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Após O Co�i�io da Guanabàra as Atenções ,Voltam-se para

B�a�ília - (on,sresso Instela Hoje- t�ovo Período' Legislativo
:i����;:�asA�a�:, :%ta;:�:�o���:n:e:!:�' ',' "

,',", "

'

'"
'

DALLAS, 14 (OE) - Foi go do promotor auxiliar
condenado à morte Jack William Alexander, o qual
Ruby, não só porque as- sustentou que Ruby pôs em
"sassíncu Lee Oswald, como relevo sua ação dolosa, de-.
também burlou a justiça clarando várias vezes, es
Norte Americana no mo- pera e confio que não mor-

b I d
.

menta em que tôda a aten- ra na cadeira, após fazer '

, , .

·u�_ a anço as raalizações do govêrno e pre- ção estava voltada para fogo sôbre o suposto as. N. Unidas (NY) 14 (OE). - o Con- Turco desistiu .de sua intenção de' invadir a .

visoes para o ano em curso. Em sua mensa-
nós. A ·alegação do Minis- sassino do presidente Ken- selho de Segurança das Nações Unidas diri- ilha. Ao mesmo tempo, o secretário geral dt
tério Público esteve a caro nedy

.

gem, O presidente Goulart voltará a pedir ac
----

.

giu comunicado. a outros Países para que se ONU, 'Uthant informou que está sendo for:'
Congresso a votação das reformas de base Turquia não enviou ulfimemm abstenham de tomar medidas sucetiveis de mada uma, Fôrça de, Paz para Chipre, com-

que julga indispensavel ao desenvoivimento 1
. ,

agravamento da situação em; Chipre. O ape- ,posta de tropas do Canadá, Indonésia e Ir.

,Naciona�. �egundo o presidente da Câmara, a Chipre '10 da \ONU foi feito depois "que o govêrno lauda. 'I

sr, ,Ramen Mazzilli, há perspectivas de .

<.<_
NAÇÕES UNIDAS, 14

apelo a todas as Nações pa .

.,. (OEl - O' Conselho 'de Se· ' -. "

preciaçã0...l no codrrente ano, pois apresenta gurança dirigiu um novo ��a;U;���d:�S!:��::e�::: EUA e V 1Stetn'a'H che'gam a' novo acuArdoum grande ren imento legislativo. Ainda em agravar a situação de Chi .

.�r�ília, P':�t onds �egui�á hoje, O presiden-j Bjlhõe� para ::ia
On�!�� ��{�:e q�:ni���' .

•
.

,.

i.
e. a repu lca, sera assmado, na'

-

segunda tomou tal decisão depois de SAIGON, 1.4 (OE) - Os __ ' _

feira AO decreto tabelando os aluguel�,' 'este vitimas das receber garantias da Tur· Estados Unidos' e Vietnam

Negociac,ões EUA - 'Panam. ,áde acordo corp. os n0VOS nivelos do' sa l'ário
quia que não- h�via enviado do, Sul chegaram a um

I � mi- cheias ultimatum a Chipre e que' acordo, em principio, se-
.

nimo. J� seguiu também para a capital fe I;",,' '0 secretárto geral U. Thant gundo se informou; para ra- chegam a, novo ímpasse
dera! naI'a nubh -

d r

_ ,

RIO, 14 (OE) - o Minis- lhe informasse que estava zer guerra aos comunistas
- s: icaçao no. iario oficiaI Q'(',"

' W shi t 14 (OE) Novo impasse- térío da Agricultura vai apli- sendo organizada uma força rebeldes do Vietnam. do ,a '. lIlg on -'

..

. segunda feira, o decreto da- SUPRA ·sôbÍ'e car uma verba de .doís bi·' de Paz formada pelo Cana- nort� por meio de sabota-
nas negociações entre Estados Unidos e Pa-

desapropriações de terras. e ainda o ato ,11'
lhões d� cruzeiros para so- dá, Suécia e Irlanda para gem e ataques por guer-

-

desaororrriao
\., correr as populações atino manter a paz na ilha. rilheiros. Pessoas bem in- nam� malograram estudos, para o reatamen-

esaprorlrí<.1�50 'das refinarias particulares. .

gidas pelas enchent�s no formadas disseram que o to das relações diplomáticas 'entre os dois
Maranhão, Bahia e Goiás. acordo que está sujeito a .... _,' .

aprovação do' presidente Países. Não ha entretanto ameaça de nova

Ea'I,'f,'cl'o desabou Johnson, foi 'conc'ebido duo crise por causa do canal do Panamá.
� rante as conversações de

-

-'-- _

HOMA, 14 (OE) - Um cinco días
'

que o secretário

edíVcio de dois andares,

de'll
de defesa Norte .fl-mericano,

sabou na cidade italiana de Robert Mac-Canamara mano

Peruchía matando sete pes.t' teve com o general Nguyen,
s:)aP,l e fer�nd� ...0.Yt�s �ua:'li) ,p�s:t'�t!fJ!«',�j..\�-'l'.!1i]i�1
l, '" '0 aesh1q,ranamento foi, d6 Vjetnam do Sul.
atribuído a 'explosão de um I tambor de gaz de cozinha.
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...

Posse do N�yo Con��lhol
Es·laddal, fie,COfiuiutes1t"-"

�IO _:_, A .junta adminis
trativa do Instituto Brasi-

, leiro do,Café, realizará no

]'i ""EBICANOS POD'ERÃO' SER jdia
'

16
.

�e- abri.l �u� prímeí-

�'�', '

Ta reuniao ordínárta. Apre-

. ,�JVJi�O,S! ;,P�O.�Cit:',., ",-,.�_', ,_:_. cie��: o �sqàvma flnancein;.

'Bei1Yciw.:Di 'fbÊj�0;�trê� trip�lantes &;boq7:, !�:��!u��:n�: 6':: ��bal'-,
bardeiro de reconhecimento da Fôrça, Ae-

.

d b d WASHINGTON - O se-

30 'I d
'

G b rea dos' Estados Unidos. que foi erruf a o
cretário de .Estaâo Dea.n

mI e!�am a
A uana. ara. quando voava sôhre a Alemanha Oriental, Rusk" em informação en-

RI? 14 ' OE) Cerca �e trmt,a �ml pes� poderão ser julgados por um tribunal comu- ���dae��er��:�SSã�o �:n:��:
,

,Soas deIxaram a Guanabqra nas ultImas ho- nista sob a acusação de. espionagem .. Um disse que os Estados Uni

ras aproveit
..alndo o l�ngo .fe,riado dé fim de 'port':lvoz .ao ministerio do exterior declarou dos estão assumindo uma

_

l-' (j.titude réalista com obje·
semana. A_ l�formaçao f�l L?ada pelas empre que, as autoridades soviéticas investigam d tivo dê ampliar o comercio

sas f�rrovlaflas e rodov1aflas� \
res1jónsab�liçlildej;:p�sSÇlaa dqs,. trip.plÇ.l.ptes do com paises socialistas.

,
,

, �viã�' d:érftb�do l'nà"1tê�ça�;fé']jf� �liihia R�D"cJ. Duzentos motoris:

e o Juri
I Jango vai ao Estado do

.

Rio:� USINA
VO' tar RIO 14 (OE)' - O presidente Goulal't

com a decisãb .do Produtor 'ii'á na próxima quarta. feira ao' municipio de
visto o sucesso qtie repre: Bb� J�sus de Itamacuama. Vai,presidir a

,
.

senta a audição e a pene· dtraÇa0 do "Juri", e disposto cerimoni da assinatura e contrato para a

a nàvamente levá·lo ao
.
ar 'construção,da usina termo-eletrica de Ro

sob sua, chancela comer· sal. A nova usina irá soluciQnar 'o problemacial, em qualquer ,prefixo.
A Rádio ,Guarujá, consul.,

.

energetico 'do Norte Flumi:nense e parte do
tada ri respeito, ainda não

. Esp,irito ?anto..se pronunciou ofiCialmente:
.

_

Cremos', -pôrém, que não

C
"

cria�á obstác�llos à volta de Em Joinville a .onvencão
HVocê é o Juri", pelo que

',- ,

êste programa representa de, Câmaras Júniors
em pr,estígio .

e audiçãà, e

nem dará a outra emissôra
lacaIos louros desta ,gran·
de vitória..

Na última quarta-feira, estadual, além de funcio
, às 17.00, o Secretário, Doin nários do C.E.C.
Vieira, da Fazenda, 'deu Os' t.<lVOS conselheiros
posse aos novo;;; conselhei· são: Dr. Heitor do Livra.
ros e, suplentes dO Canse· menta Steiner, sendo' seu

,

lho E;stadual de Contribuiu· suplente o Dr. Ftancisco

tes�. �ntônio Evangelista, repTe.
A solemdade contou, com sentantes da Federação de

a presença. do GOve,rna?,���: :ÇP��l.'qio de, ,: �!lnta' Catari.
Celso Ramos e ele altaS a.•\, I).a; ',.�i:'�:Viriat/ij Sôares� e seu
toridades ligadas à Fazênda suplente Dr. Milton Fett,
__-.._----��O ,; representantes da Fedêra.

ção das Indústrias de San.
ta Catarina; Dr. Roberto

. Waldyr SchtrÍidt , e seu suo

plente Dr. Clodorico Mo.
reira, representantes dá Fe·
deração d�s Associações Ru.
'rais;' Dr. Ari Kardec de

Melo, Sr. Fra�cisco Gou·

,

M'inistro vai ser

operado

RIÓ, 14 (OE) - o Minis·

tro da Guerra será submeti·

do na .p�óxima semana a

uma opera(,(ão de Calculo:
'renal, por 'esse motivo su�·
pendeu S1.1<1, visita de inspe·

ção as Unidades. da nona

regj.ão militar, sediadas em

M(j.to Grosso.

vêa, Dr. Alfredo Russi e

seus suplentes Dr. ,Luiz
Henrique Batista, Pascoal
Lopes Martins e Alfredo
Odilon Ribas, represéntan.
tes da Secretaria da Fa.
zenda.

'

Na 'ocasião usou da pala·
vra o Dr, Roberto Waldyr
Sc�mfdt, saudando o Go·
vernador do Estado em no·

me das classes contribuin.
tes, Falaram também O Go·
vernador Celso Ramos, o

_qual ressaltou a estreita
COlaboração existente '. Bn·

tre o fisco 13 o contribuinte
e o Dr. Doin Vieira, agrade·
cendo, a presença do Go·
vernador e das autoridades.

CANAGÊ COTTA, produ·
tor e apresentador de "Vo·
'cê é o Juri", que po�' vários
mêses empolgou o estado
com os seus belos debates
em tôrno, dos . mais palpi·
tantes temas sociaiS, polí·
ticos, financeirps, religio·
::;os, científicos, esportivos,
em fim, de toctos' os ramos

da atividade humana, está

disposto' a devolver à radio·
fonia e 'aos ouvintes' esta
preciosa fonte de cultura e

emoção que representa' "Vo·
cê � o' Juri".

O antigo patrocinador do
programa (- Marmoraria

Inamar)' está empolgado

LISBÕA - O novo em·

,baixador Brasileiro em ·por·
tugal, sr. Vasco Leitão da

Cunha e senhora, serão ho·

menageados no próximo dia

31 no clube ginustico' Por·'
tuguês.

"Você tas do Estado irão preen
cher os' claros existentes

na policia lllotorisada da

Guanabara.
•

GENÉBRA - Será inicia·

do no próximo dia 23 em

Genebra a conferência das

r>Tações Unidas para o co·

mércio de desenvolvimento.

Comandante. do Batalhão Rodoviário
visita QG da ,Polícia

Esteve no Quartel Gene· nhecimento dos catari.len.
ral da Polícia Militar, em ses, êste ilustre 'comandante
visita de cordialidade, o vem de ser transferidó' para
Coronel .Floriano. Müller, o Rio de Janeiro, onde re.

Comandante do 2° Batalhão sidirá.

Rodoviário, sediado na pro· Acompanhava o CeI. MOl·

gressista ,cidade serranà de ler o Çapitão Moreira Leite,
Lajes, que deixou ao CeI. Éllvídio
O ilustre Coronel _Floria· ..

, Petters o convite -para com·

no Mqller aproveitou a oca· parecer' à festa, que será

sião para convidar o Coro·., oferecida, no 2° Batalhão
.

nel Comandante da Polícia Rodoviário, em Lajes, no

Militar para comparecer às dia 18 do corrent�, a_J Coro·

solenidades de transmissão nel' Floriano Müller, por
,de Comando naquela .Unida· ocasião de suas despedidas ..
de modelar do .Exército Na· Ao Coronel Müller o nos·

cionaI. sq agradecimento pela hon·

Aquêle bri-lhante oficial do rosa visita, desejando feliz

EN veio a esta Capital para êxito em seus novos em·

apresentar as suas despedi-
J

preendimentos na Cidade

das, pois, como já é tio co· Maravilhosa.

SÃO PAULO - Será inau·

gurado amanhã o Congres·
JOINVH:;LE, 14 (OE) Câmaras Júniors de Santa

so de medicina do Traba·

Será nesta cidade a, rIa, Catarina. lho. O certame reunirá

Convenção ;Estaduàl de Cã· A Cãma'ra Júnior local já membros de vários países.
mara,s Jtlnior. Praticiparão 'ü)iciou os preparativos para"

,.....,.�----_---'-------,,.-----:.,..---I-___ do importante ,conclave, re· husp(;jdar as, delegações pro· .

RIO _ Seguirá depois de

M
.'

d t" f'
.' presenÚmtes de todas as cedentes de t0do o ,Esta<;io. '

h- P' d
ais e rIO a cnanças �orrera!m .' I ��:�ãOa ��m:ovaern�ns ;ras��
vitimas de desastre ·de. onibus Favelados terão fábrica �:i:�cal;�:mvea�to ne�.�ci��Vid�

BOGOTÁ, 14 (OE) - As turo, havia' sàído de Ipas.to RIO 14 (OE) Os antigos favelados, re- externa do País. A delega-
autoridades calculam que capital do departamento .sidentes na Vila l(.enned/ poderao ter seus ção é chefiada pelo minis·

trintam crianças morreram meridional Marina pará Ipai .

tro da Fazenda, sr. Ney Gal·

quando um ônibus se preci· les, cidade do mesmo de. proprios negocioso O governo assinou decre- vão.

pitou por um abismo no ri_o ,partamento. ,to de financiamen't0 para. a, instalacão de Ja-
-

, o 'b'

Guait�.raa. o
veiculo perten·, ',-'" MEXICO - em alxa·

r,ente a� colégio Tomas Ar·
C briça de plastico, �ap?tos, oficinas .de 'apare- �

dor Fr-ances no México, de·

ereais: p�eços lhos eletricos. .'t.�
clarou q�e o seu pa�s apoí�.

mÍ!iimos vão ser
rá as Nações·Latino Amen-

. cànas �a' co�ferêncÚl, de c()·

eslabelecidos 5 Bilhões OBra a estrada do Café
.

,

mércio mundial e desenvol-

vimento que :'ie realizará em

Rio 14 (OE) O 'minis_tro da viação enviou Genebra.'

exposição de motivos ao presidente da repú- ATENAS _ Ainda não es.

bliéa, solicitando a abertura .de credito 'espe- tá acertada a data do casa·

cial de 5 bilhões de cruzeiros para a conclu- mentod dOd �i ,�onstantino
,

• -', o • Segun o a ""reCla com a

são da/s obras' de pavimen"tação da rodovia' pripcesa Ada Maria dl'1. Di·

BR/104. A estrada atenderá as zonas cafei- namar.ca. Em princ!pi.o fôra.

,

"

:;. .,' anunCIada qúe a boda ocor-

ras do Paraná. Até 1.965, deverão estar con- reria em janeiro no ptóxi·

'cluid-os os trechos Curitiba Ponta Gro�sa e
mo �n6, e posteriormente

" ant�clpada para ma�o ou se-

1Ll'_;_�!:i_t' � l'U.l anl:.tv:,xÍ"f ii",mbl,O. " ,

-- .......�'�..-- �-----'--- . ---- .-'-"-----'-..,.-...;...------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



------..:;:....----r.;;..-.:;...L·

�,�'l,,- 20 ,ao,os do -,bons, s"e·rviç'. pr"stados' g!l 'Cila Flor'e·stal, Banco de Desenvolvimento do Esta.
Emp.resâ Editôta "O,E"SlADO'",', li,,' u, r.,

,

, d d S 't C' teri S IA' Na Companhiá 'Florestal Nas suas' funções, como conceituada firma catarí- nal, Encontrou ainda tem. 'O e an a a a ri na ! �
Ruã Cói:í.sélfiéiro' Mafrá! '160 "de' Santa' 'éa;tarJ:na,' 'fnaus_"

-

prbêUfãé1ôl:·.' ê �efi6affêgàab fieftsê. 'po e õisÍH:lsfção pâra
'

parh� Assemblé I'a êerel UrdinérlaTelefone 3022 - Caixa Postal, 1�9 tria e Comércio de Madeí- dos embarques 'e serviços Iniciou-se, ja em 1928, na cipar intensamente da vida � , U,Enàereço Telegráfico 'ESTADO
ti

'

ras e Pesca, completa hoje externos, desde o' longínquo lirma M. Lepper & Cia.· social e esportista, Eleito,' .
'

Rubens �!R!!:��:a Ramos 20 anos 'de profícuo traba- 11 de abtil de 1944, quando Ltda., .de Joinvillé, no' co- por dilas \'êzes; pfesidenté·' São convocados os Senhores acionistsa a se
,GEREN'fE lho, ' o' Sr, Lauro Scholz detuou b primeiro ernbar- mércio, indústria e expor-

'

dt! Clube' 'Recreativo 6 tle \1�r(L1nítem em Assembléia Geral Ordiná!riá,Domingos Fernandes de Aquino Maia. que, ,no navio argentino tação de madeiras, acumu- janeiro, do Estreito, teve na' sede dêste Banco, à Pracz:a 15 de Novem,CHEFE DE REDAÇÃO De tradicional. família "Juan Travesso", para Raul lando, nesse espaço de .tem- brilhante atuação frenteAntônio 'Femando do Ámaral e Silva \
'

R Ltd "S' b
\ .

d R d Ilh' t C .

