBLIO

q����);e:�PQ,ndeu'. �li.:'télll'
'±lti�i.l�O�J)E.,cd&l)E '

«�i;y')<- -, ,�-,.���.:+;:\_::,.�,,:,,::,. . �,�I�iDf

pais, homéns que p�l�. vi
vênc1a judo a'1 pcvo tem
opinião segura (ias ten
dências -de opjntão.
A vitória do s� Ivo Sil

veira, ,no dizer d.) Prefeit,o
Bernardo Aguiu!:", f; exig'�n:
c'a. do m(''11e�!t,) aJmin.,"
trativo nue "iveIl".n� Não
pode 8of:er p9;�,l.�;z'lÇãCi.

------__________ J

O Departamento de

tl'adas • de . Rodagem
construir a sua Oficina
sada' em 'FIOri'l.nól1olis ..
dil;etor daquele órgão,
Erna�i de Abreu' 'Santa
ta, designqu os Emgenhei
ros Paulo Domingos da 'No
va e Ces.ar Amin Ghânem
Sobrinho. 'u8ra a direção
dos trabaÍhos. �

Fói instalado, 11i dias, o

distrito de São Bento Bai';

xo, no rriunicípio. ];llino ,de
',ova venézi. O e'ôvúnador
€)0 Estado teve 'sec: l' l�fÍ2::
e "lll tar te riaq,nel[t Cei'l:l:ft)'Z

Como se sabe, o conhe-:
cido 1íder -do comércío Lq'
jista se encontra em 'ncs-·

\sa Ca�;tal pl\rt.ãcipand?
das comemorações do qum

. to anive:rsárlo do Clube de'
Díretorea Loj:�tas de Flo
ríanópoüs, qU"l .. ontem- ,.ti

veram seu ponto alto QU-

ti.

n'o

de

Fica autOl'i7aMb o fu', !1.')_
r-amento do Jardim ,de ;rti
fâ'r'cia ane�o ao Curso �1p.

nH�'r'tar "Menh)o J"SIIS". da

cicta�e ,de Flor;aT)6pol�s,
"'0S têr'mos do Oarecer n.

'W165 d0 ,Egrpg-io Conselho
. Es,tadual de Edu-Gação,

F;�a crlaõa "'a }o(':llida,Le
.

do Capão do ;Jacques! n'"u

"nicíp'o fie' Arara"�uá; uma

Escolá Ísolada, pal"a 'flln
cton'fmento,

.

a, partir. do

anq de 1965� ,

,,..,;

'Tua6:be� com Ivo no

Vale do Rio' do Peixe
iô.. as às condiçÕes para
Vitoria'r-se no Vale do Rio

do PeiXe (Meio-OestE». com
diferença superior a 5,000

votos.

A i)al�vrit do Meiô-:Oeste
soou, i-ncisivà, à reportao;el!,l
_)olítica. O. dr. LllÍS aabrlêl,
le VidElira, disse ao repIJr-,
cer. Eitoü convenCido de

.

qúe o sr. Ivo SÍlveira tem
._�..---'lltN--_,_....... .... -

I'

'ta-ounã tem nQvirj�rnta mád�cà
Silva, sêndo 'integractà._,,- .

da,' dos Ms.

Gltegnriza�ns:",
os lojistas estão prontos- a- '" _11do'l da ótima ímpressâo
cooperar na elall.oraçit.o de que tivera do traba.no da
'um prc:Úetp,. r��tante de entidade e retermdo-se pes

.

-um eE11dO ap.tofundád.:O soalments 3')5 S:rs. Rober-
sôbre o prdblell1à'. to Be:l.5i:l e Moacir Pereira
Depois de responder .nú- �)liveira.

meras perguntas sobre po- �,í8. :10a" 'de ontem, em
Iítíca-eeonõmíco rínanceíra, i-tt.Di ,�:' ccrnemoratívo do
problema de !€íltoqUP.S'; pre- '5 -iHliversárl0 do cDL de
ços, retração de' compras F1oI'ian6polis, foi empossa··
_' que afirmou não existir do na presidência da entí
_ o Sr. Celso Darío . Guí-.. dade o Sr< Roberto Pereira
marães finalizou sus en- Oliveira.'
trevísta, com um �logio ao Em nossas próximas edí
Clube dos D!retoies Lo- ções pubíícaremos maiores

jistas de' Flol�ianópéi:i3, di- detalhes., .

\
' �--� _.-----�

Altamente

,

Florianópolis� (Qtpnta-Feíra), 1.° ele Ju:ijlQ de 1965

---�----' --.-----;---r-

COMENTA-��., .' ..
PROM�O

.......----------- ---

"RENNER'�:
INDEVIDA
"Reruler", ponto por pon

to, vai promovendo o c::an•

didato udenista à sucessão.

estadut.l, ,nos divcrsQs 'bo·
rá,riQs em que leva ao jU" o

se� COl'l'esponden��.' ( t
As notícias ali divulgadat

a, respeito da campailbàp:
eleitoral do Sl". KondeJ.�
Reis fogem ao sentido in
formativo para constituir-se
em uulisfarçável cobertura.
às atividades políticas dOr,.

