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.' �, BELQ' HQRIZONTE 12" "O Estado")

O' origr�ss,O:' '. Rein.a'cálma em Belo Horizonte; O policia-
, � ,

z=
" rriento ostensivo é .mantido pela Policia Mi-

Já completas as Mesas ,���:e�d���!i���a:;esal!:::r!;�::n:�r��:
� ,,' '.' nOB e estudantes esquerdistas. O comercio

Senado e d"a 'Ca"rnarà4����,:��:� ���r����a:r�n::;��:���e CO�
,,'I
.'

, centro da cidade. Os bancos abriram meia

(U:Ii>N -;- Minas Gerais), 229; � (PDC. .: sse Paulo), 211;. porta. O pronto socorro. não registrou a en-

pg1Jl0 Freire (PTB _ Minas Tufi Nacíf.. 10,5; brancos 3'8,
d d h f

'

Gerais I, 88'; Aloísio Nonô Para quarto ,secretário: Clay tra a e: 'nenl um 'erido, 'mas régistl'armu-se
CfT,B _ Alagoas), 1; l;>ran: Araújo (PTB _ Rio Grande ferimentos e prisões em meio aos violentos
cos, 36, Para segundo secre- do S\.\1), 278; Paulo Minca· incidêntes.···,Enquanto isso, 'ria Guanabara,
táriO: Henrique de La Ro- rone, 1; Benjamin Farah

que Almeida (PSP _ Mara- (PTB�' Guanabara, 1. em Brasília e São Paulo, continuam os pre-
hã 1 262 8'1' B

'

F.',·oram·' eleitos,' a seguir,' OS. ',' I,

1) ao , ;
,

I vio raga 66; parativos parap comício de amanhã, quan-
brancos, 26. Para terceiro ,seguiútes suplentes dos se·

seá'etário: Aníz B a d-r a, cretértos: Dirc�u Cardoso' do afluirão 'H ex capital da �epúblicá, lide-

.• '
_ I" (PSD Espírito .santo), res ,esquerdistas e partidários do Sr. "João

___ ._ _ __ ,209; João Veiga (PTB
.

,�, .,' " nnf"YCr,S'a'ri"O"
Amazonas), 200; Emílio Go- Goulart que particinarão das manifestacões

.

mes (PDe _ Paraná), 197; programadas para a- Pr�ca 'da RepúbÚca.
Gabriel Hermes (UDN

•

Pará), 194.' ,
Medidas especiais .rle seg-uran<:,a, visando

Os deputados que' obtive- garantir-o presidente da República durante
ram 1 voto não eram candi- \

_ ,.... ..'

datas: O comício: já começaram a ser tomadas.

:Q. 1- q,
de improviso:-Uo

<

Jlomens ,como .<;auro

almôçb qúe lhe foi ofereci· ,.ler".. pj'osseguiu �izendo:
'do no, Hotel Balneário Oa· "Desejo v�r no Bi'asi! de

beçuctas "por' ocasião das co·
.

amanhã, aquiló PQi' que ho

memorações do centenário je sou responsável no s,etor

de nascimento
.

de Lauro'
,

Müller" 'estando presentes "'

. altas autoridades do País e

d9" Estadp, além da fam�lia'
'ao eminente lÍomem públio
ca catarinense: o Sr, Celso
Ramos enajteceuvo espírito ;l"
damoçrático do aconteci·

•

mento, SUbl1nhaiÍdo que
.

PANFLETO, do sr. Brizolla, em seu n" 4, publica o

"ali estavam reunidas -tôdas g:umte:" .

, "

se.;

as. �gremiações, partidáriás "D d d t.,' , an. o an .amen o à execução que moveu cont.ra a Ri.
de Santa Ca-tatina que, ces· (lIo Ma k V I

.
yrm. elga o' APC. na última sexta·feira, dia 6, fêz

s�ndo: ��c luta� políticas, vie· �a<111u � er�llssor de I� Kw dáquela emissora, reÚrando-lhe
raro r�"erenClar () passad.o, Igual�l'nte os cristais.

'

na pessoa do grande esta·., 'A notída causou gTande
.

t .. �

d. t' f" . ,

..
'

."
," _« -, eSllan o, nos meIOS politIcos

"
IS a, que OI Lalll O MulleI, uma vez que, sao imímei'os os devedore "

.".

•

AfIrm_ara antes que foi com dai' e s6. a lÚdiQ 'Mayrink 'Vei 'a
s _da �IeVI�enc�a so°

fe�oçao 'que
à sua ch�gada está sofrenno 'êste l>�ocesso deg {':o:�:n�:odr:s:�: maIOres,

_ ora recebIdo por alas de A d'
_.

dI'
.

•
-

"O ESTAD.O" ao "1 ','
.

l1'eç30 ,allll,e a RadIO, entretanto. comunicando ào
esco ares, ao demandar a povo que fi('ai'á fora do . , 1 ] � , " '. '-

.

d f' prefeitura de Ita 'aí \ onde - ,<lI (e ,as 6 hoías da manha, por·

, enSejO a\ e eméride foi' 'd
J

A'
{lllC nao porI,· usaI' sell transmissor. aplaudiu a medida da

1
recepClOna o. Crf�seen· d;l'ecâo nu rAPC rI' I

'

,

:congratu à-Se. com o tau ,que tem dedicado lon.
Á,"

." .',
17,t'nf n ('star <,erta de que constitui, ape·

M f
"

nas, � ]JllmenO passo para a l'xl'cução de todos os devedo·

agnl' lOCO 'ReI'tor D" gas hor$s de sua adm,inis· E I
, ,,' 1- ,

res,
_

c aro que :se fôr' a, ,j\I[ayrink a "nica executada pelo
tração ,à criança catarinen, G

-

retores, Pro.fesso'" re�
overno � conclusã.o deverá ser ou,. t�'a, pois ,já foi denuDel'a-

J sê, Rrocurando não apenas d'
.

E d' escolas'
o q�e so ao IAPC devem, os Diários Associados (somente

; ,stu antes' e Fundo.. criar e proporcio· Jorn 'd'
"

( " .,

aIS e ra ,lOS do Rio e São Paulo) mais de 200 milhões e
, "

" nar melhores condi(;ões 'de B d
n�rIos que, ,participanl a� am�o o Brasil. um bilhjío e duzentos,milhões de cr'l1'

ensina, "mas" _ disse zeu'os." ,
,

, da rea'lidade que é ·!:l "eu ,desejo que das também

Universi,<d.aâe de San- aPlendam a. r.everenciar, (I

.

'.. .. :gp.ssa.�:o, réspeitaT :JS nossa� .

ta Catà�il1��k'
' " �"

-es e verem as nossaJ
.i..

• __ .�'" .�?'�

t
I

I.do
BRASÍLIA _ 12 _ A Me

sa do Senado, que -anteon

tem reelegera o senador

Moura Andrade para apre·

sídência, por 44 votos' con
tra 16 em branco, oomple
"tau ontem sua constituição.

f:\� (� ; I
Foram eleitos" em escru-

H
tínio secreto, os Srs. xo-

, ;; • j

guelra- da,Gama (PTB

,Mais de 501; i'ii'lllaS, de 20 países'
' t-' .'

"'.,

.:
i Minas), vice-presidente: Di,

síção interllaeW!lal de agriCUltu:':s qal�e lePt�esentdadas n� "Semana Verde''', a éxpo- narte Mariz (UDN _ Rio

.

iI
-

• ," es a sen o realizada em Be li C'· Grande "o No t 1 "

melO 111' hatl j, visitantes do país t "
_

r m. : erca de
" bl r e, ' secre·

'... '

" e es rangerros, sao esperados pa �t' . tárío: Gilbe t M' h
çao, que ocupara uma área de 12 000 t

'
ra e" a eXPQSl' ' r o arm o

d
. me rus e na qual vera-o alé d

- (PSD Guanab \ 2°
"

ga o da Iutograna, plantas das' diversas' ._

d
"em o preCIOSO

_ ara,.,,' se·

, .' regroes o mundo, em rlôr' _ em pleno cretário: Adalberto S'
.

"
- ena .: A USC.· completou

mverno europeu! PTB _ Acre), 3° secretário:

A.
,.

Catete Pinheiro (PTN
.

ontem 'o 'seu segundo

ssodecêo do Ministe� f'lÍI'O ,Pu"""._ ���::', P�reS:�:etát��N Joa- aniversário de ,inl3ta-··
•

Piauí), !". suplente; Guida Iação, Foram dois a-

blíco (ongratula�se com IPESC r:.������:�,::Ff��t;, '::n!:i�ta Je�:�i:��
Estado do ��o), 3° suplente,. da Universidade em

'Na" Me'se da (a
A 'ma'ra

A Associação Cát�rinense G·aNsav,otCaGâo�eSarafo'ramresouslt5tdsOe'S. ,do Miníatér.ío PuqIÍco, pelo
'.

_

nosso Estado,
" '"

seu Presidcuta, ,Dr, Ennio ,guintés,: presid�nte,. Ranieri ,O professor. João

I di l' ". �
Dernari a Cavallazzf, congra- Mazzillí: 263 .. votos; José D·· ',' I

,... _._ n lCDUO pelo seu partido, qua f: o ,:?SD, tU!O�l'l:;:, c,om o Ins�itllto de Maria Alkrním (PSP _ Mi· . avid �€rrelra' LI-

O Ilustre dcoutado' Lenoir Vargas 'Ferreira "p�"e��f1�p·cI�_,'�0 Et��ado de ,nas! 1; AIOís!o Nonô (PTB ma, .grande .batalha-
..

>

, ," _' .', "
'

" ':��fl��, C!atap,na., ,na pessoa
_ Alagoa,s): 1; brancos, 84, ',', l' , -

.

<_' na eleIçao xio anteol'J,-.. â� ;�e'L�.,Pn�siclente. ,Dr, Hei. e nulos, 4, Pa'ra,1." vice.!re.. d9� Feia ,cn�çao da

tRnl. lU,� Câma':a. foc�toF,:i:{'1e,;l\I\i!PÜal� .Gu,_j!l1-,0ri�{:s,.\ ...���tê' A{ÓJ',lS� c"elso. W;rl?, liJ�v.�,.. Sidª�fr', ,Fed,',e- ,

.

'

", t>ê1� <lSSll atura co decre (')
_. p�, eb Rio), )88; L1Ó\ris r"'�� .��", ..iI ".'.�, ,

" ":. '..f 1-

elel�Q) por eXpreS:::il- que regul�m�nLa êsse irh-', M�ta (P,TB
-.::_ mo. Grande

:l<'ü "d� S�'fi a Cát'�� 1._ \.",
va votação, 2, Vice.,. p,ortqnt� orgao de previdên· do, f'TorteJ, 130; brancos, 38, na, coadJuvado pm' I

.p "1,
'

" cla cnado pelo Sr, Celso Para 2," vice·presidente: Le· ,

.

b ij'h
'

I

resmente. daquela' Ramos, Diz a integra da ilOir Vargas (PSD _ Santa
uma equIpe, r al1- ,

Casa do 'Congresso'- mensagem de congratula· Catarina), 231; Aloísio Noilô, 'ce de Diretores, Pro-

A 1 d"
Gões: "A Associação Cata· 1; Dirceu 'Cardoso (PSD'__ fessô

'

E t d 't '

,
1onr�osa

"

IstIn- rinense do Ministério PÚ. Espírito Santo l, '1" Getúlio
res, S U an e",

ção ao� nobre deputa- blico 'congratula,s� com v, Mourq (PSD _ Estado do e Funciol1áráos; vem

do d b'" d" d
Ex: pe-la assinatura do De· :alo), 1. Para priJ:neiro se· se ,destacando '.nela.

a anca a ;
,

S creta que regulamentou a Gretário: Jósé" Bonifácio
!"

Santa· Catarinà refle- Instituição sob SU9- esclare.'

Je br:rrti;;Q alto corrcei-
cida Presidêricia, Êste ato " ..

,
' .., l' ,,' ' r

do Govêrno do Estado se ,,' G!; S �I-; -O E C�. u � 2. �to i'grárigeaôo não a- reveste de elevad.a significa.
I' fj l' !J

�

ç�o, satisfazendo justas as· f ENTAo PEC� \J!\FÉ ZIF' j
pirações do servidor públi,

,
______,� � ____J

,

; Eni vista, da impossib�idad�, de" compa�
:recimento dos tituléh'es das Pastas da Ra7:en-
� da de São Paulo ��Rio Grande do Suf, toi

'; transf��ida ,�afci a :sexta. fi:ÚI'q seguinté, ' dia

á:�20 a reunl�o àue '}leveria ser instàláda" ho- ,

,
" " ....... ':" ,

'

tie 'e.m "Flurianópolisí com o fim, de estudar a

;:'J�mén"da cpnstitudonal n., 9 e a discrimin:a-

• �.ção' ,de rend'as da Nação,
;.,1 i \ ",:l:,:;.:Resultado da 'feunião "'de governadpres .

�:,.lj,lí,I,_s.:,�.:... ::":'_f"-' _,,:, ..
- ;"::, .. , ... ;.;.\-'.,,

_

A
•

_' .'. ";"

,j",' "a��ó: i"j;-c-{rhtro de Flárianópplis
· .. ·l��·.J··.;.o{� . ,- ...

;',.,',_. ',..
.

',""

ria os titulares das Pastas dá F.aze�d� de' São
Paulo, Paraná, Rio· Gr�nde do' Sul e SanÍ3

Catarina, Q�an:do se�'pro('uraria unificar o

pensamento da região ,sul do !país em tÔFho
da. matéria:

_

p'ortanto, no prOXImo dia" 20, teremos,
nesta ,capital, a presença dos secretár·ios ct3
fazenda .dos quatro estados s�linos, f)S, q1:l.a:í:�

..

�e farã� a�on}panhar �e}�c���J:��:�1��?_?�res,
���:+"":""�':;'��'!:.Zl '!.:1'":. ...r�f.,�--i>i'�---""'=.�-.

, "

sua atuação fIrme e

vitoriosa a frente 'd03
destinos da USC,

co catarinense".

• A criação da Uni.,.

versidade Federal, e

'da Escola de Enge
,nharia,' o �quipamen,

.

[.O das djver-sas Fa-·
..

,

'

culdades e, reeente-'

mente, . o convemo

com a Al�manha pa
ra a aquisição de e

quipam�nto cientíH-,
co, o Plano Pilôto do

Conjú�to Universi· ..

1ªrio, a projeto defi
nitivo.· da Escola d�
'Engenharia Indus

triat o projeto' d�'
Hóspitàl de Clínicas,
al�m dé ,()bras de' vul,·
t'o imprescindiveis ,àQ
,funcionamento· das

diversas unidades�
que compõem a Uni

\Versidáde,' creden
ciam o Reifor. João

Dayid
' Fe�r�í�a .

Li:-

penas entre ,OE repre
sentantes federais do
PSD, mas' de tôda a

Cam�ra, na' qual" 'pe
lo seu trabalho; pel?

I
seu talento e pela de

, v'oção aos estudos, nas comissões, se impôs' �l.

geral admiração.
Congratulando�,nos com, a representa

ção catarinense pelo lugar conquü�tado. na
direção da Câmara, enviamos nossos efusi
vos cumprimentos ao ilustre deputado ,Le
noir Vargas Ferreira.

Concurso á {lasse de
Auxfliar' Judiciário

Poderão ínscraver·se cano

didat,os de ambos os sexos·

desde que contem dezoit;
anos completos, n,0 mínimo;

. e trinta e cinco, 'no máximo,
salvo quando 'se tratar ' de
ocupantes de cargo ou fun·
ção pública, para o qual

não haver<í limite de idade,
Os requerimentos' c1e ins·

cnçao, dirigidos ao Presi·
dente do Tribunal serão ins,

,

truídos com documentos
que comprovem:
a) idade superior a de,

zoito (18) anos e inferior a

IraD'S'p,or"le 'Colell·VO,·.,'� ·�r�a:',.:�:i��!�':�=��;::b) nacionalidade '·br�silei·

Novas Jari-Ia'S'
É pensamento'do Prefei·

c) q9itação eleitoral;
, "

. "." ,.d) quitação militar; quan·

,

'

"

,,', .
" ','. ��tu��v��� �:!�::ão� ,ci��:: �o se tratar

.

de 'candidato�
" do sexo masculino' .

'grada '; por repres,entantes')
,

,

..

'

' "'
e atestado de idoneidade

O Prefeito Osvaldo Ma, tem ,daaos, .contábeis e' ·ou· dos Partidos na \ Câmara moral ,passado. por autori·

chado s\)licitou às empresas ,tros, relacípn!!dos 'éom o' Muni�ipal e da imprensa 'fa· dade judiciárià;
de ônibus, interessados no custo dos serviços" de" 'ma· lada e escrita, afim de deba· f) o Pílgamen'to da taxa

aumento ,dos. preçós das· neira a habilitar o, Exécuti·
' ter a qu.e&tão do aum�nto &' tIezentos éruzeiros (Cr

atuais tarifa�, que ap,r.ese,n-
vo ao. estado do ássunt�.

' de preços, . 30cr,OO):
"

o'," t,

�.
,

l�ia�a �a reunião de Se'cretário8 da, Fá·z.en�'a
,

ma à

� fo�os
t ses.

admiração ,d�.
<is

.

satar'luen-

Celso no Centenário �e Lauro Müller:
"fflVO catarinense re'verencia 8 pas
sado nfpessoa do grande esladistª"

. '�, ...

.
�

.