'Redator Secretário joinvillense, radicado todos Júlio May S.. a., o r. po, um imenso cabedal de àquela agremiação, promo- to, esquIna a ua os eus, nes a apl.
João FI":ilia'CI'S'co' v'.'�z', sepitiba êsses anos em nossa' cida- Lauro Scholz Maia vem se conhecimentos técnicos, que vendo um intenso' progra- I 'di 30 d t

'

9 (n \' . • ta ,no la'
,

e março correu e, as e
, ove)·'OATOUES" de, pode ser cofísiderado dedicando" com .c�rinho e o tornaram conhecido e es- ma de festividades, d\ ca- ,

Osvaldo Melo um florianopolítano de co-, espírito de iniciativa, a timado nos meios madeirei- ráter social, filantrópico, horas, com a seguintePedro Paula Machado ;.I
ração,

-

engrãntíecer" , 'o nome da ros dd Estado, Sempre in- é cultural. Com sua espôsa,\ PUBLlCtDADE '

, ---'I�_____ teressado em' se atualizar Sra. Amanda de OliveiraOsmar Antônio Schlindwein
S'ÉCitttÀlUO CtJ]\.IE�tCIAt nos, misteres de seu ofício, Maia, companheíra dedica-

Divino Mariot é dos poucos que conhece o da de todos os momentos, é
DEPTO. DÊ ÀSSíNATUR.4S sistema de secagem artif'í- sócio fundador do HOSi'ftalÍVlajor Virgílio Dias

cial de madeira, que apren- e Materhídada "Sagrada.
COr�A:BOH.,-\DORES deu de engenheiros ale- Família". Ainda no Estreito,

Prof. Barreiros Filho - Prof. Osvaldo R. Cabral mães, "especjalmente para foi sócio fundador do Ro-
- Prof. Paulo Lago - Prof. Fernanda .Bastos

tal fim convocados. tary Clube, onde desempe-Prof. Alcides Abreu c-> Prof. Othon �ama, nhou as funcões' de tesou-d'Eca - Dr. Milton Leite dá Costa - Dr. ,Rú-, ,"

d
'

-

. ,

M' TI" C'OIU ,hlr.aZer regsistramos O contrato e Foi chamado a colaborar reíro, vice-presidente, teu-'bens Costa - CeL Cid, G<;>i1Zaga -:- iajor :)..,-;<e. .r-- '

fonso Juvenal - Walter Laríge ,-.P:· Flávid A1b.e.r-
, casamento :da p_rendada e gentil srta. Francis

na Comissão ele Defesa da do sido eleito presidente do
to de Amorírn - Arnaldo S. Thiago - Doralécíd Economía Nacional, Serviço Conselho, para o período.

Soares - Prof. Osmar Pisant Lilian, filha do casal dr. Jader Silveira e Ani - do Pinho, onde elaborou o 1963/64,
,

• Cronistas Sociais '

Zury Machado - Lázaro Bartdlorrtêu ta Torrecillas Silveira, com o sr. Carios, Al- projeto para regulamenta-
EspOi'�es _

'

1" ção e classificação de rna-

Gilberto Nahas - Mattry Borges - Gílbertd berto de Araújo Gomes, .Hlho do' casal Cap. deiras de canela,
Paiva. Manoel Gomes e Elia de Araújo e Si.J.Va 00--, Há 20 anos, na firma on-

Artes Plásticas
de exerce suas. atividades,Jair FI"ancísco HalYlms - George A.lberto Peixe- ,I I +. t J d' t

'

'ri<-1mes, e eluen os ue es aque em nossa SOClcua- vem efetuando todos Osto - Thor Marbouces
'

/" Crônicas -' .,. de, onde gozam de sólidas e merecidas arm- embarques, 'principalmente
Silveira de Souza - El:s::m Nelson de Ubaldo

para portos estrangeiros,
- :1.aul Caldas Pilhe - .Márcílio Medeiros Fil�o . zàdes. sendo elemento imprescin-
_ J. J. Caldeira Bastos - Luiz Henrique da; SII· .

,

Por tão auspicioso evento "O ESTADO" dível, de reconhecida capa-
cidade e honestidade.'

'

envia aos distiútos noivos, bem como aos seus 'Dinâmico e empreende.
fámiliares respeitosos' cumprimentos., dor, sua atividade não ficou

limitada ao ân1'!Jito funGio·
\

·.À,"TÊNrl§;ctÚB'r\�'" Ola ,o
'

,

as

CELSO Mesas à-Venda na Relojoaria MüHeL

Amigo dos esportes, em

tôdas as .suas , modalidades,
é, suplente no Tribunal de

Justiça Desportiva, 'tendo
í·etJr�S(1).tàdo o, América Fu

tebol' Clube, de Joinvílle.s,
I

.i .íhto ",
à Federação Catarí-

,

nense de Desportos.
veira.

Ab Sr. Lauro Scholz Maia
e a seus farbiliares, bs éum· _

primentos e a homenagem
ele "O Estado",

PaDO ranla J'\'Iltsical

A r�p.S e Letras
Salim Miguel - Silveira de SOUZFl..
Se ClZil..

Menina JONE AZEVEDO, Arquivo da Assembléia Le
re· gisJ[ttiva' do Estado, casada.

,com o Professor Newton
más 'Vascehcellos com 1 fi-'

Pr�ddência Social
,,,,,. Carlos Britl)

Econnmia
Oswaldo Morjtz - Eqüi!'B :r�c, Gjênclas r:::coli�
mícas - lImar Carválno - Jacob Augu�tr-
MO'Jjen NácuL.

,

NdtIciás da Polícia Militar
Major téulmndo de Bastos Junior

Jnfnrl11ação AgTírnl:t
,

C01TI indizível alegria
gistramos na efeméríde ne

hOje ci decurso de mais um

aninho da inteligente me·

nina Ione Azeveçl.o; filhi·
nha diléta do nosso ilustJ;'e
amigo sr,' Antonio ,Azevedo
(Faté'co) e de sua exma. SoC!cas Vieiras; ,

espôsa d. Liberina Azeveçlo, !_:_ Dra, CelÍl�a Vieira Fera· '-..:.
elimentos pór ·demais co· ri, .Chef-e de Sessão do IPA· OSVALDQ MELO \
hli.ocidos na soc�edade Es· "SE; casada com O Citurgiãd

E: .. NÃO HOUVE NADA DE MAIS
treitente, onde gozam de (Ientista Dr. Hamilton Ferra·
sólidas e..m'er'eeidas 'ainiza· ri, com 3 fiLbos; _ Só medo. O terrivel medo, o maior inimi-
des, - Dra. ',Ondina Vieira

ar< do homem, criador de situações fantasmci-
};. Ioné e sêus dignos ge· ',Wandelli, Luhciofiár�a da As- bV

d dnitotes os' cumprimentos ,sehibléia Legislátiva, casada g6ticas e levando a maioria da humani a e

de O ESTADO,
,

C0l11 o Professor. Dr, Alvai:o 'a acorvarcÍar-se por, cois§ls insignificantes.Wantl�l!i Filho, com ,2 fi·
'f ' dlhos; e, O áhunciado comícib de re armas e

, -/I< ��ad,rií�co I Alii1a.:(�9 basé 'etetuoú-se á.JlOra I marcadat, com pmaAos 'que aqtú' mourejam é Dom VIeIra, '/ f"
.

fr
.,

d COlllcom ,satisfação_ qlie ,assina· E a Sociedade Florianopo- noite, belissima como 01 anu cla 9,
Iam, na çlata de hoje, o trans litana reunir-se·á na residê�. muita vibração, muito entusiasmo e sem que,curso do 40° aniversário de cia do venerando casal, a

'd rt b
- d dem públicafeliz consótoio d9 nosso mui Rua Crispim Mira, 89, nesta' tivesse aVI o pe ur açao a ar

.

'

Capital, para significativas côrrendo, normalmente o comicio que te'rml-
homenagens de apreço e, \,'" \ h

'

regosijo na
.
comemoração nau às vinte e dUas

'

oras em paz.,
cÍe suas BodaS de Safítá, le· E aindá por contrapezo, para fazer tre-
vando também c,ongnitula·' d

,; b edrosos QUe 80mer os pes a ca eça os m ,_,-ções merecidas aos dignos -

filhos e aos 16 netos, que nhavam CjU� O mundo viria abaixo, princi-
Dêste consó'reio o' veneran· nesta oportunidade estarão

palmente -os supert{éiõsos, O dia do comlClO
do casai possue os seguintes, compartilhando do intenso
filhos: jt{bilO de quantos prezam e caiu numa sexta-feira, dia 13 do mês.,

admiram ao nosso prezado E não houve 'nada, nada de nada. Até
conterrâneo Sr, BENTO À· '

f
. GUIDO VIEIRA e sua exma. 'O máu presé.gio perdeu o tabú. Tudo a avor.

esposa D, CfLINA DOIN O Brasil continuou e' a vida também.
VIEIRA, ...__

I
,

\
"

.,_i
E c medo foi fragorosaméiite verlCItlo

"
As nierecitias e inúmeras

hOmenagens rios associa· E·a supertição igualmente.
mos, formulando os melho·

Antes assim.res votos de' perenes felici·
dãdes com o nosso respeito-
[,O abraço de confraterniza

ção peLa significativá data

CJue hoje. tanto júbilo causa

[,OS que conhecem e admi·
ram ào Hustre e benquisto
casai e aos nobres descen·

lho;
.:_ Sr, Ondino Doin Vieira,

Fiscal da, Fazendá dêste Es·

tado, -cásado
-

coni. b, Inara

REI'li U::;U;";'r.>..:.YfES
Rep'Í'esen,tac:6Bs A. S, Lara L�fi<>. Rio (G'1) Rtt"
SenaduI' Danta 40 - 5" andl.\l'.
Sao Paulo - Rua Vitória 6§7 - �onj. 32

Belo nOl'jznnt(� - SIP - Rua dos Carijós, n"

t;5� - 2(1 ancl8L
I _

•
•

Agentes e cOl:'�'espondéntes em ,to�(lS os m�m�1- ,

pIoS ele S'mta Catarma - Anunmos,. med13n"e , 'I'contrato de acôrtlo rcim a tapf'la em VIgor. .

ASSINATURA ANUAL CR$ 4.00{1,00 - V�I;lA. II'.�nlT C;A Cr� 20,on
(."- (1,,'(,(,:;0 não se !'csnonsllbilhp pelo" (,'onceftOl'

, ,'t>l}lltÚln-. '11\)'" ar!i!Yo";,a;"simv;1os)'·
' ','

,

BÔOAS DE SAFIRA

fi CARTAZES da PUBLICIDADl-
EM ÓNIBUS/ ,...

prezado amigo e cQmparihei
rOs de longos an'os Sr. BEN·

TO ÀtÜJIDD VIEIRA cOm

a exma sra, CElJINA DOIN

VIEIRA, que a 'is' de márço
de 1924 ctlnstituiram ven,

tUl'OSO lar.
'

1°, andár

Fone 241,3
floríanopolís S. C.

- Dr, JÚli.o Doin Vieira,
médico residerlte nesta Ca.pi·
tal, casado com D, Djanir O·

liveiúl Vieira, cmn 4 filhos;
- Dr, Eugênio ;ooin Viei·

ra, exercendo as ,elev&das
funções de Secretário da Fa·

zenda dêste Estado, casado

Centrais Elefricas dê Santa
Catarina S. A. - CELESC

Assembléia Geral Exfraordinári9
Edital da Convocação

,Ficam convidados os senhores acioni:s

tas' da Centrais EÍetricas de Santa Ç}atarina
S. A. - CELESC -, para se reyPirerri em ��
sernbléia geral extraordinária que Se reau

zará ria, sede social, à rua frei Canedl. fi. 152)
nesta cidade de Florianópolis, às 10;00 ho

ras dó dia 20 de março 'de 1964, e d'elibeta�
, '

rem sôbre a seguinte. '

..��,�I
' " ,r...... '" .

."

I

éom a Dra. Angela Evangelis'
ta Vieira, com 4 filhos;
- Dr. Gilberto Doin Viei-

ra, Médico residente na Gua·

nabara., casadb com D. Mar·
li Ferreira. Vieira, com 2 fi·,

lhos;
,

,_ Dr, Luoza Doin Vieira

Vas�(jncellos, Diretora do

,�--_._---

VEND[� SE
Uma casa à rua Saldanha
Marinho; n° 44 (ce'1tro). Tra
tar à rUá Conselheiro Mafra
90, - NESTA.

dentes.

Ordem. do/dia
1. - Tomar conhecimento do Relatório

tia Diretoria, referente ao exercício de 1963,
bem como examinar, discutir - e deliberar ::t

respeito do P�recer do Conselho Fiscal, do
Balanço 'e das contas anuais dos Administra-
dores;

2.
-'

Proceder à eleição dos membros do
l

Conselho 'Fiscal e seus suplentesr.
3. - Proceder ii eleição de membros do

Conselho de Administração;
4. - Fixar a. remuneração da Diretoria,

dos membros do Conselho Fiscal e do Conse
lho de Administração;

,

5. - Outros assuntos de interêsse da so- '

ciedade.
Observa-se aos Senhores acionistas qUe

ficarão, suspensas as transferências dp açõés
nos dez (10) dias Que antecedem à' Assem-
bléia.

.

Floriau'ópolis,
\

11 de mátço de 1964
Alcid�s Abreu, Presidente
J. J. de Cupertino Medeirgs, 'niretor
José :pedro Gil, Diretor
Jacob A. Moojen Nácul. Diretor
lIo de São Plácido Brandão. Diretor

18-3-64

CAIXAS DE
DESCARGA

_jYt.11-'-' , ,

O certificado
atesta

a experiência
1-" comprova

\-.

o MAiS PERFEITO FUNCIONAMENTO
" EconOmia de água e facilidade de instalação
• Mecanismo totalmente inoxidável
• Funcionamento suave e· sil6ncioso
8 Es'téticas e funcionais,

ACOMPANHA CERTIFICADO' DE GARAN;rIA

Rua

REVÉNDEDORES AUTORIZADOS EM TODO BRASIL

$, A. rUBOS BRASILlT
Marconi, 131 . 7,° andar· TeL: 34-4127 . São Paulo
Rua XV de Novembro, 415 - Blumenau

','".

».
'�I

I:

R E S TAU R�A N T E

CON FEITAR.lA

LANCHES

Rua Trajano :-- '27 ,.:_ Fone 3125
Florianó 1 I

NOVO I:
ORDEM DO DIA

1. - Auinênto do capital sodal
2. -,

- Eleição para cargD vago na Dire-

toria
<) O tros ass'''n'tos de intel'ess.e· Sl)-0. -,-, U li

daI.
;Florianópolis, 9 de março de' 1964

� ,�

#,..c>!A·

JULIO iI. ZADROZNY, #.

,trDiretor - Presidente

HERMELINO LARGURA

,"�".to'.".
•. -'I;' HEINZ LIPPEn "'-�-y"-'1f.�"

Diretor de Operações �m�;.� J -,r ,

, ""_.,�j;iic,L.:1 i '�& 151'11 �;,

MEYER- 'S.A.
,.. ..� ...�.

..

PIZZARIA

BAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ORDEM DO DIA
"��f"" , Par? que possa haver uma revisão exata,

i certa, imparcial, serão necessárias as pre
senças' de BALALAÔS e IALORIXAS conhe
cedores profundos dos div�rsos rituais exis
tentes no País, bem como cada representante,

março .de cada ritual conheça algo dos outros rituais.

B
" Os.rituais a que nos referimos são todos

Almeida re'l-'
-

I
- 1

-

,

.

aque .es praticados nó Brasil dos quais procu
raremos nomear alguns; ALMA E ANGOLA,
BANTÚ, GÊGE, NAGÔ, JUREMA CATIM-

,
,

' ,

BO, CANDOMBLE', etc.

Nós acreditamos, que como querem al
guns autores, não se poderá deixar de lado

,
' ,

em absoluto, um ritual que perdura a milê-
nios, sópara que se diga,-no' futuro, UMBAN-·
DA BRASILEIRA, sim, porque se" conden
sarmos todos êsses rituais num só; o que a-

'contecerá, será, isto, nascerá a UMBANDA
BRASILEIRA, que irá diferir' da UMBANDA
UNIVERSAL, dizemos isso porque se o ritual
se chama NAGÔ, chamar-s;-à NAGÔ em to
do o lugar do mundo em que êle for pratica-
do com as normas ritualísticas vindas dos con
fins da AFRICA.

Portanto se quisermos codificar a UM
BANDA no Brasil, o primeiro passo" à nosso

ver, será a unificação de cada ritual, para de-
pois providenciar-se a unificação geral, isto

I

�

é, em todo o Brasil, e modelar cada ritual de

E D I TAL N. 5 persi, e não como querem êsses autores, con-

Pelo presente edital ficam intimado';' densar todos os rituais (COM TODAS AS

os proprietários do navio argentino "Ban- SUAS NORMAS RITUALíSTIC1\S, SEUf
-loche" para, no prazo de três (3) dias, a S!NCRETISMOS E TEOGONIAS) em un'

contar da data da publicação dêst2, apre- so, criado por êles,.'.e o mesn:o ser reconhec.i-

t ua de'fesa no processo por' contra-
do em todo o BraSIl comÓ ritual a ser usado

sen ar s -'
-

't d T
.

b d mandado instaurar nesta Alfândega em o �s os erre1ros de UMBANDA de nos-
an o. , 1'"

sa querIda Pátria ...
de Flonanopo IS, MEDI"'"AI IRl\

-

Alf. de Fpolis, 13 de março de 1964.
C

'" ",/(AO VMBANDISTA,
ROSALVO COSTA COELHO HEFE DE �ERR,EIROS! ,

Escr'vão
Sarava a Umbanda Universal

,17;_3..;6� 'FIorianópo is, 7 de março de 1964.

