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Gaivão séguiu ontem para'Paris:

,ee�(aIQriamento da divida-
.'
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C
,li.· .,' .
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RIO, 16 (OE) _ Partira

,r'lm·II-IO'.'SOS 'n',,a"'O" 'I'e'f',a-a'�D' vez .;:���n�it�ele;�:odes��:�il�:
.
ra chefiada pelo Ministro

Ney Galvão' Irá' acertar

na Imprensa .Libanesa g:�:i:�]�y:�;,t�
BEIRUTH, 16 (OE) tos sangrentos nos jornais meira pagina, informações �::a\���iSmild�e�ív�âadÓ��

libanéses, segundo uma lei sôbre referidos delitos. Os mais de 3' bilhões de dóla
que acaba de ser aprovada.
Os jornais não poderão tam
bem estampar em -sua', prí-

·

Foi proibida a PUblicação
de- retratos de criminóso� e

· fo�ografias de crimes e fa-

Grave a Conjuntura Nacional
Afirma'.Moura Andrade

BRASíLIA,' 16 (OE)
Na mensagem entregue on

tem ao Congresso, na ...opor
tunidade da instalação na

sessão legislativa 'do -cor

rente áno, o sr, João Gou

lart; propõe a revogação do

preceito. constitucional que

proíbe .a realização de co

mícios.. O Presidente João

Goulart, reivindica assim. a

realização dó Yjleb'isdto s6:'
bre a consolídação das re

formas de base, a· extensão
do. direito de voto aos anal- ,

fabetos e soldados. a modí-

Arraes pronunciou confer_ência
Em Belo Horizonté:

"

PADRE lAGE PRE5.P ;EM
.

JUIZ DE FORA I

BELO HORIZONTE, 16

(EO) - O governador Mi

guel Arrais fez' conferência
\ ontem

.

em Belo Horizonte.

Elementos conhecidos, ten

taram tumultuar a reunião,
tendo se registrado várias

prisões.

•

.'

/_ld�:�.,\.:l7!/;(3:�t·. f. fi��y.'
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A. SEIXAS NET'Ip. vahí& até ràs Z:{!s b�. d<�.
,

dia 17 de marco de 1964 ' ',' '--;;p;;��.
Frente Fria: Negativo: Pressão Atmosférica Média:
1017.1 milibares; Umidade Relativa Média: 78.5%;
Temperatura Média: 26,0 centigrados: Pluviosidade:
,25 mrns: negativov-« 12,5 mms: Negativo _ grupos
cumulares esparsos, !.- Tempo médio: Estavel-bom .

,

,

externa ido Brasil
}Meneguetti vai alertar ·0· (ongrtsso:-·
periga o Funcj()namento"t�ormal

"

do Processo D·e�iocrático
,

'

PORTO ALEGRE, 16 (OE), Adianta ainda o sr. Ildo Me

_' Embora o' Palácio Pira- neguettt que há no país um

tini nada dissesse até o moo. processo tendente a com

mente, sabe-se extra ofi- prometer o -funcionamento

cialmente que o governador' normal das casas· legislati

Ilda Meneguetti enviará ím- vas, e que o povo do Rio

portante documento ao Con- Grande, do Sul, está pronto

grasso Nacional, alertando-o para repudiar qualquer ação

sôbre o perigo a que esta- que não esteja alicerçada RIO, 16 (OE) _ Continúa

ria sujeito o funcionamen- na Constitutcào. fiel sempre tumultuada a travessia Ina

to normal do processo de- as suas tradi.ções. O docu- rítima entre Rio e Niterói,

mocrãtíco. O governador menta foi redigido na ma- que até o momento, está

em sua rriensagem, dirá que nhã de hoje, poucos mínu- sendo -feita: por preços es

sempre smprestou sua soli-' tos depois que o chefe (�f) torsivos em lanchas parti

daríedade ao Pres'idente da Govêrno gaucho manteve de- culares. Na Guanabara e

morado encontro em seu capital Fluminense as filas

gabinete, com os diretores são imensas. Os responsá
de jçrnais de Porto Alegre. veis pela travessia, Rio-Nite-

l�epública, quando estivesse

comprometida a tranquüí
dade interna da Nação,

infratores a esta
.

lei serão res, num prazo de 23 anos,

castigados com a pena de ao invés de dois anos, co

uma semana de prisão e mo estaria obrigado a fa-

_--:;;:--'-:-_� ...,...

multa. zê-lo agora.

Comicios �efas HeforlDâs�vão continuar
.

RIO 16 (OE) - Continua repercutin- trementes, mais dóis grandes comícios estãol

d� mtensamente o comicio realizado sexta sendo preparados; devendo ambos contar I

fe�r� �a Guanabara. Es?era-se; que hoje, no com a pres,ença do Presidente Goulart. Um I
remlcI� dos trabalhos no Congresso Nacio- no dia 21 de abril em B'elo Horizonte, e ou-]

: n
....

al, sejam travados acalorados debàtes em tro a 1. de maio naCapital paulista, Integra
torno da concentração, e especialmente,' rão a .série de comícios que serão realizados
quanto aos discursos do Presidente' João nos. quadrantes do país, �om a presença do
Goulart e do deputado .Leonel Brizola. En- chefe da Nacão em anôio das reformas.

. -,
-

rói 'resÇllveram suspender
às 5 horas desta manhã o

movimento deflagrado ao

primeiro minuto de domin
go, A suspensão será por
48 horas. Ê motivada por
promessas dos ministros

,
da Marinha, Trabalho e Via

ção em solucionar as rei

vindicações da classe, As
lanchas .da .Supertntendên-
cia da 1\'1a�inha até o 'mo
mento aírrda não . voltaram
ao trafego, 'Disse o presí
dente do sindicato da clas-

se qúe,os trabalhadores do

Informa-se que o Ministé mar voltarão' a' greve, se

rio da Educação está ela- não tiverem sidos atendi

borando texto de portaria dos, as relv+ndícações nas

de encampação dos colégios próximas ,48 horas.

particulares, que nãc estão "

cumprindo ,a,s· determína-. Ierrorismo na
RUBENS DE ARRUDA RAl'lfOS .
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çoes, quanto ao ,Iúnciona: z
,
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, '. . ment� das anuidades, En-· Colo'mhia'
. ;,� .. '" r ,". ,1' '"

'

�, _ :" " .�:V�<';k: l;' ""'_
.: ''-<�":' <'h- \lu�.2f0 �,está;i�allaJ.j,':ij;lçJl\ "':,_" L!f.j;.r�}1' .... ;: v t.." ;t:

, Antes que as citações dé Ruy sejam proibidas po. tiecret{f,," a vldá',8$.cbla1'· �'ci Espfn.o "Í(B'd(�6TX, :uf \]!j) -\�Ex,
'. '

.'

be d 'uma delas colhida à paama luminosa Santo, <;md� cerca?e 80 plodiram a noite passada
recorramos ao sa ,r e , '

-< b mil estudantes dos cursos 25 bombas em diferentes

e eterna que aquela extraordinária e singular' cerebração nos secundários, deflagraram cidades Colombianas, N�.o

I d líti greve contra o aumento das houve vítimas e os prejui-
egou, 'cDmo seu cre o po I ICO.

<
" taxas, Ao .movímento, aderi- zos são

'

de pouca impor-

Citemo-la não apenas pela oportunidade de ser citada, ram alunos de cursos ofí- tàncía, As autoridades con-

lTIôS sobretudo' pela necess(dade de ser citada, pela beleza dó. ciais, traiam os centros estraté-

gicos das várias ,cidades.

verdade que nela se contem e,' ainda., pelo eonfor�o,_espiritual --'----------- --.-- ..------

qúe a citação nos comunica.
,

'"
" Osv'ino fala hoje sô'bre a

Há 68 'ano!?, da tribuna do Senado, por coincidência fam .. ' • '

bém num dia, 13" oraVÇl'o grande baiano: encampação,-.das Refinarias
RIO Itr (OE) -'. Os diretores das' seIS

,refinarias particulares encampadas por de

creto presidencial,' reu�em-se�hoje para ado
tar uma norma de aQão, Na oportunidade,
redigirão nota a imprensa anunciando (J

ponto de vista' da: classe: Por outro lado,' í)

Marechal Osvino Ferreira Alves, presidente
da Petrobras, concederá entrevista coletiv:i

\..

amanhã, para e'xplicar como procederá a
,

emprêsa, e�tatal, e onde conseguira ela re

cursos necessários a comp�a das aÇões das

refinaria� particulares.

IArmemo··nos de Democracia
/..'

'

'

ficação da constituição no

que diz respeite ao paga
mento de. indenizaGões, nos

ca;os de' d'esapr6priarii'ies
por interesse social. A mo

dificação da Carta, Magna
nêste capítulo, abriria as

portas para a realização da
reforma agrária.

. ampla e

'eficaz. 'A mensagem presí-
- denclal foi entregue ao Pre�
sidente do Senado ontem a

tarde, momento::; antes da'
instalação dos trabalhos da
sessãO ,legislativa do cor

rente ano. Durante .a insta-
,

laçáo dOI' Congresso, discur·
so1J o Presidente Moura An

drade, que assinalou entre
outras coisas, ser bastante'
�rave a conjuntura nacio
nal.