,administrativo: homens e
,

jove,ns a' zelar e defender
pelo, que tem, de mais ::ia-

.; ��4n
'

,a d,:m�(,J."ru:}ia. qw:\.
Lauro. Mülter tanto amou,

E, se preciso fôr, nós, os ca·

tadqenses, organizaremos
no.vá�ente' um batalhão

barriga·verde, desta vez com

,
a faixaverde.am�rela, para
,defender. o Brasil e a demo'
cracia�', Disse ainda que a,
terra natal do presidcnt�
do principal partido da opo·

sição, também terra natal

,
de Lauro Müller, estava em

festa naquêle dia comemo·

, , raqçiQ � centenário de nas·

,,,'t:!';, cirí1�i1tb't tib ;q5�J'!.saudoso fi·
lho, Mas que também era

motivo de festa estarem ali
i'eunidos na homenagem
Govêrno e, oposição e, que
esta última, como na frase
feliz de· otávio Mangabeira;-
também é govêrno. pois a

ela compete a responsabi·
lidade de fiscalizar a admi·

nistração constituida,
Referindo-se às rróximas

,

campanhas sucessórias, disse
que "é preciso 'que a lillgmi.
gem fidalga da democracia
nã!) desça ao campo das

l'etalhações pessoais," mas

. qrÍe seja preservada em sua

dig'l1idade, pois é assim. que
li' povo a entende".
, Mais adiante; dirigindo·se

ao Embaixador Lauro Mül·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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" Tropas e. pQ.liciais .'patru
lhavam as rüa§' centrais da,
capítal .e sômente se perrní
tia à passagem de carros- o. O C;ONTRABANDO DO CAFÉ

ficiais para o Senado; onde' Com o desaparecimento dos ratos 'ruivos que infesta

Leoní, .que conta 59 anos 'varn os porões do navio argentino que, foi aprisionado pe

de idade, tomou posse,' Cen- las nossas autoridades e que transportava vultuoso contra
tenas de;milhares de pessoas .

bando de café, o fáto teria 'Passado para o rol dos casos

assistiram a cerimônia atra- consumados, não fora a providência do consul argentino
vés da televisão, Entre os solicitando por intermédio do dr, Volnei Oliveira, ,Juiz Fe

presentes no Legisfativo pa- deral nêste Estado, a prisão do coman�ante daquele navio,
ra a cerimônia 'figuravam que foi o primeiro a desaparecer e o responsável díréto pe
representantes de 50 países; lo contrabando,
o discurso de posse, Leoni ,Em seu lugar com ares debochados de marginal ficou
prometeu' cio país um govêr- um tipo que respondia mal ás autoridades, Acabou fugindo

..

no de "compreensão nacío- .,.
também,

_

nal" com a mais ampla re- Fugiram todos, afinal, abandonando o navio que está

presentação possível de to- sob a vigilância do V Distrito Naval.
dos os setores políticos,

-

A Alfandega desta capital havia cumprido e cumprido

Tanto, L�oni como \,Betan· aliás muito bem seu dever, aguardando o resultado dos in",
com'! e o presidente do Con- quéritos abertos,

gresso, Luiz Baltran Prieto, ." E assim, ,com a fuga desordenada .do comandante e de

pareciam muitQ comovidos' todo o pessoal do navio pirata e qu& tran\S�Jortava um gra,n· ,

durante, a cerimônia, Mas de roubo ,de' café brasileiro e que ,seria levado' não' se sabe

Betancurt teve um sorriso para onde, escreve,se mais um capítulo da, história dos
aberto depois do discurso consecutivos '00ntrabandos que ultimamente, vêm aconte·

de Leoni. Agora é um' cfda· cendo rio nosso país, prêsa fácil nas, mãos dessa gente ines·

'dão comó os outros após crupulosa de uma quadrilha de ladrões que vem prejudi·
REl'I�ESEN'1'A�TES um govêrrio de çindo anos cando a:inda mais as nossas já desm�linguidas finanças,

Repr('�ent:l.c:ões A, S, LaTa L::ua, R,io CG:'1),Ru" ,

el-', meio de condioões tur· Vamos ver como vai acabar' o momentoso fi escandalo, ' "

- Manuel Egana de' 64 anos:
Senadur Danl�s 40 - 5" andhr, - bulentas, Nalguns momen· �'o 'caso de mais esse contrabando, -

.

São P,'llll n _ B.J,l" "l' to' "I' n 6.�7 - �onJ', 32 •
, t

advogaclo bancário e'econõ·,
'

ü ,n ,} CS, recebeu maiores ,ac1a.
Relo IforizHnfp _' SIP _ R,na dos' Carijôs, n° ,,:mista tamb'ém independente;'
•C)�,"h, ,_ ')',' ",.no'n, r-, ,

l')1'üç'es qu� p .próprio Leo·. NOTICIAS- A' MARGEM '1 11" í',," -
" JustIça - Migue Bure '1 R;

Agentes, e cOl'resDondéhtes em toélns' o::; munic!'-' ni. Deu, entrada no Tribunal Eleitoral ',nesta Capital. o pe·
vas, dé 42 anos, advogado' e.

I
't'"

pIOS de S<iDt::l Cnfarina - AmíJ1Clins médiânte. O nÔvo presidente atacou' ,eh,do de' registro de mais um Partido Político, que t�'rá a de- ' ,
" ,

contrato de HCÔr<10 ('om f1 tRbAl::l' em' vigor,' -' os comúnistas, ''ps�castristas, '

llominaçã,o de ParUdo 'Rural Trabalhistà, que terá,a dire· ::d��s�t�gatonna, ���pl���e:
I �ALI' n�,iciddd�'ASSINAT'(.TR.A ANTTAL cm;' 4,OOQ,OO -' 'TENDA,

'",
o Movimento EsquerdIsta. ("'o do sr Osni Ortiga �111 .-'

.

'�rTTr �A Cr$ 20,00 ' .

,
"

,.,""'''W? .

(" _' I, te; Trabalho � Eloy Lares' ,
,

I
R,evolucionár!'Ü, prose,rito' co(A flll'PÇ:::O nil,,' SP l"í'sn(1)"abiliza 'PP.hls ('onpeitt'lI
mo o partJõ daquel� por

'

",.l� '10 •
,

f· ,Martinez, de 51 ::toas, pro- .. '.. �

('milítl.ns lltl<ó al'tidos assina�Ms) AUi\iENrro D�VINTE'E DU� POR I,-<EN'I'O
.

fedor de Direito e membro
-�---=...----..,-.-'---�--" J

I ,1
I' Beta,ncourt" Leon( disse lue

,

Desde hoje começará a vigorar em tD,do o ter�itório na- do' SugremD Tribunal outrci�' _ __..__. ..- _,........-:-----------

--------'----------:---'---- tais 'partmos "tem decisão C,lOnal" a nova tabela de preços para passagens aereas, que ,ra presidente da Câmara dos ,U' n' ,o,V'ers'ld�,de'
", "d'e', Sa',n; t'a Cat?r� ina-- sôbre o futur6', Devem aban·' d E DO S POR, CENTO " ç; C

#
tIveram ,o aumento e VINTE I· , 'Deputados (independente�;danar, o caminho da' violên- E, ,: boa viagem, Agricultura - Alejandro O· D

· 'd
�

M'
"

·

Icia ,e incorP9rar:se, à vida J·,V I,S,a":' 'O.'
,,'

e',' ",' ',ate'f Ia '

d
sório, de 42 anos, advogado

fmocrática coJ1? respeito à
e economista formado pela

E ITAL N 20/64l�berdade, O govêmo,enfr�n-·'!> '"
1" 'o ,', " "o"

" '",' oUniversidade de Wisconsin
tar;i os golpistas e os cons·

,

d C"O'LU rtA
Estados Unidos (independen

. ,
'

d M 1 dpIra ores e tomará todas as
,

.

,- 'O DI'retor' da D'l'vI'sa""o e ateria ' a
te); Corpunicações, _ Loure.n

medidas para e'yitar' 'que' ha· \

ja outro ditador":,
zo Azpurua, engenheiro que Universidade de' Santa. 'Catarina, devida-

L CATOr' L..'ICA por muito tempo exerceu 'd 1 M' 'f· R·t feoni afirmou que asre-' ,,' mpnte autorl'za O' pe O' agnl lCO el,or" az
funções no Serviço. de Tran �

laçiies com os Estados, tTni- .

Cl'en't·e aos l'nteressados que' se acha
,

aberta
dos con�in1.1aI'ão, normais e

sito (independente); Saúde
- Alfdedo Arreaza, de 50 a- "

P
, bl d

'

amistosas,
. Confirmou que,

I
Concorrência u ica, ao_'raza a para as

,

� I: � � I
'nós, especialista no Depar-,

��;�::·::'i:;!�::f'�
.

i_ u,.. CiiitiiA4 ::::.�o ,,�' ���g�:"�jn�:p: pl:��O a���::ç!o :���,�te��ar:.��rgi�:, 1!::�,
,

'd b dente). O nôvo governador
que erTU em os g,ovêrnbs

�" do Distrito Federal. é Raul rêlhos, artigos de c,oP_a. e cozinha,' ferramen-
• constitucionais . çla Arri.érica

, DE TOQ�JO; UM PADRE G,\U çáo a,dm ('on,O iLl <::.I3'b "d/Ü/Ias Valera de 51 anos que fOI' d "t'
-

d t' d
"

I:atina, Também prometeu
' '. tas, consumo e e cons ruçao, es ma os a

, ,
' crro FAZ U\l APELO do Pa.ís e também " Fartic',ui". ,ministro do Trabalho no golDsIstir na denuncia da Ve·

rIS; para QUI Illf' sejam ,m'ia 'verno de Betancourt, mas Faculdade de Odontologia desta Uriiversida':'
,nezueHt ele agressão' por par· renuncnou. para dirigir o de. � '�'I'_I, 1"'!I!il:fi,iír#.\fD,',',te de Cuba, perante a Osgani· ""'.
zação dos Estados Ãme�ica- Envi<l de LivrOS de Vahll'; b B, ri";,, fiin C;t aj1HJ"r a f>i",d1!'a cjOI:Ornnaall,;,d"Ceomcaorasceacsr'et'a'�rl�o' Ndaa- Espe,cificaçõe,s p'oderãó,' SO!,�" obtidas, na
nos (OEA),' Manifestou ain.

blioteca Bràsileira da l'n;,:,f"ic1a (::iCl da CultUra hr:b.lc·l.l nO .ra ....

de de Sophia ri,o. Apesar da boa \ .ut"de da presidência q\Je· também é Divisão de Material, nos dias úteis, no ho-
J.')lI haixada do Bi',,,,' I ,IH Tó� /,10 função' ministerial; Leoni

h
(/" lBC. c de e.,m!l<lJ'.hlas <:('1110 designou o ultimo ministro rária das 13,,00 às 17,00 oras

0.0 Interior de Betancourt JOSOÉ FORTKAMP
Manuel Mantilla ·.1

DIRETOR

('�UlOrama Musical
iJ'ywr Carvalho,

1\.1""''' p Letras
Salim Miguel - Silveira de SOUZi1..
;oouza,

Previdência Social
A, Carlos Brit�

Econamia
Oswaldo M01'itz - Equi"'8 Tac, Clências Eco'1Ôo
micas - lImar Carvalho --, Jasob Al\gUStf"Mo')j0n NácuL

\

Noticias da Polícia Militar
l\Iajor Edmundo ele Bastos Juninr.

Inf,ol'mação A.�'l'Í('nl:\
.

..._'""', .Jarll11nd1i..

Sr. Carlito Cardoso da Silva

Com -grande satisfação esta fôl!?a regis
tra na, efe;méride que hoje decorre o . trcms
curso de mais um aniversário natalicio "do
no�so 'amigo Carlito, elemento �obejàmel1Íé'
conhecido em tôdas as camada� soci�is

.

de
'nossa capital. Ao Carlito, de�tre 'às llOmé-
nagens que- lhe foram prestadas, juptamo:..
prazerosamente as nossas,

.'.

DR. SEBASTIÃO MOURA
CIRURGIÃO·DENTISTA ..

CL:NICA DIURNA E NOTURNA
Ex·Dentista do Seminário Camüiano Pio X:::I

.

'd�' S" Paule
Tratamento Indolar pela Afta Rotação ,- Prótese
HORÃl�IO: Das 8,30 às 11,30 e das 14 às 1&'�oras

2"s 4's e 6· FEIRAS ATÉ AS 20,30
R.UA NUNES MACHADO. 7 ESQ, JOÃO 'PINTO

11

,

Caracas - Raul Leoni pres-

,tau juramento perante gCon
gresso Nacional como presí
dente da Venezuela. Solda
dos e policiais estavam de

vigilância
/

para impedir' qual-I
, �uer

.

atentado
.

dos terrorís
"'tas cornunístas e' outros á-
, tos, 'O presidente anterior,

entre-
.

I'
I

da seu apoio ,à Aliança para
o Progresso, ,

'

, Pediu finalmente 'a' ad'são
do povo· ao�, seus objetivos
que assim sintetizou: 'refor·
ma agrária; industrialização
do país; criação' de' empre·
gDS e educação para a juvElll
tude, Pretende ai�da LeQqi

, '

/

I
RESTAURA NTE

C'O N F E rIA R I A

lA N C H"E S

• •

»),
.7 .-.-'

.•:�.��
"'..

PIZZARIA I ..

BAR /, .

Rua Trajano - 27
-

_.;. Fqne 3125
or an6polil

-
- ,

Ume Promoção da Departamento Social do L.l,C. Organização ,e Direção do Cronisfa
I

elo.

o. Gabinete. do .Piesídente
fRAUL�LEONI

, dar grande impulso para me meou um nôvo gabinete em ção ao serviço público", Fo-. CARACAS; Venezuela, 12 dustrias sídírürgíca, petro
lhora das condições de tra-

'

que prodominam os indepen ram monfirrnados trê�'mi- _ O presidente Raul Leoni,' química, eletróquimica e au

balho e de habilitação, dentes. Ao incluir três mem- nístros do govêrno de Rômu em' seu' discurso de posse tomotriz"" disse Leoni. A·

bras do seu partido, o de A- lo Betancurt. De outra for. disse qu� a éVen�zuela está crescentou que "isto nos de-,
ção Democnitica (AD), no ma, o gabinete contrasta 'praticamente preparada para ve levar a adotar uma ponta
grupo, Leon(d�s�e que esco- com o anterior de coligação,..... unir-se à Associação Latino- decisãó

-

favorável à nossa
lhera seus 'ministros "pela Os independentes cha,tn.ª,-dos

:

Americana; de Livre Comér-: partícipação na A,LALC:'.
capacidade técnica e voca- rnanífestaram-sa amistosos cio. '''Estamos' em condÍções,' .. /

para com a AD, Onze Advo- de poder conseguir acordos ----,-"",----,.-_-..,
gad?s, tr,ês engenheiros um satisf?tóri.os de oomprímen- ,I C} A f E ZB, H,O t NU)'
m·dICO e um general com- taçâo com algumas das �co-. '"

ii'''''' i '" O ,
põem o nôvo mírrístãrío as- nomías da Améríca LatIDa"" C '! IJ -, • •

sim constituído: Minas e especialmente naqueles pro- __ --

Combustíveis - Peres Guer- jetos reíacíonados com a ln- ,

�ormação do -Gabinente

CARACAS, ' 12' - O

presidente Raul Leoni
nôvo
no-

\'

OSVALDO MELO

'rero, de 58 anos, advogado
e economista que, fez 'parte
do govêrno de Betancourt:
Economia - Andres Germàn
Otero de .53 anos engenheí-
1'0 e indústrial 'que estava

no anterior gabinete;'Obras
Públicas � Leopoldo Piga
relIa de 38 anos o mais mo

ço dentre os ministros tan:

to de Leoni como de Betan

court o qual é aposentadoco
mo homem muito trabalha-
dor; ministro de govêrno'-, '._,_' Baseado nos mais modernos pr<?cef;·

, Gonzalo Carris de 56 'anos .,

que ajudou Bantancourt' e "sôs pedagógicos. .

Leoni a fundar o' partido ": - Dirigido pelo
1941 e que provavelmente e 'PR,.'oF. VICTOR,'FERREIRA DO
um dos mais leias conseubeí-'
1'08 de Leoni; Relações 'Ex·"
teriores - Inácio Iríbarren

" " '\.
,. " ,,_

Curso Prepiratórip ,Continente r.

CURSO ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

, 1-"
'

.

-,

DE DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 (G:INASIO EM •. UDE ��O
PRECINASIAL ADMISSÃO DURAN

TE O ANO
"

.'

SILVA
HORA�íOS DIURNOS

Gerr, R,amon F'ioreÓb ,Gomez

independente; FormeI;lto
'

Rua Fernando Machddo. 6
"

fo, anelar'
. Fóne 2413

F:lorianópolis S, C,

;É' necessário all)i;i!iar com () ctns

Em Ger,al; as nOS$a� I"lllrl'sfll

tações dillIomáticas 'e' co" ," lia

res não são bem apardhada;, Jl:'
ra forncc�r; aO público doJi p,ai
se sem que estão acreditacla.;
!.. f',rníac;ôes cttltul'ais e de oro

elem ll" ral sôbre o Bzasil. Os

Lorscheitt'r
:l 'f1da t)recÍsa Li!> U' "to 3;I:."\il;,(\

l��,�tante tenl ajllrl,adf) /)Ila oJ�ra

(4)i,forme �le me .. -0.0 :;ali ..�nta e,a Vai aderir a Alalc
-

15-3-64
6iJa carta a. n<ÍS dirigida; " c,,,

t*: ção de. amigos e beDfti�or, s,funcionário.\· de nossa. �epa!:ti.
<;ões oficiais l:i fora. m,litas brasilemos;', que 'eD>alborar\tlll
vêz,'s fiCam em U'.lS�O embara llri�eipalmenie; r1�lldo livrús.

Jllll'i.to necess:,Ír1o seria o' t:n"io
(Las coleções ''')),'''mentos Br�

.sil�iro's'" �'Br"I,.'lBiil1.14' e "'No,!' ..

sos 'Clássicos". T�lmbt!m de grv.u'

de "tilidalle seria ti rccebimi!nto
de a",;inafu,�ras d, jornais e re

yj;tas. Ainda" êilte, lué, anunCia

o Padre Lorsc>1.át�,�; deverá êbe

gar ao Rio o padre hrasildro

Quirino Weber 1Ú�; IIi sete a·

nOS esidc no Japão. Depois de eS,

tudos especiais que virã fazet

no Brasii regressara ao, JapRI

paa 'lecionar n6 Departamento
de potuguês lia Unlvesidade d<t

Sophia (Tóquio} O Padre Qd
fino poderia s,f; *. o IIOt>t.ll

dor de obras doadas pelú casas'
editôas e partiCulares p:lr:t a �i

c:oSa ,)��a atend,'r ao trabalho'

de Jnfo-�na�õ('s q1�(: HltS sâo -soU
"citad:)'. sobretuol} ]l<)d.�s últi

',mos a1"'" I'IU ",qUE () Brasi. atin
'g'iu u\(dor estatul':'" jnt�l'nacll)n:;l
porque o mat.�riaL de Cjne cllspt1_

.

ent e·St·:� :.:ul)I.'�·ad'i oh!-:uil'tO pró
p�io tiÔ l)afa f;';;·:'�à.r PI11 :tt'-l"i-

1
,_

• VOs e não' t:JlI. rl;'i.�drth�f)f·S tl"'e

deveriam, estar p!enameute, ",ty' '

lizadas. Po,!; '-isso. achamo� '(Jl'or

tunÍs,úmas 'ie'1.lluEa louváveis as

consideril.lç'ôes· , f;"� de ,'réguto'
nos faz o ;Pal'�e 1.�lsC!lqtel; di

re,tor tl,o Centro. de'Esíuà«:s Br�
sijeiros da Un,veI'Sid:!de' d.e 80

j)hia; tendo já consegUido mes

llloO q/te a partir de abria dêst&

anO, tal centro sei:! elevad'<l à

"

OVO!

categoria de _�e:Jal:tamen��o de blioteca Brasileia. em

EstudO,,; llortanÚ,.; ,:earr.;e tl�,ic=al Aten'dendo aO justí'3simo app)o
da Universidad�. IsSO foi i) f€sul do Pade LOrScheiter; apêlo qU(
tad'o ,de tremeiuios 0810:ços, Fa} esta colUna também faz seu;

tlim-lhe; ,:ntreta:�t'l; !ivros. tal suge!"ÍInos �:;,íodos aq,11e1eS q",�
e cómo acontece nas n(!,.;,a� rollar puderem dispor de obras do teor

tições oficiais 1\0 estrangeiros das citadas acima; e dcseja::elÚ
E não se trata de .quaI1lC�;r II doá-laS; ,que �e conu.lniquenl

\TO, mas de ob!'as d�' va]1>r; e!l CORl Q' Padre Vendelin;t LOrs-

'col'hidas criteriosamente l'ed!G Jteiter S"J. (SOPUIA u� IVE

"

' o Padre Lorscheiter 'público Sei' SITY. TOKYO 7 _ Ki<li(',he

... ,. ';. �p.§.12, iI� ,���� ��. �l!l.W�.. �h�y(,t!� B iil�:r9�e�! (�"p�o,"
.�. �,; ...