Entre os vários benefícios
que trouxe a implant -

d
.

dú t
.

" açao
a In us na automobilísti_

ca no Brasil conta-se a aber
tura ó;e ,novas frentes de
trabalho com reflexos díIre-
tos sõbre toda a coletivida
de do Pajs. Dando no'
•. va
Opoil'wr;l.l,da.de a milhares de
brasileiros, aquela indús
tria contribuia para melho
rar o padrão técnico de

n?�s.os ,trabalhadores, pro
pIcIa�do, também, ' salários
condignos. A fôHi.a de pa-

\
gamento .dos empregados
der uma só ,das 11 indús
trias a\1tomobUisticas, a

Volkswagen do Brasil foi,

em 1963, superior a 9 bí
lhões de cruzeiros. Apenas
no mês de janeiro daquêle
ano os pagamentos aos em

pregados da emprêsa atin..

giram a casa dos 560 mi-

(lhões de cruzeiros, e no pri
meiro mês do corrente ano,
já se elevaram a ·9G6 mi
Ih.ões de cruzeiros. O saíã-

,

rio médio naquela fábrica
de automóveis' que, em ja
neiro de 196:3, era de '5.0 mil
cruzeiros passou, no mes
mo pert0.4o dêste :;tnQ, pa
ra ,88 mi[ cruzeíros. :€ssa
'média salari.al 'ascendelJ.:te,
observada nesse setor .ín
Q,ustrffii, tem ipossjiGiHtado

------õRJEBASTilll MÓURA .

CIRURGIÃO·DE�TIS'fA
.

CLfNICA DIURNA E, NOTURl1A
Ex·DentIsta do Seminário Oarmííann Pio ::;:::.,( .de S, Paulo

Trata�ento Indólar pela Alt� ::iotação _.:. )"r,ótese
,HORA! 10: Das 8,30 à� 11.30 e das ),4 .às lI�'�or,as

, 2's 4's e o' FEIRAS ATru };C! 20'30�, �
aUA )':TUNES MACHADO. 7 �SQ, JOÃO PINTO

Curso Preparaíório Conttnente
'

CURSO ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

ARTIGO �1 (GINASIO EM UM' ANO
PREGINASIAL ADMISSÃO 'DURAN

TE O ANO
- Baseado nos mais modernos preces-

'

'sos pedagógicos.
- Dirigido pelo
- PR,OF. VICTOR I FERREIRA DO

SILVA
HORA:aiOS DIUHNOS e NOTURNOS
Faça- sua inscrição a Rua Dr. Fulvio

Aducci, antiga 24 de Maio, 748 - 10 andar
Fquinado com máquinas novas.

Usina de Açucar ADELAIDE S. A.
Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhores acionistas;

desta sociedade para a assembléia Geral Ex-'

traordinária, à realizar-se em sua séde "So

cial, sita na localidade de Pedra de �$.olaí·,
no município' de;Ifuota, no Estado a� 'Santa
Catarina, no dia oito 'de abril de 1964, 'às no
ve (9)' horas, para deliberarem sôbre a se-

, guinte.
\

'

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

2 _' Assuntos de interesse social.

Ilhota; Pedra de Amolar, 3 de
,

'

de 1964.
. Eduardo Lacerda de

nand
Cesar Bastos Gomes
Valério Gomes

Paulo Bastos Gomes

VENDE-SE
BeHssima área de terra com duas boas

casas. Tratar com o Sr. Pedro Dutra em Sa

co dos Limões (Fundos Vila Operária, anti-

gQ CAEIRA)

Paríicipeçêo
Valdemar Demaria e Sra.'

Júlio da Silva e Sra.

participam o noivado de seus filhos

JANETTE E JOSE'

FI�rianópolis
- Rio de Janeiro

7-3-1964

Por todo o Brasil ouve-se, comenta-se e

procura-se coaíficar a UMBANDA, isto é, u
nificar os rituais, procurar fazer, atravéz do

orgão máximo de cada região, com os chefes
de Terreiros CBabalaôs, Ialorixás, Caciques,
Pajés) etc .. ') tomem, de fato, consciência da

responsabilidade que vão assumir e que "FA

ÇAM SUAS CABEÇ�S", para evitar futu
ros atropelos..

Nós tivemos a oportunidade 'de ler vã- "-'----------------------------.--------�---.....

rias obras que, tratam deste assunto e, con-

,
n

��:d::�:r�:n���!ed�u;e:;e��:.�:�:r:�:lalS Bn;mai� G b�p� raças'para nO�SnJ criadon
do saber se teem conhecimerito, tanto' _prá- Os animais escolhidos, e Projeto Gado Leiteiro. ----�-�.

.

que devem chegar durante Conforme informações "'P,RAIA DA. a �DÇRE"tico como teórico. êste semestre, são destinados prestadas 'pelos técnícos
'

'I ,J ,,,W�L',
"

áo melhoramento do rebanho João Demaria Cavallazzt e A CHUhRASriARIA' r-!A PRAIA., 'DA JpRER"It'
Moahir Thomé de Oliveira, FUNCIONANDO PIÀRIAMENTE. i\TE�DENDO ASSIM 1

as eleições foram realiza- ,TODAS ,AS �ESSÔAS QUE PARA LA SE ,DIIPGIREM

das em animais das raças EXCETO AS SEGUNDAS FEIEM;,

[ersey e holandês, que pos

suiem tradição já muito

stgníricarite para, os criado

res produtores de leíts em

nosso Estado

aumentar a capacidade aqui
sítíva de milhares de traba
lhadores brasileiros que en-

contraram, nas fábricas de

auto-veículos.

,ESCOLA DE MECANICA
altamente qualificados mi-

Cursos de 'especialização nistram os 'cursos de R.,e
e treinamentos, ministrados paras Leves em Ge:ral,
na própria indústria, têm Câmbio, Carroçaria" Meca

contribuido sensivelmente nica Adiantada, Re,cepcio-
para melhorar o padrão de nista, Chefe de Oiflcina, Oe
assistência técnica à frota rente de Oficina e Aponta
brasíteíra de veículos. Uma dores. A Escola de 1,V1.ec.a:ni
das mais modernas e' aper- ca da Volkwagen .do B,r.a,sil

í:eiçoadas . escolas de me- possue dez salas de instru
cantca da América Latina 'cão, um auditório ,e uma

está em pleno funcionamen-, sala de projeção com equí
to na Seção de Treinamen- pamento especial destinado
to do pessoal para Reven- às demonstrações prãtícas.
dedores da Volkswag.en do
Brasil. Mais de três mil

pessõas já receberam diplo
mas daqueíe escola, após a

'

realização de cursos com

duração de cinco dias, em

quatro, estágios de preparo
intensivo. Mais de dois mil ,

diplomados retornaram

àquela seção de treinamen

to para aprofundarem, apri
morarem. e ampliarem seus

conhecimentos em, outras,
especializações, Instrutores,

Se�e Social ,

.

, '.,
salão de festas
bar'
res.aurante

boite

salão de jogos
salão para , reuniões

femininas
salão de, leitura

t
••,,,'

cancha

canchas .de

(,/,;..:.. ):" ,

"
.

cancha de

cinema
, conferências

auditório'
,

�ssembléia�
debat=
teatrr

i'prr::>('0 com bar pano-

, :,Galpãb para

leiteiro, conforme o Plano de

'Trabalho da Autarquia UBL

do Projeto Gado Leiteiro.

cionar gado leiteiro, destina
do a ser comprado pelo Go

vêrno de Santa Catarina, es

tiveram DO Rio Grande do

Sul e no Uruguay, técnicos

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

-, ..

Universidade de Se,nfa Catarina
Divisão de'Material

C h' C b 'f
' EDITAL N. 20/64.

ompan la ar om ere o Diretor da Divisão de, Material

"São Marcos'" S. A. Universidade, de, Santa Catarina,
mente autorizado pelo Magnífico Reitor, faL'

Edital de Convocação ciente. aos interessados que se acha aberta

ASSEMBLÉIA GERAL Concorrência - Pública, aprazada para

EXTRAORDINÁRIA 14,00 horas -do dia 26 de março de

(la: Convocação) pará' aquisição de material cirúrgico; apa- �
São convidados os.Srs. acionistas a com-' rêlhos, artigos de copa e cozinha, Ierramen-

. parecer à séde social, à rua, Tiradentes n? 75: tas, consumo, e de construção, destinados d

no dia 28 de março de 1964, às 14�horas, ,;1 , Faculdade de, Odontologia .desta Universida

fim de, reunidos em assembléia geral extra- .de.
ordinária, deliberarem sôbre: " 'Espe�,ific�ções poderão se� obtidas na

ASSUNTOS DE INTER.ÊSSE SOCIAh' Divisão de,M�terial, nos dias úteis, no ho-'

Criciúma, 13 de março de 196�, rário d�s:,13,;:OO;;às l7,OO horas
, .'

JOSOÊ FOHTKAMP
DIRETOR

f·
,

Dr. Dino Górini
Diretor-Presidente ',' 15-3�64

" '

TURfE 'CROSS, CORTE POJrh .(1070)
, (o melhor frango de corte "do Brasil)

• Mais pêso em menos tempo .,Melhor conY�,rsão
,,'. Melhor: sobrevivência • Melhor' conformação

,
' ,

PRODUTOR, AUTORIZADO " . '

,

•
CONCÓRDIA, stA '""":'0 • Co."�'o C""'.'k> • SAJ)" • C. ',,'o',11{'. ��

As matrizes para produção do Tnree Cross Corte Parks ..GB· (1070J
, foram' adquiridas na'Grania Branca - Parks. C. P. 5078 .. Rio de Janeiro ..GB.

Instale..em sua Granja o melhor material avícola do Brssil. Co

medouro mecânico automático Casp' Matie. lncub�doras' Chick
Master-Brasítia, Comedouros. Bebedouros. Baterias. Campânulas.

G R ÁTIS: solicite catálogo ilustrado com dados técnicos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CLUBE DOZE DE AGOSTO DOMINGO DE PA�CÔA
- .

nicia atividades H. biblioteca volante-
do .oep�rtamenle. de ,Cultura . .."."

Criada com a finalidade de. ríor, material bíblogrãfico a te, o Departamento de Cul- . devera vísítar outras regioes

tualizado, a Bibliteca Volan- tura, inicia agora as suas a- de Satna Catarina, dando

_---------�__;'------';_
..

__...;.,.-:....'_ tividades, percorrendo o cumprimento ao plano esta-

Estado. belecído pela direção dêste.
A Diretora de Cultura,' orgão que é o de leva-la ao

Emiliana Cardoso' da
- SÍlva, / 'maior número possível, de

ídeauízadora do sistema de -munícípíos catarínenses, nes

Biblioteca Volante, deterrní- te ano 'de 1964.

financiamentos lndusírleis
Elaboração de projetos econômicos e

preenchimento de questionários para 'im-.

Iantação ou ampliação de' indústrias de 3-

côrdo ,com as, exigências dos estabelecimen
tos financiadores;

EDWARD NAVARRO
r
Economista

C. H E. P. - 683
Res. Hercílio Luz s/n - Ed.

pto. 10.z - Fone 37�8
Esther

nau que o primeiro municí-
pio a ser visitado por esta. ,\ 'i .' ..

unidade, deverá ser o de Cu- :�u�IOTI.[I�S o'ritibanos, acompanhando a U'
Biblioteca a .realização do Icurso do CAPRU, que ali.
instalar-se-á na próxima se- .•

. gunda-feira.
A Bibliotéca Volante, com

cêrca de 800 'volumes, perrna
necerá a disposição' do ma

gistério e interessados, não

só de Curitibanos, corno tam
bém 'dos munícípíos vizi

nhos, durante três semanas.

Iniciativa do
.

alto séntido
aducativo e cultural, a Bi
bliotéca Volante abre novas

perspectivas para o profes
sorado e estudantes do In

terior, que raramente podem
ter ao seu alcance aqueles'
livros necessários para o

bom desempenho das duas

atividades.
"

Depois de Curttíbanos, a

Biblioteca Volante elo De-

�uitG embora 0.< ;nen;crt's' d'
P·gueirl.'n ...·e tenhillu }f'''t!Jq.tlo ir

terelsc por alg"rtns jo�a(lor{'!: dH

f'quipe suplcnj e do Hut!1 f,·€!'�) dI'

Rio 'de Janeíro-; -a verdade. é

que' até' agora não s �".u�r('h

zuu qualq/ler

'. ,

passando as notíc;'F{ t!e C(HIVt;

sacõ-s.

x .'\.'-"

'0 .atacant(" Lornahi cr ; 'l'tU"'lmIJ'
. t'e d, fend("n�1I (i ü·lí!,I{r>Jf.f: fal.te
do ao repurt�r tev. a <jop1't.",
elude .de i.nforjn�rr .�Ite ;1 {l1rt·h'

ria- do clu he' al'm<'nttl. 'g.rnnd('�
e.\·])/rilllças llal"a, a ,·L:I!:;:-:.!I !(';J��i. J

em sua chav»;

partatamento de Cultura,
êlssim }.(,r+ir para a IIi�a . m hl1.,

Cu d" tltlllO.

,
'

Banco de Desenvolvimento do Esta
.do de Santa Catarina S. A.

. Assembléie Geral Extraordinária
Sta. Catarina S A, para se -reunirem em As· /

do Banco de. L)esenvolvimé�to do Estado de
Santa Catarina S, A. para se reuniem em A'i;J'
sembléia Geral Extraordinária, no odia 30 de
março-de 1�64, às 10 (dez' horas, na''Séde ,do'
Banco, à Praça 15 de- Novembro, esquina 'dâ
,R!lR dos Ilhél}���rra deliberarem sôbre a se-

�

t �(""'� � '. ' .

'guln ,e
'

tO, ':' ., " ,,<.._ t:'"
-

•

���
.

.

-,... ,� .. , ......

SMA CAPACIDADE, MAIOR ESPAÇO
Introduzindo a trigésima sexta modifica-·
feita do Volksvagen, desde o inicio de
produção 'no País, em 1959, a Volksva-
do Brasil aumentou de 30% a capacidade
porta-malas do Sedan de sua' fabricação.
ovo desenho do tanque de gasolina do Se
VW (foto de baixo) permitiu melhor

oveitamento do espaço útil destinado à .

gagens, tendo sido introduzido nC8 m�dé-
produzidos 'a partir de hns' de janeiro do

o em curso por aquela indústria ,1(' veícu-
'.
A capacidade do tanque de gasolina an

iormente usado, de 40 litros (foto supe- ,

rior) não foi alterada.

Ordem do dia

1. - Reforma, dos Estatutos Sociais;
2. - Outros assuntos áe interêsse da

.ciedade
-,

so� �

.

Observa-se aos Senhores acionistas que
as transferências de .acões ficam: susnensas
nos dez-f Iü ) dias que antecedem à realização
da assembleia.

Florianópolis, 11 de março de ÜJ64
Alcides Abreu, Presidente .

J. J. de' Cupertino Medeiros, Diretor
José Pedro Gil, Diretor
Jacob A.: Moojen' Nácul, Di�etor
no de São Plábdo Brandão, Diretor

.

18-3-64'"

FESTA INFANTIL DANCA DJ F R E V O
, , '

.. 'I �

O. aumento crescente do

custo' de vida tem obrigado
salários e vencimentos em

f959 e 1963 que é o seguinte:
1959 1963·à elevação dos' salários .e ven

ciment�s 'do ft.mciomtlismo Opera rio braçal 1

.

4.500,00 35.000,00

cíal)
4.800,00
Chefe de Secção
g.QOO,OO
Chefe de. Serviço.

Para se ter idéia do impac
to desse aumento na despe
I;)a .

com o operariado e fun
.

cíonalísmo municipais. da

mos, a seguir, a relação dosmunicipal.
Contínuo (do Quadro)
.4,600,90 27,20,Q,90 Dir,e�or
,Escrituraria (Carerira cIni-. 14.000,00

r.

'/

;

"

'(tNE�.f
,CARJAZtJ
CFNTR( )

São José' Séde: - Rua Conselheiro Mafra, 175

DO'DIA 'SINDICATO DOS ARRUMADORES
D� FLORIANO'POUS

'.;- \

Glenn Ford

Donald O'Cener

- em-

áS,':10 hs, - MATINADA
Censura; até 5 anos

CERTA CASA DE CHA EM
KYOTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO "
". <';-;_'

. . 'uLbs;r.M'1
ASSEMBLEIA GERAL ORDiNAltlA �"

,:.-:�n Leal
Pelo presente edital ficam convocados todos: Os -Asse

dados em pleno g02íO de seus. direitos síndicais, pàFa se

reunirem em Assembíéía Geral Ordinária no próxÍi'llQ 'dia'
28 do corrente às 8 horas na séde dêste Sindicato, .p!:'l�� to

marem conhecimento e deliberarem sôbre a: seguinte

ás ·:�)/f1 :_ ,3 3/4 - 7 e 9 hs.
.�

,"�

�:
Cinemascope - Tecnicolor
Censura até 5 anos

,1gh'h ,wayn�
.

';�;;Jíiri:ies: 'Stewart

�jr-.,m -

O °lHOMEM QUE M.(\TOu O". '

..