Diárin Oficial �e �oje. rU�li
cará. llecreto �a SUPRA

BRASíLÍA, 16 (QE) _ O
Diário Oficial que circula

esta tarde e;m Brasília, pu
blica o decreto que tabela

os àluguéis em todo o ter

ritório n'acional, tendo por
base o salário mínimo. Pos
sivelmente amanhã, a im

prensa nacional publicará
os decretos da SUPRA e' os

de encampas:ão das refina

rias particulares. Fontes do

Planalto reve�aram que '0

Presidente da República ma

nifest.ou·se hoje satisfeito

com a receptividade popu
lar dos decretos

'

assinados
na Guanabara no último
fim de semana, Iilformaram
tambem que nas próximas
24 ho'ras, o chefe do Go
.:vêrno promoverá dois en

çontros
.

com parlamenta:
res, tendo 'por objetivo in
centivar 'no Congresso Na
cional as 'proposições conti
das em sua mensagem para

'

1964, lida ontem na instala
ção da sessão leg_islativa \10'
corrente' ano.

Jango vai a Europa em Julho
BRASíLIA, 16 (OE) _ O

mesmo a Europa no próxi
mo mês de julho.' A infor

mação é 'da Secre,taJia de

Imprensa do. Palácio
.

de

Planalto. O Itamaraty está

encárregado de �laborar o

roteiro da '{iagem, que em

prinClplO abrangerá Polô

n.ia, Tchecoslováquia, Iugos
lávia, Portugal e Italia_

,
'

"CREIO QUE A PRÓPRIA SOBERANIA POPULAR

NECESSITA DE LIMITES, E QUE ESSES LIMITES
VÊM A SER -AS SUAS CONSTITUIÇÕES, POR ELA

MESMA CB,IADAS, NAS SUAS HORAS DE INSPI

RAÇÃO'. JURÍDICA, EM, -GÀRANTIA CONTRA ''oS
SEUS IMPULSOS DE PAIXÃO DESORDENADA.,

'Rio"Hitefoi' novamente
sem Lanchas

\
I

JUIZ DE FORA, 16 (Ob)
- 600 soldados da Policia

Militar e civil, ocuparam a

'Avimida Presidente Vargas
rio centro .da cidade minei

ra, enquanto que dentro de

um cinema popular o go

vernàdor Miguel Arrais, es

tava presente a um comício

pelas reformas, Seis" pes
soas foram 'presas, inclusive
o deputado padre Laje, que

foi preso' pela policia ao

tentar entrar no cinema

para, participar do comício.
--��------------------------�----�-_--�--�--�----------------

Especuladores presos: .só o Snprem3
· pode conceder Habeas-Corpus
RIO, 16 (OE) - Somente,' -

o Supremo Tribunal Fede

ral pode cúnceder habeas

corpus aos comerciantes

prêsQs como especuladores
pelo comissariado em defe- Presidente João Goulart irá

sa da economia popular. A

informação r
é ,da Procura

dor Geral da Sunab, sr, Ar

naldo Gomes de Almeida,

Exp:icou que no caso, a au-
,

toridade coautora é o 'pró

prio Ministro da Justiça, a

cuja disposição se �ncontram
os prêsos. té o, momento,

são' 3 os cOP-lerciantes reco-.

lhidos a' llha das Fiôres:

João Gomes Alves da

Cunha, Mário> Barbos,a e An-

iAqp:iq 'Ç'};sé A�yes,

Esse lapidar ensinamento' sôbre ço:qstituiçõe� cartas

imortais, mas não in;mtáveis_ -,- deverá andar repetido, no

Brasil inteiro, pelas manchetes da .imprensa e peloo slogans'
das emissoras, contra as heresias subverSIvas ·que uma impeni- -

tente demagogia, na atualidade, tenta armar como d�utrina.
Ouve-se hoje, não sàmente nos haixios ativistas das, pre

'gações jnteresseiras, como também n0S cimos compromissados
pela responsabilidad� e_ p�los juramentos solenes, que o povo

�stá acima da Constituiçao e que as ieis não vigem '·para o Pre

sidente da República:' -

') .:
-

,
"

.1

.PQ't' ê�Sê c�minho, abandonado aquele da lei e da oydeID:
pejo éIl1-élt 'd�vemqs, e ,queremos. que o Brasil também seja bene�
ficiado dã s-ôpro sadio de, socialização que sacode o .mundo -'

em vez de chegarmos às reformas racionais, imperativas da.

,evoluçào, e.staremos. em vôo cego p�r;a fora da órbita demo'",'
ctáticll. w

'

I
.

Foi assim na Alemanha, quando a sua constituição, tida
CCUl0 o documento mais primo do seu teinp'o) ao revés de cecier.

à readaptação e ao reexame, cedeu a Hitler. __
"

Obs'erve:se que' as reformas, elas mesrp.as., nem são as cau..:
�;'

sai:) da 'desarmonia que está irrompendo, com rlS mais �ombrias,
céres, ,entré dois poderes da República, corrío tàmbé�l n50 são,

'o objeto que radicaliza atitudes do ch�fe da Naçã'o é de alguns
governadores, atirando-os uns contra os outros ..

, Sàmente dentro da Lei, perante a qual todos são iguais P.

Elizabeth Taylor Casa pela 5a. Vez fora da qual não liaverá �alva�ão - segundo a exata lição de

MONTREAL (Canadá) ,16 A cerin:wriia ,simples, foi. Ruy' _,,_.. O Brasil conseguirá afastar do seu próximo rfuturo '3

'(OE) - Após dois anos de presenciada por apenas 10 borrasca que lhe ameaça, �ão ass,ustadorameüte, o regime':
noivado "os artista$ �Jne1").a- pessoas, O casamento, é o

'A d D
'

togl'áficos Elizabeth Taylor quinta da atriz que conta rmelflO .. nOS·, ' ,e emocracia: para a, legí íma défesa
e Ricl1a;fd BurtOn: ,�,���r�m-: 32 anos de idade e o segun· 'P�tría corpum.

i

_'�(' trªóÜ, ·do;s;í.q,·:fltoi:,qu�·thn3Irl;WOS, .'.,..'-+'-.._-'........,..;..;-.....,"""_...."..-"�...,,,..

-------_..._------_.�--,-

fazendas de Jango. Desapro-
\.<

priadas 'pela SUPRA
, ;

tureza em condições nos

têrmos do deoreto por se

'rem de areas produtivas e

kultivadas, mas serão desa

propriadas' por determina

çã_o do 'próprio presidente
que deseja dar sua cont.ri

buição den,tro do preceito
do decreto"

:RIO, 16 (OE) \ -:- O Sr,

João Pinheiro Netto disse,

que a SUPRA desapropriará
amanhã, duas fazendas dQ
Presidente Goulart. A' de

Uruaçu em Goiás e Maragr.'
ta, em São Borja. Salien,

tau que. as duas proprieda·
de,s ,não estão por sua na-

�--------- ------------�

Resultádos das Eleicões Colombianas
,

:'BOGOTA' 16 (OE) ,-, Os últimos re:-
- sultados das eleições nacioI?-ais realizad.as na

Colôrribia, 'presentam os seguintes números:
Liberais 'Socialistas 385 mil 185 votos Con
servadores 39 mil 514. Movimento Revolu
cionário Liberal 195 mil 116,' e Aliança Ro

jas Pinilla 24 mil 888 votos.

BRASILIA 16 (OEt� O Presidente
João Goulart poderá iniciar ainda esta se

mana a reforma 'de seu -.l"'ÍirÜstério. Inicial.
menie serãó dêstituidos os 'Ministros' Interl-
I ' •

nos: Informam fontes autorizadas due a su-

,b�tituição se1;átot?1, e deverá estar' conel
da �t� q mé�i " "':l1itho�

,

, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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S A S/ � A'" R UE' Uma Promoção de Depertsmen'e Soci�J do Lte. Organização e D'ire'ção do Cronista'.
raje. asseio. .; o

'

,

-:;----'Emp-�re·sa., E'd'l'o"ra "'0 ESTA'':'O',--::- r Não' rcço carid.idc, gncro apenas ser corno vo�ê,. Desejo estudar, trabalhar, ser útií,
_.

r u li . Com a ajL\dJ' que me deram, j,i sei dar ;11gLlDS passos, aprendi a ler ,« escrever. Mas "úLcl<J
posso melhorar I;jlli�W, en e mi'lh2res -de outras crianças defeituosas ql�e querel.1'JOs a:pc-.
�1aS uma oportunidade de reabilitação. Colabore C0m a g�rlte. ajude .4 nossa Campann::t
•

I
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:ASSINATURA ANUAL' CR� 4.000,00 - VENDA
A\TUI SA Cr$ 20 (l() .

.

(,\ ) fl;J.('ç�o ,?ãt) 'r, r(,�l101�s:;tbm�a. fJelo'" cttnceftmo
. ('mlti1;los ,'n" a'rh!!'()� assma!los) ,

Salário
Fam,Hia

Centrais Efétrkas de
Santa Catarina S. A.

'A, V, I S O
Levamos aQ conhecimento dQS Senho

:res Aeionistas que se acharn à sua disposição
os documentos a Que se refere o art. 99, do
De&reto-Lei n. 2.627, c;le 26 de Setembro de

.1940, relativo's ao Balan�o Geral e�cerrado
em 31 de Dezembro de 1963-.

Florianópolis, 16· de lvlarço de 1964.