'

'7""'''''''''-''''''' _:";-::':'�_'_":�'r:';""," 7":_'..�. "'-'-'-:;," ,.,..,_ . .....,��--•. - ,I' " :" �. ':-�

j

\

" MEYER S.A.

�- - � - - - -- >

...<;rJ�:·<:1-1,/.-;Ci;.'���:: ':""'_,';-/:"I·" " .... -;' •

--.l �\:,.': .....'.:•. __ . _" � __ �, ..... _.�:_.:. .. __,.,..._....-:.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



mb.
PHONM PENH; Camboja; li _

Mílhares de cambojanos dCpre(!a
rum as embaixadas dos :Estaún
Unidos e da Inglaterra " .,,':lS

Serviços de Informa·l;ôe.<; 'numa
manifestação qUe ,1,,1."OU três ho
raso Culpando Os .estudantes ir"
dos; o govêrno neutralista pro

·
meteu ressare.r todos os danos
Irrompendo latravés de cor-

.

c1é.es policiais; os manifestantes
cambojanos arriaram e inccnd,a
ram a bandeira iç·ada na c�baj
�ada pelas ruas. AutOl1lÚVt,is d�
embaixada britânica foram
queimados e alguns carros da em

baixada nortc-ameri("an.a fOram
virados; mas. todos os fl!ncioná

.

rios de ambas as sf'des diplomá
ticaS escapar:am ilesos. Os desor
deíros tambén� destro<;aram a

sede de um grupo lõtivado lnitã

nicO.'que promo.via in�erê,se 'cul
.

turaís no eXterI'or.
NUm discurso prnnunciad') pc

l� rádio cambojano; o prfncipe
Ndrodom Sih:anouk expresso» -ru

pesar pelos saques oe disSe que
seu go\(êrno pagaria 3ndeniza�
!;ões•
Em Atenas; o prtruetru-minjs

tro call\bojano Norodom Jianf.ol
cu1pou Os "cstuda(ltcs exeitávei.�,�
e disse qUe os ,�olllUpjsta5 �uHla
tinham que ver com as munires

tações, Conquanto ti"e."e m:mi

c r NI E' R o N o A'

Apesar de não ser um te
ma próprio do cinema rus

so não deixa de ter sido in

teressante, pois o México,
seus. costumes e persona-

-

'- •__�
------------

gens estavam bem sítualiza
dos.
O íilme remonta ao tempo

da revolução no México para
libertá-lo.
O grupo rebelde está em

dificuldades financeims pa
ra a compra de armas para
os revoltosos. O aparecimen
to de um jovem causou sus

peitas entre os revoltosos,
pois duvidavam de sua in
tenção de lutar pela liber
dade. O filme analiza êsse
personagem íntímamente.
Sabendo das dificuldades
para encontrarem dinheiro
começa a servir de Sparring

. para lutadores de box. Es
sas lutas não aparecem mas

só o resultado para o jo
vem; uns roxos no ôlho e aI
guns dólares ..Depois de u

ma séries de, acontecimentos
que o envolve, sabe que es-

tá faltando uma 'certa quan
tia para poderem' comprar
as armas para mandar para
o México: Procura um pro
gramador de lutas' e aceita
lutar com Jlm campeão on

de o prêmio' se�ia tôda a

quantia ao vencedor. Uma
luta que êle nã:0 poderia
vencer não fôssem os senti
mentos que 'o angustiavam,
que o torturavam. Voltemos
mais atrás para uma toma
da de grande importância:
Quando êle segura o retrato
de um chefe dos revolucio
nários que foi morto no

ínicio dêsse movimento li

bertador. Vê-se a expressão
de tristeza' e ódio que o

prende no momento, mas

não compreendemos. Só ire
mos compreender quando

.

incumbido de dar uma notí
cia aos que iriam lutar pe
la lib�rdade é reconhecido

pelo atual chefe como o ,fj

lho de seu antigo chefe, o

mesmo do retrato.
Relembrá para o jovem a'

morte do pai e da mãe pelos
que estavam no poder.
E' bom notar que nesta

viajem conheceu uma jovem
por quem se apaixonou., fato
que o ajudará a vencer a lu

ta.
A luta. é o climax do filme.

Deixá o expectador em sus

pense, principalmente quan
do o rapaz era jogado a '10-

na.

Um tinha o ideal que o sus

tentava, o outro era Q, pen
I'jamento no dinh�iro. AmQos
foram der:rubados várias

f'

Cinema em Pôrto Alegre

Não foram muito promis
soras a;s últimas" -csemanas

.

cinemat&gráficas em P. A As
surpresas de início de.verão
não se repitiram. \

Bons �ilmes foram' exibi
dos nos dias en�olaradas de
verão como "Gôsto de mel"
"Dois destinos", "Tempesta.'
de sôbre Keskigton", "I'I ma
fioso" etc. Dos últimos fil
mes assistidos por nós em

P. A., indiscutivelmente os

dois mais importantes foram
a repríse : d'e "Verão violen
to" e a estréia de "A mulher'

·

que pecou".
O primeiro representa

mais um trunfo do novo ci
nema italiano, liderados por
cineastras jovens e inconfor
mados. E' explorado com

grande maestria por Valério
.Burüní (que com Mauro Bo-

· logniní, Francesto Rosi, Pur
Paolo Pesolini, forma o gru-

· po dos maiores cineastras
italianos da nova corrente),
o tema da guerra suàs con

sequências 'brutais, num

mundo já tão contU1;-bada. 'E' -

a história de alguns jovens
que enfrentam numa ·fase

difícil, a tentativa nazista de
invadir a Italia. Consegue
se uma atmosfera de grande
calor humano e de um' au

têntico realismo, . trazendo

uma das mais belas: histó

rias de amor qrte o novo ci

nema italiano nos tem pro

por,eionado. Todo o espírito.
nervoso e rebelde, mas an

tes de tudo humano, num ar .

rimo sincero àqpeles que' so
frem,. está contido na pelí
cula, que além disso propor
cionou-nos dois grandes de

sempenhos: Eleonora Rossi

Drago e Jean Louis Trentag
nante.

O segundo filme em ques

tão é a "Mulher que pecou",
outras notável surpresa do

"nek free" inglês, todo êle

nascido de inconformismos,

gerados por um regime ar

cáico ,e injusto. São assim

todos os novoS cinemas mun�

diais uma revôlta contra as

regr-as anacrônicas de uma

sociedade vil e farisáica...
"A mulher que pecou" é

a história de uma jovem

que cai uma vez e enc�ntra'
no amor a possibilidade de

uma nova vida, enfrentando

por isto tôda a cruedade das

instituições sociais e políti-'
caso A câmara é o oportunís
simo captando todos os es

pectos da' vida cotidiana in

glêsa. Bryan Fbrbes mostra

tôda sua importância e pa

pel n� restauração ,de ",uma.
nova cinematografia, funda-.

mentalmente revolucionária,
fundada em têrmos de dig

nid'a:de à pessoa humana e

seus dÍreitoS.
Leslei Caron faz o papel

da jovem, numa criação ex

cepcional, conveis artístitas

desconhecidos.
No maus não assistimos

nenhum filme de grande im

portância, a não ser que poso
"

sa ser considerado "Cídua e

suas' companheiras" de An

tônio Pietrangeli.
Em correspondências fu

turas comentaremos "Dese

jo que atormentá" de Mauro

Bolognini e 'LigaçõeS amoro

sas" que veremos na pr�xi
ma semana.

Emanuel Medeiros (corres

pondente de C R. em P. Ale·

gre).

"O Mexicano" direção de

V. Kaplunoyki cpm Olers

trizhcnoy e Tatiana Samo

noya. .

. Foi o segund6 filme �Xl-

bido no festival dQ cinema
. �"2-11

o, mits' foi. o .ptimeiro

Corte e Costura
Bordado à máquina
Bordado à mão

Tricô e Crochê
Artes Aplicadas

vezes no chão. Arte Culinária
Na la. ve que caiu, lem-

brou-se do pai e da mãe sen,- Confeitagem de bôlos
do assassinados. Criou for-

... Enfermagem de bôlos
ça, levantou-se. Na última

vez da amada que deixara' Enférmagem do Lar
no México e do que passa- Pintura
riam juntos se vencessem a

revolução levantou-se, para Cerâmica
vencer seu adversário que Pin:tu,ra em tecidos
pela 3a. vez jogado ao chão· 1
n�o mais levantou-s.!!, pois o .

Pintura em porce ana

dinheiro sózinho não, forta- 'As iÍlscricões que serão efetuadas no
- ., -

lece o espírito' que nestes CENTRO SESC SENAC
' P d B ndei

casos precisa de' rilais fôrça
., a raça· a a -

do que o corpo. ra, no borário das 13 às 21 horas, obedece-
Foi um filme monótono, rão O seguinte critério:

,

mas isso devido ao tratamen

to psicológico dado a,o per-
-

a) Comerciários e dependentes - dias 6

sonagem central.
'. a 14 de março.

Em suma é um' filme ài- .

d h
fícil que nece�sita um esfQr b) No período de 15 a 20 e março, a-

ço do expectador para que. vendo vagas� poderão inscrever-se outras

possa compreender e pene·
pessoas intere'ssadas, desde q_ue lestej�m ma

trar no íntimo do� per:;;ona-

gens, principalmente do jo- triculadas no SESC.
vem. Req:uer público escla-

c) IPara as inscrições será exigida·a �-
recido, pois sem boa com-

preensão não agradará. presentação da carteira do SESC, revalida-

da para 1964.

que apresentou-nos
valor,

algum

Jorge Roberto. Buecher
-; <.,

./"'; "'.,
�

- -' I� "
•

<

•

,o>;
"

"'.'� ,.-,'..

festado seu p-snr , tcir:as Com SeUS vizinhos; Tai

lândía e Vietname do Sul. e SI"

ressentimento pelo apoio nort�

àmerlcano a ê"ses dois '

pais-s

'chegou a um. ponto rnáxh... n

no ano passado. Cancelou a aj'

da norte-americana e em d,

zembro ú\ltimo; ordenou o r,.

gresso de Sell embaixador em:

:Wasohington. Posterillrmente;
l

.

propôs uma eonf'erêncfa Interna

cíonal para garantir a. ntufraJi

dade do Cambotaj Quando s.»

. plano não obteve resuit:\(�(); )l'

di". que Os Esados P.\idtl.'·; a

Tailândia e. r> Yietnam., do Sul ,

se reunissem COm o Camboja do

assinassem um tratado garantin
.'

.

. '\
do as fronteiras. d,êste' pais, Em

bora a reunião das qurlro Ilo:

manteve acesa sua dispu!;;' rum

os Estados Un�; diz'fu11o (lU/).

compreendia perfcitnmente por

que o povo "est�,\a irado COm

,os impe:nialistas". A)\uncio·" o

\

plano de unla' eonferência de

qu·atro potências para garantir
a. fronteiras do Camboja ; a

qual êle mesmo propusera no

mês passado rio llue dis�e, 'Ser

difer;enças Com Washington.
Continuou SeUs ataques ::os F.s

tlàdos Unidos; dizrndo que os

norte-amerjcanos apejavam o

movimento rebelde' cambojano
com base no Vietname do Sul

!Si:Itanouik jagor:a allaúntemcnte
está relacionando a Inglat-rru

com Os Estados Unidos.

A m,:ltidão de estUdanteS mar I tências tivesse recebido, .,uma a

chou rumo às embafxadas gri- colhida favorável; por parte do,

tando "Americ:anos; para sua- 'Estados Unidos e do Vit1name

do Sul. Síhanouk aparent,imcntE
renego« tal plano. Dísse na se

g·unda' -fcir.a passada que. li reu

nião estava condenada ao f'rcas
,

' .

so; mesmo' no caso 'de' s-r: n1tli

casa" ,,'Abaixo com ° in\j)eruJis

mo', "Abaixo com o 1l1Undo I'

vre" e 'Pérflda AIb ion I Ing ía

, terra)'''.
Sinahouk. ·.vem mantendo; h�·

�lgllm tempo; disputas 'de f ron zada
" .:

INSTITUTO D. PEDRO. II ,
'

13-3-64' .

A�sembléià Geral Extraordinária·

De ordem do sr: presidente, e com fundamento no ar

tigo 6°, letras A e B, convido a 'comparecerem na sede cul

tural da entidade, à Rua Dr. Nereu Ramos -- 39, as 19,30

horas do dia 18 dooorrente.os srs. membros da Diretoria,

corpo social e estudantil, a fim de tomarem parte na apre-
.

dação, discussão e votação do seguinte temário: _
. a -- 'instalação da Medalha de Ouro de Grande Bene- .

mérito Social;
b - outorga de Títulos a 'diversas pessoas;

c - assuntos diversos.

. Florianópolis, 11 de Março de 1964
\ ...,",-�

Osmar Antônio Schlinwein - respondendo pI secretaria

__� -. .m--------

"PRAIA DA JURERE"
A CHUI:RASr:ARIA NA PR,AIA DA JURERÊ ESTA

FUNCIONAI'mO DIÀRIAMENTE, ATENDENDO ASSIM A

TODAS AS PESSoAS .QUE PARA LA SE pIRTGIREM ..

EXCETO AS SEGUNDAS FEIRAS ..

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

PROCURA-SE RELOGIO
.

I

. Desapareceu; do Hotel de çanqsv.ieir��J•.
entre os. dias 23 e 24 d� Fevereiro, ulI'l: relo

gio marca MIDO, modelq Multifort ,rie' ouro,
fundo de aço inoxidável, com pulseira de

ouro, automático, a prova d'agua etc.

Tratando:"se de objeto de �stimaçãu,
gratifica-se bem a quem der notícias sôbre

seu paradeiro.
.

Informar pelos telefones 3646 _ 3376

3771 _. 3164 2490 ao senhor MI

GUEL HERMINIO DAUX.
131M3

Servico Social'do Comércio
,

SES C
O CENTRO DE ATIVIDADES DO

SESC de Florianópolis apresenta
-

aos Srs_
Comerciários e seus dependentes, os seguin-

te.3, CURSOS:
\,,) '.-1

� � !' J"'M- •

!
�

I ,

1�-3-64

!

j\h�-nca lói tão .fá,.H
(I,-rlquirir o

conforto p,.�bel!

\.

" J7ocê compra.

qualquer
-produto,

.

/

f"

. _,'

.CüLCHOES Oi: í'/:U,$
DIViNO

Suntuosissimo
'O max.mo em corr'óno.
Revestimento i;12c:i'!O.
4 ó!çé:S PI�·:str·:-a:')
Garanl.ido por 12 anos.

Super L!Ilw
.

Reve".'ido com IlQissirnó
ie:cldo "cli1cC;:,E, rd bordódo.
ern r'e!e\:o.

"

.

'(;or"ntido por 10 anos .

lJItrafl�)(
(;cnfo!lável Revestido ern'
te ,"jljO listado dG ·i:::esr.�.,;

18dE-:3.
':; ,:.l!�!o p!)( b · ... , ... f·d .,

1
,

�: ...J .... P.':; ....

�n�ç.. ....�.

P;:.:fW, i:] C:'UZ: ;�'$ ,:h� elh. 1'.tradJ, P. IJ \:"!,L
.... Vur;� fi(1Jar�, ,';.l3 �,H i 2
'mensai:d, J,�3 1 _.__j

.

I .

CONJUNTO CORONADO

r-.Junca houve um canjlJ11ir,
de móveis de fórmica que
pudesse dar tél'lto enca-ntl.l.
e beleza �l sua sala' de

refeições! Resistente! hiáo
mancha e n[w risca I

E não se esqueça ...

Pague 10 .cruzeiros de en

trada, e o saJdo ...
. .. Você pagará até em 12

mensalidades.

CAMA RESERVABEL
Pra!ica! Confortávell
Fácil de Quardar!
('::abe ate" no porta-malas
de seu ca rro I

Ocupa o minimo de espaço!
Compre-a I

.

E não se esqueça, ..
Pague 10 cruzeiros de en

Irada, e o saldo .. .'
...Você pagará até em 12
mensalidades!

CONJUNTO BELMATIC
Lindo conjunto, elegante
'e conf@'rtável!

. Revestido 'só em tecido
de refinado bom gôsto, ou
em combinação com plasti
co, Poltrona elegantissima
éom almofada solta em

"Belflex '.
E não se esqueça .. ,

Pague 10 cruzeiros de en··
Irada. e o sa Ido ..•
,. . Você pag'ará até em 12

mensalidades!

Visite

hoje mesmo
sem

compromisso

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



REGISTRO a simpatica visita: do Dr. Juracy de Souza Car'
so, que acompanhado de sua espôsa dona Olga, foram rec�p-'
'nados com um elegante jantar na confortavel residência do

I '.
-

,

. e Sra. Adão 'Florina) Araújo. O destacado visitante, éo

iretor Superintendente do Banco do Estado do Rio- Grande
Sul; em Porto Alegre

r

I A EMPRESA Beta de Construção S; 'A., do Engenheiro
�r. Silvio Carneiro de Rezende, iniciou a construção da. BR-59

lo trecho Tubarão, Lag�na � Içara. "

•

,

FAZENDO turismo p�lo Sul do País, a srta. Maria Hosa
la Sabóia, que esteve nesta Capital, hospeqa(la no Querência
)alace Hotel, é irmã, da conceitua,.da cronista·social, Maria 1-
lez Saboia, do Jornal "O Impár�ial" "de São Luiz d:> Mara-

�hão.
.

•

OS SECRETARIaS da Fazenda dos Estados do Sul vão
'. ,

se reunir' na "IIlhacap", na próxima semana. Em atividades
para o conclave o Dr. Eugênio PoiIn Vieira..

,

". . , ,

'

"-

,

O BROTO Célia Reg�na Lôbo; filhai do casal ltIario Lobo,
�\amanhã, recepciomwá'cQnvidados para' comemorai quinze' pl'Í-
: maverass.

-'" ,

" ,

I

y' : ".'!.o
i:

. ,

A SOCIEDADE Nacional de Crédito, Financiament6 2;'
i

Investimentos (SiNAL) lánçou um investimento em Letras
de Câmbio, no Banco Na�io-tlal de Minas,! nesta Capibl

-

\

VIAJARÃO .no próxi�o: dp:trtingp p�]a', TÂC Cruzeiro do
'Sul, para ti Rio da J.an�if'o; os acadêmicas Paulo Feit'\!l��:'.r�.; ...

ma). medicina; João Eduardo ,Moritz Filho (engenl;ari�), I"

David Ferreira Lima (Arquitetura) - todos da Universidw+�

'. l._ ',', '.\
"

EM Brasília, o ,'Senador liineu Bornhausen, reuniu 03

Senadores da UDN, êII1 $eu conlortavel apartamento ,antes, de
elegerem o Senador Au�o ,de Mo�ia Andrade (PSD) Pre;id�i;_-
te do Senado Feqeral. l

� : .

'.

I DIA 28 'próximo :tio Clube 'da Colina, será l'ealizada tUna
r festa dCllcnnü;acÍa' SASSARUE. numa"p;�mocão do' �tonisb
social Celso Í'arri!l]ona. JvveJ18 e brôtos- da sOdiedade florianó-

, politana participarão do "shou".
.

/.