FASCINORA
-

Roxy
ás 2 - 5 e 8 hs.

', ,

'I�� .
John Wayne
Jamés Stewart ORDEM DO DIA

Censura:
/ ',o .

- em - I" - Relatório a ser apresentado pelo Sr. Presiderite do
Sindicato, que constam os recursos dos principais aconteci
mentos do an9 de 1963 Balanço Financeiro do exercícío: Ba-

. lanço Patrimonial Comparado e uma Demonstração' da A

plicação do Imposto Sindical, tudo em conformidade com

(j Art. 551 da C.L.T. combinado com o Art. 14 da fartaria
Ministerial 'n. 884 de 5-12-1942.

.

2" - Parecer do CÚNSELHO' FISCAL sôbre as contas
do exercícío anterior; De acôrdo com a 'alínea "B" do Art.
524 da 'C.L.T as deliberações sôbre a tomada e aprovação
de contas. da Diretoria serão por 'escrutínio secréto.

3° - JULGAIVIENTO E APROVAÇÃO DA. PROPOSTA·
ORÇ�ENTA'RIA PARA o EXERCICIO DE 1965.

No caso qe não haver número legal para o funciona
mento da Assembléia ·ora convocada, fica marcada urna 'se

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

qualquer número de Associados presentes.

Ritz
ás 2 - � - 7 - 9' hs.

O HÇ>MEM QUE MATOU O

FAsCINORA
\

Censura:-'-----_._---....:.-
.. _.-._--_._,_"-'----'-�-

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

ôAIP)

CAMINHÃO INTERNÁTIONAL
tão bra;ileiro
quanto Brosilic l NOS TEMOS (lrl;;

ás -. 4 7 e 9 hs.

A PECA
�.

Kím Novak
William Holden

-em -

FE'RIAS DE AMOR

Cinemascope --: TecIlicolor
Censura até lO anoS

Demostenes 'Tzelikis � Presidente �
.

tle que você precisaI
o •

•

•
t�a qualidQde de revendédores auto-'
'ri:z;ados, podemo? resol\;'éu seu pro-'
blema sem demor.a." Efn"-'nç,sso estoque
./ocê encontrar.á - '{of\l çerteza. - a

peça ou ó acessório que procura, a

preço de 1:abel'a, gen"Urnos', testad�s
em laboratório, g9rol'\tJ�os pela mar-
ca -IH. E, no coso de qualquer con

sulfa sôbre o seu International, tere
mos o máxill'lo prazer em atendê-Ic..

�\ ;áeUIO
ás 2 1/2 e 5 1/2 hs.

rt{UT'EJA spu.ç

OLHOS
..

. SEM LEI E SEM ALMA.

USE' óculos
hem odQptadosCensura até 10 anos

ás 8 hs.
\

'

Marlon' Brando

-em -

.

I"

SINI>ICATO DE LADRÕES

Censura: até 18 anos
alendemos com exotldão .

sua receito de óculos
. o'' ,

�epresentante'l{)I ,esta cidade
G. �O()A8'

COMER(:IO E

REPRESENTAÇOES
FUL',TO ADU�CI 'lZl ...;

ESTR'*.TO
lJ�. terço a V,i. � .•. ft ren,

em
.

12 pre8�a • ,1Iroo·' -,' .•

ex,
.

J�fi'
ás 2 e 8 hs.

ÓTICA ESPEClAUZAD,�

MODE-RNO lABORATÓ�;�j
.'

. 'Í'yrone. power
Kim Novak

1
I '

MELODIA' IMORTÀ.L

- Technicolor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



M
• • •

Nolicia'S ,de Rio·do Sul
correspondente

.

CYZAl\tIA

E� dias da semana finda,
em palestra com o Chefe' do
,Exeéutlvo Municipal, o nos-
so }lrellado amigo Vítórío
eOl'uerolli, tivemos conhe
cimento' das ínaugurações
programadas .que assinala
rao a passag-em do "Dia do
Nosso Município" em '1964.

NUl11a ideia das mais
I
fe

lizes, o Prefeito Fornerolli
vem de encaminhar. convites
a todos os ex-Prefeitos par;"
uma - reunião festiva em re

gosijo ao grato evento, ten-

• condignamente cume-
r. .

-

"o o 15 de AIJl'll em lho
orll'" .

sul, Data do 33° aniver-
o, lia insiahtçdIJ de I1<)S'
'rIo
"'unícípio.

!O ]" . -

llOluenagells serão presta

as a todos
os ex..Prefeitos -

d
parroso versus Se\eçii�
Biosulense.

. -----._------------ --'�----------

���------�- -- ----

�

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

Çomunicamos aos senhores associados

�o clube de Caça, Pesca e Tiro
-. "Couto de

agalhães", .
que a

_

reunião do conselho de

�berativo de 5. do corrente mês, foram a

prÚvadas as seguintes contribuições t jóia a

partir de 1-4-1964. .

do confirmado suas' presen
ças Eugênio D. Schneider, o

1 ° Prefeito de nossa terra e

Paulo Cordeiro, ambos lem

brados por sua gestões pro
fícuas, Estamos incumbidos

de convidar os demais
'titulares de 'nossa Prefeitu

ra, os não menos dinâmicos'
Wenceslau Borini, Vitor

Buhr, Waldemar Bornhau

sen, Helmuth Baumgerten,
Raymundo May Sobrinho.

Todos terão ensejo de recor
dar passagens históricas dos .

33 anos de .emancipação po

lítica, econõmica e adminis

trativa do município Capital
do Alto Vale do Itajaí. Na o

casião, serão reverenciadas
as' memórias dos saudosos

.

Matehus Conceição, Fernan

dó Ferreira de Me,1o e Ro

berto Machado. Temos cer

teza de que' todos os convi
dados estarão rriaís uma,' vez
demonstrando seu acer-dra
do amor a êste torrrão sa

grado e abençoado por Deus.
Atendendo solicitação do

Prefeito Fornerolli, estive-

mos recentemente em Itajaí;
onde, através dó valoroso

'.' . . . . . . .. Cr$ . 500,00 ,
:riosulense Ernesto' Zarhng,

A DIRETORIA 'f' destacado industrial e íncan-

.

f
sável Presidente do Clube

.....--------------..----,--.. Náutico Almirante Barroso,
� .

Jóia de Cr$' 5.000,0.0 para .. Cr$30.000,OO
Mensa.lidades

em reflexão e sabedorta . já
por WALTER LANGE. não tem forças para aplicar

N° 336 o que sabe.
o Centenário de

Lauro Müller:' Há, aproxí-, Você sabia que.. . Os
madamente, 48 anos . pas- . maiores rios do mundo são

sados assisti ao batismo de o Amazonas, o Mississipi
uma embarcação do Clube o Nilo?
Nautico Francisco Martí- O invento r do piano foi

nellí, de nome Irara, se não Bartolomeu Crístofort?
me falha a memória, reali- A maior estátua de bron

zado nos salões do antigo ze é a de Pedro, o. Grande!
Clube Concórdia, (no pré- na' Rússia?
dia onde hoje funciona a A cidade mais alta que se

Rádio Diário da Manhã). conhece é La Paz, capital da
Paranínfou o áto Lauro Bolívia?

MUller e, na oportunidade" O inventor da fotografia

(ronunciou um discurso que
.

fo� Nicephore Nié�ce:. .

iniciou com --as � Sl'!guinte'S'"'- -O inventor da maquina de

palavras': "A. mocidade ou escrever foi o brasileiro

se diverte com coisas úteis Padre Azevedo?

ou se perverte com coisas

inúteis. , ." Era, eu, naque

, Ia época, um "jovern" en

tusíasta pelo esporte e

'aquelas palavras de Lauro

�uller calaram profunda·
�ente no meu" espírito. Nun·
ca as esqueci!.

"Onde' foi que você ar

ranjou êsse ôlho inchado?�
"Você não se lembra d�
viúva que nos

. apresenta
ram ontem a noite?" "Sim,
mas que tem ela com isso?"

"Não era viúva ... "

.

Um jornal americano já
havia editadõ a notícia da

execução do chefe dos gano

gsters', Mac Peerson, quan·
do souberam ter sido êle

perdoado. O redator-chefe
conseguiu uma saida: Man

dou inse'rir na primeira pa

gina da respectiva edição o

seguinte: "Perdão ao gano
gster. Mac Peerson! Leiam

. na página 4 o 'que lhe ,foi

poupado com o indultO."

Em' 1950, no Congresso .

Internationa1 de Gêmeos

Idênticos, .
realizado em

,

Saint-L0uis, Elvin e Melvin

Damier, dois gêmeos idên

ticos conheceram, Marga
,�eth e Elizabeth Finch,

t�mbém duas gêmeas idên

ticas_ e, dois anos depoi$,
casaram. Osos quatro se

m�ridtls eram agricultores e

residiam em casas v,izinhas"

em Lena, Estado de Illinois.

Cada'
-

par
.

teve primeiro
umt1 filha e depois llm fi

lho. Agora, 13. anos após, se

divorciaram. Elas . alegam

que. êles se pareciaJll enor

memente na maneira de

lhes dar "bofetões"! Um

desacôrdo sôbre os 1:>ens
de ambas as famílias atra

zou um pouco a decisão 'ju
dicial . de aceitar a separa

ção dos gêmeos, o que1 �go
ra acaba' de ser reso.vIdo,

,Não são só as guerras e

. 'a� revoluções que matam e

Ífl).ltilisam as crianças, mas

também'o programa da mo

derna técnica as fazem' fi

�ar doentes. É sabido, por

exemplo, que hoje o go

verno americano sustente

�.233 membros e funcio-

nários da armada aérea,

invalidos como consequên
cia do barulho. Éles perde·
ram a' audição trabalhando
em campos de pouso de

aviões a játo. O governo
gasta anualmente a impor

, ância de 40 milhões de

:':truzeiros com o seu susten-

;to.
i.'l"

.,_ A Senhora Dorotéia' en-
contra um conhecido e �he
diz: "Está vendo o

.

'meu

ch;:,péu novo? Todos dizem

que êle me rejuvenesceu
uns 10 anos." Éle: "E que

idade tem a Senhora?" D.

Dorotéia: "Tenho 30 anos."

;1!:le: ."Não; qual a sua ida

de sem o chapéu?" (Ainda
filstá aguardandO a respos

tapo

No jardim zoológico:
. Ri

cardo se encontrava perto

da jaula dos macacos. Ao

I'eu lado uma l:!ela . �oura.
Éle procura entabula_:. um�
conversa: "Macacos san anI'

mais bonitos, não. acha Se-,

'l1horita?" "Sim, responde a

) moça, "mas só aqueles que
.

estão atrás do g!adil."
.

O guarda-livro a um dos

colegas: "Como é. que, e�,
vou 'informar '�M) nosSO dl

retor, com o devido cuida

do, que, o tesoureiro fugiu

com o cofre?" ,O out.ro:

"Chame o Conrado pal:� fa

é
zer "a comunicaç.ão,· êle

gago!".

conseguimos acertar as con

dições para uma exibição
.

do Barroso em nossa cida

de, no. 15 de alirü do corren

"te ano. Podemos garantir
aos leitores que todas as
novas aquisições do Barro

so estarão em Rio do 'Sul
'

'enfrentando a Seleção Rio

sulense de Futebol e entre

os novos valores barrosistas,
destacamos Bequinha, Sala

tiel, Rodrigues, Paulista e

'Outros. Deverão acompanhar
a embaixada do simpático
"verde e branco" itajaiense,
como convidados especiais
do Prefeito Fornerolli, os

srs. Edmundo Kienast (ex,

colega nosso e do. nosso a: .

tual Prefeito quando traba
Ihavamos na Cobrasil, em

Laguna): Ernani Palumbo

(grande amigo é' giáni:iI:�- co
laborador do progresso 'de
Rio do Sul) e Manoel Viei

ra, o Pequeno Gigante de

esportes da Rádio Clube de

Itajaí e que por 12 anos re

sidiu em Rio do Sul e des

de longa data tornou-se cre

dor da estima e amizade dos

riosulenses) .

Estivemos. também na

Praia de' Cambopiú, o·mais
novo município de Sta. Ca

tarina, onde a quasi totali

daçle dos riosulenses que alí

resi.dem desde já preparam
lotações para visitar Rio do

. Sul. quando O' 33° aniversá·

rio do· município encravado
no coração de Santa Catari
na.

Desde que aqui chegamos,
com todos os Prefeitos' que
antecederam Vitório Forpero
li, emprestamos o nosso a

pôio e a nossa colaboração
nas comemorações da his�ó

ria data, pois acima de tudo

o que mais nos interessa é

o progresso e a grandeza de

Rio do Sul. Para 1964 serão

convidados, também, Prefei

tos de diversos municípios
do Alto Vale bem como do

próprio Vale do Itajaí.
VISITE RIO DO SUL NO·

PROXIMO 15 DE ABRIL já
é um "slong" dos mais ado

tados nesta região, uma vez·

�
� 1;9
&� MAIS PPFEITA 00 BRASIL

Nada. de·
REBITE$

Exija em' seu ca.rro

Lona de freios COLADo\S
_ 60% mais no sproveita·

.

menta das Lonas.

oue todos que aqtq QhEl�a·
ram ter a oportunidade' de
constatar, "in-loco", o 'gr�
de deseov6ívimento de nos

sa terra.

Dentro de mais alguns
dias divulgaremos o progra
ma oomp'eto das restívída
des que serão programadas
pelo operoso Prefeitó Vitó
rio Forherolli erri regosijo
':l.f' próximo 15 de abril, . do

cual destacamos Missa Fes

Úva na nossa suntuosa Igre
ja Matriz de São João Ba

tista (o Mártir Contra a- Jo

gatína) e Culto Evallgélico
na- Igreja da' ComullidaQe
Evailgélica ríosulense.

'

Terminamos est.as linhas

concitando os leitores _' a vi

sitar Rio do Sul quando da

passagem do '33° aníversãrío,
de Rio do Sul, quando mais

00 que nunca recordaremos '

(; histórico 15 de abril de '
..

1931, quando EugêniO D.

Schneider; jovem e idealista,
assumia, as elevadas e es

pínhosas funções de Prefei·

'to, cargo que soube honrar,

e que teve seguidores sem

pre operosos 'até o atual Pre
feito' Vitória

..

Fornerolli.

---,-:'--

Campanha
de Contrôle e

"

". �.

, Irradicaçêo
da Malária

SETOR' SÀNTA CATARI�a
t..... ·

EDITAL

CONCORRENCIA ADMINIS·
TRATIVA N. ,1/64

--.

A Campar..ha de Contrôle
e Erradicação da Malária,
torna público que se

.

acha
aberta Concorrência . Adtni

nistrativa, com encerrarnen
to às 15 horas do dia 19' de

março de 1964,
cimento de materíal de ex

pec!.ie_qte. e. c__onS_hl.Jl!O, conter, _

me discriminação a�� :
1 - 7.000 (sete mil) litrós �
gasolina, . flvulsa; , ,

2 - 10 (dez) tambores de

querosene ..

. Mais .informações serão
prestadas à Rua Artista :Bit·
tencourt, 36 no" horário' qe
8,31:) às 12,01:) horas e de '11,ÓQ
às 18,30 horas, nos dias úi,ets
excluídos os sábados;, ':: ' ".
CONDIÇÕES: '.

'

J

1 - As propostas em:3, vias,
. deverão vir contidas em en:

r..
'

"

velope lacrado, com 'o subs-
crito CEM - Concorrência
Administrativa n°· I - Data:

19/3/64, - Rua Artista
..
Bit.. .

tencourt, 36 ..
2 - Não deverã.o ap�e,senhtr
emendas ou rasuras.

.

3 - Não deverão fazeio re_fe
rência'às prop6stas de .ou

,tros ·concorrentes.
4 -' Não deverão cotar pre·
ços para matrriais .difer�n.
tes dos especifIcados sob peó
na de não ser considehida.
5 - Prazo de entrega' do'ma
terial: ia dias.'

,

6 - Prazo de' validade para
efeito' do pedido: 30. dias a

contar da data da abettuí-à.
7 - Local de-fentrega do ma.

terial: Rua Max Schrann
Js/n Barreiros.

_

8 - Forma de pagamento:
a vista, mediante' compro
vante da entrega: do mate-

rial. "r --,.

9 - Descontos' e' aCl'éscimos
devidos a impóstqs;. se:t:ão
considerados para' ;efeito. de
julgamento; todos ..

'

os· qes.
,contos e acrescimos que
vierem a incidir, .sôbre a;

compra.
10 - Julgamento: Satisfeitas
as especificações

-

acima, se�
rá vencedora a �irma que a

presentar. os )lle�C?res pre·

ços. Em caso,de _iguidade de

preços serão
' considerados

os prazos de e�trêga. 'Em
caso de' nova i!híaldade se·

re procedido a' um ',sorteio
ou a' diVisão r eqüitativa da'
encomenda, caso ('haja co'n
cordância unãriirf.lE� dos vEin·
cedores.· ') ,- -

11 - Será recusada" 'qt1al�
quer"proposta qUé,não estio
ver de acôrdo�com ,as espe·
cificações acima ·indicadas..

-,

O que Coelho Neto pensa U
A lhl·ce. tem isto: ma

da velhice: A velhice é a ve
com

da I·nfa-ncia. ""'õsca velha passeia
caricatura ",.

re
Por UIna f;lha pela. careca ,-

.

As noit-es s'ão dGgrauS t

d b t
'onde a mocidade sobe e a luzente. do dono 0 o e·

velhice desce_ _ _A mocida- quim e observa: C?ffiO o

,'.,
.

_ t
..

pó passa e as COIsa;; � .

�?e e um no que corre sem er,n
d

.