Veículosl',
,

e Auto�' P'e'cas
, ,

'Desde (It>Zémbro de 196:l 'l'"

OS empregados da' Volksw3>g. n
do Brasil; c::>m filhos rnenOrC�

d, 14 a'nos de idade; vêm rece

bendo o sai'ápio famiLia c0Mr,s

J)Ondmte a 5% do mi�imo 'lU
cia} da rl'gião que;' naquela é

poca; era de 21.mil cruzeiros

Só na.qll�k mês a VoJ.l{1óWà�·l'lI
do Brasil pa'go·u; 'em salário fa·

mília; 'de acôrdo cOm a h:-r: a

impol!tâuda de 10, milhõ,·., e '
••

429 mil cruzeiroS

Sgto. Clodoaldo Amaral

Com infenso iregozijo ,noticiamcs no 'dia

de hoie o âe�urso de mais um aniversário}

fiatalí�io do nosso ilustre Çl"migo e
,

dlistinw

co�terrâneo �r. 'Clodoaldo Amar�l sargento
músico.

D'o 1956 para cá pràticame'\ie
dobrou o número de fabriCanteS

de autopeças; sem se contar a

iampJii."lção das fábricas pione'

raS.' ESSe fenômeno deu-se ell'

dr.tude da implantação da indús

t.ria automobilística entre nüs

qlfe assumiu g·rande imllortân';ia
nO desenvolvimento sÓcio-ecOl'Ô

mico do País. O progresSo da iI{

dúStria de áuto-peças p�de ser

medido pelas compras q,:c fR

zom aS fábricas produtoras ,le

'"I íC1l10s 'no mercado interno; ri,

ano para ano A Vo.!ksWagll:l
d,o Brasil; por' exempló; (1'"

em 1962 havia' comprado u'.,
mercado nacional 'material n�

valor d� 28;4 milhões de cruu'

ros em 1%3 disllendl'1I para Q

mesnlO fim.; a importância di

61 bilhões dr cruzeiros

ü aniversariante, dono de um bon�ssi-

mo coracão sempre voltado para as boas
,

�, -
.

caus'as, será, estamos certos, no dia de hO.ie.
muito cumprimentado por .todos aqüêle$ que

i: Procura-se'o cercar:n e admiram.
�r ,;:., (

t y,,:, ,(0,àsal ,c,om um fi-·
�,1If,o

•

� '" '�:
.,

\.. '.; '�t ,,,;,, -".1,
..,' �j.J>r.9çura casa pa-

';" �lugar, qne seja de

material, e que tenha

dependênci�s inter-

Júlio H. Zadrozny
Diretor-Presidente

19-3�f34Casa

Como desportista, tem. se destacado

.

com raro brilhantismo na presidência do
Caramurú F. C da Prainha.

Convite para M,issa de 30.' Dia
A família da inesquecível

lZAURA COMICHOLI PIRES
Ao fazermos o registro, levamos ao

sgto. Ctodoaldo os nossos respeitosos cum-
nas.

• .

d'
, .' .

f' Telefonar paraprimentos extensIVOS a sua Igmsslma anu-

I
- .. ,/2244, ,diàriamente.
ia. .

.

�

ChaJiPar c Sr. BIancrJ.

convida os parentes e pessoas de suas rela- 1
çõe$ e amÍzades para assistirem à MISSA de
30 DIA, 'qúe será celebrada na Capela do
CINASIO CATARINENSE à Rua Esteves

Júnior, no: dia 20, do corrente (5�a-�eira)
às 18,30 horas; pela' àhna daquela ente' que-

;

rida,.�
Antecipa agradecimentos .

Florianópolis, 15 de março de 1964.

.

OSVALDO MELO
O MONUMENTO A LAURO MULLER E IUM MONUMEN_
TO A VIDAL RAMOS - Com o intuito de colaborar çom o'
nobre apelo feito ontem- pela "A GAZiETA� e assinado pelo
des

.. professor Henríque Fontes com a d�Vida venia trans
crevo o que publicou aquele ilustre conterrâneo, com o ti .

tulo à margem': ' i
"A 8 de março de 1963, a propósito do monumento que

a Constituíçâo do Estado mandou erigir ,3 Laura Muller,
referi um episódio que se passara na presença do Senhor
Senador Juscelí�o K'ubltsc�ek e eonsígneí � promessa do Se,
nhor Governador Celso Ramos- de que daria execução, ao

determinado na nossa Lei 'Magna. E eshevi:
"remos a palavra do senhor Gover+dor de. que tor··

.

nará efetivo o mandamento; e eu, que �e apresento como

seu cobrador, reafirmo a .Ele também C;09perar para que
jgualrnente a Yidál Ramos se pague-unia dívida, que não
é do'Governo, mas do Povo- -C:atarinense; a quem êle bene
ficiou com uma autêntica reforma da educação popular.
Assim Deus me ajude'.

O senhor Governador Celso 'Ramos pagou fielmente a

promessa, lançando ontem a pedra rundamentad' do mo

numento a Lauro Muller eassim 'iniciando as festas oficiais

catarinenses do primeiro centenário de nascimento do insig
ne homenageado.

Todos os louvores merece Sua Excelência.

A mim cumpre-me, agora, reafirmar a declaração de

"também cooperar para 'que igualmente a Vidal Ramos se

•

pague, uma dívida, que não é. do Govêrno, m�s do Povo Ca

tarinense".
,

Senhor Governador Celso Ramos, Professôres, Professô
ras, Estudantes, .Povo Catarinense:

Incentivemos e levemos a- bom têrmo a iniciativa de

um momumento a Vidal Ramos; ponhamo-la na nauta dos

nossos imediatos trabalhos, por que o autor de uma v:

! t.ica reforma da educação popuiar é digno de perpétua lemo

bança."

J. ·j'()]'l"!.('Y
t ' :'-• .rl SPllS'

OLHOS
USE' óculos

bem odoptcdos

atendemos com· exofldôo

sya req�lta de óculos

ÓTiCA ESPECIALIZADA

I�OOERNO LABORATÓRiO
.'

OPORTUNIDADE
Grande indústria de lingerie, em pleno

desenvolvimento, sediada em Joinville, Sta.

Catarina, procura, para seu
. departamento

de confecções, Se:lhoras ou Senhoritas reat
meIih� capazes, que possuam diplôma giml
sial e de corte. e cb�tura, para preencher car
gos/de ·chefia em setor de confecções. Ótimo
ordenado e ,agradável arp.bíente. �olocação
imdiata..

Cartas com "curriculum vitae") 'para a

caIxa Postal 146
-

Joinville -' S.C.
15-3-64

Rua Traj-anp ..
-:- .27, ., 2

Fo e: 31-25
FJ o>�l a n ó p 0"1 is-'

«15-3
. Dna. Carmela Ramos 'Ribas

,I'""

A efeméride que hoje trarisco:rre e das'

mais expressivas para a sociedade de Santa

Catarina. E' que hoje aniversaria a exma

sra. Carmélia Ramos Ribas, digrtíssima es

posa do CEL. Antônio de Lara Ribas, Íncon
testávelmente uma das mais ill:lstn�s perso
nalidades de nosso estado, prefént_emente' e
xercendo altas funcões na Guanabara. Não
é só pela. simpatia � pela bondade q�.le don�
Carmélia merece a nossa admiração, mas

também e sObretudo, pelo devotamento .que
prestava a tôdas' as instituições, de caráter fj

lantrópico, que se faziam em nossa terra.
À doha Carmélia,. bem como 'a todos os

famíliares, embora distantes, os l'es.peiML''J
cumprirpentos de �'Q E TADO""

o.f,�1 .h
:

:
-

./j ',,,'

Clínica de
crianca

.

. Drs. ÁLVARO 'JO-
SE' 'DE O:tIVEIRA
ANISIO LUDWIG
médicos do' hospital
infaIi.til dona, Edith

,

. Abigail Melchiades de .Souza e família,
Anna Cardoso d€2 Souza e .filhos, Jorge José
de Souza e família, Ranulpho José de Sou
za Sobrinho e família.agradecern a tôdas as.

demonstraçQes de amizade pelo. desapareci;.
mento de seu querido AGUINALDO, a quem
Deus levou no dia 12 de março, e· convidam
para par-ticiparem da Missa que será cele
brada na intenção d� sua alma no dia 1& do

,»
RESTAURA NTE

...

�:-,""'-';-"""'�"fI: 1(.:. .

rt"

Missa de, 1. Dia

t
Gama Ramos
atendem diària
mente a partir
das 14 hs.

CONFEITARIA
lA'NCHES

PllZARfA

BAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Partfcipação
Valdemar Demari'2_ e Sra ..

'

Júlio da Silva e Sra.

participam o noivado de seus filhos
JANETTE E JOSE'

Florianópolis , Rio de Janeiro
7-3-1964

B��iJcn de DesenvolV'imênto do Esta
.do de Santa Catarina S/A
,Assemblé1a Geral Ordinária'

São ccnvocados os SeÍlhores acionlstsa a se

\rf4':l?lirem em Assembléia Geral, Ordináiria,
. 'na sede'dêste Banco, à Praça 15 de Novem
bro, esquina da R�a dos Ilhéus, nesta, Capi
tal, no ('lia 30 de :março corrente, às � (nove)
horas, com a seguinte

.

. "

•

.ordem do dia
I

1. - Tomar conhecimento do Relatório
da Di�etoria, 'referente ao exercício &� 1963

, ,.

bem como 'examinar, discutir e deliberar ú

resneito do Parecer do Conselho ,Fiscal 'do
, , \

Balanço e das 'contas anuais dos Administra-
do�es;

.
,

2 .. - Proceder à eleicão dos membro� do
Conselh� Fiscal e seus s�plentes;

3. - Proceder à eleição de membros do
Conselho de Administracão'
.