I
ELE'GANTES m00flS da nossa sociedade serão fotogr�fa-

I
das em côresJria�;pr<li.as'd?"sUl,� norte da ilha, 'para uma boni-

I La reportagem .o traje sera de slaque.
:\

I ,
_'

I
.. (.

I
FOI contr�tád6 'pe1� Rádio Santà' Catarina, o destacado

ii locutor eiro Barreto> quê .voltou as áiiviq�des radiofôniC,às; :±-':'_
,
rós longa àus�nci� 'lJo setor Rádio. '.'.....

I. '
,!_. f

'r·· i

I O CLUBE PAÍNEIRA& l.;go mais vái comemorar seu'D
.;1 niversário com Um elegan.te êoquitel, em sua sed� social. "'"

I

I I �
.

, '!. .

.•

I

I
O ONIBUS I). 20 da Empresa: TANER, que faz a lmha

r ','Ci:�u!�r", é o "Tr�� dq, Alegria",· quando � referido veículo',

ii �I
e '�lrIgldo pelo motOrIsta LYRA., que sai do ponto soryind? .

e

I
ch",ga sorrm�o sempre d� bom humo� com .os seus passa�elro�:,
que lhe admIram pelo, seu bom teínperam€:nto na espmhósa

:11 profissão. O motorista do ano. ..
.

.

I!
ASSUMIU a direção do Diário da Tarde, o Dr. Otto EÍl

tres, recebendo às funções do Sr,. Oscar. Cardoso Filho.
A NOTICIA que vem de$pert�ndiO à at�nçã(/) dos flotÜl-,

I nópolitanosl é '8 TV F�ORIANOPOLIS -Canal 11. Podeme�
.

, .nnar que abrH pró 'lmo",entratá em� carater experíment'�('"

DOMINGO DE PA.SCQ�.- FESTA iNFANTIL
.

' DANÇA D1 f R E V O
-----------.------------------- ------------------�----------------------------�------�------

,. 'Mélharaqlo', a fisionomia da CapItal. '

será 'inaugurada �a "21 dêste mês ministração do sr, Haroldo 80 Sa.nta Catarina e; cm.' partrcu-' U edifício;' que conta com •
, A E"cola' Com-rctal SEN,\C Ol;�dec��o� a um plano d .. tra �r�s Clavam à frente da Ji'edr:ra' lar; dos Conselho� "Regionais �G p�vimentos; 'àbriga. além' de I!Il

"HAROLDO 'SOÂRES
.

CLAV,uI' balh'. que, está marcando a a,l ção do Comércio do Estado de SESC e
. SENAC.· a E;",cola C,'i-. . ía� de administração'; de' pro

.---__;,-----------�._----, m-rcial SE�AC; ed.:ficio d,;I f';:sst,res;' e�cr:tório medêlo, 10j,II
1"" im-ntos ; localizado. na prai modêle ; biblioteca. sala de da

Ülografia. gabinete de merceolo

.gia: e cartaz�lsmo; vitrlnismo

9'" salas:-de-aula; com eapacida'Notícias da [iber�Press
.

'.

. . :
'\ ...��.,' '"

MElJALH), D'E' OURO PARA A·,. espariholà. t Esta será " Ilrlnu,f,
'f(;llECOSLOVAQUlA

'

ra �,;;�. qu� o, público tchectisl<!
'.

I'RAGÀ .'. LIIJER - PRE8S - vaco;:' as.,Lstirá' a; uDl t�,abàlho

Entre .05 33 paí"es parti�it;allte�.
da xxyn Expo"ição bt�prn,..:io

tros concorrentes, I4 - Não deverão cotar pre.-
ços para materiais diferen-.
tes dos especiiicados sob pe'
'na de não ser considerada.
5 - Prazo de entrega do mâ
terial: 10 dias.

6 -'Prazo de validade pára
efeito do ped�do: 30 dias �
contar da data da· abert-qra.'
7' - Local de entrega �o ma-

. terial: Rua.Max Sc�rann
s/n Barreiros.' ,

8 -: Forma de pagaménto:r; -�
,

a vista, mediante comprp-
vante da, e�trEfga do 'mate!-' ..

ria!.
" ,

j: ,

9 - Descontos e acrés�imosl'
devidos a irrIpôstos: se:t�o
considerados \pa'ta efeito ::de
julgamento, todos os ;'des-'

�. � ,

conto� e acrescImos que
. vierem a incidir sôbre . f a

compra.
10 ,- J\llg�mento: Satisfeitas

as especificações acima; 'sé·
rá vencedora 'a' firma qlie a

pre�entar os menores f>re
ços. Em caso de !guldade de

pre90s serãó,�, considerado�
os prazos de entrega, ,

Em

caso de nova fgu�ldade
.

se

rá procedido a Um sorteio.

ou ,a, divisão equitativa da
encomenda, caso' haja ,con

çotdância� unânime dos ,�ven
cetlor�s.
11 - Será recusada q'lJaf
quer proposta que não 'es.ti.�
ver de �côrdó com as bspt;..:
cificaçõeS a:�ima" .jndicabas. '

<" ..
' " .. "

1
o

•
;� M/:.'I j. �

Florianópolis, 1-1 de,mar

ço .,de 1964 ' .,
",

/

nal de A.rtesanato .Arcí"ti",,; Ce

lebrada 'cm "Florença; lhí.,iía

�te ano' e�tava a 'fchecoslo;á
Ii"ia. Graças à sel,·ção e ao \'3

101 dos objetos apr-seutados .

o "Stand" tchecoslo,vaco f"i um
.

d')I' mais "isitados e adm!ra:l.,s
Recebeu; íneluslv«; O reconhc

'cimento oficial. 'conquistándo a

cobiç:,da med"lha de Our;)

!'lO MUNDO 11A CULTURA

l'HAGA'- LIJH.R - P KES;5 -

A obra do cscrit ..r nOr.e aAlericl\

no E. 'Hemingw-y é mu.tu co"hc

cida na 'l'chec..;-slo\ áquia. Agora

o Ti'anO do E'xeiC io '" l)r{ pt\n� ,"

estréia de SUa pfça ':\. 'I .'iIi oa

colllna" da era da gll(lrc:l t:.ii·U
----,� .... _ .. :-,_._\�

Campar�IIO
,de Contrôle; eq :;:
._

trradicacão
. " , ,

'da IVlalõrla'
v.""

"'"u .... r:.. �,�:i.AttJ.l'ia
iJ"':'í ,

" .'i:'", ," i -'.,
,., '�'.'

'

"�_' ; ,�� �> i'; J r
�

EDI'f.i\L �':""
! � ',i tj i,

,

CONCORRENCIA ADMINIS·

Sc.,,_v,i.\,

,l'kA'l'lVA N. 1/64
;, : A 't....... 'újJ&r'll}l oe ,-«mtFôle
ê .l!..rn.h..tlt_;�t_;U0 lÁti ;"'Jlalal'..I.c.. ,

totna púbtico que"e aC�1a'
aberti: CvncoÍ'I'ênCia' Admi·

, nistfativ�: c6rXJ.(énc�rht��h,
to às 15� hora� do dÍa 19' de
março de 1!;l" .

. : ','
cimento de mat�rial. de 'ex

pe(Üente e constimp, confor
�e discÍiminaçãÓ abaix6:
I - 7.UOU (sete mil) litros de

gasolina,' avulsa; .

2 .� 10 (dez) tamJ;ion�s 'de

querose�e.,
Mais informações serão

pl'e::;tadas à Rua Ártísta Bit,

tencoj.lrt, '36 no: horario dé
!ii 30' às 12,00 horas � de ��;en
às 18,30 horas, nos dias' ú�eis'
excluídos os sábados.

CONDIÇÕES:,
1 - As p·ropostas em:3 'viQ.s,
deve�ão vi; :c'onti'diÍ.� em .'IOlh
vel()pe laerado', com ,o' subs
crito CEM :":"':' Coneorrêljoia
AdministraO,,&'"n� '1 -7- ,:Õ�tâ::
'!i}/3/64, � Rilli ''Ahi�la:: ::slt-

'

'I tencourt,,36.',
'

..
,;' \,' <','::, ':

,

�
I _. , J .'.,," " ,,; (.,� , "

•

, ;, :;,�,:;-. J'Tãq dey�r�?, áP\i.���tat�j "

emer(�as' ou 'Tasuras�' .' ' ,.
,

'

3 .....:.. Não deve'rão fazer refe
rência às propostas de ou-

Ilha. onde outros' m,9.d';,rntls IJ"é
t.I�.',� -mbejezam aqu.ela �.rca, de

Fforjanépults ; será en treru» 'iI

pUj).,la�ão comerciária desta Ua
.

de para .35' alunos; cada:

Chjnar; Repúbrica l".pular tia:,' 'pita!. no próximo dia 21 'de mo'
'MOIl1�óllia\; IRe'pú.hiie.1 Hcmifcrt

.

ÇOl 'do corrente; às' 16 hur as. Em ato d� Conselho Regional

tica do VÍe'tnanr c 'UepubliCa' A solenidad- cuntará com
.

II
.. do' :3ENAC;" I'eun'iúo há dia;;; a

Dernccráttca -':Ollulu da (,0: � a prse-nca ,p�estigiosa de 'perso Ik:ola Coniercial SENAC foí

326 obras de autozes l,clll'�(>slo n,'lirlades desta<:adas da Conted- denom.nuda "JIaroldo, ��aorcs,

quinta, 1;0Iu1O.a:' �,e,1l c!e,'Pfl'ta'\
.

vacus, Xo mesmo ano (o'",n til' racão Nac.onal do, Comêrcto ; I? (':IaYa�ú 'homenagem, do Comér
.

d� o 0:",'010 ini,erêssc '1"'; li I) Ó mados 106, contrai:o spara re- Departamento Naci�nal do, :sr.", d!,
à

. pessôa dêssc m�de.to c(\-

lima estréia (f" "Os p:i"Ílln<:, J?reesntação de pecas ích' Cu�j" AC; 'Presidentes de Conselhos me'ciante .deda Capital qUe:
I ' )'til

ro de 'A)t,l'na" á" Sartre; no '1 e.i \ ,IÇ:JS 'no teatro; r,ádli.'" tel""isão Rel�ionais de outros Estados t, "'1 : COm dinamismo; scrcnhlade. in

tro Naclonal; d: l�ra',1,'.'I.· <slrsllgeiros. A ..n;dor�a dói;;. tra tídádes de classe; jornalistn:s. t.e1ígéncla e ínveiâvel capacidsne
J,IT'r.JtATruA'· TCfll�\:1l�1.0 - U,,;, e" de li,{' r,,tur" 1"h",",11l e r"lr�Csentantes, do ,Comérd.o, de trabalho; d.irigc eiS>lS in.tiltli

VACA 'NO -É'STR,\ "ra:IlIO V:,CI) [<lir rea!i?:\,l�1 na, 'Ht3�,. eunvldadus eSIJecials,
'.

�õ"s em Santa C tarina.

PRAG:À/�,iip,.ÉR �. PHESS, OOZ); seguindo,se a R,l)Íl'lf·tta /1
�\.u a'n,l\ ,,"ss�!dn "o Hl tl(Ui ,I .s �Clll�t.:l"ática A)c"mi( �.l;i),� ... in. ----------....,...-.

---------

no� paÍSes(,estrangeirc;s a' I!lI'ceu.' j,l'l'ia J4!1) POIÔIl;:L <i�) e n,pú
'1 ."-

çãt d;t ���ílh1�C;t
.

PnpUI:,r da blica Federal Alelllq (10), 1 �
l / ()" 'f�:J" .. 1 8. f1U.-;

OLHOS

de Beinin!Ç"'aiY, transpo-to para

O ,àlCO Á a�re"�!lLd.;i\l de' -\
., .Ó', "

SINDICA10 DO'S, ARRUM�DORES
, DE FLORIANO'POUS

..

:'Séde:' - rtua Conselheiro Mafra, 175

,

U�f', ('oCll1ÔS '

'bem odeprpdos

,!"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO .,'

,

.

ASSEMBLEIA GERAL ORD1NARIA

Pelo""presente' edital' ficam convocados todos os Asse-'
dados �in pleno goio de seus direitos sindicais, para se'

reurii�em em �sseinb1f\ia Gerai' Ordinária no próximo dia

'28 de) corrente às 8 horas na séde- dêste Sindicato, para to

marem conhecimento e deliberarem sôbre à seguinte
"

. , ' ... '
'

. atenefemos com exatidão
.

sua

-

receita dê' oculos:
.

,

ÓTICA ESPECIALIZADA
.

MODERNO .lABORATÓRI,�·
.' ,;:., �ORDEM DO DIA

I ,�,
:;;' ,

, ! 1". ,�"R�latório a ser apresentadó pelo Sr. Presidente dei

s'íriQlcà€6; 11ué constam os recursos dos wincipais aconteci

m�ntos do ano d� 1963 Balan:-;o Financeiro do exercício; Ba
lanço :Patrimonial Comparado e uma 'Demonstração da A

plicáção do Impo�tQ Sindical, tudo ,em conformidade com

ti Àrt; 551 9-a C.L.T.' combinado comjo' Art, 14 da Portaria-

Mini�terial p. :�84 ,de 5·12·1942. . �_ \
, ,

; � '.:;-' Parecer ,.do. CONS;ELHQ', F�.s,CAL sôbr�. as, contas
do�:extITcício 'apterior;' De acôrdo '6\;l'm a 'alin�a �B" do Art.
52� .. :dij, /€,L;T às d�liberações sôbre a' tomada:

. �,l' Íl-provação
dé"�drtt�s dà, Díretoria ,serão por escfl1tínio se'6ri3th.

" 3�,,::_ 'JuüiÁMENTO E 'APROVAÇÃO ,DA PROPOSTA

<:l��:P·.rTÁ'f+!\1 PARA o �XERCICf9 DE: �"9ti5:, . ,

,
.

rfo CRSO 'de. 'não haver número legal para o funciona·

menta da As�embléia ora 'convocada, fica marcada uma se·

gunda convoeação para outra Assembléia no mesmo local
.e dia, uma hora após a primeira que será realizada com

quaiqller:'ni1�ero de AssÇ>ciados presentes.

.

'

AGRADECIMEN10
.

.

, ,Espôsá, Mãe; �i'mãús 'e Cunha90�., d,ç
Ari Paulo de PâiVq; prohmdam<:mte penho
,rados, �gra:decem 'a ,todos os pa�ent�s e áiul

gos, estuàqniês; 'professôres qúe-' os conf()ló-: .., �

taram' por ocasiã� de se'u falecimento ao�

que enviaram flôre's e corôa8, compareceram
ao sepultamenti:> e' missa ,de 7. dia. I

'
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,

o Governo catarínenss, ,as
sinalou mai; um palito a

nrrnativo sôbre o mapa ad

ministrativo de Santa Cata-

rina. .

}3rusque, ganhou uma Re-

sidência do Depa�tamento
de Estradas de ,Rodagem.
Mas, não foi só: levaram-se/

, à sua mocidade estudiosa
convênios escolares que, am

pliam, o investimento, somen
te naquele munícípío., para
quantia superior a 42 mi

lhões de cruzeiros. Como dis

se o Ministro Raul SChaefer,
"a gratuidade do .ensino no

") "}3êrç� dá Fiação Catarinan,
se" realiza-se, hoje, em, têr-

'J1los absolutos", - Estradas,
para' o progresso e caminhos
para a cultura, eis o

,

que

significam a 16a. Residên
cia do D. E.' R. e os convê

nios recém-assinados.

-

Toral no Ensino:' Brus"auen,se
sío Schaefer, Miguel s�to.· .,;__.i!,�.' r:..,_:___,;_�..;'':'''';''':''�i'':'':'''''__�:-:-�';'_-_-:-:---

Demucracia-e+Conselho mão e Luíz P�oéópio; Capí- ,ALUGA-SE',/ '-,-r tão Trindade, Delegadb de

O, Secretário Celso Ramos Polícia de Brusque; dr. Ivo OTIMA RESIDEN.CIA recem refo�m�-
grau médio". Filho viu na reunião, dos Sporganícz, presidente do

'8 d; g agem sito a' ruada com peças gran es e ar
.

'

1\ medida teve, definição brusquenses, em tôrrio da Diretório do PSD, represen-

pelo títulor dil-,SEC oomo
'

"â.ssembléi�·· de ,lnterêsses tantes partidários' de outros P�of. Antonieta de Barros 397 no fiUb-Dls:"
,"esttmulo' àquelas unidades": cqietivos", ;à exemplo do' e- mumcipios, inclusive Blu-

t,'rito do Estreito.
que, sob o ângulo da ínícía-é pi'sódio v�vído. em' Itajaí, nas menau, ,jomali�ta , Jaime

T
'

, � ''O M' .. , " Informações ,co'm, João Alfredo no elotíva particular, tomaram o comemorações do Centenã- Mendes, de ' '

umcipio', ,.
rumo de um trabalho a Ipról

.

rio dei Lauro Muller, a "fes- outros jornalistas, radíalís- 2681, ou' Ed. 'Sul América' 50 andar conJ
da educação na terra cata- ta da democracia'." tas" etc.
rinense". Encerrando, o sr. Elpídio 510-51l.
,

Depois de assinalar que Barbosa lembrou os "dias
'foi de 100% (dados exatos) tumultuosos'; do Brasil e a

çumprimento da promessa" ,O surgimento da 'nova Re-
,

por parte do primeiro man-, , sidência do D, E,. ,R. foi apre
datário, sensível desde o iní- sentada. pelo sr. Celso Ra
cio, ao reclamo que somen- mos Filho como resultante
te em sua administração en- das conclusões do Seminá
controu eco. rio Sócio-Econômíco. "Moti-
O isolamento em que se vos técnicos ditaram sua lo ..

achava a cidade do Vale 'do
Jtalaí-Mírím num dos, seto
res básicos,' teve I1Q gover
nante estadual a necessária'

correspondência.
.

.......

Sublinhando o seu agra-
.decímento e, de todos os pes
sedistas, -fez do engenheiro
Celso Ramos Filhb o íntér

�rete da gratidão dos filhos

,
Cerimônia e Piscu�sos
Coube ao presídento do Di

retorto local do PSD, SI'. Ivo
SPogankz, inaugurar os dis
cursos qúe saudaram a i11S·
talaçào da J tia. Residê11cla,
com um histórico das de.
marches mantidas com o

Governador Celso Ramos e o

,

o sentido- perfeit� de, ':Harmoni.c(. _V.
; - encomm� também. no. _equilíbriQ ,dás .

"

'

linhas dos MÓVEIS CIMO! 'Feitos co�

MÓVE'IS' "CIMO :�(Õ
"

,Rua Jerónlm,o Coelno, 5 'l�
...... � � '

.........•
.,.,.,••� 1r.'Ií.�•••• e •••-. ._e ••• ,

••

financia'mentos ,Industriais
Elaboração de -projeto.s econômicos, e

preenchimento de' questionários par�" im

plantação ou ampliação de ind�s:trias de a

. côÍ'db com as exigências dos estabelecimen-

tos financiadores.,
EDWARD NAVARRO

Economista
C. .R E. P. - 683

Res. Hercílio Luz s/n Ed. Esther

Apto. 102 -' Fone 37?8

'.Jl,e Brusque. tuíto, propiciando, assim,
em bases democráticas, o

acesso aos estabelecimentos
.de ensino,

'

principalmente

A. seguir, convidado pelo
dr, Ivo Spoganicz, o titular

\ da S, V. O, P, descerrou a

bandeira nacional, ,inaugu
rando o retrato do Governa
<lar do Estado.