U' tinha à tiJa
.

_. acude 'dam! Quan o e
. 'C

p.re; a velhJce e um ,

c' -'_.' , ,_." q'U;'.e.ra'·uro�,ma- Ruà S,ant0s Saraiva, 453.
t Q\:t?11

" ''idade 1S"0 a �" .. ,.,'." , .

.

agu�s Mar as, - '-.;" -?,,' "
,

. ;". ;"reCist;' EST.RE�TO,

��,�it�,.;J���ii�.,��� t::ga1l PQbr!� c��, ;.,:_"�:,\ ��\-:�_.

CASA DOS FREIOS
.. ,

\ Florianópolis, 'Íl. de'mar
ço de 1964 .- I ,.

Dr, José 'ta'sso Air�s' dI'
"�j J.. .

,Alencar, Chefe.,SulJstitutO do

SetQ�, _.,,_.'_ ·�?�f'. ,.,.;,:;l, .','
.�

N'JUl-CU .foi.
.

tlTlo fâ.!i,l
{uí(luirir O

.
con/ôrto Probel! e

r

,
,\;. ,.�

.)

Voe� co.m.pr�

qualquer
produto

,
,

I,
'"

COLCHOES DE MOLAS'
DIVINO

Suntuoslssirno
o máximo en, conforto.
Re'Jestimento 1l'?<1lto.
4 alças I?lastlca:...
Garantido por 12 anos.
Super Luxo ".

.'
�

Revestido com finissirno
tecido "J"cquard' bordado
er;-' relevo.
Gar.Jnhdo por 10' anos.>

U1Iraíi0x

�::t�ê,j�:J��:;�E. �

!

1
v

•

.... (

,�' .

/.

��.---���-:------ -I
·

13ÓN�U�;'b .cORONADC I
·

'�,Jr;�� hou,;e um conjunto
I

pe:;�óY,er� dsjórmlca que, �I
. P\!lde'Ss� 'dar tanto enca nto

I€i v beleza.' 3 sua 5a.h de

· 'r�fe..içõeslResisten[e! Não
,1;hancha.e' não ·ri.sca !

-(�ã� ;e esqueça-:,.. :
F���e:. 1.0... cr�zeir�s de. efl

�"ràdà;, a' o sal-do ...

�{;:: V;,.�ê,'ypaiíãf·á âté em 12
,

::��áiid�a(j_$.: : :
�\:: ''lo>:: -

O,," \

I

I E .r.j� �;-r .P�;(y.\�::'; .• :-...

I P;;i}il" � li r:�::/_";IOS' de 9(1-

I tr,,�o. e (l "a,(I(l".

... Você p�rli{r;i (tté em 12

I 11'n:ns'lIiac,t:f)!; !
.

�---_._._----�-_._j

,,,,-_._'�.�---;___------.

CA�A RESERVABEL'
:8r�1ic.a! Co�rortávell
'Fádl éle guardar! ,

Cabe' 'a-té 1'10 parta-malas
· c:l.8;',p-eu ,Célt,rOJ ..

'OÇtJ'péi o minimo de e.spaço! .

:Cor.np·re-a!
"

• E':n.ào '·s,e lisqueça ...
· raglie. ,10 c!;uzciros de,!on
:lradíl, e o .saldo ...
';:. Você pagará alé em 12

.inens�lidados !

\

'. ,

CONJUNTO BELMATIC
Lin.do conjunto, elegante
e confortável!
Revestidó_ só em tecido

pe refinado bom gósto, ou
.

em combinação corn plásti-
co. Poltrona eleg'antissima
com almofada' s()lta em'

�
.. Belflex

..

·.
E ii'ào se esqueça... ,

Pague 10 cruzeiros 'de en-.

Irada, e.o sald.o...
i

.. '. V�cê pagará até em 12
mensalidades!

.

I'

Visite' :

hoje mesmo
sem

" < ,c.ompromisso
� , '.:.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COLA Olh',úORB ts,'EC.AI�
MAURY BORGE� r GILBERTO NAHA�

GILBERTO PAIVA

-48 ANOS 'DE LABUTft\ CONSTANTE EM .

PROL DE SANTA CAtARINA NO

I '1'"COLABORA"DORIS
RUI LOBO - MfL:rON f A'V,I..A

ORILDO LI�B0A MARIO INACJO
COELHO MANGONA

SETOR oos ESPORTES

II"

I Esta�ull de prussegue �oJe; l�
,Operário . e em Criciuma _,.

Com�rciário x' trrussanga,
Zona dois

Hoje em :)3rusCJ.J1e - Car
los Renaux x Olímpico;
Em Jaraguã - Baependi

x Palmeiras;
Em Blumenau Guarani

x Atlético de S. Fco.

"

Em Joinville - Caxias .' x

Paissandú;
Em 'S. Francisco do Sul!-

. Ipjran,ga .

x América de Jo

in;vil�, e -em S. João. Batista
-:- US;iti x Est,rela do Sul
de J�ragu�.

.

Zona,'três
. ,Hoje em Lajes - Olín
kraff ,x Operário de Mafra;
kraff x Operário de Mafra;
Em Mafra .:_ Peri, local x

São Bento de P. União;

I

Jogo[
x Videisense: ,j

Em/Videira:-'- Alvor�.ri,�.
. ,. "'1"tt

Cruzeiro de.: JQaçªb'a; , .•. ':'.

.EÍn Caçador �,:Vascti,)
Gama ;x.14 de, JÚlhó {ê8!e
prélio não deverá Ser'

·

zado
..

uma vez que � os:
tores. vascaínos dest '",
de participar 'do
Em Tangará

x -Caçadorense;

"
cípalment- Wf'!it;'ro ll."" revelo- o eampeo��to catarínen

se de iutebol, temporada ..

}Jl64, foi ínícíado; envolven
do 4'1.equ�pes, componentes
de. tôdas as quatro zonas.

Eis a. tabela -da. primeira
rodada, nas suas respectivas
zonas:

Embora exerCl.'J).d.o amplo domí . Em Porto" União ,- Ta

rnandaré :16c,ftl x B�tafogo.
'de Canoínhas e "�erp. Canoi
nhas - Sta. Cruz x Interha
Clonar de Lajes,
Zona Quatro'

nio ·.sôb)'e o adversárto : a equi
pe .do ,Avaí não coo.scguill ir a

,]ém . ie um ,m3<l'eado� ig.ual; n,

pe:leja" qlle S;'Stentou; 'antcol'tew
à nofte; com a esquadra do Im

'bituba Atlético; m�reando o ini

.ciô da disputa do Estaclual de

·64.

, qualidades téc;nkas apreciáveis
e muito ardor combr tivo
Ein

.

sUma; foi mr irasta para

o Avai a sorte; anter nt�m; quan
do foi' dada a arran ada para o

títu lo máximo • 'Hoje em Chapecó �. Atlé
tico ,x 'I'oríno de _ Tangará;
,.: Em Concórdia '--:,:: Sadia, xOS GOLS

Zona um

Ontem em Florianópolis:.
._ Avaí 3 x Imbítuba 3.

Hoje em Lauro . Muller �

MinernsiJ � Barmso;'
Em Tubarão �,F.erreviáfio'
x Postal Telegráfico:
Em: Oríoíuma ___: Metropol

x Guatá;
.

Em Itajaí
H. Luz.

Hervalense;
.Ern Joaçaba

Acá�io eMc.�" IOI'g"
A largada para (J campconat bulisa·meQ.to a,do�il1ado c!� r.llia

estadual de 1964 foi dada III H'
'.

'

.
'

oJe;:...--o., camp:eonato Ijev"r .... S,el

encerrado; .havendo ; e;ntretant')
poss 'biJidade de AU� ,s�ja trans
ferido para outra opo,rtun·idade.

Três. .vêzes falhou
Com&l-cialtrês vezes o quvdt',) ouno €n

contr?", o carimbo das redes
Sô.b�e, o gol jnaugural; obtírto

.

logo no .ataqee Inicial d·os vís!
,tanteli; 'nem' -se ·fala. um "fran

go" 'a'utêntico. Os outros doí.

gols fo�am, produtos da falta
de colocação e seg"ran� do ar

qileii-o 'QUe dc�� ter vivido ; sex

t:{ feira 13;' o dia mais negro'

de sua carrei:::a.
In�ugurou o

Logo- no príme-ro -ninuto; err

sU primeira incursão ao arco ac:l

vrrsário; o. Irnbituba 'deu início

à contagem; através de Walmi
Cio Com um 'pelotaço de fora di)

área; t�ndo Acácio falhado de

ploràvelmente segura' ido a bola

para dentro . do
.

arco, Nos últi

,

--'--.�---

noite de ontem com o' cotejo
Avaí x Imbituba. Hnje; tilda5 "Pf9n�i'ro"'\ Hder� tom

• Ao .fa ltar:
3239

as quatro zonas estarão sendo mo

vímenradas com � ·reaHz:a;ão
apenas Urna' etapa

para, o término do cali.i'peonato
estaüual de vela; da das,e Shar

60. I ngar: Barcp RAJA, �,,!n( 11
waldo Hubener . e Orlando L"
Franzonj ; COm 1.281
70. Iug'ar: JJarco VEr"mAV4.L,
com Ademar NUnes Pk�s e iii
mar Pires com :!..()1i'9 pontOi

·

80, lugar,: /Barco XA.J.�DO

Ney Hubéner e Gabriel

d� primeira rodada, Tad.) é cs

perança!
x. X x

pie; o barco Pio(le'·ü; lid,ra
.

o certame .com moritunte de' ..

3,239 pontos; seguido, d'e 1((,1"
T}ki cOm' 2.938 pontos.
Ezs a relação completa el03 b"al

M. Dias x
mos minutos do tem)O inicial

Emboax X x seja 'fm�julgament') empatou MorelÍ; em sensacional Dia --18
.

-
. Em Florianópo

lis -'Figilelrer.se x Atlético
pl·emat./ro; mas; !J\lseado nos

lll.,ovimentos· dos ·clubes. POUem(;s'
;llriscar o 'proghósUco .

de apPI
tar as ,eli.uipes do Metropol;' va.
gss para -a fase final do: t'sta
dual. O Metropol vai ,te�tr o 're
tl'aCampenoato; o Mal'cíl'o Dias
vai procurar o seu p,r_imâo tHu
lo de âmbito estadual enqu':mto
qUe o Caxias mail; de dez 1I110@

distanciado do título; vaI' lllta.
1>a,ra voltar a ser coroaoo C'lmo

'orça máxima.do futebol -eata
rinense; nesta tempo.rada

--""'�fj
�,
II

OS clubes da Capital do Estad<
Avaí e FigueirenSe; n:io �ontl'a
taram; pelo menos até ú m"

mento; nenhUm refôr-:o, Res,'

tado: Ficarão autümatic ..mrll)��
aliiados 'da faSe final do c�m

peOnato estadual; pois COm 0;
jogadores de qUe di'põ(!l'1 nâo

poderão aspirar melhcl' sorte,
As contratuções de valõ'e� PU]

varte do Fi�ueírense fiCaram na

�'conversaçõ.cs". De' pOS!!i, o· n:

da En,quanto o.s cluQes na ilha

conyer.;�m;� os' do into?riQr con

Cretizam •.•.

j'ogaüa;' após pallsar por tri!�
Imbitubn nu" contrários. 1 )\:. 1 no primeiro p

ríodo da luta. O. desfmpate, SUJ
, ,

.allotes',que(' a pugna ChegaSSe ao
tripula<:ões rcsped iCos e suas

VUs:

lJhausen COm 661' pontos.
·
90. lugal': 'Uarco CAIRlJ Ce�

R�be.rto CUneo e D.alton OU,:j
"

glU logo nO 'jnimeirc'
Avaí, já, alcançava o empate e

!QgO nos primeiros )ninuto, <:la

étapa' complementar; o camptão
da cidade já vencia pOr 3 x

1; dando· a impressão de Que O

quadro da ci!litde' que lhe .rnpr, s

ta . o nome ·di·�icilmenle esCaVd

ria de "ma gOleada que () vO!u

me de ,jo!>'o dos loCais est�va a

�ovo e r�tumbarite leito do·
Infernacio:na I

quando Cavallazzi; servido pOI

oMrelli; atirou no. C�,nto; pal'a
pOucos minutos dep' is Cava lIa

zzi ensejar a MoreI1i o '30•. ter!
to, Aos 21 minutos Alencar aÍ.
ranelo de fora da área. fêz o 20

gol dos visitantes; aliás defen

sívcl; pecando AC.ício pela falta

de c�locação. Aos 40 r .inutos em

nova falha de Acáci) descrita

acima; Liris obteve o empate

que perdurou até ii final.

lo. lUgar : Barco

com·Walmor Soares e João Soa
:res : 3.239 pontos.
.20. lugar: Barco KON TIKI com

Osvaldo 'Nunif e Alfrec!o Hill
rnann com 2.938 pontos.
30. lugar: Barco ARGONAUTA
Com JOsé Chil'ighini e Dalmirf

Soares cOm 2,6g7 ponto::
•.

40. lugar: Barco DUNGA Com

_
Joaquim BelIo e Odina�o üfi
.veia cl 2 699 pontos.

ra 'Con1. 561 pontos

lí� 'If,g,arj: iBarco SKt1iO�.�
cOm Fausto Pamplona e Lulu
Carlos Napoleão cOm 554 p"nfô
lIo.,lugar: Barco GAVL\O coa

M.ario Luiza Vieira e NelsOl
Vidra com 101 pOntos.

É JlrDvi!vcl qUe hoje O certaml

Repercutiu com satisfação
em todo o pais e mesmo no

Cont�enté, . ,os _ feitos dl'

qu;ipe do. Internacional, de

P,Ôrto Alegr.e� abatendo" em

duas oportunidades, o 'pode
r0,so esquadrão do Penaml,
de' Moptevidéu, primeiro na

capitál oiiental e agora em

Pôrto Alegre,' quaindo o Es
tádio lOcai! 'a�oo UlllQ as-

sistência que vibrou com os

2 x 1 que o final apresentou
Nilzo, ex-defensor do Metro·
paI, e Gainete, ex-arqueiro

. do Paula Ramos, brilharam
no quadro colorado, .princi.
palmente o arqueiro floria·

. napolitano que rea'lizou, co

co em Montevidéo, lima de

suas melhores partidas.
'Renda: Cr$ 6.832.900,00.

exigir. aMs' veio a segunda fa
seJa encerrado Com a realbatâ!
da última etapa; caso a I<'"!lerl

ção de Vel� e M?,o;r de Si!nti
Catarin,a; venha a tomar �s !!.,vi

das medidas que se faz�m .I(CU
sárias.

l�. de Acácio e'O desánimo; bem

cQmo o cansaço deve ter se .)Ip"
derado da esquàdra que passou

da ofensiva p�ra a defens;va

,

para aos 40 minutos permitir o

empate; tendo Acácio outra Vl'Z

falhado; -'não .i'í'amlo I) ba

Ião CÓlIl a devida Segurança

flne fêz com que provasse uma

barafunda diante 'da meta avaia

'na; do que Se aproveitou Alencar

para .desmanchar a vantagem
alviceleste.
O 'ôP.'o caraterizóu se em sua
•

grande' parte 'pelo domínil' téc

nico � territorial do Aval que'

'Pllr.deu três, oportunidades pt

ciosas para marCar;, atravé" do
.

eX,trema Noronha;' contI'atado no

meSmO dia para' resoh'e"" o pro

blema da ponta esq.uerda. I) ra

x X x

_lugar: Ba)'co'· ].\o-A�Ij:;"[]:3
João Pedro Soares e 'Vai

LOpes com 1.315 pontM

50.
con,

dir

X X X ;' São Pado
f
e Grêmio' Porton

legl'ense s�rá o cotejo f"tebolí6ti
,Na ,uuipe tl" �H�" "�'f rlP l,� co interestadual am,lstoso' �lIreB'
es; campeão da cidade serrana "0 para 'o próximo dia 'lo. li.
atuam vários jO ,a:..:..".t'c;-; u� '_ U •.JlJ maÇo; �a cidade de BI"umenau
Co flor'anópolit"no e m�3mJ d( Seg/;ndo notícia, s ori�ndas d�

Estado Lohrneyer; eX-avante d' Blumenau; informam qUe os cOr.

".