- -
- ,

4. - Fixar a remunera�ão da Diretoria,
p.os ,membros do Conselho Fiscal e do Conse�

, lho de' Administracao'·
- ,

5. - Outros aSSUl),tos' de interêsse da so

ciedade.
Ob�erva-se aus Senhores acionistas qU�

ficr-r8" f;US�p.nSRS as transferências dp acões
Dn� dez (10). dias que antecedem à Ass�m-
bléja.

�

Fl
. , l' 11 d0"'lRnnf'lO JS. e m::lrco de 1964

A lr-it1ps A hrp.u. Prpsi.ipnte
J J. (Ip Cu!'pr1:ino Medeiros, Diretor
.Tn"� PArl"'n �i1 .. Dirptor

.

,hr"h A l\1f"�jpn l\T61"lJ,1. D1l'P.tot
lIo ue São Plácido Brandão. Dirptor

'

18-3-64

Na primeira "quinzeria do
mês de maio, o Presidente
da Alemanha, Dr. Heinrich

Ltrebke, fará uma visita ao

Brasil. Passará pelo Perü,
Chile e Argentina. E' a pri-

, meíra visita de 'um chefe
de estado alemão à América
do Sul, Reveste-se, por isso,
de tanto maior,' significado
quanto já existam entre o

Brasil e a Alemanha, tradí
cionais laços de amizades e

estreitas relações econômi
cas e culturais, mais inten
sas e mais equilibradas do

que com outro país.
As relações entre a Alema

nha e o Brasil distinguem
se, porém, pelá sua íntensí
dade em todos estes domi

tl10S e pela sua projeção sem

par. São testemunhos das

relações de sangue com o

Brasil os inúmeros descen
dentes de, imigrantes ale
mães que deram uma valío

s,a contríbuição para o

desenvolvimento e o progres
1"0 de muitos recantos bra
sileiros.
Por, outro lado, um sím

bolo brilhante de, alto valor
d,'5s vínculos culturais, entre
a América Latina e a AI!"·

manha é a \ grande impor
tãncía, finalmente, as, rela

ções econômicas, que vale

ram, à Alemanha o segundo
. lugar entre os parceiros CI)

merciais da América Latina
e carrearam para a' Amé
rica Latina a maior parcela
de investimentos da econo
mia alemã no estrangeiro.
Esta projeção dos veícu

los entre a Alemanha e a

América Latina assume mui

to especial significado e ré�
levante importância na épo
ca atual, na qual a América

Latina se evidência cada vez

mais nítidamente como

economia mundiaL
A pJ,'imeira visita oficial

de um chefe de estado ale

mão ,à, América Latina é

testemunho de que,' fidelida
de à tradição das suas ínti

mas relações cOm a Améri

éa Latina, a, Alemanha está

pronta a colaborar também
de futuro CQm -as nações ia

tinoamericanas, sobre.tudo
com o Brasil, hoje em .dia,
tão empenhada" na solução
qos problemas do seu pro
cesso ge transformação' eC0-
nômima, e social.

o Presidente da Repúbli
ca Dr. Luebke e a sua espô
sa, simbolizam nas suas pró
prias peso&as o espírito dos

prias pessoas O espírito dos
êsse País. O Presidente con

tou ,a um jornalista brasiléi
ro· que quando da ditadura
nacionalista acalentara pro
jetos de emigrar para cá. O

jo.rnalista manlfestou sur

'Presa ante os 'conhecime:o
tos completos do Brasil que'
o Presidente den�o�1strou no

decorrer da éntrevi3ta� Quan
do da sua recente visita li')

"stand"',brasileiro na "Sema,
na Verde" de Berlim, a gran ..

de' exposição de agricultura,
de produtos alimentícios, rea'
lizada todos os anos em

Bonn, O Presidente Luebke

,informou-se circunstanciaô.iI,·
mente sôbre a situação das

<importações de produtGs
brasileiros. 'Insistiu em q'le
se deviam estudar as POSSI
bilidades de colocar, além

de ,café, outros produtos, ,�
promover, por todos os

meios e processos, um me

,lhor conhencimento das i-

mensas possibilWj:tdes eco-

/'

nômicas que o Brasil ofere- decorado com a Cruz de Fer

ce. A sra. Dona Wnhelmine roo A Partir de il923 trabalhou

Luebke,: que além de inglês, na agricultura e desenvoiveu

francês, Italiano e russo uma atividade decisiva :J,

também fala muito bem es- a ' criação da organização

panhol, tem participado com central da agricultura, a

grande- interesse em tôdas "Deutsche Bauernschaf't"

as manifestações realizadas ("União dos Lavradores Ale

em Bonn e destinadas a\ pro- mães"), no ano de 1926. Em

mover e a intensifica': a� re- 1931 foi eleito deputado do

lações da Alemanha com o'. Partido do Centro, de oríen

Brasil. Ainda recentemente tação católica, à. Dieta Prus

se inaugurou na capital; da siana, 'Ü regime nacíonalís

República Federal da'Ale- ta forçou-o em 1933 a renun
,

\

manha uma grande t)�osi- ciar a todos os seus cargos

(;8,0 de pintura latínoamerí- políticos. Foi' detido' . duas
,

t
'

l'cana realizada sob o Sf;U· pa- vezes pe os nacionalistas 'e

trocínío. - .passou vinte meses na, prí-
O Dr. Heinrich ".: uebke, são. Depois da Segunda Guer

que em 1959 sucedeu ao íno- ra M-Nndial, '0 d:-. Luebke

vidavel primeiro Presidente reassumiu em, 1945 ímedía

da República Federal; da tamente as suas atívídadtes

Alemanha, Theodor Ha4ss,' políticas na União Crrstã-

é natural da Westfália, regí-, Democrata, tendo sido �lei·
ão (ia Alemanha seteritríoàal, to, em 1946, deputado <t Díe

onde nasceu" em Enkhausen, ta da România do Nbrt�'Wes
perto. de Arnsberg, em 14 tfália. De ,194'1 a 1952 dssem

de outubro de 1894, .:'E!studou nenhou 'nesses ,Esl;�do ') cal'

�'�ronomia e, especialmente, f:O de Ministro da Ag�":cul·
peodesia e análise dos 80101;, tura, A partir de 19·19 fci de

filosofia, ciências econômi- putado : à Dieta F�dera: ..
'

em

(3.::' e direito admínistratívo
' 1955, passou, a fazer parte

r-as universidades 'dé 'Bonn" do cGa.binet� 'Adenauer como

Berlim e Müenster. Na Prt- Ministro da' 'Ae:ric�ltura da

meira Guerra Mundial pres- ,República' Fé'd:ral da. Ale
tau serviço militar, COli1C' 0- manha. Em, 'l de ji)lho de:

ficial, do primeiro até '�t0, 1959 foi eleito Presidente da

último dia, tendo' sido �qJI- República 'Federal, pela ·As,

semblésa Nacional, reunida

em Benlrrn. :::-:Ieinric11 Lueb

ke, que mesmo depois de as

sumir o cargo de Presidente

da República continuou a

'viver na sua casa particular

CINEMAS
CARTAZES

I '

DO DIA
CENTRO

"

I

.mo Venusberg, em Bonn, só

utilizando a residência do

Presidente da República, f a

Vila Hammerschmidt, em

atos oficiais, conquistou o

respeito e a simpatia de to"

das as camadas do povo a·

[emão e dos pa'rtidos 1:)0'líti·
cos pela sua dignidade afá
vel e modesta e pela sua

atitude democrátioa. Sua es

.pôsa tem-lhe prestado va,l:o-

80 apôio no desempenho do

'"EU cargo, dando sempre 'de

,novo provas da sua' delíca
d6Z� e do mais' fino tat€J .. �"i,
só para citar um exemplo,
una agrarável surpresa pa
ra um cientista -ínglês, convi
dl'do a falar na UniversiÚ,de
de Bonn sôbre Calderón,
quando, terminada a conto

rê-ícia, foi apresentado a Do

na Wilhelmine Luebke, a

qt al assistira à oonferência
8'0-) a condição de;, não 1'.'2

,arl'lnciar a' sua presença,
Cz -ateriza muito bem a, eu-

vergadura, o fato d€ a prt
moira sugestão da' sua can

dír'atura à reeleição ter' par
tiC.3 de círculos .da oposição
sccialdemocrãta do Presíden
te Luebke. Por urna série
de visitas oficiais' a numero-

sos países europeus, afriea-'

nos e, asiáticos, seguída ago
ra da sua viagem.' à Amért

ca do Sul, o Presidente Luob

ke tem contribuído' extraor

dínàriamente para a COODf

racão da Alemanha na apre-

ximação internacional.

DR'- SEBASTIÃO MOURA
CIRURGIÃO.DENTISTA

na
São- José CL-:'NICA DIURNA E NOTURNA

Ex-Dentista 10 Seminário CamllÍano Pie :�::.l de S' Pa�lc

Tratamento Indolar pEna Alta' �ot9ção � Prótese

HORÁ: :0: Das 8,30 àc; 11,30 e das 14 às 1& ;1oras

2's 4's ê o' FEIRAS ,ATE h.S 20,30
'

R.UA�J'lUNES MACHADO. 7 ESQ, JOAO PINTO

às 3 e 8 horas

80 .filme do festival
BIA

Gabrlelle Ferzetti
Ch'l'istine na"fmann

George AlbeT,tazzi
LABIOS VERMELHOS

COLWI-

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

SE NAo fO� GENUiN
N·AO SERVE PARA, O SE'U

,

.