Seminário Ditou

oalização."

o crescimento no ensino' prí-
,

mãrío, o professor Elpídio
Barbosa declarou, sob a

plausos: "Celso criou, no

ensino uma alvorada reden

tora. As escolas-evolbaram a

brrlhar na sua fé, oferecendo
aos educando os caminhos

necessidade de se compene
trarem todos das responsa
bílídades aos "_orttenS" que �
identificam com as causa

democrática, a, sustentação
de nossas origens e patrimô-
nio históricos.

'

. .

A Cidade disse Presente

/

(J elogio de, Brusque. este-
ve em ':suas palavras, quan
uo anrrnou a dupla satísta

çao de rever aquela cormeia

ue trabalho e, ao mesmo do seu aproveitamento, pa-
tempo, .proporctonar-me un-, ra maior grandeza de Santa
porcain.e mernoramem.o. Catarina e do 'Brasil. Expressivo comparecímen-

,l!,x1.l1'e::;::'ues' ue rouvur, .to· , to traduziu a solidariedade'
ram dirigidas a nlnos da ter-

No Bandeirante do que é mais representatí-
ra, l,;uulU t:ui58nheuo 'l'ar�j.so , ovo na vida da �idade do. I-
Scnaerer

'

e o' lV.l.lDls,tro Raul
,

-

'Ambiente de cordialidade I tajaí-Mirím, 'desde .autorída
scnaerer, ambos irmanados

caracterizou. a reunião na des, representações, classís
com a geme brusquense, não Sociedade Esportíva, Bandeí- tas a populares. - Cresci
só" pelo nascimento como

rante, presente, mais uma do, também, o comparecí-.tamoem peio amor às suas
vez. >o mundo representatí- menta, de Preíeítes, vereado-

causos.
'vo local e delegações de mu- res e outras personalidades

Mencionou, em especíál, d nicípíos vi.zinhos. dos munícípíos que fickrão
traoaíno do engenheiro Luíz .

'. jurisriconados pela, 1,6a. Re-
Procópio, chefe .da Residên-

Duplo Í\grade,cime�io
'

sidência do D. E. R., à cuja
.'
cía de Blumenau, a cuja [u- frente o engenheiro Miguel
rísdíção se subordinava o

No vereador Arno Ristow, 'Salomão, enaltecido no con-
município de Brusque. do PSD, esteve ,6 político senso geral, está, 'imbuido
"AqUI posso repetir-disse

que enaltêceu a a,ção do Go- de firme proprosito de um
o sr. Celso Ramos- filho, re- �êrrio pessedista e o repre- trabalho indescontinua:do em
ferindo-se a� retrato do Go-

sentante de, estabelecimentos favo� das 1'1' comunas da
vernador, aquela frase de

de ensino que depôs o seu 'área ·�tiI).gid!l pelo novo ór
Sua Excelência em outros

lo Govêrno. gão do Depa'rt. de Est�radas
,recantos do -Estado -de San·

testemunho em -têrmos de !ie Rodagem.' 'Nesse parti
ta Oatarina: "o meu retra-

profunda: gratidão. cular, terá todo o apoio do
to, fica bem aqui, porque es- O' sr, Ristow fez qu�stãb eng. Tarcísio Schaefer e do
ta é uma casa de trabalho".

de frisar que Os "filhos dos Secretário da Viação e 0-
assalariados são os grandes bras Públicas.

beneficiários dêsses convê·Gratuidade Absoluta

nios". • Destaques
Como orador seguinte, o

��d/l." �Ministro Raul' Scha�fer, sô-
'Prefeito Testemunha A, reportagem anotou en-

ube ress'altar o significado O sr. Ciro Gevard, Prefeito tre, muitos presentes:
da Residência' "que'" se abria,

:t.Y.Iunicipal de Brusque, lem- Secretá!ios Celso Ramos,enfatizou. a impo:Lâ�cia da
bnou que os atos adminis- Filho, e Elpídio Barbosa;

.' .11�sinatura, i�amge�. n�que- _. tr'ativos que benefiqiaIll..
'

,9 .... �r�_ Rid Silva e Jorge Ritz-
1e' local, d?s "convemos do

povo,:são aiS. verdadeira,s "re- irÍ'BllD, respectiVamente, Juiz
ensino.

'

. forma� ,de base",.' ',de Direito de 13�ust!lue e
"Nós podémos proclamar, Ao exaltar a instalação da Promotor Público;' Deputa.

alto e bom som, nesta cida-
, Residência do D. E. R., e a 'dos Abel Avila dos Santos,

de, que não há nenhum es-
,'assJnatl;lra, ,dos 'cSlIlvênips Nilton Kucker e Francisco

tabelecimentQ ,que não seja ("democratização' do ensi· Dall'Igna; Ministro Raul
beneficiado pelos convênios, no") solicitou laos "Senho- Schaefer;" Prefeitos Ciro
e que significa ser absoluta a

'res Secr�tários levem ao Go- Gevaerd CBrusque), Carios
gratuidade do ensino brus- vernador as Palavras que :Boos (Guabiruba), Sebastião'r

quese". "

nh'_eu hoje falo e ama 110 .es· Tomio Caotuverá), Antônio

c,revo". Goedert (Vidal Ramos), Ai
res M. Rachadel (Nova Tren
,to) e Bertoldo Cirilo Carie
linha); pre�!dente da Câma·

O. sr.' Raúl' Schaefer radio-, ra Municipal de �rusque, sr.
grafou' a fisionQmia admi- Arthur Jachowicz, tôda are·

nistrativa que témos no Es- presentação pessedi�ta àque
tado de Sç, com o cumpri-

,

le Poder� além do vereador.
,

mento ,daS! diretrizes funda· udenista Carlos Moritz;' pa·
mentais do Plano de Metas dre vigário de Brusque, Rei·

�:dó Govérno. tores dos Seminários Sagra·
"O homem, chave daquele do Coração de Jesús e �e·

'programa, está sendo assis- nor Metropolitano de Azam·
tido por medidas de elevado sr. Bernardo Starck', presi·
alcance, como êsses' convê: dente do Sindicato das In
nios, que abrem tôdas as por buja e Pastor Protestante;
tãs, dá escolarização", dústrias; engenheil.:os, Tarc;

I

o Fato

42 milhões de cruzeiros
CaJor Brusquense

marcaram em cifras a assi-

..

natura dos convênios, em se·

guida realizada entrJ o pro

fessor Elpídio Barbo,sa e os

represent.antes dos estabe·

lecimentos de ensino { parti·
cular, Ginásio Cânsul Car,

los' Renaux, Grupo 'Escolar
"

Alberto Torres, Escola, Nor

,mal Cônsul Carlos Repaux,
Instituto Santa Inês; Ginásio
São Luiz e Ginásio Profes

sor Honório Mir�nda.,

Alvorada Redent?ra

A oração do sr. Elpídio
Barbósa, a mais Íonga dá
solenidade, foi a fala' do pro-

'

,fessor, �'event'Ualmente no, \
cargo de Secretário de Esta· ,

,

CAMINHÃO INTERNATIONAL
tão bt,asileiro
quanto �rasília! '

do".
"Acabamos de assinar pa

ra esta, progressista cidade

cpnvênio escolares em que
o Governo do Estádo finan

cia o. exercício letivo de ..

1964, tornando o ensino gra·

),

Para o frallsporfe de suas c-argas e encomendas

de Belo'Horizonte, Rio de:Janeiro, São Paulo. CtJri�
Hba, PôrtoAlegre� Pelotas e Rio Grande: ,

'

Expresso Florianópolis
MATRIZ - Rua francisco Tole.ntino 32

Telefones 2534 -, 2535

Florianópolis
,. /

E�ag�ra mais um lançamento da sua empresa:
,

", RESENHA eo. EXP. F10 IANOP lIS,

(t-- "nda a sábaqo p�là Rádio G
,:�,:i����,�1'

" r

Visita 1'0 Deputado
Bíanchini

Clube de Caça, Pesca e Tiro
"Couto de Magalhães'" ,

Comunicamos aos' senhores' associados
d� clube de Caça, Pesca e Tiro "Couto de

, Magalhães", que a réuniâo do, conselho de

liberativo de 5 do corrente mês, 'foram a

provadas as seguintes contribuições t jóia, a
. partir de 1-4-1964.

'

.. Cr$30.0o.0,oo
. Cr$ 500,00

Por encontrar-se guardan
do o leito, o. deputado Nilo

Bíachiní não pôde compare
cer! às solenidades, fato bas

tante lamentado por seus

amigos, admiradores e cor

relígtonãrtos,

O parlamentar brusquense
recebeu a visita de confôrto
do' Secretário da Víação e

.

Obras Públicas, eng.' Celso
Ramos Filho e do deputado
Abel Avila dos Santos.

. "JÓ,ia de' Cr$ \5.000,00 para

Mensalidades
,

,I,

, I
A DIRETORIA

'15.M.

Centrais Beírlcas de Santa
,Catarina S. A. - '{ELESe

, ,As,sembléia 'Geral Extraordinária
Edital de' {onvocacão"

,

Fic�m convidados os' senhores acionis

tas 'da Centrais Eletricas de Santa Catarina
S. 'A. -' CELESC -, para se reunirem em as

sembléia geral, extr�ordiriária que' Sê! reali-

Exija em seu carro zará. mi, sede social, à �ua frei Canéca n. 152,
'Lona de freios COLADAS nesta_ cidade de Florianópolis, às 10,00 ho-
'_,160% mais no' aproveita·' ,

,

mento 'das Lonas: ras, do dia' 20, de março ,de 1964, e deUbera-
,

. � ; f:,\ \ I' 'I" / i·efii: sôbl'é (l'�Ségtihlte:!I�' ;(" � '� 'I '"

,�CASA OOy:fREtO�r' ir .-!t_,.:",rJ, �:� . .,iú,,:���.�'-I' ... "" ... �.",� 'I:r �:."���-n:-,,ff1
,

ORDEM DO'DIA

Nada'de
REBITES,

H

Rua Santos Saraiva, 453
ESTREITO "

1. _' Aum�nto do capital social
2. Eleição para cargo vago na, Dire-

,

, \toda
-

3� -, Outros assuntos 'tle interesse 80-
':"

, ciaI. ,�/J; .

Florianópolis, 9 de março de:���64
,,'

-

;;i!�'� ,

,

JUBIO H. ZADROZN ,i!

'f,;;f-:
'.Diretor - Presidente

l aou MAlS ,PE�FEITA 1)0 BRASIL t

,HERMELJNO LARGURA
,

'Diretor.' -

.

Comercieil :'
V.E N D É SE , .'J. '

uina casa à rua Saldanha

, Marinho; n° 44 (ce"ltro r. Tra
tar à 'rua Conselheiro Mafra
90. -'- NESTA.

HEINZ LIPPEL
. Úiretor de Operações

15.M

NOS TEMOS
A PECA

�'
"

de que você precisa!
\

'A!

t..Ja qualidade' de revendedores auto
rizados, podemos resolver seu pro
bl,ema sem demora.' Em nosso e�toque
10cê encontrará - com certeza - a

" , ,.' . -

�

peço ou o acessorlO que procura, a

preço dé tÇ1bela,' gen'uínos, testadqs
em laboratório, garantidos pela. mar_'
co IH. E, no' caso de qualquer con

sulta sôbre o seu International, tere
mos o máximo' prazer em atendê-Iç..'

o
.

R�pres.entante D nesta' cidadã' •

;

G. 'SOCAS ;','

COMERCIO E t

REPRESENT�ÇOES
,FUL�:IO ADUCCI 721 -

ESTirEITO
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COLABOItÁElORB . ESPEClAl�
MAURY BORGE� ,. �GILBERTO .....AHA.�

r.;ILBE.RTO PA.IVA

COt4.80RADORI.'í
- RUI L-OBO -:-' MILTON·F- 1'\ Vil.'"
ORILDO LISBOA MARIO INACIO

COELHO MANGONA
'

. f

"A
Espo�te (afa(nellse em f3sfas: pg�
De§p�rtiv, Brusque'nse c-01mpleta

5- anos
o football "atari.'rnse e mui

pa-.:ticNI"rm-i'llt� o futebol.to

hr"S'lrten:','1 �stâ (:>1)1 f .stu : hoje

CO� � pUs:;�gc1n- do llrinH'jro JuS
tro d� eXistô,wl3. (ia Liga Ih.'.

porj, va Brusq-•.en�'·; QI'e' foi

fundaÁa no dia 13 de março de

i959 por um ,_;r'lj'ú de ('sllo"ti,t;

não eoncehiam l·In ���trf) adian

tado Como 'i terr'l berc 1 da fia

ção
11m carnpeão

"

f,_'atarjt:lfnse sem li"

ma entidad,! }HH'U sUpet'fiEio'r.ar
o esporte no 1H'.Illwio l'ra,;rado
naquela comuna, ]ll'!ut.'ÍI}·dnU!ntf
pelos clubes ('-uI JS ]{,nal.x

Paissandú; até f'lltii,a TI('!;tencer
do à L:g-a niUD�1 IIP,ÚfU'l'\
Foi fUm;.1;) a a L,D.B. e um

obst�.culo roi [raOSp')SlO; Com

reai.s benet'ícl'l5 paTa Jln,sq"e
que hoje 5C af{l_J.!�a .dr Fl)s�uir

.

uma entidade !l'/e I')nl tJ::"r.��nj.'la
ção nada fic') II dever às s"as

,

nistrativo Uivejáve.l; a começar

pelo sr. "Oscar G'ustavo',K-rieger

que á sua freAte te'm sabi(b Me

Impor . por' SUa, int-eligêne1a e
-

capacidade de' tra,oalb"; Iazende

se' por isso merecedor· da ,a,dmira

ção e do respeito de to�os.
A data será, comemoradn con

dígnamente ; íncínüo-se com a

:nauO'uração da Galeria 'de f,)to

grafjas na sede da entidade e

terminando com lima 'suculenta
f'rangada aos convidados 'na sede

da Socíedad- Bsportíva Bandei

rante

Registrando o tran,curso do

50.' aniversário de fuJ\d"çã� .da
L D.R; queremOs en'l"iar. aos .Se,lS

d�retores' na pessoa do pi;siden.
te Oscar G!lstav.o .I.{rjeg.r; a nos

sa saudação; cOm . 'votos' para
que cOlltinuaem Como ·_.até .

en

tão para gaudio do e�pÔrt::i;MlIS
quense' que de dia. para dia

mais Se projcia no ;;onceit'l dos

congêner�s' dii·igi.tla- qu, es,á • espirtistas
por desportistas fIe tino admi-'

catarinin<e

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

'OS Maridões v'ão reiniciar súas
at�vidadesv jogando a'manhã

\

contra os Enxutos
Após Um l_on�n PPl]Sc)O ue in

tivirtade;
caústicantc

capit_.l;
.

:I

DõES vai

cil,usaflo )lei,) '.")01
111ft? casti:;'I'U nnssa

diante da �eo)L'l'S'" l.ta,ã.,
•

xutos da M,Ao_"I,J I� t

r

:�yencibi1i!l'� l� "dó
.

algun5 J"R(f'
O pl'eiío <eti'j im<� "�" à 11:".

ras

A segu,ir a 'lcl.on 'rt,·,""!> \fAlt'

DÕES eo;tani saltllmdo�' \d�ls
comprolJliss.os no

- �n! erior d." E.I

taci'1; um t"nl '�ã{) !lüãu 'Pat·,tu
contra os ,'.���. " .' S' d� 'l_ ;r, ty· e

'm ItajaÍ �Ollt,'1 �q,l;:T'e' f('rr.,ad.!

por iogador, s d., lima' f,·r,.;a C(

macial.
"

I

. R'EIS' KO "TESTE"
........ ',O"... ;.

O 'jogador Reis ,o!l'Íund'i1 do fu

tebol santrsta. en�ontra-se l'e!i

��do testes, .na equipe ,
do Caxi

as' FJ.ltebol _Clube; ·tendo se cons

tit�,ido mestnP na grande s·en�3

ção . do '. Ú'l:til�<! : .treíno câxien se

Caso ve�ha a cQ�firmar esta at"

ação nos' plfóxinros j ógos: <leve

rá aCertar seu h';gresso no Pin

gulm da :Mancheter", , ',. ,.

.

. . \

OSMAR; VA,I P.c.�.MANECEJ: ..

O meia méd-io, ')smar: Um dos

trunfos com ,q!li; contam �s ca

xiens�S para a car.1p1:nha ão rs

tJ�dual a soe iniciar ne:;t'e ':iJT

de sema'1a �strurá com seU COll

trato
dias.

.'

• • •• •
, •••• � • J"

A diretoria do Caxias. ,'\�ando

cOntur "CO�ll o jogador; já lV.ar

teve \aB prilneiras cO"lversaç6es

ficanã� 'pràticamente acertad':l

qUe OSmar .�enov.ir·1
.

comproJ1l is

i80 'por ·mais. uma 'tempoj:ada .. , .

� .DIONfY N,O GUARANY

,.
,

• I,

O ponteiro Dioney; qr.e ��'[110U

pelo Paula Riamos e ,cq\1i.pes J1l(

rrores da capital: cncout'ra-sr

treinando com agr, de na .cqui

pe do Gua;any; atual campeão
da Liga Bhemenauerise de· Futc

b c]. _ , : ; .

• FEOLA NO· AMERICA

o popn.lar desporiista joim:ilen

se; conhecido por ",..,.,ia vem de

firmar compromisso' coro equi

pe do América pua dirigir a

equipe nas próximas ilisput.as do

estadual.

CLEUSON VAI SER TREINA.

DOR

O ex jogador S:y Caxia, e
�

de

MaTc'i.lio '1:;" ii ,Cle'·son.; agora.

nO fytebol 'lajeai\O; vai deixaI

a prática do fllteJ-.<" pal'a E'e de

dkl_r ,�,:cl,l e ex.cl usivamente

a profis'�fio d� trd n: ,11Jr

LOl,\1EyHEI:. FICA.i{ \ NO OLIN

KRAFF

IAtE CLUBE DE flORIANOPOllS·
CONSElHOoELlBERM1VO

•

Edital de Convocação

Organ�lados os Gn'pOS pam a. Taça
[fb?rt[dores da ·l'm.9rka

Bl'ENOS AIRES; 11 nJ.p.n
O Conselho da Cvnfede"açáo Sul

Ame:ric�na d.e Fu·tebol; reíinHo

ne;t� c�pital; sou a, l}t'c�i 'ê:H:'ia
do sr, !tau' 'C.nt()t"'1.I.(\;. ort�€fn;znU

os grUpos doS p.lrticip"ntes da

�róxima taça "L ·bertad01.'.:s da,

Américas" .Cu ia ve11ctdor di�llu
tará � títul .. m',·",1iuI. com o

cam,.)(..ão d:l E'lrOlié!
() Santos; ;ltuil

sul-americ-an) e mUnllia\: I)as",

rá di:retawellte it� setniünais
.