Guaran:y da capital; Filo; ·ex. tratos. com os metol.'es das dtt I

�onteh'o Ido ({lXiat; GiI,berto agremiações; foram .assinados
(mais conhecido u')s meios ':" devendo O São Paulo r.eceber a

portivos por Papai) ex-dcfl:DSOI importânCia de dois milhões d!
do. Marcílio Dias e Almirante cruzeiros;. livres de despesas O
Barroso de Itajaí; \Vilma_�; ,)( do 'Grêmio não fei revelado.
c!efensor do GU:lrany da capj':lll
do Estado B�ixinho; ex-int<,g'r81l x X x

.
te do América; de .!ohwil,),

OS MELHORES

(o melhorNo Avaí: MoreUi

eln Campo); "ecundadc, por Rqg�

rio; Hamilton; Canllazzi; Ne

rie Gercino. No Imbl ')a; Wal

. mício; Alancar; Gonç� lves; Wal

ter e Liris. Iju�aÍ1,"i não, ttve

Culpa dos tentos. qu � venCeram

.\

AQ público desportista e 'em particu-
. ,

lar ao anõn;.mo Melo filho
.

velisticosCOm estran.heza leio ,Uma not�

neste, .H.onra . l1wt,utino,' que é o

"Estado'.'; ,Que nm anô!limo na

v.e)la �ataÍ'inense;'�assina lI-ma

nota; a, !l,ullil me diz respeito paI

. ticularmente. Primeiramente que

rp 'éscrate�er a w,!l.os; qu� C). ar

t-igo se 'refere a ·mim ALt'REDO

H'EI'LMANN; a q,/em Ô slinILol

l.\>Je10 Filho' Se refere como' "a

flue'le moço'_<;' e ·se alguem ,lute

r(>ssarlo não· me conheCer pel)

nome; esclareço qUe sou conheci

do também J.lelo apelido de Mo

carrão . TraZer nótícias ao púbIl
co sôbre o nosso esporte é sem

dúv':da uma cOlaboração. pa�a o

incentivo .do mesmo; propaga'

é p�o!!,,,edir; ;mas propagá lo (

cois,a séria e de responsabilidade
e por surprêsa minha: apar ,ceu

'

lI-m ,i;ndividt'to qualquer ,t)lle se

.
assina Melo' FiUl.o; a fazer 1\0

ficia los c.ontratempo� havidns

no Campeonato Esiadllal .atacaI

a 'F�Qeração d,e Vela e MOfor de

Santa aCtarina; Associaçoã da

Class� Sharpie e a mim pessoal

ção ,dos pr?gra,mas
jamais deIQ.Onst'!"ou intereSse dG

faZer qu'laquer boa coisa paraARBITRAG]j}M

a Vale; é você .q.llem vem, no,

cr:ticar? Yenhra Com lastro de.

fti tos para mim; pois eu; poli e

'rei rlar lhe lulltuCr')' f.·jfos t',r

pro'. da eVla 'oa 1'0. de ambit

est'l(!t.al cOm<l Nacional; dióto

vQ·:� sabe m".� nãe p"blica; c a

F�il('l'ação? '1'''1'1 a sur.. ":;]pa

quaado não t:n�f) \',ra ,p"j", '10'

,menos mora.; .ie Vt It!jad' 1 c� da

sua marca.; 110�S pt'juúzir \-"0:: ê

A cargo de Virgílio Jorge a di

rcção do encontre �e l trabl.lho
.não passou de regular

O atacante Reli ,ho; do F'i-
x X x gueirensc; em CorVers:-: c.;nn

reportagem -teVe a cpol;tllnidljd
O campeonato caial"inense. d de afirmar que ·to,,;OIl conh�{:i

vela para a classe Sha.rpie Vem mento do' intcrllfsc do. S'lntos

se de,wnvolvcndo em completa pelo seu cO'llcur,80. ntravés dos

irregularido de; originando p.:,Y notiCiários esportivÓs :da capital
testo de vários iatisr:a�,; (hegan porém até agora nada dt!' oficia,j
do mesmo ao máximO de de 'in rec1,b.eu do clube de P'elé; con

teressar aos velejaacr:,g do la .cernente às paSSagens aérea:. e

'te Clube de Floranópnlis. Apor OutllOS detalhes li�ados li. sua

tam os velejadores qUi '>s rega viDgem para São Paulo. Finalt
,tas' vêm sendo re"l';;o;adas sew zOu lIelinho; di;en'"o q"e �dá
a presença de representantes ri2 aguardando cOm ,.,. :el'ança' a ho

I<'ederação. Sem comissão de rI' ra do embar9"e se, é qUe tem

gatas por ela constitu.ída e SG11: fundamento OS riotid ár'os

QUADROS

sentiu 'bastante a �alta dfpaz
AVAl: Acácio; Neri I; Nerl

. II; Gerc:no e Binhl'; Rogério
e Hamilton; Renê; MeeHi; CLava

llaz7,i • Noronha
_

IMBITUBA : Ijucand; Walte

Nivaldo; A ,lgu�tO e Gonçf'.!ve�,
I.iris e Batista; Lili->; Alencar

W'almicio e Orlando

ambiente' Com os novos compa

I\hciros. Uma bóIa .saída dus pés
de Mordli foi de encontro à tra

ve e antes. q.ue o. primeiro tl'mpo
'li. c, 'pa,fôse enCerrado Noronha CUl1se

nO ·T'!:.) Ou,. ,"rfi 1"00": l)orqu

desla f(:rma \''''':; é Um des grau
g;nill vencer a perícia do golciJ'o
iinbitubense: tendo; pOrém; (1

zagueiro GonçalveS' evitado a

entrada da 1,ola; <;alvllndO as:jm

o arco de um gol CertO.

d •. dc3trll.";.d,es r(·p lns'� ,is

�� noSSl c",;p:lrtc; .. Gi�:. q/li! _i!,
'"

é (II; J�l)H�nti'. lIe,('nh.1u-me, a(l

Pú:J ','0 D€sl")1''''(1 ',ata' 0"''''''

por tEr Q"e ''';'''luL'r (] .. o;"" [o

n:t<f 1)llbll(.tfl�,:tl!t'; 4·3" .. · .....�o Oll(

com '!�!'a A1itl,do .,,1'1»1 al�.··l. n

oIJt0� tle�t. 'HH,' de llortista qu!

se assina .l\lrlo Fllh': fazc"!!

CO;ll .,.1,'.-: ,s!;OS t[H�lldes e. ve-

'nha rutufamentt' ('olal",rar na

PRELIMINAR

quadro· visitante � RpenaSO
Como preliminar j0f!-'�rain Koe

rich e Fluminense;
_

vencendo o

primeiro por 3 x '2.

lutador; não possu'ndo a neCe!

sária deSenvoltura para prélio .•

de envergadu.ra. Apenas alguns
elementos Se" sobressaem;;, prir

Rio - São Paulo tem

p7ossegu:mento hoje mente. Devo dizer lhe que os in me 'hor:;' da n.)!;!u ",IH, j,;;is ao'

cógnitos não me atingem; res con<,rL'o seJ'" I., nd'8<:j:lVel l'

pondo o seu artigo, pOrqUe o se no_�o ln''''

nhor Melo Filho é meu conh"ci

x Palmeiras, no Rio,' e Co·

ríntians- x Fhmlengo, em f'ão
Paulo.

O Torneio Rio-São Paulo,
que.ontem 'foi iniciado, pras
seguirrá hoje com mais' dois
encontros, a saber: Bangú

:\1[".<1., Hci!mann
�

do; muito. Conhecido pOr sina]

conhecido 'de todOiS; mas te";,

êle ao que me parece mêdo dt

pub,icar o seu nOme 'é dq!/l"le,

que' "dão tapa e esconde a mão

pois se assim no ãaldsse· seri aele
.

crit'cado por todos aqueles qUe

querem boas'. coisas que existem

e acontecem no nossO esPol·te, c,

cOJ;lde OS para publicar sômentt

�!! .desord�s que acOntec,m da�

�u�is tev$l PAlFie �tiva; não su

je o n.o�...,do seu honTado pa� O

qual vo�ê tambéll) ostenta tal

�.ez .po'!" isSO ,o .esconde;· pois J;I.ão

tenhq dú�as o.ue el. njo "aI
e;cipltfia e :nió, apolaJ1a sua, 11

tltades. 4) 8�or Melo' F'1JI{'

jovepl ,11Nt· d, .. d.os' fundade

m ela V.,la Catarinen�; .cle,spOf
•

itJsta a todo'�; çolll-b9r$dor
lneall.ável ·411 ,.e}b.oria da ,:Vela

por'que ·não,segUe O caminho e

•. satlt.1f.dés cla'lue,l.e flue ,lhe' dei

'X:O li nome? Por qu.e' você, 11'lã

é de' 'faZer coisa alguma; 'nuncl'

combOiO!' 'com nada .para a no.

sa 'Vela; ��}.3, toc9u JlUI!1 lá
•

.,,� t, , .. �,
"

I'

Para o frallsporfe de suas cargas 'e enco!nendas
de, BelO Horizonte, Rio de Janeiro', São Paulo. Curi4'
t�ba, Pôrto Alegre, Pelotas e Rio G'rande.

�

lCo'm jogo inltere�tadua!', )p União, de
Timbó, inaugUfrrá refletores

\-�

Gom a estada'
.

do "r. Andl'é

Vilain I'm Florianiiil"11s é pu"g
.,

sível qUe a dire�orj" d-o Clube

Atlético Guarany a�erte d-?fini

tivamente uma cxtb:,ão em 'Cu
rWoa; onde em partida .rrvan
che dará combat, au elenco eo

Coritiba Futebol Ctuhe; I'quip<
de juvenis.

Muito embora '0 presidente d,

Federação Catariuense de Fute•

boI de Salão; ·tenha revelado ,ii

reportagem de que não realiza-.
ria mais o Torneio Animaçíí,o
Secretário Eugênio' Doin Vieira

podemos adiantar 'que existe mo

vimento entre.os clubes para

que a palavra do Sr. pesidente
seja alteada; poss;bilitando aS.

sim .que Uma dezen�. de clilbeS'

possam apresentar para o pú
blico'· do esporte caçula

A diretoria do TT�'qO ,l� nV�""

de Timbó. programou Um va,to
ão.

Os festejos qUe SO ,niciararr

ontem pela manhã se (stenderão

hoje ànoite

Na preliminar do eotejo ,(miâ(

x C.A. Paranaen.e; d�r�ofttar
Sc-ão I<'loresta <le rnmerode
Quinze de Novgrnhro" de Blume

prOgrama para comemotar a i
/

nallguração dos

seU estádio'
refeltores df

Florianópo!isExpressoCOmo maio atração; será efE

tuado o cotejo interesiadual a

mistoso entre o Cnth" Atléíicc

x' 'I{ x'

O Jogador Cleuson; ex-illtegr:u
te da s�leçíio catarlnellse atual

..'

Paranaense-' c o pr6pri(t. duhc; OI naU.

seja a Sociedade Despf)rtiva Un;r '''''''!'F�--''''' MATRIZ - Rua Francisco Tolenfino 32
Telefones 2534 _. 2535

mente atuando pela eo"lp. do

Olinkraff de Lajes; vai ataax X :t

. P'erereca poderá 'estrear hoje' no
Icamp'eão do lorneio "luiza Melo"

d"nr a prática 40 l utebol pan
I se dediCar a profissã •.) de trt'iua

dor.
? contrato eh atacante "adi.

�o: com .) Avaí F,/trilo. Clube

deverá teItminat; nOs próXimo'
dias Ao que. estamo. informa-

,dos o 'colored" jogador deverá

fazer certas exigênc�aB para

renovar Seu cOmprOmiss3 com

clube azurra

Florianópolis
E 'ao.ôra mais um lancamento da sua cemprésa:
�;;;-j'"RE ENHA DO 'EXP-� E",ORIANÓPOllS

De $egunda a'$�bado ;�a�ád!p {jJJarujá
) -,,',

- ..- ---

x :x xo atacante Pereréca, cam.
peão pelo Avaí, vem' de in·

gressar 110 Mal'cílio Dias,
mediante "luva.s" de 200 mil
Cruzeiros e ordenades men·

� 4e 50 mi_I, ainda reC&
.

, beOdo o clube "azzurra", vis
.

�p ter o jo�a.dor �asse �ivre!
1/:,::"'"

"
,

Pererécá, .se�dG fomos !ao
formados, treinou com agra·

.
do no quadro colorado, se�
do provável o s'eu lançamen.
to hoje, quando o'Campeão
do To�o. "LtPz& Mello" ...
Tá com�, � ·Iied!{. .�
esquadrãli) �� ,Bereilio �

O arqueiro Joãozi'lbo; qUe a�

tuou pelo Clube AtI �tico <.atari
nense e Avaí 'Fllt,"bd Club.: fir
mOu compromisso (.00 II a reprez;en

or.

ta$iio do Posta-l 'I"'legráfico pe

lo espaço, de umanll. ,orçaniza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QUando narre a .iovem, os

gritos de pavor dela funde- Pelo _presente edital ficam irtimadús
se ao apito aa ser1a do na-

vio e martelar' Ôonstant� de OS proprietários das sete mil ( 7O OO) _

sacas
um obieto e:n outr�. '.' .'

d·.f.' d'd'b 'd d
.

F
..

t
. .... /" ti>"': e caile··apreen 1 as a or o o navlO argen-

.01 e& a·.p?-�sage!)J. 9..1?,<m �'" ,,' ''''reI<'' . �"-. �J .;, A

alt.o dQ..,filine..�. ; 'fÜl0,' Bardoche , para, no 'prazo de tres (3)
Qu�ro aproveitar aqui pa· dias a .contar da data da .publicacão. dêste a·

ra cItar um trecho do Pe. .

- j

Quido Logger em "Elemen- presentar sua defesa no processo número
·tos de Ginestética": No fil- 1185/64.
me Sindicato de Ladrões de

E. Kazan caracteriza-se des- Alf. de Fpolis, 13 de março de' 1964.
ta marieira a figura da mo- ROSALVO COSTA COELHO
ça simples e sincera: o ros-

e
,

, (onsciênciâ I.

, ,

... '

-.

,COLU"A
.,C,ATÕLICA·

Está -tenãc í;ráritlê tElceli
tividade, neSta-· .Capítal, â

catripaooa
.

ahti-éoiliUiiist.a
encetada por interméâio fiá
interpelação à 'Ação dãtmi'
da de Belo Horizonte, eft_l.
face de sua. posição frenbe

-

aos' recentes acontecimentos
!:la Capital mineira.

MilhaJ'es dê' 'fj€lss6ãS '�§tãb' ê saíttíl€l6, e mMãffiêf1ta-se
ààêfifltlo à rêf@fidã mt.@fj;)€!- i1f:j ])@€íÍ1I3go: P�f, isst3; urna

.

Miç'ãtl;· é f�plltliáHtlfj tl�stíli viffi.íl�ãd púl:lht:iâ:. dêstê prín
ff:lffiUl a§ r§f€mtiã§ ,s65'Íãlis/ e!:pio iffiêf�irá o Brãsil nu-

. i;à§! d:lfif!§6ánofiãs ·e L anti} ma ti'éiliêndà, crise de
':ristãs, e afitfuãhdô à fnvHJ'

r

ciêhelã.
làhi1i�aae' do 'tUteito tle' pfó-
prie�ade. '" �,r

Antônio de Castro Mayer,
Bispo de Campos, Prof. Plí
nio Corrêa de Oliveira' e e'

conomísta Luiz Mendonça
cons- .

de Freitas ...

Afirma a interpelação que
ê�te é. seu aspecto capital, e

é '0 que sustentam os sig
natários,

.

com base no li
vro "Reforma' Agrária -

Q'lestão de .Conscíêncía", de
autoria de D .: Geraldo de

O til1-eitd de pNJproétlãtle

__..;..-----

,

. �.

SECRETA'RIA DA A'GRICUlTURA pu. f rlnrJIU

Prtiença Sigaud S. V. D" Ar

No expediente dos' dias (3 e 7 do corren- cebíspo de Díarrâantína, D.

te mês; KJ d�. Luiz. Gabriel) Secretií1'io da
. Agricultara, . atendeu em seu Gabinete, as

seguintes pessôas:
Sr..Tadeu Silvai .

Acadêmico de direito
interessado na organização e expansão de Do festival cínematogrãrí-

o o
co da Colúmbia que ora se

cooperativismo. Eng .-agr .. Celso Wolff, que realiza em nossa capital, so-

tratou de assunto especial. Dr. Wilson Vida] mente o filme de EU .Kazan
.

Antunes, juiz de Diteito de CanoihhÇ1s, .qtv�
"Sindicato de L�drões;' �e-

, ,�ece nota de destaque por

fez uma visita protocolar. Deputado Nilton nossa parte, sendo os outros

Kuker, Deputado por Itajai, que tratou de .tílmes exibidos dignos de
_ nossa tão culta platéia.

assuntos .da região 'de quem é representante. Aproveito para fazer uma.

João XXIII criou o
. . D d p' 1 P

'. -

comp
-

t

exalta .

primeiro cardeal preto, Paulo VI . eputa O . au O· reis, que encaminhou su-
araçao en re a progra-

-

.

perante o �resldfmte de Israel. os profetas da Anti-
. mação do festival russo e polícia, sendo os dois únicos

g� Aliança e troca discursos com o Rei Hussein da Jordã-
gestões sôbre o funcionamento de Armazéns êste, o festival russo que a- mortos traiçoeiramente.

ma, muçulmano, Abraça, perto tio Jardim da Agonia de e Silos no Sul do Estado. Sr. Manoel Siquei- lérn de apresentar filmes da -O drama de M .. :8. aumen

J::EUS, � Patriarca "ortodoxo" Atenágoras, com h 'qual reza B 11 SI"
categoria çle "Encouraçado ta e êle pelo amor a jovem

a ?raçao Sac:l'dotal de Jesus (acp, 17 do Evangelho de São
ra. e .l0,_ up ente de Deputado,. que tratou Potenkim" de Einsentein e 'irmã do assassinado CEva

Joao� �,� paI�nos�o. '.

de assuntos do município de Caçador .. SI'. '

outros d� grande val�r, foi Marie-Saint) e convencido

___

E eu: _?omo e que me comporto quando encontro ir- Ja im M 1 d Ecl'l d B . R f '",
uma novidade para nos que pela fé e coragem do padrç,

l{lU�S de :01' ou �e religião. diferente? Não sería bom que , .1, e
..

ac la 0.' 1 e �m e H'�,. ,,,qu,- P?uC� �� nada conheci�-. contra a êste quem matou o

perscrutasse "t minha conscíêhcía sôbte êstes ítens: fez visita cordial e tratou de assuntos sobre mos ãe çmema russo. DeVIa jovem. Este o aconselha a

�,.

I .- ,�erf2 alguma vez empregado palavras p-�ijtativas produção' aO'rÍcolâ.. 'também
-

cumprimentou portanto . m:.r�cer o apôio

PG, a de�l�nar tal ou tal categoria de não-católicos � Como é ,,'
b ,

_

_

f
. de nossos exíbídores, o que

, que "li
í

alo dos Israelitas ou dos Sírios? ,sobre a Festa da Produção, �964. Deputado . não aconteceu, pois os me-

.