Sômente à Fábl";�a Ncciontll de ';110-
tores tem o v�lI'�bU"�quim ('H.rtên61to
pe!iF'(QI o seu c:ltilmi!.'il�ao �c.raemê Q)u9.Cl;4)
ou D�11.000. Em seu �enemê �4i1@ hÓ!
lugar: para.!...pe��� IIpq:J�·ec!cl;Q!)!.I. �:)í:ji�
sempre o melher, O gen·fJi�o. O o:r�
ghud. O vil'�bfe'ii��e para o seu \1:�
minhão está rso -e@r'.<!�':"!H;iil7>!1'56;rio F' ..�t�'1

m=i� prÓximo, ê!e t��1: lúm pan-a v<C<�.

FÁBRiCA NACIONAL DE MOTORES S.A.

'"

Impôs,o ,de Renda
�

,Reaval'i�tão
.

,
COEFICIENTE

Censura até 10 a�os
'\

Ritz
às 5 e 8 horas

John Wayne
James' Stewart

A Divi�ão do Impôsto de'
Renda baixou' a seguinte Oro
dem de Serviço sôb�e a cor·

reção monetária dos valores

.dó ativo imobilizado das

pessoas juríd�cas, no exer·

cicio de 1964 (artigo 101 do

Regulamento de Imposto de

Renda);

,-em-

O HOMEM QUE MA'l;'OlJ O
FASCINORA

Censura:,
até 10 anos O Diretor da Divisão

Impôsto de Renda, no

das suas atribuições,

Roxy Consideràndó que o Con
selho Nacional de Economia,
no cumyrimento do disp6S
to no 'art. 79 da Lei n° 4.2,42,
de 17 de julho de 1963, pro·
cedeu à revisão dos coefici·
entes anteriormente estabe
lecidos para a correção 'mo·

netária do ativo imobilizado
das firmas e sociedades, rios

tê7'mos do art. 57 da Lei n.

3.470, d,e 28 de novembro, de

1958;

àS 4 f S horas

Glenn Ford
Donald O'Cener

-em -

CER:TA CASA DE CHÁ EM

KYOTO

Cinemascope - Tecnicolor
Censura até 5 anos,

�RtA1DP(\\,. ,"" .

�ioria

Considerando que os no

vos coeficientes, estabeleci
dos na Resolução n. 1 de 29
de janeiro último, do refe
rido Conselho, comunica a

esta Divisão pelo ofício n.
SCP/128, de 30.1.64,. do C. N.
E. (progresso 28.077/64), vi

,gorarão até 31 de dezembro
dêste ano, devendo se pro�
cessar anualmente a revisão
dêsses coefici;entes, confor

me dispõe o artigo 79, da Lei
n. 4.242 citada;

às 8 horas

Glren Ford.
Rita Haywerth

ICARMEi\'I

T,cnicolor - Crpsnra até H anos

às 8 horas

ás - 4 7 e 9 hs.

'Kim Novak
William Holden \

-em,-

Considerando que foi' es
tabelecido um tipo unitário
de índices, sem diferencia
ções quanto à natureza dos

bens, tornando passiveI a

generalização de sua aplica
ção, como corretivo de va·

'

fores em função ,da deprecia
ção monetária;

FE'RIAS DE AMOR.

Tecnicolor'Cinemascope
Cen,nra até 14 ann,

raJá
RESOLVE

I - Durante o ano de ..

1964 vigorarão os seguintes
coeficientes multiplicadores,
para a correção monetária
do ativo mobilizado das firj
mas e sociedades, eIll subs
tituição aos coeficientes 'na
Ordem de Serviço n. DIR

63/16, de 16 de setembro de
1963, aplicando-sé os novos

,coeficientes também a ter
renos e benfeitorie,s:

às 8' hóras

Marlon Brando
Ler .j, Cable

-Elm -

SINDICATO DE LADRõES

CerisuJ,'a; ,até 118 anos

ANO

do
uso

1938
1939

.

lÚ40
1941

1942
1943
1944
1945
-1946

1947
1948
1949
1950
1951

1952
19v3
1954

1955
1956/
1957
'1958
1959

1960
1961
1962

1963',

85,53
85,53
76,53

,

69,24
58,16
48,47' "

42,76
36,35
31,61
29,6'1
27,43
25,07
22,03
J8,4q
16,71
14,54
11,18'
9,89
8,31
7,38
6,58 \

4,77
3,64
2;6'3
1,72
1,00

II - Continuam em vigor
as demais disposições" não
alte::adas por esta Ordem
de 3erviço.

Nada de

REBITES
Exija em seu carro

Lona de freios COLAD>\S
- 60% mais no aproveita
mento das Lonas.

CASA DOS FREI05

(
Rúa' Santn.� 8araiva, 453

ESTREITO

do

Escreveu:
ZANZIBAR LIMA

Ainda fazendO'

mentários com respeito à

Codificação .da Lei de UM,
BANDA em Santa Catarina
e no' Brasil queremos nos

pronunciar, dizendo que a

Unificação da Lei de UM�

BANDA: em nosso Estado e

'no Brasil sé se poderá dar

quando nossos �rmãos, Che
fe de Terreiro, se com

penetrarem na responsa-
bilidade que assumiram, e

procurarem, de algum mo

,do. tomar conhecimentos,
tanto prático como teórico,
do ritual a que pertencem,
para quando tiverem que ti·
rar a dúvida de um séus

"filhos" o facam deveras.
Se assim nos pronttnGÍa

mos é porque acreditamos

que não há um só compên
dio, livro, revista ou mesmo
um CÓdigo básico que nos

mostre, exatamente" qual a

di."etriz a selZuir para se

f!l7.er um "ARS'ENTAMl1:N·
TO" de Ul11"Terreíro, condu-'
zir U1'Y\r:t sessão, livrarmo-nos

.

do,> int,rllsos (Obssessores,
zOmhi>teiros, etc.), etc, .. ,

mas s�he1'Y\os'. perfeit.amen
te, nus. durante, o período
de inip,ll'l,p,ão. devemos 'noll
P'l.;i!l.r ;;elas palavrSrs d�s en

t.id<ldes aue nos as�istem, e,

t.RM.bém. nas p�da;vras de

nn<:sos rnest.res, t.é"em"s, :01H�

I
<:ií..... os nossos, P·A:TS, D�

S,A�TO 11: MÃES, D� ,SAN

TO (BHbalnôs e, Ia:lj)'i�q"l),

J�f,o norcme tQdas 'as obriga·
'ç5es aue ire�q's 'fazer, .08,'
s�criHcios

'

'e;,ir�nos - P'ãs.. ,
,

t'
' '

�ivo

co·

\

sar e os conhecimentos qu
i 'emas adquirir, os mesmo

j � passaram e, adquirirar
c,> seus conhecimentos d'

�.r1esmo modo.
stá ,Claro que os "PRE

A UMBANDA 'em si á "MI
',)S DE TERREIRO".

""''''.IGAÇõES PARA OS ORl·

;""'8", "DESENVOLV1MENI [

TO"" "BATISMO", "CRUZJ\

])'.'l:ENTO", etc., variam
ritnal para ritual.

Port9.nto, meus irmãos d,
1,1;'1 DE UMBANDA não er.

t:-�O'ai vossa cabeça a � qual I

l'1,uer �m, primeiro vasculhr

ul"octl,ra, pergunta, esmiuçz
, (lHe encontrarás aauele 0\

"nl'ela em: passai confiar.
��rTOS", "ASSENTAMEN
pnl\JGA só nos é transmit I

d'l na "CAMARINHA".
Mais uma vez afirmamo,

(me somos favoráveis

r,"r'lificação da LEI DE
TT1I>T'BAN:QA, mas não
n11ereri::! alguns, a condensa
��() de todos os rituais err

11'1"1. só, mas sim como j{
('!ie::semos acima e acredita
n' ...." ,ser a idéia de todo ô lci
TT'M13ANDIS'T'A será. no fu 1�
tm'O, a religião Universal (

J""''I'r:t isso todos os Umhan'

�;<,i-'l.S devem orar pedindc
:;l, 'T'UPÃ. a ZAMBI, a OXALÁ
('me' ilumine cada vez maiE
oe:: espíritos que vem à TER
'PI\, praticar a carlrlRde E

tpWlb'ém ci ANJO DI\. GUAR
'n LI de cada habitante da
TERRA.

, I

,

<:! ô;R.)WA' A UMBANDA u
NIVERSAL.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CLUBEDQZE DI AGOSTO fESI4,JWfANlll,-, O:A,NÇA D,J 'F � E V'Q·,· ����"""_,, �=...w_

';.. ':'.(\.�� ",,;, .:�

.;�:.��..... ,e: .': ,_.", I.. .

-

'.

ge�:'.dd �cut�uJ/4'
te; a_�; $!lg"dnti.,;;:, .pes ...lÍa�:

'

I)cputádo, de Blumena» q,.c .".cu.ários Jose· Mach�,.(l LIma; I
to �e Videira; que tratou dc a,

No' expediente, dos dias 11; . J) ...p,;t.ait�:At<Údú f!�"'I",ir,l: J}" ,encall1i�holl assuntos do" i,lI- (:,' OQII("ól:(ib;' ��<·feit·lI·; q".c '.,nto do Sell ult1nkilliú J), puta
� l2' e ia' d� COrr'lnt,; �nH,\"j1 o dr 'r.ut;;'d·o';p6.,r "c'i.noirih'I/�r.1ttlU_ de . terêsse' agropecuár)" da r"r�'ão t.ra�;, de agsuntos 11(, ,CII "n,,:- .0 João Bel'(.oll; ,li> T .. it-: traI ou

. Lu.z abri,.!; Secretúrio da' A�Ii. as�untos" a.grícolâs. 'l!à' ...gião. 'Ue . Deputado Elg'idio' L:murdi; t), r·/ .. '"acíl1lo e fpT. "jeit:: , ..pc'dial ,A, (.' assuntos doa. 1ll'.n;Cípios do
.