Conforme esta()�.!e(e o reg ,]'if

mento. Os trps .!'l"·i.ijo:;: de ,�côr
do com o sortl,i;; rraliz.a1lo; são

os se"guintes: ,

GRUPO 1 - inrlellepdicnt- (Ar,

gentina); AF!!nr.,. (Perua) .e,

Millionál'ios (CntGll'\)ia).
GRUPO. 2 - N�.ci(,l1!l; .(Uru

guai); CerTO Porl·enh'). (Para�ual
e Aurora (Bo];-lill)
GRUPO 3 - Hahia (BJ'asil);

Barcelona (E'l'-:arl'lr); (,oIo-Colo

(Chile) e Deportivo ItalÍano
(Venesuela).

\

o�rupo '3; 'dó q�àl III'l part

ORDEM DO DIA

Presidente' em exercício.
I

Louis Martin treina pelo titulá
que lhe falta

ra; em Derby. b'It'2tl!rra,
compete pela Grã-Bretanba., Sua
esperança. <l: obtel' a JIIedàiba
de ouro nas OUinptailas do Ja�
pão é forte D

(

En IlA'l N.6
Pelo presente edital ficam intimados

os proprietários das sete mil' (7000) sacas

de café apreendidas a bordo dO'!lavio, argen
tino "Bariloche", para, no prazo de "três' (3)
d�as a contar dà data da' publicação dêste, a·
presentar sua �efesa no processo' número

1185/64.
Alf. df' Fnnlis .. 1 � (te m�-r"(l (la 1964.
'ROSALVO rnSTA COELHO

Escrivão

LONDRES (BNS) - Campeãr

britânico; da COm"nid"lle f.ure

pc .. e'mundhl 11•. lpviJntamenf"

de pêso na c.tt'o!;:"Jr!;l dos mei&,

pesados; Loui.s l\íartià'l, está trel .

nalldo intens,lJ',�e;'tp I!om pre(',i
são cienttn·�a. (,ara ).;var,tar f.a

da VeZ um !:li5!)') ma·or; visando ,(_'""---_-==-=:Iii' ;z:;="à conq,tisfa ,iI) tit'llll ilHe Ih�

·�lta: o de .campeão oiimpi'!6

Louis Mn<'ti[l; unI deüicista
da .Jat:lftl��t. mota. .:��

8A,BO,808,07
, , ! '!I'TO

II

.Jcqos do Rio - SãO' PaU�(), - ·64 não
serão efetuados no Maracanã

. . .

siderando 'que Ó Torneio Rober
to (,'''.,-;es Pedrosa; realizado
·no <MaJ:aca-nã .cem-. um mínimo •

ue t,.leS j0l;O$ semanais consiàp
tando ta�bém, q.ue o campeona
to cárioca dê�te. ano; po ·rsua. im

portân�ia;' eXigirá a utilização
de um campo como o aMracanií
por igual 'nÓ'mero 'de vêzes e 0-

bigatÓri' mente com prelímína

Rio; 11 (V.A) - Em reunião iA

traord�nária relizad.'l. na l'"oiel'a

ção Carioca de Futebol; (ls clu

bes carfocas; partiCipantes do

Rio-�ão Paulo e o prt.;identc·
Antônio do Passo. presente-ain
da o vice-presidente . ícaro de

Braille Prança; .. qUe. é O presi.
dente. da comissão encarregada
do' convênio com a ADE'{}; resol

vel retirar. os jogos da autanl1,ia
estadual; ,engenheiro Emrlto I·

� ahím, Na reunião; q11e tev

caráter secr�tó. compare e a.i. os

delegados·.José da Silva Rocha

(Vasco); .' Otávio Pinto Gnirll'
rães (Botafogojj : Luiíz' Murgel
(Fluminense) ; Marcus Vinicius

de Carvalho (Flamengo e Castor
An.:..'!"""!e Silva (Bangú I; 'a,lém
dos dois Citados_' dirigen te� . da

FI.C.F. Foi·. resoivido distribuir

a seguinte nota oficial:

"A presidência dá Fed,'raçã')
� de Futebol; .reunida
com os Clubes participante. de

Torn.�o Roberto GOmes Pedro

sa c com Os memoros da com�s
,

soã . engarregada do Convê!liu

O atacante T,om,-,h�'er; de',t:rá' com a ADEG; tomoU conhe<:i.

mesmo permanee�r no futebol \ffien1õ i atra" és .da palav a de

llljeano; pelo menos nen:i 'lietl: -Lpresidente da referida comissão.
piorad:.a 'ml,lito emllll'a eStiv.e55e ..:;,. lcaro óe Mraill'e1"rança; 'do)
'sido coblçad" p ..l) (. ()r1.t�ba }<'u qUe, o sênhor presidente d� AD-

tcbol Clube . EG; engen�«ÍJ:1l Emílio Ibralrim

lhe comunica_ a qüe ne hum cor

'vênio poderia ser' as_sinado Se

nã" "ig "�ss clãll--1a e t bele

icen�o o' máximo de dois· jogos
St:::llL'-du.l"', oeul.,l).t.. e ...... tHU&.e:s. \;On

res do camp�onato, of.cíal de as

.píranze o qUe vem sendo' feiro
desde que O Maracanã foi cong
truído; "torna público a Impus
sibJlidade ·de realizar Os "ditil�

> campeonatos no Estádio do. Ma
racanã; Íamentando que se quei
ra impor aos clubes eondiçôes
de 41Üin� hora e totalmente di.

ferentes. daquelas ue Sempre pre
.. valeceram e rntorneioS e Cam'"

Ipeonatos anteriores. Tal fato
além de representar prejuízos
insuportáveis para as associações
cariOCas . constitui; antes df tu
do uma postergação doS flird
tos do públic& pi'.gantc a m"lIl:Or

. confôrto e seguran<:a. Assim

sendo;
.

e com.a anuêncja do pre
sidente do Chbe de Rcgataf
Vasco da G�ma; a _Federação Ca.
rioca de FUtebol cOmu.nica qu,
se vê forçala a realizar os jogos
do Torneio ROÍJerto GOmes I'e
dOsa e aOS campconatils l1a 'pra

ça de esportes .dê<se fWado". A
res'olução foi imedi�tamente co

munic'ada à �"d.,raçfl') Paulista
de Futebol.

Te,m nova diretoria o Padre Roma
CAIU.O:-; L (;-l,:/; 'I' >\lU

Em reunião" r'l:üi�:!t1a' n" dia

10 do cOl'�ente na sedP. lho PA

DRE ROMA F.C. dep')iS da ,vo
ta�ão dos soc�o" presentes; fo

ram eleitos p:l�a dirigir a }de

rida agremiaçã.); no pCTÍ>ld" de

10/3/64,a 10-3-;"); os !>cguin
WS 81'S:

I

Presid:!onte: RE'�A:=:'(l DA �IL

VA PIRES

Vic·�1-presir�ente.: JO.\0 CAR

LOs'_ROSA
. Secretário: M.\i.lRO PiRES

20, Secretário: ANTO:\·JU KO

WASL1U NE'J10

1ó. tesoureiro Wilson aMriot

20. tesOUreIro: :\IARLü L ,ars

Diretor de RelaçJps Pú!JJi"ai;

CARLOS LVIZ j)ADI

Cons. Fiscal;� ("sar de Melo

Pelo presente Edital co�vido os senho

-res membros do Conselho Deliberativo do

Iate Clube de Florian<?polis para a re�liza-,
ção de' uma reunião extraordinária, �m 1.

'convocação, à� 20 (vinte) horas do dIa 18

(dezoito) d� março .corr�ntê, �a �ede social

a, '. rua Frei Caneca '145,. nesta CapItal) com a
<) B�hia; COI1Sbl dp quatro ('lu

bes, B"hia; ,do Br,'sil c' Deporti seguinte
vo Italiano; da' Ven�z'lfl�. deve

\

�ão realiz�r d11:'. pattidas;., a'
.

pr'meira_ em C·,f:fc.t,; • a �!,,�.l.n c'

da em Salv:ld"lr.. 'para e,colh,·!

o adversário do (Jolu Ç"lo e Bar .

d' d t'�\ .', 1) Aprovac_,.ão e projetoo e con� ruçaoCel�n. a ,. -

Decidiu ainda fi Çnsoelho da de nova sede;
Confederação ;:jd-Amerj"anll!qIlP

2) Autorizar a Diretoria a provl�enciaros clubeS part!,,\p�.ntt:s deverão

Ienviar; até o 'lró'<lm" dia 31: a a execução <;lo projeto. Grande indústria de lingerie, -em peno
lista dos j'ogdor,s Que mfegrriío De conformidade com o disposto' no art. desenvolvimento, sediada em Joinville, Sta.
Cada Um dos c·�,Ú"nto,

40 dos estat:utos sociais, não havendo nú- Catarina, procura, para seu departamentoOs jogos entre, us ,;ompQnen

tcs los grupos de'lco:ã'l <star COl- mero legal para funcionamento da R€ssão em de confecções, Se:1horas ou Senhoritas real
cluídos até o ih 31 de maio. OI 1. conv()cação à hora 'marcada, dev�rá rea- inent€ capazes, que possuam dipLôma gina-vencedores de cada grupo disp,. -

.

hII'zar-se meia hora a_DÓS, em segundi:..l.· .
e últi- \ sial e .de corte e costura, para preenc er. car-tarão com o Santos os jogos s(

,
mifinais ma convocação, com a presença de qual- gos 'de chefia· em setor de confecções. ÓtimoA decisão da taça "Lihertaãe Ih' d d

.

d' I b' t C I
--

quer número de C(\nse eiros., or' ena o e abora ave am len e. o ocaçaoreS ds Améric'ls" dveerá oCorreI

ante.' de 31 d,e 1',\I'1) .. �o t o título Florianópolis, 12 de março de 1.964 imdiata.
mundial; a'JItes (io 30 d. ,etem

Cartas'com "curricululn vitae'\ para abro" FELIX' SCHAEFFER' caIXa, Postal 146

Cardoso; Luiz �ardo(o Uorha

Ari Lehmkll11'

Depo's :lo iE>l'ino de I'OES

OS novos mandat"rjo3 do PadH

Roma F.C. prnmetcr.am q.,c tu
do farão para lembrar bem li-l-

to o "-pavilháo pa(l ...cro\l1elis.e:
o que não deix.q CE' s,r bom Cc

meço mas que niio fique na prf i.

me""a; pois ultimamente .11 ellllt
pe andava desapu'ecida du., �ra
mados da C':i9itat,
A nOva U.írclfJ_ri..!1 Os voi·()s d·

feliz gestão e qu. Sdll (;oberca

de louros e de glória para a�

cores padreroli'.,én:;,:!'S

OPORTUNIDADE

Joinville S.C.
15··3-64

E D I TAL N.4
Pelo presente edital ficam intimados

o comandante do navio argentino "Barilo
che"" ALBERTO BAUDINO. para no nrazo

de três (3) dias, a contar da data da publi-.
caçãó dêste, apresentar sua defesa' no pro�.
cesso por contrabando mandado

_
instaur2.r

nesta Alf8ndee:a de Flo,rianópolis..

'.

!

Alf ,-la ""rtnli� 1Q ..11" J'YI�r"() ,-lI" 1964.
ROSALVO �()RrrA COELHO

EScrivão

, .
48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA
.

CATARINA NO

SETOR DOS eSPORTES

/

Será na noite de hoje, no
rua Bocaiuva, a abertura do Campeonato
Estadual por Zonas, que a'pontará os

'clubes que travarão, a batalha pelo
máximo q.o football barriga-verde
podendo ao ono de 64.

.

Os .protagonistas desta noite são Atlé.
. tico Clube Imbituba, que há anos' atrás dis.
putou o .certame da Capital embora perten,
cendo à cidade que lhe empresta o 'nome, e

Avaí Futebol Clube, Campeão metropolitano
e quarto colocado do Torneio "Luiza Melo."

Em torno da refrega há um certo ints,
rêsse, pois o público está sequioso de rever o

esquadrão sulino
.

que disputou com algum
brilho o' último certame da Liga Tubaronen
.se, alcançando, quando . menos esperava,
classificação pará a disputa dó título máxi,
mo catarinense. Está o .Atlético Imbitu�
possuído de nova e poderosa esquadra, se·
f gundo nos in'formaram, e disposto a uma es

tréia auspiciosa no certilme que hoje tem

comêço, embora se recq�heça que o poderio
do Avaí não é coisa que;,seàespreze. O nosso

campeão teve, no· Torneio que homenageou
a espôsa do presidente <la F.C.F., atuação
condizente com a imnortância do título con

quistado no Regional de Futeb�l, quando a

tingiu o final com nada menos de cinco -pon
tos de diferença sôbre seu mais próximo
nerseguidor que foi o Frigueirense. Jogarii o

time orientado por José Amorim possivel-
1'l1.ente com a mesma formação com que na

,última semana abateu o'Paissandú, em Brus
que. ou seja com Acácio; Nery I, Nery-, II,
Gercino e Binha; Rogério e Hamilton; Renê,
Morelli, Cavallazzi e Perereca ou Vadinho .

./

Tra,tes' Roliças

A pele�a desta noite ,marcará a inaugu·
;raç�o de uma· inovacão:, traves' rolicas e re-�

-
-

.

des de nylon 'nos arcos da cancha do estádio
"Adolfo KOI_lder"; Tal inovação há muito já
foi Hdotada, pelos centros grandes' e peque
nos do país.

-

\

Nos jogos do certam� vigoram os se

guintes nre�os dos in�:r:essos: .

·Arquibanca
da - Cr$ 300,00; 1/2 arauibancada - Cr$
2Í)O 00 G�rál - Cr.$ 200,00 e 1/2 Geral (j
Cr$ 100,06.

Preços

PacJre Roma X,.O Esf,ado
'1;

deo cartaz
dominno no·Ginásio

CARLOS LUfZ 1'.-\11\1
No domingo; na parte da ma.·

nhá; estarão .<e def�ontanrlo as
cqdpcs do PAJ)IU�' R01\1A Fll
TEBOL CLUBE X JOlt!.AL "'O

\ ESTADO" numa partida ami8to
5a marcando a vr.lta de ambas
as equipes aos gramados varzCa

nos depos de uma l�nga ausên
da,:

Esta será a· prova d"! fill:ll da
n01',� 'diretorin (Ie Padre R.)m3

F.C. que for' f.:.J() fta ;·('(.·('ntt:Jllcll

te.

AmblaS as equipes rleverãe
mOstrar um bom pa.rl!ão de fetf
b:>l para ag'rad�r o a'ficcionadoSl

Q�e comvareêeram no CamIlO d"

Ginp',EJio Cai a ':;nenf (�

Próximo adversário de Clay poderá
ser Floyd Patterson

')'\TOVA YORK; 11 (U:V.lJ - Ü'

prOmoto rAI Bolan prometdl u
ma garantia de 750.001l dóla'res

a Ca'!l�ills Clay para qJl� Ilonlu
em jÔgO o seu título !lo campeão
mundial de boxe; ��dos os .1)<

.

'oS; .antes o antigo c;uripeão,
Floyd. ·Pattersoll..É. inter�.,apt' .

salientar (l"e ,Flo,yd foi o ún,ico
bOXeador q4e . reconq"istou a

"coroa inundjal de to�os . OS pe

,os'" após a paver perdido; f!ln

façanha jamaIS Tepet!oa por qual

uq� outro P,'.lg·ilista; mesmO .Joe

Louis.
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WASHINGTON;, 12 - Fontes
diplomáticas latino-iamericanas
informaram que as negociações
,]Jara resolver a disputa entr,1
os Estados' Unidos e o Pana.
má; -õbre o Canal; estão cntrll�

, vadas pelo uSo da palavra in

tcTllacional. ,As fontes dis8crl\]n
que OS Estados 'Unidos slIge1i_
ram qUe seja eliminada ess'l

palllvr� do projeto de aeôrdo

com 0- apreselltad? pela Orga
nização <lo., E,tadoS Amerit'il_
nO.'.

O
.

paragra fo em questão di

r.á qlle os Estadós Unidos e I)

Panamá; depoiS de reatarem re

lações diplomáticas. nomearão
embaixadores especiais cOm su

ficientes podereS para efet'''H

disc"rsi;ies e negociações com r

objetivo de conseguir um acôr
do internacional adeqeaão c

justo qUe eliminará as ca-sas

de conflito sêbre b Canal.
,

Richard I Phillips; port�-v(f7
do Departamento de EIltado

nOrte-americano;. disse hoje
quI' a situação se mantém i,

gua'l como ontem. A noite na,

sada a., f,!ntes norte-amerlcann,

Dia 20 em Floria'nópolis o Diretor do
Imposto de Renda

Deverá chegar a esta ca.

pital no próximo dia 20 do
corrente, o dr. Octavio Pra.
do Filho,' Diretor da Divi·
são' do Impôsto de Renda,
que aqui proferirá uma con·

ferência no auditório do

Palacio da Indú'stria a res

peito do tribute;> federal e

assil:fará convênio fiscal

coI!). o Govêrno do Estado
de Santa Catarina, a exem·

pIo do que já fez com ou

tros Govêrnos da Federação.

o ilustre visitante, depois,
percorrerá o Vale do !ta

jaí, inspecionando ainda, as
Delegacias do Impôsto de

Renda de Blu�enau, Join·
ville e Joaçaba.
Reputa·se como de, gran

de importância, t'anto p�ra
os interessamos fisc3.is -da
União com:> do Estado, o

convênio a ser celebrado
nesta capital entre a Divi·
são ao Impôsto de Renda· e

a Administração Estadual.