·senador-candidato. �
. '�,/

O. f�to de o "Col'l'esp.oni
�ep,��,'J.tI:'Jlller" ser transini
tld'ó' 'l;tOr�'lima - emissôra ;,de
TJro'Pri.�dade .

do sfD.afor
I 1: i n frÍl Boi'nhaúsen �o
justifica a promoção po
lítica dada aO seu sobri
nho eln um espaço que
sendo noticioso e não po
·litico.prómocional - é de.'
vidamente pago por resnei
tável emprêsa C}ue lhe dá. o
,nome e que, estamos' cer

tos,
.

não se empenha pela.
vItória dêste ou daquêle

f .cándidato.

"

CELESC DIA A DIA
. Tratando de assuntos re-- Oswaldo Fraga; 9° - Dr.

lacionados com a Ener- SaIles; 10° - Sr. 'Stodíeck;

gia Elétrica-":estiveram na, 11° _ Sr. EdplUndo Mace

Centrais Elétricas de Santa do do Setor JoinviIle; 12° -

CatarínfJ., S;A., as seguintes E o Exmo. Prefeito de dua-

pessoas: ,biruba; 13° Oswaldo'

10 -- Sr.. Aldo Novaes; Wienchoter; 14° Eng<>
2'J _ Emílio Elias; 3°

.

João Luiz dí:!: Ct!_"1ha Costa

Guilher;me Ávila: 4° _;_ Ivo- do plano Carvão Na
ne Nuss; 5° - RáuLS�haef- " cidnal; ,-',').5° _ Sr., Cezário;
fero SO·_ Luiz Po1li: 7° z�mpiéti da H. 1ridustriirl.
qe���6 ; :�f.Í_ftikaxbP1'" 80 ;... 'r.• h

•. ,",- ;-f�., "'_:,�
'- -", .�'-"., '

-.,1·
','

,: ._.

Com�ssão de 'Energia
Elétrica Funciona

Personalidades
.

da vici3

PlÚblIca lagunense fazem

j�stiça ao engenheiro Pau
. io de Freitas Meiro, h fren
'te ela Comissão de bn:;rgtu
Elé.trica, po' encaminha-
mento de' provi.déncms

.

que
vieram solucionar velho:!

prOblemas d,e iluminação
pUblica.

IVC: Isenção
A 'Procuradoria Fiscal da .

Mas adillituldo ,que as:.

Fa�enda Estadual aóba de sim não se,ia, que realmen·

'emitir pàrecer favor�,vçl, te "Renner" esteja intejres
para que se isente dI') Im- sada n� vitória do sr. KOIl

'pôsto sôbre V'e.ndas e Gqn- der R�IS, pOd� .ocorrer aos

signações a' firina indus-
'

�essedlstas _de Santa.- Cat�.
trial de óleos' VP.gct:l.lS "13 rIna que nao devam eOlIti·

Tílias S. A.," pioneira; em l1uar a presn�iar �ssa. or

Santa Catarina na \ fabri-,' ganizacão 'comerCIal

cação de óloos e gorduras publicamente, vem se 00-

vegEtais, extraidos do ff.::i·. locar ,em posição 'pnliti

jão soja. frontalmente contrária:_.

Foram rápidas e .:;atisfa

tórlliJ,s as medi�as 'det.er
lllina:''as pelo dirigmte da

C:,E.E., segundo c1eciarou o.

deputado Alrmando Cam.

','

Política & DesenVO.Vlmen�O
, tl.;;";tg",rauo· par.ll breve

um c��trato. da ord�m de. 500 milhqes
pàra

.

o BDE, através do" EUNDECE.'
I M.M,f.

PRESIDENTE DA CSN CHEGA.

�ANHA"PANAMÁ" UDENISTA NO NO-!JDES
TE: CRIÁÇAO pE 3.500 NOVOS CAR.GÓs>

.

-' O Presidente da COltlpallllia Side-
,

O Governador Aluísio Alves, do rúrgica Nacional, General Pinto da Vei-
-

Rio Grande' do 'Norte, eleito pela legen· ga chegará amanhã 'a Santa ,Catarina
"da da União Dernocrática Nacional, co· a. �im de partic.il1itr .

das solenidades de

manqa um dos'mais legítÜI!�s. e despu.. inauguração�. S01ELCA no próximo
dorados' "pailamás" de' que se tem. �otí, . sábado. Seu avião fará esqala, enio Fio·
cia em uma unidade da Federação. Ago- . rianópolis a fim de o Gener.al poder
ra, antes' da publicação da lei que. pr9í- . cUlnprin1t�l,1tar o G9vernàdor. Celso �
be nomeações, criou nada menos ,!e . mos. no Pal�io da Ag�·onôJlüca.

.

3.500 l,10VOS cflrgos 'públicos. na área do ir\i1f!··
Executivl'l 'Rstadual de origem aliamen-

l: CORONÉiS DA PM NA �ESERVA.
·te discutíveL � SE�O CONVOCADOS :rARA'

. -, .CS>NSELHO .:OE JUS,!IÇA"
500 Mjr,HõES PARA FINANCIAMENJ'O

•

AGRíCOLA

. 0 Banco de Desenvolvimento
.

do
Estado acaba de firm� contrato com

!'!. Coordenaçáo Nacion'!l.l do Crédito ,Ru
ral tCNCR), eu,fa- importâ'ncÍ8: eleva:se

.

fi, 500 milhqes " (1.e '. crúzeiros,
cialpénfô ,�rii-ícOlf1.

.'

em S
..... ' ..•. " ..

�"�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