,
c'lIltura at ..nd·cu em sv1]. (�abine

.

p�tà4�. Á.bél Àyi'l� .d<lS' Santos . tado· por' Xaxim qu" t atou ti( -, ",ilc"r Scherer ; '(lc-1C'"rianópol'is "J,tlio Itajaí açú, Ilflp"ta.1o Fpl"
. ", '...

Ir'
" matérta da re�riào q,!� r,t)({ ,lJl� q::' tré!toll.:\d.r. assuhttf', ,�'íH·�!·.'d. ,1{l(ÍO 'n'ttencou.rt: \�_r",.t·ntan:-

,-----,....;..-........."'---......-'--.....-- ta. Altir 'iVeber de \1,,'11"" S)·, DLput,iõio L""lan' S'owins",�·; .

I" d .. Imarsí ; �r,i�·, J d. proble-.

DOMINGO Dl RA� CÔA

A USIMINAS 'segundo O dlscurso-dc; Deputado Waldemar

Sanes, na A. L., deve 'as empresas' carboniferas de Santa Ca-.
.

tarina mais dê oitocentos milhões de cruzeiros, Se não hou-:
,\ ,

,

ver uma providência por parte dos orgãos competentes teremos
a maior crise social - desemprego em massa, Fazemos um' ape-
110 a Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional, para"
a solucâo do fato em caráter de emergência.
�} .'

.
,

YEDA Silva, ·é a
I Rainha do Atlântico Catarinense de'

1964, uma das mais bonitas veranistas que veraneou nas.

praias da "Ilhacap", Camburiú ,e Cabeçudas, qu� estava ins
crita para participar do desfile. das' veranistas, no Praia Clube, ",
o .oue não aconteceu' conforme minhas publicações anteriores.: '�

Peia observação do 'promotor da q'úarta Soberana
.

das .praias
.

catarinenses �la tem todos os requisitO,s para ocupar 'o ;"trono" ..

A maioria das oue. p�:rti�ipariap1 do desfile d�s veí'anistas, d�'
DoÍ3ram a e���lha Sua coroa�ão acontecérá lia Clube :D\)ze d�
�Agôsto, dia oni_� de julhÓ, na, Festa elas Garotas Radar.

"

.

, ....

-

' "

•

<

WANDA Walendovsky, filha do casal Va,léri,o' 'CAna}
Wale'ndovsky, aéaba de compor uma, bonita melodía' "bossa
nova" - "CHUVA". BreVemente em gravação, apresenté;lrei etn
meu progra,ma social na Rádio Guarujá.

.
'

,

.. /

ESTEVE em "Bluménau, s�xtà-feirc;l, O Pro{essol' Elpídio
Barbos'a, Secretárió de Ed .• e Cultura, que a.companhado �

do

Inspeto� Regjon,al de Educa�ão, 'I'rofessor José Vieir':l Côrté,.
vi�itou o Colégio Normal D. Pedro IL

-

".", ..
'

.. "

... "1 "-
"

. DIA 9 prÓximo passaao o lar dó 'casal Dt.· HanB Diéter
Schmidt e Da. Maria Cláudia, foi enriquecido, cpm o :1asdm�1,1'
to de um robusto garoto que na pia batismal rec�herá o nome

de Fernando. O ap'arecimento do, p,impopio trouxe muitas al�-.
, grias ao casal Dr.IDieter Schmidt .. Nasçeu na d?ta,natalícia d(;

Pap�i, -data mag1)la, de'/lJolnv-ill�' er:,v,igé��rlO s�xta aniy,
"

,',rio
da Fundição Tupy S. A., da qual o alegre papai é Díre \

I sidente. ';' �

""- "

,
,

.
'.

,

A RESIDENCIA do Deputado Walqemé;ll' SaBes, continua,
sendo o local de encontro

J
das inteligê!,lcias p()}iticas da

,

"IUw

eap". Sabado, novamente, lá estiv�ram !>olíticos -de projeção
acomp�mhados das espos�s.\:bóna �Wanda, sempre fascinan�,e

anfitriã� servia a's suas am,ígas�' Ê; �s políticos abordavélm,: eJe�'
gante e seriamente os prablemas do Estado e do País'. ll. SUC�8'-

,

I
são d,o Sr. Celso. Ramos, foi' ú tema. ' princi�.àJ.: ...

'

.•
. NOIVARA� �,áhado,' o Sr. Já4ne Couto e a Srfà.· Sônia
BonettL

' "

r
. ,

CELIA Reg�na' Lobo,' na noite de sábado, reccpcionou'"
convidaclos comemorando quinze I?rimaveras, na -residên�ia' àe
seus pais Sr. e Sra .. M�Ú·ío Lobo.

, :: " '{'.
.

: /.
". '. '.' \'

MARCARAM encontro no altar da Capela do- Divino "E�-
ph·it� Santo",. prÓximo 4ia trintaíde m�üo""às 16.30 PS., 'O Dr.
Carminatti Júnior e"a:srta. Alice, Silva. Ná lista dos pad:vinhosl
o Embaixador Pascoal. C�rlos M�g�O.i·

DEU alta do Hospitál ,d� Carid?de, o' Cronistá So�jal, Zti·
1'1 1\1�cHado, que há poucos dias foi submet�do a uma o}?eraçãi')
eirúrgicél.. -

NO "America� Bar" do Ql�erêl�cia P�]�('e', " a$ calouré!3
de Direito: Ada Vidra" Elizabeth Silveira de So'Uza, Sônia Si,·
mas �ilva, .1\rlaria, Helena S!lveira, de Sou�a'l'

I ? C?LU�ISTA �. socio !1J'09rietáii�, �o maj.estoso· "S�n�.::l�
l paula Q.U1íand:mha Clube, que ac�ba 'de rec!2,ber _uma ,espécml.
gentileza da Santapémla, Melhoramentos S. A., cúj.o Diretor (�
o Sr. Adelirio Borelli, nome. de destaque n� sod�d�d['. orqsilei.
ra, que tem :como representa:nt�s na ,'''IlheiCãp'', os' S1's: José"

• �
I •

do� Reis 'Mattos e Nelson.�'rà;lOo, que ontem, me ent'regarall1
um títu�o pfltrimopiál daquele\ . importante empreendimento
No Querêl1cia Pa1ace; � u'ma exposição I,de fotografia�. .

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

,

'

\ ",

��, �
. i,

, './

.

'.

Deputado por ,Al'anmg"á,; 'tr,a
t .. 1I de' ma'téria e.,pecial· . e: �e,':

,

.

plentc de Deputa do �. li"1�c:d

(Fa.zendário, �eputad» Fí,'r:;-.,m� .. ,"

, '." .

'·COL'U··Pt'A _

,'\ . ,'\ -

- CATÓ ",ICA .

, .

. (

I EiJIBm"
-

....

te Massolcní ; Dr'puta"') por Com, 'ferente e desim�tll·;im.,nto agro
.

c$pdia; tratou de a".untos :1p:ro' pcc\�á�io 'Sr César A.íg'. ,1.<;'. 'j'rFfeí'

'1
J'

, , I

Dom.JAIM,E:

,.
•

. ":!

. .

._
. "O pOVO 'n:l'iFleiro v�m d�'.n·

do, como eíp outrps. lnornen,
tos históricos,

.

um belo e·
.

'xemplo 'd� 'b.rasilidade. E
. também de ação' demociati.
ca. Bem percebo seus esrrú:

yulos em' admiti,r estaI mi·
nha asse.rçãd, em "face' da
nossa 9onstituição;' qu� ga·
rante a liberdade de pensa·
menta e ��._ manifestações
dêle pron'lanantes,'

"

"Poderia 'a Carta Magna
çla Nação', ou seja, o Código'
da, legisl!l;ção

. ,fundamental
sóbre que repousa o regime,
admitir, em seus àrtigos, aI·

.

go que ferisse diretamente a
..

frontalrrtente o }:!róprto regi'
me que ela pretende
guardar? Poderiam os legis
ladore'i. ,da Assembleia CoP.s, ..

. "

mns

'Altjr Melo uu-: in"". d.· l_ssUn�

t-f.)S dos mllnici�ic �rl1e' êl.te"de.

Sr !h';'l"c 10;·7'):" df M�lIQ

l'�{'tdtl) Y.unki,.ll de Hhot a t

tr.;tÇHI d, assuntos do 8t:U muni

cípiiJ '\

..
. '.

Dr (Úman Gumt .. ; líll(' tr;;t""
d< matéria ícsp�i;ial .. J)�p,;t�'ilo
'WI':demar' s�'les 'q,,, r(.prt:s(·njo-tt". -.( '{'

solicitações oe -dg,f'�·tI 1,·uarj.8t1u
'

CeI -..Eng Flor,a'n·, Moller; La·

. gcs; Comand ... te do Batalhão

Rodoviário;." desp('di,�-\C por ter

Sido trllnsf"rido d·o eomaorlo do

20 BTL: R.o.c;loviát·i" ':"m Incfei. .

. .

to 'e pr"sldÍJnt, ,da CâmaTa;

de .Santa Cecília'; m�i8 ,;-"tr:ll!