VENDE-SE
Belíssima, área de terra com duas boas

casas. Tratar com o Sr. Pedro Dutra em Sa
�o dos Limões (Fundos Vila Operár1a, antiJ
go CAEIRA)

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

PROJETO "PAULO MACA· previdência social a qU6! es-

RINI" tiverem vinculadas.
O deputado Federal Paulo § 3° - As autoridades e

Macarini, apresentou no Câ· serventuários que infringi·
mara um projeto iue dá rem o disposto neste artigo
nova redação ao artigo 142, e seus, ·parágrafos ' > incorre
da Lei n. 3.807, de 26 de a· rão em muita igual :ao ven·

gosto de 1960 (Lei Orgârlica cimento ou salário, mensal

da Previdência Social); cujo
.

que estejam percebendo á

teor é o seguinte: �poca da infração, que se·

O". Congl'esso NacionaL-de- - rá- ap.li{;lada ,pela iastiw,içãQ
creta: de previdência social interes

Art. 1" O art. 142 e seu, pa· sacia e cobrada ria 'forma

rágrafo único da Lei n. .... dos artigQs S4 e 85,' sem pre-.
3.807, de 26 de agôsto de .. juizo da pena de responsabi·
1960 (Lei Orgânica da Previ- lidâde que no

\
caso couber".

dência Social passam a vigo· JUSTIFICANDO o seu pro·
rar com a seguinte redação: jeto salientou que sQbem a

Art. 142. - As emprêsas bilhões os débitos' para com.

abrangidas por esta l�i não as diversas instituições de.'
poderão receber qualquer previdência social, mormen

subvenção' ou participar de te as de emprêsas ligadas
qualquer concorrênc�l pro- aos próprios podêres públi-;.
movida pelo Govêrno ou au- cos, arcando com cêrca de

tarquias federais, nem alie- 62% dos débitos, segundo',
nar, ceder, transferir ou 0- alías, .demonstra o··matutino

nerar 'bens imóveis, embar- "Jornal,do BrasÚ", de 18 do

cações ou aeronoves, sem corrente.

que provem a inexistência São entidaqes dos três

de 'débito para, com a ins- podêres executivos - fede·

tituição de previdência, so- ral,' estaduais e municipais
ciat' a ,que estejam ou te- - inclusive, B�nco do Bra·

,

\

nham estado cinculadas, sob si! e' Sumoc, a causar reais

pena de nulidade do ato e prejuizos às administraeões

do regfstro público a_ que es de previdência.
\-

tiverem sujeitas. Não se justific;a nem se

§ .1° - Sem que provem, compreende, por' exemplo,
igualmente, a inexistência que as Prefeituras recebam,
de débito para com as ins· sistemáticamente· e pontual

tituiçÕêS' de previdência, não mente, a quota sôbre o im

poderão as entidades de di-' pôsto de renda que lhes é

reito público estadual e ml)- devida pela União, sem que,

nicipal, ou os orgãos e em- entretanto, recolham suas

prêsas às mesmas vincula- contribuições aos institutos.

das, receber da União sub· Nosso projeto - frizcr

venções auxilios ou quotas objetiva dar um fim a êsse

sôbre impostos ou rendas estado de coisas, não per

de qualquer natureza. mitindoo pagamento de tais

§ 2" - Os dirigentes das quotas e de subvenções ou·

empresas administradas di· tras' sem a' prova de quita·
reta ou indiretmrien�e pela ção éom os institutos e pu·

União ou sôbre as quais a nido, pesadamente, por ou·

União exe'rça contrôle de' tro ladQ, aquêles dirigentes

qualquer natureza, 'serão' de emprêsas da União.e ser·

responsabilizadas funcional vidores' que, inobservando

e financ(;liramente' pelo . ao' as prescrições legais, deram

traso ou pela falta de reco- motivo a que não seja efe

lhimento, durante a respec-' tuado o recolhimento das

tiva gestão, das· quotas de- contt:ibuições devidas aos

vidas às instituições .

de
. Institutos.

Filiais:

,ii; _:_ fóne 2801 - Tubarão r .ta l1�uro'Muller, 5
. :�'i 207 -:- fone 1i;5�

( t.�
" '

'"

I?:�yiam dito !lue_' o acôrdo estava

prestes a ser consumado; fila:;;
q.c' ain�a ',_não havfa sido efeti
.vado, No Panamá; o nlinhJi'Iq
Idas R.ela<;ões, 1j:xterioreg Galfleo
Solís disse que os ,Estados Unlo:!

dos ç o Panaraá estão se al1"')

xímando ,a 11m, acôrdo, jl'&m.béat

.
disse qUe a Informação de que

"o Panamá havia concordado éro

,l"lltar rdaç_ões Com OS Estad()�
Unidos e�a pr<;matur�.,
Um diplOl,nata )atino-ameri,.

l:31110 em ,Wllsh,ingtQn h;lforma.,

.ra; ontem;" qUe o Panamá ha

-via _"l.c,eito·. a 'o:rJlUl�a _ ]lrOpostv

�--

'pela OEA; qUe incluia. o 1;"""<\

mento das -.relaç?�s. Na C' si'
Branca; f? seeréário: de ij.tJlp"'� �

,,83 da presídência ; Piene SaU�
. >l'er; a�, ser, interrf g".do sé\.brl!

,a Intormação 41',. que .P<!.d Tia
.es tlJ,r ;p.róxÍmo _ 11m Jacô-'" ;.-> C '11'

o. .Panamá
â

,disse:

.r ão
. te<:tr, comentártos s �;r'

(tai;> I i)lfor��i'õf's. ,Se;ri,a m-Ihor

,ql C :<'9, fai",!! l�hHse,m por si

•. lNe<;�,os •._ ! )

i! COlrJ<S'l), da O.EA esperava

hoje za r\f!i;'Jost3l �'o Panan.á à

t sllgii<Ç' ..�o � no; te-amric:--:.a de que

�lir i 1. a lpalavra i .tel-

Não .F�ço caridade., g UeT'U .iJ "c! l\*� SF corno \�o'cê-', Desejo estudar,
Com a. �qu(b: que: n1,e d�LI,m_J'já 'sei dar :rlg'áns' passos, aprendi a ler e

posso melhorar l11Uiio, eu t, n'líJb:1f(�S, de, outras 'cfi'an�·.tS; '�defe1tn0sas
nas uma oportunidade ,d�" 'ru-N 1 i C;l i:10. Colabore C9,lJo1 a gC:-llte ajude
�

era bJ.· h :I)J, ser 't'tÍl·

escrever ·I\hs ;Lllid;J

ql:� G_;,:F'-..-rrio,s �';[pc'�
;J. n(Js<;:J 'CiniJ),,'1 j'h/

) c -

Campanha Pró-Criança Defeituosa - Ass< 't."â'o Brasileira
da Criança Defeituosa - _",,13.C D, CO".lIS$ÀO !0<:E<;;�1�\ A, l'A(;IONi\l

D�retcir-Execurivo •................. ,. ,.Javmt-:
Secretário .. "" o � ••••••••• .Luiz Ph il ipe Rezende C

T�sourelros .. , ..... .Alberto Figueredo e Carmllo Ans
Presidente da A A,C.D .... "" .Renaro da Costa Bar.

.

Coordemador, " :: .: Ulysses Marrll1$ .fo

Presidente de Honra, , .Amado: Aguiar
.Presidente da Ci'mpanha, o •••• _ ••••• ,'. ,La,Jdo Natel

j

ENVIE ��A CONTRIBUIÇAO. P��1Á � t�MPMla, fE��-:.GR_IAN.Ç4 DEFEIHIOS!, À ENTIDADE
_ FIWp� flF �U.A

Assocla.ção 0(' /\ssl�t2nua à Cn'loça Dcl':ILUosa -- A.A CD. - J"\V Prof.
Ascendmo R,us, 'êSq, Pedro de ToJeJo. - São Paulo, \

Associação Casa da Esperança - Rua Irnp,ratnz Leopoidina, 9 ·-Santos.
Assoclaç3'o Nossa Senhora de Lourdes, anaa à Su. Casa de ,Miseri.
córdia - Av. Cláud,,) RUIS c.jsta, �o .. - Santos.

;Associ;ção Mineira de Reabditação - A, M, R'o ,-- Avenida Afonso
Pena, 2698 - Belo Horizontt.

ÃsSOCla!;ão Parana('lJscdeRcabiliração-A,P,R.:"_R, Iguaçu,Sll-·Curitíba.

Associação Pernambucana de AssisrênL',a à Crianca Dei
Rua do Espinheiro, 730 -- Recife, _

>

Associação'Sanatório Iqfantil CrÚ'l Verde - Av Jandira, 1032·
Associação Santa Cataripa de Reabilitação- Ru� çal. Bittcnc ,

Florianópolis.
'

Instituto Ba,ano de .Fi�:oterapi;t e Reumatolc'gia - Av. "crú!:)
544 - Salvador.
Socieda.de Campineira de Recuperação da Ciiao,ça PadIítica·-Rc:.:1!-4
;369 - Campinas. '"

'

VISITANTE'
Industriol BERNARDO GRUBBA

Sra.

nacional do acôrdo proposto, A Os planos da OEA eram a-

comissão discuti" o assunto ,à n-mciar '

o acôrdo Ontem; às 18

noite passada eom o embaixa

uor "anan\cnho; Migllel J, Mor�

no. Não houve eXpllca.ção; nem

horas; mas a questão da pala
vra surg-iu como 1Ima dificulda

de inesperada. A OEA vem m

por parte de Morem> nem ,Ias dkndo na disputa' norte-ameno

fonb s norte-aree-ric!tnds;' \ ôh!(

a razão por qUI) o Panamá d(·

sda que a palavra ínternacto

nal fig'ure no acô:i·do ou sôbr

poj' ql'e' OS E .tados 1.1I,Fos qí1é
rem eliminá-'la.

cano-panamenha desde qne ir

romperam as víolênciag a 9 dê

janeiro passado; na Zona do

Canal; as quais ocasionaram a

llwrte de 2Cpessoas e fel'imen

t....s em outras 2(JO.

Departamento d� Adm��istração
f' 'I��·[: L.JI � i �,

'Com Ó presente são conv L._ 388/64 Hercílio ...L. Filho. (Al
dos 'os abaÍ? os ela ion "0-' p ra Jrrclo Manoel FerrcÍ�a), Certidão
dentro de 30 dias; à conta .. é,', 377/64 - L'allrindo G. Pinheiro

ta data;' virem ao Dil'artamen (José EI'as) - Certidã'o

to d� Admiai,tr:.çã� 'es�a P._Li

t" l presta 'em' esch,recimcnto.

394/64 .. Ü:l:�)n ;B. Vicir�.

653/64 .' Josi Luiz pereira

Consto de predio

53�/64 C. ,Bamos S/A
(\Valdir Costa) Transf ,te Consto d Predio

casa� 5c:_Jfi4 - Zenaide- Vilain Paiva
I

389/64 Consto de Casa
'

34& /64 Qllirino Ouriques
Consto de casa

31)·1/64 - Zi!ma Silva Martins
(' Uutros - Const; de casa

ria Cruz elos AnjOS)
de caSa

39'9/1.;,4 - O<Í'hm B. Y;.i"a (fi;)

lío Decio RamoS) Trans: de
\

Silene Maria BackTerreno

209/64 Odilon B. Vidra (Di a

!Víontdro ZhC hi) T .... ,,�: (ti!

c� '-st. di clÍsa

700/64 -' Claudethé MarqU�B
Consto de easa

!';91/64 - Henry Freitas - Const
de casa

69U/1i4 - Carmem

Terreno

5.567/63 pedrO José Xavier

Transf de Terreno

6.212/63 - Manoel Davi\l Soa

reS - Habite-"e

Ziert Con,t.
\<

de p:reilio

ã.922/63 - Maria Hillesch.",

lVlachado
'

Demolição
ã.885/63 .,. Roq/le Kinceski

Balxa de Imposto _ .

699/64 • Claudrte Marques - Do

473/64 - Be\'re1:ia
Habite-,e

Cia. L,a"

467/64 Arnaldo da Luz

•
Transf. de Terreno

666/.64 - Silvio Orlando Damia

nl - Permllta de Terrt'eno,

565/64 - nacílio L. Filho. (F"r

nando CarvalhO. Rocha) Transf

de predio,
502/64 - ()svlrlo Theis!!,', s - Tr,'1.s

de ,caSa;

564/64 _ lIercílio L. l?:lho. (Al

val'O .JOSé Dias) Q'ransf..te

fficlição
683/64 - Antônio Quiril';o dos

SantoS .. Con.<t. de rancho

5.222/63 Antônio de Araújo

0'lgueircdO - Demolição

5.814/6,3 - Al�erilldo Inácio Mar

Ons ,- 'Demolição :

200/64 _ Heitor Lobo - Refor-

Casa ma.

420: 4 ;.ÍIlerciÍio U F;iRO. {f "� Certifico Outrossim; q/le fir

melo f.fario Fa:raco) Tnn.,( ::�,
.•

do ó prazO -indicado; sem q"

terrlno I
I

\

4"11'"" Hercílio L. Fí,lho. (Ni

Cola,U. Máximo Sardá) 'l'rall,f.

de terreno
314161 - H c"cílio L. Filho -

(Domingos. Filomen()s Neto)

Transf. dç predio
229/64 - Maria Germana Rcç;iS

Trallsf ile casa.

6e-�jl;4 - Slrio Patrido Lima -

certidãO.

s"'·a prestado quaisquer informa

ções por parte dó aCima cmlVO

cadOs i( rá o respectivo pro{"(.·s;:o

arquivadO; à vista do que dis

põe o par2grafo' único do artigo

1275 da Lei no. 236 de ....
'

15jil/1955.
Departamento dti �l.dmi'nistra

Rufino José da snd
D v�&or d" Depto. ele Administra

.

�ãO

�ncont""�-se nesta, Capital, procedei�t�
de Jara,gua 40 Sul, o nosso muito prezado a=
migo sr. Bernardo -Gruhba, influente políti
co e elemento destac?do nas fiÍeiras do Par
tido Social Democrático e pessoa altamente.
relacion'ada' nos meios soci�is daquela cida-
de.

.
-

Nesta oportunidade "O ESTADO'�' C"_

via ao ilustre visitgnte seus respeitos:::s C"�1"

primentos.

US1na de Açuc:r
f D"l IDE S. A.

t\ssemb;�:a Geral (x:raordinária
São convidados os senhores acionistas

.

" '!
\ desta sociedade' cara a assembléia Gt:ral Ex

de Janel't;}" tr�ord.inária à ;ealizar-se em sua séde So-
7 -,)-1�\.)':l. -'

l'd d _J- D d' d A la--
,__----� ,. cial, s'lta na loca,;! a e ue J.. e ra e nmo 1,

no município de Ilhota, no Estado de Santa

Catarina, �o dia oito de abril de 1964, às no

ve (9) h�ras, para deliberarem sôbrc a se-

S2US L!hos

'E D I T A L N. �,
Pelo presente edital ficam

Expresso C B E
MATRIZ,: CRICIUMA, - SANTA I'

'ENDEREIÇO TElEGRAflCO CRESCIUMENSE
Serviços de/ cargas e enco'menâas e,nfre São Paulo - Santa Catarina e Porto Aiegre

São Paulo Rua João Teodoro, 670 - Curitiba Av..

Iguaçú 2117

os uroprietários do navio ê1J'C!ent1!10 "B""n
Ioch�"- para, no prazo oe três (3) dias, a

contar da data da' publ�caC'Bo dêste. ;:l1}r�

sentar sua defesa no Drocesso ·Dor r.ontr;1.

b�l'Irlo manr1::loo instaurar nesta A1fândega
de FJol'i::mónolis

AJf. c1p, Fnolis. 1 � ,:jp rn::ll'f'{) r1", 1964.
ROSALVO r()�'T'A. COELHO

Escrivão
17-3-64:

rj:,·U'fi.tl

fone 1.2171 Pôrto Alegn Rua 7 de Seteplbro. 691

'.

..
'

guinte.

ORDEM DO DIA

1 Ratificação do aumento do Capi
tal Social e demais atos a êle referentes.

2 - Assuntos de interesse social.
-

p}.l)ta, P,edra de Amolar, 3 de março

de 1964.
r::, �w�rdo Lacerda de

nand
Cesar Bastos Gomes
VaJério Gomes
Paulo Bastos Gomes

Almeida Bren-

,,.

fon� 78U�
�

Florian6nolis Fua Pndre

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



excepciohá

Prometem revestir-se de Mesa Admínís-

excepcionai brilhanti.êl!.� as tratíva da, Irmandade, 'que

empolgantes festividades em
,

tem à, frente a figura dinâ

honra da milagrosa imagem' mica do seu "ilustre' Prove,
do Senhor' Jesus dos Pas- dor, Comendador Medeiros
ses, que se venera na Igreja ' Filho, tudo tem reíto no

'do Menino Deus, e que te- sentido de que as festivida-

rão lugar nos dias 14 e 15, des . dêste ano nada fiquem
,sábado 'e domingo 'próxi-' a dever, no esplendor,' às

mos. �

''\, 'f',',,' ,,,., ....
dos anos anteriores.

r

....

"Florianópolis, (Sexta-Feira}, 13 de Março de 1964

Na igreja do 'outeírc, a

partir de quarta-feira últi,

ma, tiveram inicio as festi

vidades, com um tríduo que
terminará hoje. sexta feira.
sob a direção da Rev�o.
11.10nsenhor Frederico Ho·

bold, Vigário Geral da Ar

quídíocese,
.

l!:sse tríduo é,

preparatório' da Irmandade

para '80 comunhão geral, que
terá lugar na Catedral, na

missa. festiva .

de domingo,
às 8 horas.

6, 7, 8, 9,15 e 10 horas, corno
de costume.
A das 8 horas será de ca

ráter festivo, dedicado à

veneranda Irmandade do
Senhor ,Jesús dos, Passos,
sendo celebrada pelo Rvdmo.
Frei Paulo Avelino de 'Assis.
da Ordem dos Menores," é
orador escolhído para o ser

mão da tarde.
Durante o dia de domin

go, em escalões já fixados,
e em revezamentos de meia

Amanhã, sábado, após
,-

a em meia hora, as Imagens
mísas convencional das 8 do Senhor dos Pássos e da

horas. terá lugar a procis- Senhora das Dores, terão
sao aa mudança dos apetre- ; guarda -de honra, dos "mem·
chos e paramentos para a bras ,da Irmandade, até" o

Catedral Metropolitana.' saimento da solene Procís
: Ao anoitecer,' cêrca das são ao Encontro, Esta' be-
20 horas, a veneranda íma- líssíma procissão' terá lugar
gem do Senhor- Jesús dos às' 16,30 horas, vindo a ima-

.

Passos, velada em biombo, gem do Senhor, dos Passos
será trasladada da Igreja em belo andor' ornado de

para a Catedral, em ímpo- ciprestes, :·e percorrendo o

'nente e majestosa procís- préstito as ru�s de costu

são, com o 'acompanhamen- Alvaro de Carvalho, Felippe
to de niilhares de 'fiéis, Scllmidt, praça" XV' (lado
membros da, Irmandade . d'a Palácio) ,�' ,e apbs o En

com suas tochas e insígnias contra,' Praça XV (lado da

tl estando. nas alas, o ílus- Prefeitura), Tiradentes, Bul
tre Sr. Governador do Es- cão Viana e Menino Deus.'
tado, � altas' autoridades ci

vis, militares e eclesíástí

cas, tocando no grande prés
tito a afinada banda da Po

lícia MiJitar.
Desde Ri ladeira do Meni

no Deus até a ,Praça XV, as,
ruas estarão. fee'ricamente
ílumínadas. Cêrca das 22

horas a bela imagem de

Nossa Senhora das Dores,
em singela' procissão, será'
trasladada do Meníno Deus

para a Catedral Metropoli
tana, com o acompanha-
'menta de centenas 'de fiéis,
entoando cânticos.
No próximo domingo I em

nossa Catedral, serão "cele
bradas missas sucessivas às

o

lO.' tie, 'Lag ,
'

Sua atividade ficará:, mar
'cada como Um dos " mais
destacados e brilhá�tes' co- ,

-;nanctos e�er�idos' a 'frente

Ramos a "amável acolhida,
formulando votos para' a

prosperidade 'do povo
. feliz

desta terra tão formosa de

Santa Catarina". "O Sr. A.

Charve.t esteve em meadqs
de fevereiro visitando o go-

vernador catarinense no Pa

lácio da Agronômica.
-000-

A Câmara Municipal de. O Sr" 'Ca�tano Aurélio Mi-

Blumenáu aprovou por una- cheltiz�i, .agradecendo aO Sr.