2. - Fiz, ou ainda faço, juíz(js coletivos desfavorãveís Arolde Ferreira.. Deputado 'por Canoinhas, lhores filmes foram jogados

s0bre grupos de religião ou de eôi;' diferehte da h1i.riha? . <

--

....
• j para os piore.s cinemas da

(Tr,ata-se de grupos, não dasdouttinas).
•. qqe tratou de assuntos ele' Planalto, de Cé;\- capital para daI'- lugar ao

"

�!. � Como é ,que :eajo quan�o ouço tais juízos ([)or :fioinhas. ' �,if.�f'Jfr".. cine São José de apresentar

..:emplo, se algllOOl dIser em mmha presença: "os Jút1.em
'

,

.

'�,y o filme de Mazzarropi "Ca·

sao �adroes, os pretos são preguiçosos .... ")? Esbbço um

�--

;' sihha Pequeninha". 'Foi 'um

sorrISO cúmplice, participo! aprovo, calo oU retifiCd à jUi
'festival jogado. O festival r'

z,n? Quando é. que eu disse: "m\.Íitds JUtltátis são liofiestos: e
"CbÍtnublll eôm apenas um

muitos pretos, trabalhadores - g1-a�ás a D�Us qüe nã.o âeu

:tn�"
-

.fBllle ·de valéi' 'teve por par-

aos cristãos e, aos brancos b monopólio da- hÔÍlestitlade 0U. ."".
.

.

te dos Siibidéres um fiel

de 'lma laborios.a atividade"? CMn1primentó do _programs'
�. 4, _. �t�.u...cada.-Ul.11- dQ8�nãÓ'eatêiiéos que cbn:trn'Bo '

-- -

-,
-� - � 'iió'ciriê Sãe 'JôSCFllnies co-

como sendo, apesar da faltá clt) dom incomparável tia fé "t? ..
' ,. �.

"I
me:rciais, ,sem nenhúm valor

r:alólica, superior a mim, num du àÚtro plànQ, 'e igual na S ii v� i nl-�ÚG--:Cj (] ln: (] artistieo e cultura� feitos pa-

sua origem (Deus criador) e ·no sett fim Ca visão sêm fim
-�.�""-..",,,���.�

.
.

� ra um pública '''ignorante''

do Deus vivo?)
. O DESVAUDO ·como não deixa de ser o nos'

5, - Costume eu saudar õs vizihhos não-cattílicos? ou
so, que tem, o cinema um

de côrdiferente?' Silveitã de SbúZ1\ merõ instrunlento de diver-

. ey, _.;: Na medida e.ro que issb f'ôsse pos�iVêi sem p�rigo são; exechta�cio oqmo j,á dis-

para a fé católica, gostaria _eu de cola1:Jbrar Com p-esaoas
Tão de repente; mal soube como. Os olhos não eram semos em, cima o filme "Sin

à_", Çlutra confissão para autêntictls fins prbfiss:onais, hu-
olhos: - estranho mecanismo sincroriiz�do cbm a itHi>ti� dicato de Ladrões".

� 1nailitários e temporais?
reza dds rostos e o pêso dos edifícios. Veículos cruzavam

. t! 7. � C;uidei ou cuid_o de prepa�'ar-me para respbhder
as ru!_ls entre nuvens de pó e mulheres ,entre câ:f�a�s é

tópico e cortêsmente às dificuldades dos não-catoÍicos acêr- sorrisos estudados, fumaça, vozes e melan.Q9lias profuiidas.
ca da fé católica, ou de lhes indicar uma pessb-a càpacita-

Seriam mesmo dêle aquêles pés, tão confonnados' aos sa·

da para isso? patos reluzentes, Que o 'conduzia:n aos mesmas lugares? oJá

.• 8. _ Desaconselhei a meus amigos Cásalnl:!htos confas" o não sábia. No bôlso, ti titintar do· chaveiro que. não abri-

sionalmente mistos? (A Igre�a Catt5licà, muitas àgremia- ria nt!hhuma porta.
..

.

. Filrne que narra a expIa-

ções cristãs não-católicas e a Sinagdga cjUertlrh evitár tais
. Tão de repente - e os 'comerciantes sorriam fia fjônã ração que sof'r�m os 6.:,tiva.- . Consegue depois' fazer a

casamentos mistos, font�. de indiferentismo religioso para
dos bazares um sorriso técnicv - sentiu que o coraóão dores por parte .de U'1". �;lrdi·�, .

-",: ''<.W· que não

esposos e filhos.).
mUrcho inflàva d€! neva seiva. Era o amor? Era a· ilusão cato feirmatlb ele lacJ.iôes e tinha culpa j:la Inorte do

,9. _ Quando os desac6:J.selhei, foi por 'motivo sobretu- redescoberta? Era um prêmio de loteria,. umà nomeação? criminosos, il'!não.

, do religiosos? Sem' inimizado pessoál? (Inversamente, pma Era o dia do àniversario? Era a mulher sem artifícios be- A história comr'79.. [\<.ia!1do f:(OU irn1ão (aqui nb caso

•

amizade que uJt.rapassasse a esfera profissional.e atingisse la e pura? Era o pássaro que voava ou o mar?
'

o c]:8fe do siüdicato' mane,a irmão de M. B.) que era o

f

,as famílias enquanto tais facilitaria perigosamente tais Era apenas a nova consciência e a nova angústia . de ass�E'simp' mh dos trabGlb.a- braço direito do cliefê fói

núpcias mistas). que as coisas são simplestne:p.te coisas, materiais, i.natlié- dares 'paI;a ql.!B não eis de- morto por que não conse-

1Q. _ Costumo rezar, em particular 'na Missa, durante veis, regulares, obúétivas. nunciasse· a pOlícia de súas guiu desencumbir-se da dti-

a Consagração, pela felicidade terrenfl- e pela salvação ete.r- A serra elét-r:icã de urh prédio em construcão cm,'av� jogadas ilícitas.' lorosa missão: levá-ld á Um

na dos não-cat0licos, conhecidos meus ou desconhecidos? sôbre a rua a canção de um outro tempo.' Marlon Branào é quem a- local combinado pará qú�

.' Rezei algumas �êzes, fora de qUalquel' igreja e fora.· de
tra'i o jovem ao teáaço on- fôsse 1110rtô caso não desig..

. qualquer reuniãó confessional, o Pai-nosso com cristãos Ah,' que de vêzes ele declamou para pi "°0'\11".0, com de ê:.te tinha um pombnl, tisse �e. denunciá-los a pb'

nãó-católicos?
mansidão e indiferença cheia de ódio, o DOC�"l que ihveh- mas

I �em saber ao certo líci�.
, Tal exame seria particularmente oportuno na Se:ltta- tara: quais eram as intenções de O filme tWle um final,bas·

Feira Santa, quando a Igreja reza pormenorizadamente por "Então o Desvalido tomou entre os 08dr:s a taéa de fel seU' chefe. tante feliz, como não pode,

todos os homens. Corresponderia aos deseios de João e sautlou também a tormenta e a sêca,
. .

Quantia escllta o grit.o do ria deixar de ser pois o fil-

XXIII na Pacem in Terris. Aí, o Papa do diálogo encoraja- que são cruéis mas dignas de nos, rapaz atirado de cima do me é americano, mas não

va a "colaboracão na esfera do direito natural, dos católi- Sautlou o vento áspero e sem culpa. terraço sente üma révplta deixou de ser· bem feito e

cos com pesso�s �em nenhuma fé cristã, nos quais. no. en· Saudou a. própria sombra magra .

em si pois. pensava que a-' unir o impacto'dramático, ao

tanto, está presente a luz da razão e operante a honradez que ·desaparecia ao 18.do. aiJ;lda' num esfôrçb 'de crença." penas iam dar-lhe uns "so, cômico.

natural". Muitos dos nossos irmãos protest�ntes, israeli- papos". Sua conciência o a, Em suma um filme que me

tas, espíritas, socialistas ou capitalistas realizam eminef.ce- 'A noite, estava só, dentro do· quarto, Vinham' da iaf1,,1� tormenta ·mais qtiando 'co' rece ser visto, mas deve ser

mente �stas úHima� c'ondições. Mas o Papa' acrescentava .

os sons nervosos de um u·blue". A araRem que entrava era nhece a irmã do jovem por publico com certos cÇJnheci

imediatamente: "bm'tais circunstâncias, procedam com sem �"'rícias. No chão, o jornal aberto falava d� um m'lnrlf) quém se apaixona '$endo cor mentos 'pois os ignorantes
.

atenção os católicos d� .modo a serem coerentes. con�igo . perdido. '!'. .

•

�-, i<lI,;,....r,..� respondido.
.

só podem desprestigiá-lo

mesmo e não descerem a concessões em matér� de fé e de Que horas eram? O· relógiO' não tinha molas:' .

- Seu namoro passa a ser sendo que isto aconteceu

moral", É o que fêz 'Paulo VI, que não hesitou em falar de Por que você não dorme, por OHe v,ncê não re2!a, por mal vist() por seu chefe. por acasião de sua apfesen-

Jesus ao Presidente de Israel e ao Rei Husseih. que voce não fuma, por aue você nã,o. chora? Ocorrem vários fatos que tação.

..

.

.

.
pê. Bet�nd de Margerie, S. J. A cama, junto, à parede, era como um 'in�til bare<) en- . ,aqui não iremos analisar.

Correspondência: Colégio Santo Ifiácio, Rua. S�o Clemen- calh::tdo, que levaria' jamais a qualquer porto de d0ces a. Queremos apenas tratar do

te, 226, Bdtafogo, Rio de Janeiro, ZC-02. ventura!';. ,

. .

�

--��--�----------�---------+�----���------

C R E 8 C 10M-EN 8,E."

Exame de Cónciôncld "Ecumênico" e
'Infer-Racial em Del Ponto�

. \

CINE RONDA

Como é que eu,' católico, estou m�
ponto, central do 'filme.
Karl' Malden no papel do

padre está numa de suas me

lhores ínterpretaçôes dra
máticas. E' o defensor dos

COí11portando pár� com os
'.

não-catól icos?

estivadores e por êles é que

Jstá lutando com grandes
,riscos para, terminar com. o

sindicato de ladrões que os

explorava.
Ninguém tinha coragem

I de denunciar seu chefe a

contar a jovem.
Voltando um pouco' atrás,

logo depois do assassinato _

êle passou a cuidar dO pom�

.bal do jovem como quer�n
do com isto apagar um pou-'

co a culpa que tinba.

to branco, os cabelos loiros

de um clarQ luminoso. que
são o contra,-ponto I."tico das

figuras pretas dos estivado-"SINDICATO DE . LA-

OR6ES": direção de Elia

Kazan� com Mar!on Brando
Kári Malden,' Eva Marie
Saint.

res e dos criminoso� do sino

dicato.
contraste entre a esclltitlãb
Que" t-'<��trft-r D vaibr tlb

e a tlaridt,de.

Jorge Roberto Buechlcr

'-1.··!,···.,é',."%·:ArH�Ã·�sr'·c
.. : ':

OTI.MA RESIDENCIA recem reforma
da com 8 peças gran ies e garagem sito à rua

Prof. Antonieta de Barros 397 no sub-Dis
trito do Estreito.

Informações
2681 ou Ed. Sul
510-511.

com João Alfredo no TeI.
América 50 andar conj

IATE CLUBE DE fL9RIANOPOllS
CONSELHO DEUBERATlVO

Edital de Convocacão
,

Pelo presente Edital convido os senho
res membros do Conselho Deliberativo do
Iate Clube de Florianópolis para a realiza..

ção de uma reunião extraordinária,' em l.

convocação, às 20 (vinte) horas 'do dia i8
(dezoito) de março corrente, na sede socíal
à 1'11a Ftei Caneca 145, nesta Capital} com a

seguinte

ORDEM DO DIA

1) Aprovação de projeto de constft1çâõ
de nova sede;

2} Autorizar a Diretoria a providenciar
a execução do projeto.

I De conformidade com o disposto no art.
40 dos estatutos sociais, não havendo nú
mero legal para funcionamento da sessão em

1. convocação à hora 'marcada, deverá rea

lízar-se meia hora após,' em segunda e últi
ma convocação, com a presença de qual...
quer número de Conselheiros.

Florianópolis; 12 de março de 1.964

FELIX SCHAEFFER
Presidente em exercício

E D I TAL N.6

Escrivão
17-3-6,*

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

·op·"onTU�iinAf\['J K 'i�:I1,..'.- u!:
Grande.indústria de lingeríe. ern pleno

desenvolvimento, sediada em Joinville, St�.
Cat�rina, procura, para seu departa\mento
de confecções, Se:1horas o� Senhoritas real
mente capazes, que possuam diplôma gina
sial e de' corte. e costura, para preencher car
gos de chefia em setor de, confecções. Ótimo
ordenado e' agradável ambiente. Solocação
imdiata.

Cartas com "curriculum vitae"} para a

caiXa Postal 146 - Joinville - S.C .

15-3-64

E O I TIA l N.4
Pelo presente edital' ficam inHmâdos

o comaIldante do navio argentino "Barilo
che", ALBERTO BAUDINO, para lio pr�iJ
de trb (�) dias, a contar da data da publi..
caC::)0 dêste, apresentar sua defesa fio pro:.
ee�st' :10r contFabando mandado instaurar
nesta Alfândega de Flori�népolis.

AIf. de Fpolis, 13 de marco de 1964.'
. ROSALVO COSTA COELHO

Escrivão
17-3-64

Sociedade Anonima
MATRIZ: CRICIUMA - SAN'TA CÁTARINA

ENDEREÇO - TELEGRAFICO CRESCIUMENSE . '(
.

•

"

J, '�. Serviços de' carg��' e encomendas entre S.ão. Paulo - Santa Catarina e Porto Alegre
� São Paulo Rua Joao Teodoro, 670 - CU1'Jtiba Av..

.

.

.

.

·Ig..mc;ú 2117 ...:... fone 1.2171 - Pôrto Alegrp Rua 7 de Setembro 691 fonft 7818' FI'" I· R P' ..1_ R' ..a

f 1A79 . ,. r r. .•
'

• -. O;; - orlanollo 1S ua :lUFe oma • .,,,

one � .

--- ArHl'��á Praça HereOlo Lm, 632 - fone 23 - Laguna Rua Gusfavo"Richard514 -_ f 131 - J .... ·l!· R Arh'·d
CAMINHOES PRÕP IÕrg PARA MUDAN AS

'

...;' :,. ODe.. OlD:11 e na OJ
c." {

.).

Expresso
Filiais:

..... ' -.' .: . .:..... :; '''''�,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�;;;' N�ta do Departame�lo de
Caca e Pes.ca:

, '.;

Com relação a uma crítica, anGnima, acolhida. pela preso

tigiosa A GAZETA, desta Capital; em sua: é?1ição de 13 do

córrente, o Departamento Estadual de Caça e fesca: pelo
s�u\',diretor infra' aSfinado, esclarece: .

1� r_ Este Departamento, cujó nome o crítico anônimo

desconhece, nunca se ausentou;. do • .probl�ma do arrastei' em
i nossas .baias, Prova disso a reunião qúe promoveu, há. mais

de quat:ro meses, com os pescadores de Armação e Gan

chos, na qual ficou assentada', a ,limitação dos locais
.

de

arrasto, na baia Norte, à á�ea; álém dos Ratones, em dire

çãQ a, Inhato-Mirim, p.uma. fÇLixa afastada 500 tnetros das

praias da Ilha e de l.ÓOO metros' díis do Continente, Entre

outros '"t_estemunharam' essa reunião.' os srs, Tte. Aríovaldo
Marinho,e,deputado Nereu do Vale Pereira. Quanto ao ar

rasto'ná baia Sul, tão logo o Departamento dele teve' co

nhecirn'entõ, �m deligência especia�, cientificou os pescado·
rE)s !=las penalidades ;t q'\le. e.stavam sujeitos em face do
art. 15 do Códigº de Caça e Pesca" qüe. "proibe pescar com
rêdes·"ou aparelhos de arrasto· de qüahiuer espécie, tipo, ou

de.!1ominação, na 'pesca interior ou litorâneà." Na ocasião, o
Insp�tor. que fez a nótificação" recebeu resposta ameaçado·
ra' dos pescadores, que alegaram pescar para o sustento

das suas famílias. À vista do suc"ldido, constante do relató·

rio do Inspetor de Pesca, o. Departamento, pelo 'seu Dire·

tor, procurou entendimentos com a Capit!lnia dos Portos"
visando a métliâas que coibissem a infracão. Esses enten·

clJi;nentos resultaram sem êxito, face à í'pformação do sr.

Càpitão dos. Portos 'de não ter a Capitania competêl'lcia pa·

ra a fiscalização da' pesca em nossas, baias.

2° - Diante dos tatos, o Departamento, para regulari
zar à situação e p�evenir ca'sos futuros, dinamizou os en·

tendimentos para um acôrd:o com o Govêr:no Federal, atra·
vés da SUDEPE, sob cuja responsabilidade está a fiscali·

zação da pesca.
3° - A permanente fartura de camarões no 'mercado e.

nos postos de revenda. por constituir fato público e TJ.otó·

rio, comprova a má fé da crítica ?ivulgac1a, cujo autor nâo

pode ignorar, como ninguem ignorà, que a questão de pre·

ços não está, nem nunca esteve, afeta a este Departamento.
4" - No ex�r�ício do seu cargo, o Diretor do DCV' aeb·

lherá sempre como cplaboração 'as críticas justas, e hones

tas que lhe forer!1 dirigidas e que visem, sem cálculo13 e .in·
t.eresses escondidos, ao aperfeiçoamento 'dos serviços de

+���:14 de março de 1904.