I'essôas; . trataram de'" .Jlrobl�-·
bh'm�s ag·ropec"áriÔ�. Rr. " ..

,r_

meS; 'iValrrlOr El-y;, vcread"r�s�

pllr' S'{n'ta "tCl'íJia; \ pessô;', (j" e

('nm.pn..zer;:l,Õ)
.

uma' cómis:-;ii4; do

Município' d� Santa Cec'�lia
\.

: Campanha'
� de Confrôle e

.

Erradicacão
, ".,

da Mablria
SETOR SANTA CATARIJIoiti.

I,

F�orianópolis, 11, de már -

de 1964

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O' ...ue, e sua esposa, Alíson,
de 35 anos de idade. Ambos
estudaram arquitetura na

Universidade de Durham,
em Newcastle-upon-Tyne. ,

Sua escolha foi divulgada
Dela Ministro de Obras 'PÚ-
'blicas da Grã-Bretanha, que
esteve recentemente no Bra

sil, Sr. Geoffrey Rippon,
em comunicação feita ,por

:-----------,-

-

\.

literária

dução de Osman .Lins: estu
do introdutório de A. Joli

vet; ilustrações de Leonor
Fini.

1917 - Karl Gjelerup (Di
namarca) - Minna - tra

dução de Othon Moacir Gar

cia; estudo introdutório de
F. J. Billeskov Jansen; ilus

trações de May Neama.

19H1 - Carl Spiteler (Sui�

ça) - Prometeu a 'Epime
teu - tradução de Manoel

Bandeira; estudo introdutó-
, dia de Y. C. Baudouin; ílus
trações de R. Martial.

192Õ .; Knut Hamsun (No
.

ruega) - Fome - ,tradução
de Carias Drumond de An

.drade: estudo introdutório
Romain Rolland, num'. Ie Rolf N. Nettum; ilustra-

desenho, de, Portínar, , .õel; de G. Lambert.
�

• e

�921 Anatole France

COLEÇAO' PREMIOS NO·, (França) ,- O Oríme de sn-

BEL: NOVOS VOLUMES vestre Bonnard - tradução
de Alvaro Moreira; estudo

Empreendimento. editorial .introdutório de Jacques
dos mais audaciosos, a Co- Chastenet; ilustrações de

Ieção Prêmio Nobel de Li.. Claus.
teratura, uma iniciativa .da 1922 - Jacinto' Benavante
Editôra Deltà, do Rio, e que (Espanha) - Os Interêsse

ao concluir-se terá apresen- Criados e Rosas de Outono

·tado 60 volumes, lançou há - tradução. de 'R. Magalhães
p�ucó 'os dozes volumes cor- _ Jr.; estudo introdutório' de
.respondentes a 1963, pras- Luiz Jaramillo; ilustrações

�.seguindo no. trabalho /

come- de D'Orcino.

� çado em 1962 com a publica- 1923
_

William �tler
"

ção dds doze-- ·pf'imeiros. - � - - Y'eatS"'Cfrlanda) - Teatr'o -.

::. -. Patrocinada pela
'.

Aêacte-
. tradução de Paulo Mendes

mia Sueca e pela Fundação Campos; estudo Introduté
Nobel, a coleção é, sob todos rio de Franck Kermode; i

as aspectos, digna de' louvor, lustrações .de Keogh,
das melhores já feitas no 1924� - Wladislaw Stanís

'BrasiJ.. A adaptação e su- law Reymont (Polónia) - A

pervísão da edição brasíleí-
,
Lei do Cnute 'e outros con-

Ta se encontra a' cargo de tos - tradução de Valde

Paulo Ronai, o que por si mar Cavalcanti; estudo in

só significa uma garantia de trodutório de Josef Trypu-
'capacidade e honestidade cke; ilustrações de Stanislas �

inteletual. Leptri.
,

Com desenho de capa' de Algumas indicações e ob-

Picásso, cada volume, con- servações podem .ser rapí
.

tem ilustrações a côres por' damente alinhavadas.

jJ.ustili.<\ores 'de renÇlI]le. in· In!cialmente é que, devido

ternaciorial. Estudos, ·intro- . à guerra, os prêmios de 1914

dutÓi-ios pr.oc�randó eXplí., e 19[8 não foram atribuidos,
cal' a obra e os motivos da enquanto que, em 1917, a

concessão' do prêmio ao au- comissão, não have!-1do che

t�r, �lém de notícia biográ- gado a uma decisão, dividiu

fica, discurso de recepção, o prêmio entre dois escrito

bibliográfia das obras e 1'0- res dinamarquêses. A Espa
teiro do. autor no Brasil,· nha, cujo pl;imeiro prêmio
I,completam os volumes. conquistada fôra dividido

As' t.raduções foram confia- com outro escritor,. agora,

das a nomes dos mais re- com o teatrologo Benavente,

presentativos� das nossas le- alcançava novamente a gran

tras; valorizando ainda m&.is le láurea, desta vez sàzinha.

a coieção'. Mais: conforme. acentuáva-

Damos, a segu-ir, rápidas mos em notícia referente

indicações a respeito dos aos primeiros doze volumes,
dozes volumes correspon- e�ta iniciativa da DELTA,
dente a 1963, prometendo além de colocar ao alcance

voltar, em outras notícias,

com maiores informações a

respeito de obras e autores

premiados com o ,NobeL

1912 � Gerhart Haupt
mann (Alemanha) - O He

reje de Soana - tradução de

4ugusto Meyer; estudo in'

trodutório de Félix A. Voigt;

ilustrações de �. Savary.

1913 - Rabindranath Ta

gore CIndia) - çaturanga
__ tradução, e apresentação
de Ce'cília Meireles; estudos

introdutórios de G. K. Mo

okefjée e George Albert-Rou

lhaç,; ilustrações de Ambro

gianL
1915 Romain Rolland

(França) - ,Colas Breug

nõn - tradução de Ivo Bar

roso; estudo 'introdutório de

nenry Petit; ilustrações de

Fontánorosa, com um retra

to do autor por Portinari.
1916 - Verner Von Hei-

,

denstam (Suécia) -- Os Ca

rolinos (Cronica de Carlos

Xli) - tradução de Rachel

de Queirós; '€studos intro
dutórios. de Staffan Bjock;

Bar-

•

Brasília
NUlwa .foi tão fácil

a,dquirir "
confôrto Probél!

se êle:
"Pretendo construir

modações em Brasílía em

duas etapas. A primeira con

sistírá de casas e aparta
mentos projetado por meu

Ministério, para o pessoal
da Embaixada. �ssas aco

modações 'deverão ser con-.

cluídas quando o Ministério

do Exterior brasileiro com-

pletar sua transferência pa
ra Brasília, que se espera
ocorrer em fins de 1965. Pa

ra a segunda etapa, convi

dei o Sr. e Sra.
'

Smithson

para a criação do projeto da

Residência do Embaíxador
e' dos escritórios da Chance

laria, ·cujo trabalho] de cons
trução será iniciado 'logo
em seguida à conclusão das

acomodações' do 'pessoaL
Sinto-me satisfeito em po
der comunicar que ambos"
aceitaram a indicação".
O iocal escolhido para a,

construção da nova Embai- '.

xada têm cêrca 'de 22,.250
.

metros quadrados, na' zona

diplomática de Brasília. Ou

�ros locais também já to

ram escolhidos nos distritos

residenciais, para a constru

ção de caS8.S e apartamentos
para o pesosal da Embaixa·,
da.
O terreno para a Embaixa-

da Britânica inclina-se no

S AH O R O S 0'1
SÓ CAFE ZITO

,(-f

--------------.------------------------

aco-

sentido do sudeste, com vis

ta para o grande lago artifi

cial, que é a príncípal atra
ção no, plano de Brasília, e

para as colinas que se situ

am ao fundo.

A primeira etapa compre
enderá sete casas e um cqn
junto' de dezoito apartamen
tos, projetados pelo Minis
tériô de Obras Públicas' ida
Grã-Bretanha .

No trabalho de projetar a

Residência do Embaixador'
e a Chancelaria', que será íní
ciado assim q_ué possível, .o
casal Smithson, contará' com

,

a acessoria do Sr. Lúcio-Cos
ta, que preparou ô 'plano-pi
lóto de Brasília, na nova
capital.
O Sr. e Sra. Smithson têm

já vários projetos de impor
tância a seu crédito. ll:ntrE;
êles, uma competição para
plano habitacional na cida
de. de Londres; projetos pa-.
ra programas universitários,
de faculdades e de escoras;
vários projetos urbanos, in
clusive o "Haupstdt", -'em
Berlim, competição ,aberta
a arquitetos alemães e al

guns arquitetos estrangeí
ros, ,o "Wettbewerb Steíls
hoop" para Hamburgo; . e

um plano de ação para cen
tro histórico preparado pa
ra a Sociedade Cívica ,de

Cambridge.
- ,

Seus, trabalhos já exísten
tes

'

incluem o' edifício de
"'l'he Economist�',' na: 'rua
St. James, em I.ond'res;':,o::"é,
difício da "Iraquí Airways",
em Piccadilly, Londres e' o

Centro' de, Reabilitação; em

Park Royal, Londres. ,

Financiamentos Industriais
Elaboração de projetos econômicos e

preenchimento de questionários para im-.

plantação ou ampliação de indústrias de a�

côrdo com as exigências dos estabelecimen
tos f_inanc�i;ador�s."