:limidade de votos uma mo- Celso: Ramos ,o at�ndiinen-
ção de agradecimento 'e .Te- . to rápido e gentil que, lhe

conhecimento ao, Sr. Celso fo'l.· dispensado ,por' ócasião
Ram0s, pela assinatma. de do internamento· de' ur�a

convênios que'. torna' gratui- pesso� 'da Colônia Santana,

to o ensino no ColégiO' e' Es- --assim .. se expressóu: "Devo

cola .Normal 'Sagr�da Fa�í- -

esclarecer que é a _primeira
lia e Grupo Escolar São vez em minha vida qu� cons

José. Diz a moção que, "esta
. tatei a' ausência de burocra

iniciativa, comprova o, zêlo eia 'em r�parti�ãó gover

e cuidado especiitl:- de' S:' nàniental,'",' -p que repr�·
Exa. para' com a, educação' ,sentou' para, mim enorme

da nossa juvel;J.tude':' surprêsa" depois_ de "tantos
_; 000:__ "

, anos, de decepçoes ... , •

I'ina".
-oOó -,-

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

Irmandade. do 'Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Carid�de

Festividades do ,Serihor dos
Passós.-', T R Í DUO

'

I - De comiss'ão,' do �xmo. Ir1�ão Prove

dor desta lrnlandade, tenho a honra de. con ..

vidar os- pr�zados Irmãos e Irmãs ;para, o ''frí
duo em preparação para o, .comunhão gerál
de domingo p�óximo na Catedral Metroço-,
litana.

II O Tríduo terá início hoje, 'às 19,30,
na capela do Menino _Deus, e-estender-se'H
nos dias 12 e /13 (quÍfitã--ê sextA.), conforme
programa' das fe�tividades dp , Senhor dos

Passôs, já divulgado em impressos.
Consistório em Florianópolis, 10

de urna unidade do exércí-
\
to nacional. "

CeJsiiCen··
tenáriu De..• ·

·ler Filho, recordDu as rela
ções que 'tjvenún as suas

famíliàs: "q'ue no período
de 1904 a 1908, exerceu o

meu saudoso pai o cargo �e
Governador, substituiríáo
Lauro Müller. Para: que exer

cesse 4 an�s ,�e gfl:v�r9.'Ó
sObstititirl{lb'; utii"li{)niéfu� ,'bol:"

.. ",; �', .'TJ' .

;.. t, J
mo LaUro MUller, era rleces-
,sário (Iue entre êles hou
vesse IDn.a amizade sincera.
:Meu. pai: ,�xerceu' de acôrdo
com o vosso pai êsses : 4

anos, nao só em perfeita
harmonia politica, mas

. em
Perfeita harmonia com os

interêsses de Santa Catari-,
na e !lQ �r�sill', Finl),lizanão,
assim, se expressou: "Se V.

Ex': ainda não teve oportu
nidade de demonstràr. esta:
mos certos de que foi igual
a Lauro Müller no amor à
terra. em' que nasceu":

Milhares de fiéis, nume

rosos sacerdotes e, coroí-
•

'

.' J>

_nhas, figuras de anjos, .san-

tos e virgens, associações
religiosas e a luzida Irman

dade do Senhor dos Pas

sos, revestida de opas e

insígnias, tomarão parte' no
grande préstito, que empol
ga pelo deslumbramento do

conjunto. Liderarído a pro

cissão, destaca-se o majes
toso, estandarte,insígnias da

Irmandade, conduzido por

seis irmãos, 8 ostentando

no tÔlh}" em letras garrafais,
o lema romano S.P.QJ�,,'
Sob o pálio irá Dom Joa

quim Domingues de Olivei

ra, eminente Arcebispo Me,

tronolítano, ,com seus para
mentes e acolitado por dois

sacerdotes. Segurando as

varas do pálio irão o Sr.

Governador do' Estado e al

tas autoridades "civis, e mi

litares, especialmente con

vidadas,
. Tomarâo 'parte no cortêjo
as afinadas bandas rnusí

caí-s do 140 Batalhão de, Ca

çadores, ,Polícia Militar,
Amor à Arte,' A Comercial e

Abr,igo de Menores, qtl6 e:xe

cutarão belas marchas,
As sugestivas figL!ras que

tão' nmlce dão na tarde da

-Hojelem 8!nrneI16U:
.

'

.. '

Elpidio Batbôsa em Prelo'no Branco
Programa de maior au-' horário das 22 horas, os

segunda-feira, às 8 horas,' díência na região do Vale ouvintes de Blumenau sin
no altar de Nossa Senhora de Jtajaí, "Preto nO'· Bran- tonízam com êste progra
das Dores, uma' missa votí- co", da Rádio Nereu Ramos, ma que lhes leva, assim, te
vá, em intenção de todos os de Blumenau, tem levado, ,ma:; de maior atualidade.
fiéis, 'que direta ou índíre- regularmente, até os seus, Para as duas sextas feiras
tamente concorrerem para , ouvintes; personalidades do seguintes (dias 20 e. 27') fo
o brilhantismo daquelas íes- Estado e de outros Esta- ram convidados, e já res-

dos, que ali debatem os ponderam aceitando, o Pa
mais diversos aspectos rela- dre Alipio, quê abordará o

,

cionados pom o' tema' em

discussão, respondendo a

questíonáríos de locutores e

de rádio-ouvintes.
No programa de hoje es

tará sendo entrevistado o
.

titular da Pasta de Educa

ção, professor Elpídio Bar-
o

J .
•

bosa, o qual explicará aos

ouvintes' o programa edu
cacional qúe está sendo pos
to em execuçao pela atual

administração, objetivando
resolver o magno assunto,
Tôdas as sextas feiras, no

procissão, serão assim -re

presentadas: no papel de

Verônica, que cantará de

fronte aos altares coloca
dos nas diversas ruas do

trajeto, a Srta. Ely'Faustino
da Silva: no. de São João, a
Srta. Valdete Pires; no, de
Maria Madalena, a Srta.
Wanda Regina -d8 Luz, e fi·
naímente, representando as

Três Marias; Beús, as Srtas.
Yeda Dalr;, Laurici Fraga e

Bern�rdete Luz.
Defronte à Catedral, pe

rante uma massa humana

ãncalculavel, dar-se-á a im

ponente e comovente Cena

.do Encontro,. onde as vene

randas imagens do Senhor

dos' Passos e da Senhora

das Dores se defrontarão.

Em púlpito erguido na

escadaria daquele templo,
assumirá para o sermão do'

Encontro o conhecido ora

dor sacro, Padre Frei Pau

Jo Avelino de. Assis, O. F. M.,
que, em palavras eloqüentes
dissertará sôbre a cena tris

te do Calvário.

Finda }t cerrmônía, a ima

gem de' Nossa Senhora das

Dores se incorporará ao

préstito, este rumando en

tão para a Igreja do Me-ii

no Deus, em cujo templo
será rezada uma missa ves

pertina pelo Revdo. Monse-.

nhor Prederteo Hobold, Vi-:

gárío Geral da Arquidiocese.
'No prosseguimento das

belas festividades e térmi

no das festividade sde Pas-

sos, a Mesa Administrativa

da Irmandade fará realizar

tivídades.
Como do costume, as

ernissôras desta Capital
cooperarão por. meio de al

tos-falantes é. suas estações
para o abrilhantamento do

desenrolar das, festividades,
tanto nas festas

.

de sábado
como nas de domingo..
Ê a seguinte a Mesa Ad

ministrativa ,da Irmandade

do Senhor Jesus dos Pas-

sos:

{'rovedo:t ,- Des. João da

Silva Medeiros Filho

Vice-Provedor -, Des. Jo-

sé Rocha Ferreira Bastos

Secretário - José Tolen
tino de Souza
Adjunto - 'Prof.: Américo'

Vespúcjo Prates
'Tesoureiro - Ary Nico
medes Lentz

I., Procurador Geral j--, Car
IQs Schmidt
Mordomo do Culto Divi

no -!! onon A. Platt
Me:t:àemo das Órfãs

�varo Soares de Oliveira
Mordomo dos .Expostos -

Manfredo Silveira Leite

CONSULTORES: Des. Eu'
gênio Trompowski Taulois

Filho, Drs. Telmo Vieira ru-.
'. beiro e Dahil Mário Lago,
.Moacír Iguatemi da Silvei

.ra, Haroldo Barbato e José
Meirelles.

"

Capelão - Revdo. Pe. Pe
dro tTlrich
Ao terminarmos estás no

tas, .

incorreríamos em gran
de injustiça se não, enulte
cêssemos o 'trabalho íntenso
do esforço e incansável 'Mor- .

domo do, Culto, CeL órion
À. Platt, no sentido .de as

I '

Festas de Passos dêste ano,
nos próximos sábado e do

mingo, superarem às dos
anos anteriores, como pro
va do estímulo de nossa fé

católica.

tema "clero, e realidade bra

sileira" e o reitor (la Uni

versidade de Santa Catarí-

\)na; dr. David Ferreira Li
ma discorrendo a respeito
dos problemas e soluções
que 'vem, sendo encontrados

pela .Uníversldade ele Sanla:
Catarinaz

Go

dia
priedade, como é o caso de
Santa Catarina.

Catarina - terá Fabrica
.

Micro-tratores
Santa
édnfôrme expôs ao

•

vernador Celso Ramos
11 do corrente o sr. Plátano

Lenzi, da Rodo Veículo de

Itajaí, integraç,la na tradi

cional empreza Malburg,
d,aquele pôrtd, a �fábrica
alemã da Alemanha Oci

dental Gutbrod implantará
ali um estabelecimento pa
ra fabrico dêsse utilíssimo

veículo.

�: � '-" .. ' \ .� .. �

. :ÁS! VAN'i1AGNES DO
'

!' ,

,�IiCRO;TRATo.R.·

En), Florianópoüs
.

a V Canferêocia
Dislrital da Rotary

,- As '1>essões plenaria� \ra, do Arcebispo )'vietropo- bado, dia 18 de. Abril.

qa V" Conf�rência- do Dis- litano, do Representante do Calcula-se, quP- tomarão
trito 465 serão realizadas

.

Presidente . i:l� R.I., do Go- pa.rte desse banquete cerca

nos salões do Clube 6 de vernador Antonio Nunes Va- de 250 pes1'-óas.
Janeiro, ocasião ,em' que os rela e· do Presidente do - O pr. Augusto Salazar
rotarianos. debaterão os S8- R. C. do Estre�to. '

Leite, do R. C. de Lisboa,
-

. O jantar festivo de não poderá estar presente a

encerramento da. V' Confe-· V' Conferêncià como repre"
rência será realizado nos sentante do Presidente do

amplos salões do Clube, 12 ' R.I. Espera-se por êstes
- "Inter-Acts em !Ação -:- de Agôsto, na noite ,de sá- días, nova designação.

(R.C. de Joaçabà)

Disse mais" que
' o micro

trator Gutbroçi tem 10;4 HP : "

de potênci,a
"

de mQtor, -pe- '�i�portaremos, inicial-

sando 330 quilos" com u� 'mebte,' 300·micro· tratores -

motor de ·1 cilind�o, 4 tem- "observou o sr: Plátano Len

pos e refrigerado a ar. Con- . zi, - dos quais. estarão em

some, em aração, um litro Itajaí dentro de 60 dias, E

de combustível, e ém, servi- éÇ>m: relaçií.o" à implantação
Ao trazer para a ,capital ço de gradeação, 1/2 litro da fábrica, queremos regis

dO Estado um micro-trator, por hora: Dispõe de 4 velo- trar o interêsse do Gover

o sr. Plátano Lenzi' ao mes- Cidades para. frente e duas nador Celso Ramos no em

mo te�po explicou ao che- para ré, p�rfazendo 20 qui- preendim�nt0, que pela ·pri-
fe do Govêrn'o ,que b veículo lômetros por hora em velo- meira,' vez não se localizará

atende especificamente in- cidade máxima para tração em áreas
. tr.àdicionalmente

dicado pani' a ,pequena pro-. de reboque, B�ndo o p�eço procuradas. Isto resultará
��---------------------------'-----.,....--'--------------------- não só no atend.imento, além

dó pais: do mercado lati

noamericano, em têrmos

dos convênios da' ALALC,
além do· incentjvo ,da indús

t�ia de autopeças �e Join

ville; B-lumenau e outros

municípios,.
"Vale notar, ainda,' a

ampliaçãó: do mercado de

. trabalho, de 800 a 1000 no-
. ' �

vos Operários,
,

absorvendo

e espécializando obreiros '.

,daquele 'pôrto e adjacên-'

Comúnicação

ao' redor de dois milpQes
de cruzeiros por unidade:."j

.�
.

� . r._; � '. t. :
-

1 (

, �90�; lJN�n��S( ";��;�qIAIS,
� .

A DlR�ç:AO DA,' EM

. ""PREZA

cias.
"Com relação à constitui

ção da nova empreza, 'será,

integrada de capitais na�
cionais (cátarinense, pau
lista e 0-a,Gutbrod), e a ma

triz, em nosso país, é repre

sentaqa pelo dr. Ivan Kel�er,
que viajará para a EUrDI_Ja
a 25 dês te, afim de imput
sionar os entendimentos, O

diretor-presidente 'da 'Gut

brod nacional será o sr, Ge- '"
nésio Miranda Lins"

'

Adiantou .' o entrevistado·.
que a empreza Malburg, no

setór da venda e dtstribui
ção dos micro-tratorf;3s tem

como asséssores o dr. Otto,

engenheiro-mecânico 'e ex·

alto funci�nário da Varig e

sr, Nardi, ex-colaborador da

FO'rd no Brasil, U;111 SEll1ta

CatRrina a pes!:iOa indicada

diretor:sup�drltendeL'

-CeI. Floriano M'oller deixa
'2' Batalhá ",'

odoviário
,/' .

'j�steve ontem em visita' a � novo

�"\'.'n088.a Redação o ceI.".'. F.10. -;
.' Ao

.

ii!i:r:�ano Moller, ex-cornandan-
•

?,�t;do 2° BatalhãQ<liodp,,,,�-
f.int����":�� ';:'t",:,�,},; r;,;'i:Y' /
ih A Yls�t:r)- '. , .�}r�;; .�f.:

, "superio.r pren eU-se as

pedidas que veio apresen

'tar ao mais antigo diário
- de Santa Catarina,

Como se � sabe,' o CeI.

Molle,r. foi nomeado" para
! ; ,-_:_-_:_--';__--:';'_--.,.--�---

Opiniàe,s & -<ióvêrno
,

O Sr, . Alfredo Charyet,. )\ STa: Maria Tereza, Gou

Cônsul Honorário da Btil- lEITe eirviou 'mensagem agra

gica, .!1gradeceu em téleg,ra' ,
"cte;:'Jt1clo ai:'- Sr:' (;els,o Ramos

ma ao .Govermi.dor Celso e DEI, ÉditlL .. a ·"�'àrmhosa
recepção quê, foi .propor�io.
nadà, pót 'ocasião da> estada
em FIQrianópolis, pelo' '. ,en
cerramento da'; ,Collvel\çáo
da LBA". Os a:grádecimen
tos são, extensív.os ''',à socie·

dade c;ttadnensé e ao aco

lhedor povo ,de Santa. Cata·
'

guintes têmas:
- "Idéias basicas, ,para

'I '

Rotary na era e�pacial"
(R.C. de Tubarão

de

- "A compreensão Mun

día.l por mt;io 'de contátos

pessoais" . (R. C. de. Lages)
"Questões transcen-'

dentais da época e das co-
, munidades" (R.C. Blume

nau - Norte)
- "Missão da Mulher em

Rotary" '7" Casa da Amiza
de do Estreito.

- A Sessão Solene de
abertura da y' Conferência
terá como local .0 Teatro
Alvaro de Carvalho- e deve
rá contar com a presença
do Governador Celso Ra

mos, do Pre�idente Tribu"

na! çie,

Deverá ser iniciado nos primeiros ,dias de abril, o Cur
so dé EspecJalização de Pavime:1tação Rodoviária para En

genheiros, sob o patrocínio' do, Departamento Nacional de
Estradas de R0dagem" plano de Metas 'do Govêrno (PLA
MEG) € Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SC,),
através do 160 DRF e orientação do Instituto de Pesquisas
Rodoviárias"c<!nn a duração aproximada de ;3 meses, para o

qual já se encontram abertas as inscriçõe�, bastando p,ara
efetuá-las 3 fotografia,s 3' x 4, podendo os interessados se

dirigirem ao 1'6° DRF. 'e 'tratar com O Engo• Arnaldo Seve
riano de Oli�'eirà. ou no séu impedimento com o Sr. Elisiá
ria Perreira,

F'lbrianóp:Oli�,

Caminhêocom 99% de
nacionaliza cão'

,
,

,100.000° TEM 99 - O .centésimo milésimo Ford brasileiro "

. apl'esel1tado a jornàlistas, r,evend�dores, 'gerentes e runci��
nários da For.d e' demais convidadôs, (lia 25 de fevereiro úl
timo, dm:ante o' coquetel realizado na fábl'icà FOl1d do jpi
ranga; já atingiu, confol,'me previra plano Ford propQsto ao'
GEIA, em 1957, a 99%, de' nacionalização (o 10 caminhão.
Ford de fabricação nacional, lançado dia 26 de agôsto de
1957 til1h.a ap'cnas 40%). Em seguida ao discurso cm que ,o

,

sr. ,T. C. Goulden, Gerente Geral' da Ford apresentando 'o

'100.000", le\l1brou êste fato significativo, abriram-se as corti
.

nas, e o veículo - um SUPER FORD dourlj.d,o - cer'cado
P4?r\ quatro modêl�s e por uma guarda de honra, foi 'mos
'trado ào ,grande número de pessoas presentes,

.

ao som da

"Agua�ela do :6rasil", tocada, num órs-ão elétrico. No ttans
correr das �o�emor�ções a Ford' prestou homenagem à

Imprensl!:!;,,�adlo e, TV, entregando ao sr. Manoel dos Reis
Araujo, presidénte do Sindicato dos Jornalistas Profissionais,

no, Estadó de São faulo, um troféu.

Frechando
,0..' sr. Jóão li. Carneiro,lem carta datada de Itajaí,

pede.-nos publici,dad,l? par;i1comentários jocosos que faz,
, à, uma erit,revista dó s.r. Nils0n Bel1der, publicada' em
A NAÇÃO, ,de 8 do cO'rr.ente..-f'

. ,

O sr. Carneiro não :admite qU,e o sr. Nilson Bender
esteja 'sendo sim:e,ro e vetdaaeirb qnando declara

,

,

"e&tar eom apoio de 'cónvencionais em número
suficiente para lhe asS'egl,lrar maioria tranqui!à na

disputa de 3 4e ,maiQ .próximo/'
O sr, Carneiro, 'pelos- terni-os da sua carta, é udenÍs

ta e será' convencional do seu partido, na reunIão de 3
de maio. J

f'
,.

,
.

,

NeI1J111m m'bth)
,

temos para oompl'ir sua \Pl'ig'à:
:'iãomo�amos em ,It�jaí, nãO' som.os . c_orreligionárips do

1luqtre senador Irmeu Bornhausen, nao defendemqs as

pretensões do sr, Nilson Bender e". não somos can-'

didatos!
' '

As guerrinhas pal'ticulares,.dént;o da UDN, perten
cem à sua economia; Ela 'que as lide, Nós podemos ,co

m\lntã-las, aO nosso jeitó.-Mas, nós, bem ou mal, com

lnteNgêBcia ou cóm burrice. Como instrumentos ou

,como inocentes úteis - nuhquinha, seu Carneir0
); Um consêlhO: em retribuição aos 'encabula.tivos elo

gios que nos fez: vire ,leão e' leia seus comentários para
os ,convencionais udel1istas, no dIa 3 de maio".

.

'')a��/' ��.
'
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