Hoje•. .,como 'nQ passado sa Jurerê-Mirírn durante es- do pálio S. 'Excia. o Gc::>ver-

ano, como há Ül9' anos tes últimos duzentos anos. nadar Celso Ramos, o sr,

atrás, realiza-se a solene, .Como íamos relatando" Preféíto Municipal, o sr,
procissão dei', Senhor Jesus hoje às 16,30 horas, a vene- Presidente da Assembléia
dos Passos, a maís antiga ravel imagem do Senhor Legislativa, o sr. Presidente
festa religiosa. da ilha. Tra- dos Passos deixará a Cate- do T,fibunal de Justiça, o'

díção .. .dos '�QsEios avóengos..
" dral, Me�rópolit'án�vd.e reter- sr. Comandante do sn Dís

quiçá, dos avós dos' nossos no à sua capela; no Menino �rito Naval, o sr. Secretário
avós. pois" são, duzentos Deus. à itinerário; segundo do "Int�riQr e Justiça, o Sr.
atias vividó's desde então.

'

(i) b'em elaborado pregram�'. Comandarrte .da Guarnição
Não íremos fazer nenhu- é êste: ruas Ten. Silveira, 'Militar e o sr, Comandante

ma dissertação histórica no' Felipe Schmidt;'Praça 15 de da Policia Militar do Es.
momento., porque- outros va- novembro; lado da. Palácio tado .. , f ."' .

.'

lares mais altos ' se Ievan- do.Govêrno; ali defronte' à Várias, bandas de musicas

i��m; -dírernos apenas em Catedral dar-se-á o .Encon- abrilh!}ptarão a solene, pro- .'

,póJcas Íinhas'o nctícíário tro de 'Nossa Senhora dás císsâo
.

tocando marchas;
da mais carinhosa festa re- Dôres com o seu divino Fi-' Irmandades .religiosas cô�"

í)igiosa do ilhéu e do. povo lho, o. Cristo JeStl.s·a .oàmí- seus dístíntívos- "'faT-se-ão
1ia's redondezas.

'

nho ,<1.0· 'Calvário�. ,. representar. O ""cÔro� Santa
;)

l\!iencíomimo�, Iinhas . ací- ,Assomará ��tão" ao :' púl-
"

Cecilia 'sob' a batata
.

com-
.

. ma outros valores, qW;JFe- pito o R. p.e. Frei PaulO: Avé-: petente do R. Pe.: Agostí
mos retertr-nos . à notícía lino de' Assi�,/ OFM, diretor nhb Sthaelin também brí
que se veícúla de "que "o do Centro Bíblico de S. lhará, não só na missa das
ilustre professor, "h�storíó· Paulo, nosso 'coestaduano 8 hOl'aSl!da Catedral como
grafo e. magistrado Dés. que, gentilmente acedendo na vespertina do Menino

Henrique da. Silva Fóiltes a cunvite da' Irmandade Deus.

fôra
.

ineumbido . de, elabo,' veio proferir o Sermão do Depoís < "da entrada da
1'a1' documento' a respeito à,

. Encontro. procissão" no Menino' Deus
Irmandade do GCIÚOT

'

dos Eín seguida -prosseguírã a serl. ceie.brada missa ves-
P H ·t'·· 1 dé C' procissão �ela' Praça 15, t·

I
,

assas e o ospr a" e an- . per ma pelo R. Monsenhor

dade a ser publicado lIO ano ruas Tiradentes, Bulcão , Frederico, 'Hobold.'
próximo, quando aquele Viana e Menino Deus.

sodalicio completará duzen- Durante o trajeto, sob o

tos anos de existência! Tj.- pálio, irá S. Excia: Revdm'

vemos oportunidade de ob- Dom Joaquim 'Domíngues
servar. o incansável Des. de Oliveira,. venerando A�·
Fontes na sua labuta, pes-' cebispo Metropolitano, pre

quizando os arquivos da se- cedido do Clero e
.

Autori

cular Irmandade e como

douto que é, interpretando
"âtravés de livros de despe
sa (!) fatos . interessantes

relacionados com a Jrman
'(Jade e suas ininterruptas
atividades religiosas na nos'

dades. Segurarão as varas

A tlRádi;) Diário -da Ma.'
nhã" fará irradiação no

ato
_

do Sermão do Encon:
troo A rádio Guarujá .tarn-

. �é� gentilment,' se pron
bfIGOU de. fazer írradíacões
das solenidades religi�sas
mais antigas da ilha.

MuniciRio vai conceder
balsas de estudo

Polida Mifitar Brilha
. Universidade

Nos' recentes exames ves-' C
� .

orporaçao vemos o TEm· pública do Panamá (Tenen-tíbularss- prestados para o ·C 1 W .. .

e . I E1rner Keunecke e. o te Saulo Nunes de Bous
..

a e
ingresso na Universidade de

<fJ

Major Gustavo Rocha que Tenente TaitIbio Dall' ValleSanta Catarina, os J'avens t b
'

am em .concluiram a Fa- y Araújo) financiados pelooficiais da Polícia Militar , culdade de Direito. Ponto IV; 'Curso de Polícia
Haroldo Pabst, Orlando Ora- O T t

.

C
.

; enen e· oronel Ayr- Florestal (Capitão Joãociosa Pilho, Vitor Cani e t ,.
on -João. de Souza concluiu Braz' Petters e Tenente Sau-

Eny Thomazelli brilharam;
.

C
'

o urso de Odontologia, da 16 Nunes' de Sousa).e fi.
na Faculdade de Direito' al-

,
"mesma Faculdade de Odon- nalmente, "o Curso' que repu-cançando o primeiro," ter' . tolozi d U S Co agia a' . . . tamos de maior valia p.araceiro, décimO' primeiro e" A"

. >

,

,

O Rotai'y Clube do Es· dos são 'os J'ovens:' Altino lcançaram hgares hon.:· a 'pDlleia MiliÚrr: Curso' de
décimo terceiro lugares, res-' .

d
'treito,

.

através' d� Confis- Souza Junior, de 16 anos e pectivamente, e�evando as-'
rosas, am a, em vestibv.la· Formacão de Orientadores

são de Assi�tênéia aos Estu-
.

Gilce Miriam Quint, dI( 15 sim o nome da: Briosa ,e, 1\1';13. dos anos anteriores, o Profissionais, mais o está-

b
.

-
.

'd"d
' -

- ·"aJor Edmundo José de <rio na Secr.Cio de Seleç-ao..Jantes �o res, preSI 1 a pe- anos,' os' q1:U:IJs comparece·. Tradicional Corporação de B
'" '

-

lo Senhor' .Sebastião Calixto, ram à última reunião; do' .

�eliciano Nunes Pires. É de L�stos 'Jr., ,Direito, Capitão dos Elementos da Fundação

acaba d,e..

'

instituir -duas bol-' R. C. do Estreito, acampa·
; 'eu Meyer Coutinho, Medi· Getúlici Vargas e maf� o

.v
se salientar, ainda, que o cina" .Ca,pitão' Alvair B. Nu. estágio na Secção de Sele-

sas de 9studo para o Cur- nhados, ,no ProfessO!: Osni' número de candidatos para d S'l
�

so Basico .... ,da 'Escola dê Co- Paulino da Silva, oc·asião. nes, à 1 va,. Parmácia, Ca . ç&,o ,de Motoristas, Profis-
as vagas da .Faculdade de pitão_ Milton. de Mello, Di- sionais, todos' estes últimos

rriércio "Senna Pereira". em que externaram o seu. I;>ireito era bastante' eleva· 't' T
- .

� <. ',,),':- " ,

'

, , ,agradecirne'!to pelas bolsas do, mais. valori�ando o fel.
rela,' enente Benta Jus!;) teuninados com brilhantis-

estudantes
" 'Beneficia- conquistadas. to desses jovens Tenentes, Batista"'Tciências Econômi-' mo, pelo Cap)tão ,Edson- Cor-

cas e o enente Pedro Mar- . rêa, no Instituto Fundação
que nada 'mais deseJ'a'JTI d(i) t· B d'ms ernar mo, nas Fa,cul- Getúlio Vargas, no Rio 'de
que elevar' o n.ível cultural d'aces de Direito e Filosofia Janeiro'..
dos Milicianos" C,àt,arinen·· d U' 'd d da DIverSl a e e Santa Avante, Miliciano Ca,tari-

, Catarina. . nense! A Polícta Militar pre·
Para concluir, enumera,;.•. ·éisa de tua cliltura! Eleva

mos outros curs9s tepj11.dtí- :0., mostranclJ.a ao povó,
dos por oficiai� "

destlt Cor- para. que êle
.

faça' e pense
poração: <'lois oursos espe- de outra forma. e por oU,tro
cializados de Polícia na Es- ·prisma, a respeito de tua
cola Jnterarriericána da Re· '>;orporação!

Nos anos anteriores tive·
.

mQS
.

exemplos que enobre-
·i Com"uni,cacão cem os "ofioiais que servem

,

' '<- nesta Centénária CorpQr�"
Deverá ser iniciado nos ,primeil'os dia�_de �bril, o Curo ção: En1'lmeremos os mais

so de �sp.�Cializllção de"",Pavime:1tação Rodoviária para En- 'importantes e�que nos es.

genheiros, sob o patrocmio do :Departamento' Nacional dé' tã�. li'l5ados 11'1a[s' de l��rtci:
Estradas' de'Rodagem, Plano 'de Metas do Govêrno (PLA· C�l. Walmor de. Aguiar Bor
MEG) € D!=)pàrtamento d,e E'sh'adas de Rodagem, (DER-SC.), ges 'que ingressou na Poli.
atrav�s do ,16" DRF e orientação do Institut0\;ie Pesquisas cia Militar com o Curso Gi.
Rodoviárias, com a dura1;:ão aproximada de. 3 meses, para' o nasial, fez o Curso de Ser,
qual. já se encontram abertas" às inscrições, bastando para gentos, o Curso de Forma
'ef.etuá·las 3 fotografias 3 x 4, podendo �s interessad�s se çã6.de Oficiais e ,posterior-,
d.iJ;igirem ao 16� DRF.

<

e tratar com�o Eng�. Arnaldo' Sêve· mente ingressou na Facul·

rianq de Úli�":üra 01:\ no .seu impedimento com o Sr. Elisiá- dade de Direito, concluindo
rio Ferreira .. ,

,

.

.com, brilhantismo aquêle
'Floriarrg:polb, 10 ile'março; de. 1964; CurSG e mais tarde veio a

l Eng" Arnaldo Severiano' de Oliveira ser Chefe da Casa Milita'r,
Diretor do Curso Secretário da Segurança

Pública, e, finalmente, Au·
ditar da Justiça Militar do

,Esta,dG, cargo que ocupa,
ainda, atualmente.

O Chefe' do Executivo

t\!e a t r o llnfantir: Magnifica
Escola de Aprendizagem

�.O\Teatro .Infantil ,repre- bUmidade 'da ·arte· de repre· toda a belezá de nossa lin
se'nta n'lJs nosS9s dias mago, sentar. Orientanqo·a no sen- gua.

nlfi�?t;;'espo.la: de,aprend�za· tido dei torna·la capaz de

geiu . 'em criândo nova,men- a,dmirar qué sublime
.

quão
tli\liéJ.�d�', TIaS nossas.� eri.an- . dificil 'arte educando·a, fa·

ças; !l!lostrando tôda. a su- zendo·a com mais' firmeza A data' de hoje assinala a passagem. de

mais um aniversário natalício, do, nosso emi

nente contérrâneo Desembargador Henrique
, \

da Silva Fontes. '

.FrofelSsor
.

emérito, com larga sorria .de

serviços prestados.....a eulttira catarinense, (I

ilustre al�iversá;iiante; pela sua vida exem

plar, dedicada ao estudq e ao ,magistério,
grqng�óu a admiração e. o respeito dos cata
rmense�.

� t' ...

"O ESTADQ", ao registrár 6 feliz e:'

Florianópolis, como cida- Vlento" congiratula:�e 'com o Desemhargador
de cuita e berço de diver-

: sos filhos que se projeta- Henrique da Silva Fontes' e sua excelentís-
ram em todo' o ramo do sa- sima. família pelo. transcu,rso' da efeméride.
ber humanó, não poderia.
olhar indiferentemente a ta-

refa de
..
sacrificio empreen·

diçia pera .
exma. Sra .. dona

Geny Borges, que dotada de:

grande sensibilidáde "

aa·tis�
,

tica e' representante exp;es
siva. da dificiL árte: de re

presentar como a iniciado

ra e 'incentivad8'ra de ' tão'

meritória campanha qual
seja a de propugnar para' a

difusão elo Teatro Inf::j.ptiL
prestando desse !n.0do, enor

me beneficio Pará a nossa

juventude. ','ÍJ' Geny Borges
se fe� ci'edo'ra de nossa ad

mir�çãs>
.. e', merecedora de

nossa soliqariedade' e do'
nosso ·,irrest.r:ito apo.io.

Municipal sancionou lei au

torizando o convênio . com

estabelecírnentos de ensino'Mais locomntivas' técnico-comercial para con

cessão de b9Jsas' de estudo
arc, 14 (OE) Quatro

rocornotivas . Diesel eletrí-
,aos alunes {econhecidamen /

cas, adquirídás pela rêde
te pobres. -.

ferroviaria
. federal, estão A Subvenção e o número

Sendo esperadas. nos próxí- de bolsistas serão .anualmen
\los dias para" reforçar os te Iíxados pelo Prefeito,
transporte de minério da 'dentro das possíbilídadés
rede minei!.l!;_ de viáção. .financeiras do Municípi'o.

,

'Rotary Clube cusíearé duas
bolses de estudós,.: '.

\

,. Os

,Desembargado� Henrlque da"
, .. , ,;. : :;";'SHVéf::'fontes

PlaiíO' rilúto· da. &onjunto;'Univer.
Alguns paihéis

'

elo Plano JComof', se"sabe, o Reitor
Pilôto çlo Conjunto 'Univer..' Perreira 'r,ima, ha poucos
sitário da Trindade, acham- dias assinou contrato com o

se expostos nas vitrines, do professor' "Hélio, Ferreira

magazine Hoepcke. Pinto I da Vni{.ersidade de

fi. cA/)osfr;f1J, soU o ]]:1'
tem'

gnmçle interês·
tr!iCÍnjn

em Exposl�ão
edificado. no referido Con-

junto.
,

Também está exposto, no

Magazine HQepcke,· o pro·

jeto da Escola de .Engenha·
ria Industrial da USC, uma

J.Y:lntls GSi'81S, para a cxe�:u· das pi'iJneiras' obras a se·

(,:0.0 elo projefo' do Hospital rem com;truid�ls no Conjun·
de' Clinicas, capucida·, to UniV0rsitá-l:io da Trin·

. .

ses.
, ;

�l\lra:lil" .l"a.culdade ,qê,:' Fi:
los�fial ': !Oi�ricias 'e . ILétra�
prestou,'examfil .0 1" Tenen'
te Egop. T. J. Peressoni:
sendo .aprovado e com· boa

c�assificação.
.
Antes de fazermos ore.

trospecto ,dos anos anterio

res; queremos salientar a

boa vontade do Coronel Co
mandante Geral da Polícia

Militar; CeI., .Elvldio Fet·

te�s, em -ver a sua Corpora·
ção creseer,' dia a dia, ma

terial, .

- técnica e cultural·

mente, permitindo que seus
oficiais !>e inscrevam e ma·

triculem nas diversas Fa

culdades da U.S.C. e n,os di·
ferences Cursos de Especia·
lização e de Extensão Uni·

versitária que têm sido "ad-'
ministrados nesta Capital.
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Ftorranópolís, (Domingo), 15 de Marco de 1964

. ,

Contas da Prefeitura ,irão ao

Tribunal de Contas
O .Prefeito Osvaldo Ma·

chadp sancionou lei que es

tabelece, o exame prévio
'da's cOntas do Município
·pelo TribunaI-'de Contas do
Estado. '

prestaçé.,es de contas do

Executivo, antes do exame

e eprovação pela Câmara
Municipal, deverão ser en:
viadas ao Tribunal de Con
tas do Estado para o pare·
cer prévio.

,

De agora por deaI1te as

/.

No grande Clomi,cio r de. anteontem,. na Guanabara,
y .. ,entre as reIormas·defE'lldidas foi muito afrequ�ritaQ.a a

.eleitoral, cóm o voto aos analfabetos ..
'

A pregação suscit�u apoiados, e não apoiados.
Acabei metido na confusão' attavé� de um desafio

para 'pronunciar-me.
,

-: Todos o� brasileiros,. em; �dade legal, devem .vo

taro É a minha opinião, ,em principio. Ma.s, para"
isso, a solução de levar < o. direito de voto ao

. analfabeto é antipóvo;' i antinacionalista. 'O Es·

tado, como Nação, por êsse caminho ,simplista,
quer omitir-s!l do dever de alfabetizar os -eleito·
res, Todos devem vot!lr, porque todos têm o di
reito de serem alfabetizados; Nivelar por baixo,
no Gaso, é fugir à obrigàção. Os denfensores da

reforma, no' cáso, estão' como aquele sujeitá'
que, em visita ·a uma. granja, depois de encher

uma cesta de '�erduras, por gentileza do ,dono,
concluiu assim: "No' Brasil, plantando, dá;
'plantando, dão ... "

Seguiram outros oficiais
o seu dignificante eXi3�np!o;,: . -',

'y'

Ten·Cel. Jorge da Cunha
OCampo Maré, Capitão Pau-
lo Cardoso, Capitão José
Ji'ermmdés. Capitão Inocel1'

t.é Xaviel' Alves, e ou.lros

que se:
.

bacharela.ram

Faculdage .i de Direito:
na

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