,,,:

ED.WARn�AVÂf{RO"
Economista

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

Apto. 10Z .: Fone 3728
-,

\

\

Esther

Ba nco de Desenvolvimento do' E-s.tà'
,

do de Santa Catarina S. A.
Assembléia Geral Extraordinária

Sta. Catarina S A. para se reunirem em As�
do Banco de pesenvolvimento do Estâdo de
Santa Catarina S. A. parase reuniem em As:'
,sembléia GerÇlI ExtraordInária, no, dia 30 de
março de 1964, às 10 (dez' horas na s'ede do

, , , ,

Banco, .à Praça 15 de Novembro, esquina da
Rua dos -Ilnéus, para deliberarem sôbre a se

guint�

.
"

:4l1oru em

.

q".1JiIdaJrJ
,

.

___ , _

Ordêm do dia
"

'P ""7'l\-'''m,:rillii.''l.!II;I,
•__���

-Y."'{���; .!I���t����Ji(.?[l,�,:
1. - -Reforma dos Estatutos Sociais' I

',,'

2. Outro� assuntos de interêsse da s�
ciedqdê

do leitor brasileiro. em _edi· Ob-, serva-se aos Senhores aCI'onl'stas que'ções de primeira qualidade,
todos os autores até agora as transferências de ações ficam susnensas
contemplados com o maior d' (10) d

"
-

premIO literário mundial,
nos ez ias 'que antecedem à realização

Sl;lrve para se aquilatar do da assembléifl. -

.

,

'7. ,; ':.'
julgamento da 'história lite- Florianóp_olis" 11 de"març� �'e;_:119-::6,:_A ....� ';�,'"rária, no que tange aos ou- t4- 'J:,

: tores ·contemplados. Alci'des Abreu, Presidente ;_,. ",.. ,.1

Atendo-nos apenas aos ,J .. J. de Cuperttno Medeiros' Di�e'to-r::','doze autores acima citados, '

vemos. que, enquanto \;.111 José Pedro Gil, Diretor
0''

Ta!rore, um, Hamsun (êste .Jacob A Mool"en Na' I D' tO
..

� .
. _.

' cu " Ire or e,
em que pese o seu final me- II d S

' "

loncólico, cons'equência . de O e ão Plácido Brandão;',Diretor: .'
sua adesão .ao nazismo) con- '18 :3 64

...

tlnuaram a merecer a me-
,

.

0, -;;;. •

,

lhor acolhida por parte de - '.
.

.

estudios�s é do pÚblico, au- Clube de Caca, Pesca e' Ti'ro
tores de grande renome à é- , ',' n

��:::n��:osu�r:�:neC:�u:�� "Couto de, Magalhães'���
.

to que outros, como um Hei Comunicamos aos senhores á&sociados
denstam ou um

°

Reymont do ch�be de' Caça, Pes�a' e Tiro "Couto" d�,
se tornaram, se é que alg-u- -

ma vez chegaram a ter di- Magalhães", que Ia reunião ,do çons�lhÓ: de-
vulgação e ,aceitação, intei- liberativo de, 5 do ,I!!orre�te mês', for,am a,.
ramente esq�eçidos" mere• ,

cendo, quandO mui�o, mera· 'prova.das, as'. seguinte� cbntribuiçÕes 'E; 'jóia à'
(luzia de linhas nas histórias· partir de 1-4-1964.

.
,-' \ , .1,. ' I" .. '

de literatúra.

I •

(

Você compra

qualquer
pr'odute

,

'\

COLCHOES,DE MOLAS
DIVINO

Suntuosíssímo

'i
...

'
.

o 'maximo em' conforto.
Rev�stimer.to Inédito.
'1 alças Plasticas
ç;a,ré'lnlido por 12 anos.

S::per Luxo
!<ev,"sll'ClO com' finissimo
tecido "Jacquard' bordado

,'1 eill relevo. .

"
.

Garanfido ,por 10 anos.
,;1 l'l' r-' -

'}&i
. �lli;:;I,(;:X J

"

, 5� CbiJr,: t:\��1. R'lves,:!do ern

\lI,�íâ�:)g.�(I' '1J i�th\_jól IdJl;' \ai�1}"e5'-·' < f,

·��t�.... tO!'� '-,idU-es.
/ .,::...

.,>\ \J"" :<"lidO por 5 anos,

i ,E- n�'t) : � esqueça .••
, rJ.1gl!f: tO cruzeiros de en-

'I 'Ii..�(r;;, c o salc'o,..
.

.

';' Vor-ê f.agará até pm 12

'l .
mensalldades l

----_._----�_.�._,--'

.:�. ., ,."

.' -ÇAMA 'RESERVABEL
. P�jtiC,l ! 'Confortável I
Fáçil, çle guàrdar!
'Gabe ,áté, no portá.malas
Qe'_;s�u Cimo!, .

,Oc�pil,o_[nioi,m,o de espaço!
, Compre-a! '

E não se esqueça... .

Pague 10 'cruzeiros .de en·

Irada. e· o saldo...
'

.•. , Você ,pagará até em 12
mensalidades!

,
I

\

CONJUN10 EELMATlc
Lindo conjvnto, elt;'gante
e ,confortável I
Revestido só em tecidQ
de refinado bom gôsto, ou
em combinação.com plásti
co, Polirona elegantíssima
com- almofada solta em

"Seifle<.
E não se 'esqueça... .

Pague 1 O cruzeiros de en

Irada,' e o saldo ...
.. ,Vqcê pagara alé iem 12
mensalidades! '

"

,

,

r .
Visite·

hoje mesmo

_,'1' sem�

,
,- compromis'so'
'. -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COLAaUM.,OAU ,esPtCI#.."
MAURY BORGE�," GILBERro <NA�,

c31LBERTO PAIVA

, COLABORADORa
- RUI ....0BO - MILTON f. �..�ILA
ORILDO LISBOA ,MARIO ,.,NAOIÓ

COELHO MANGO�A

Contra o Atlético Operário, que dispõe'
de uma das mais poderosas esquadras'. do, l
sul do pais, constituindo mesmo 'para; o' Me
tropol, -tricampeão catarinense, tiro. : verda
deiro ôsso, o Figueirense fará, '�amanhã',' ià

noite, sua estréia no �ampeo'nato' Estadual
de 64.,

.Muito espera o público floríanopolíta
no do quadro alvinegro que não deu' ,; conta

do recado nos', últimos certames.vquando fi
cou atrás do Avai 'no Regional.�:,nu,.Torneio
'''Luiza Melo" ficou em 5. Iugar- oque deuo
que pensar, tratando-se como' se 'trllta ,dr'
um elenco milionário, onde desputam era

cks .como Caràzinho, Valério, .Zilton; Domi,
Sergio., Ronaldo. 'Wilson, H�]inho e. outros;

Para a noite de amanhã" esperá, o "on
ze" vice-campeão metropolitano ,,inICIar a

dís=uta com � pé direito� isto é. �()'1l
. 'êxito,

'alcariçando um triunfo que deverá servir de
estimulo nara a longa jornadacue teve iní-'
·cio sexta-feira última, quando, o Avaí, diante,
de sua "torcidà", não �onseguiu: ir além 'de
um em:pate, permitindo que '0 Imhi+.:uba des- '

manch::l�s� ;:) vanbqem de of'1is ten40os:
, - .

-
.

•

)
,

A 1"o..::lq,1::I �prtl cn:rnnlpt�fl� �ero C1"idu
J'Yl,::L qU:lndo o Comercia�io dará combate· ao
Urussanga

....... ••

TáÍando de cadelra-,.�.
�

CINQUENTENAlUO DA C.B.D
Rio; marÇo (Cortesiê da Cru

ze'ro do Sul) Em maio; 'I). CBD
COmemOra 50 anos de ativida ..

des; e extenso ilrogram;t r�e fe�ti

vidades está send!) daborarto

t)(',. CÓmissão já de;i�'nada: a fin'

(I, coroar de '���:'-' as 'ltiv;dadl's

Clt noSsa cOnfeKlrl'll(\à:. I'rasil·:i .... �

,fe desportos; lã) �'heia d, gl<í
r.1I r sucesso nc_sces 50 anoS dr

,.Ida

,t "sala de ,r',fé ;la CBn mo

ti'n; claramrptc :(05 que a .... isí·

t�ln; tôda a 'Il�lt!a d. nn::=sos e�

b"ries; atra,rp� do� teJnpllS dr

J.mo ao atlctisn��'; pa ra ..u lnf.

'.ar Com as gra·lldes viiúrias tio

iütebol

Mas; yerdade' �,ja dita: Ernb';,

.a SeuS anteC"S3Gtn tl.nh"ni J."l

t.) muito peh CBU, ela !e���
n".:nte. ganhOU ccnc,-itG munrlial

J'!.ds precisarne.'[" na última de

c'1da; com".3 ':l5C�iSSão de .Joi

f>rstdos
Hwerá r�on<s na('i..nal� 1e

atlctismo e. nala,ão .. C'anl!''''
l'r,to de F \:.� ",i (.o,i".a· '-.,pu
1;'1

Selos e me!l,a.H.-.s • ,'. tá< rI •.
,·t:lar fest'li'... " o ..4"nto !

Deverão �l.:' p,e.lnfe, ,.i,�as
,i. grandes autl)'ri�attíi� i�ll .. II

� v mundia." bÓ�li'l!" d" ( ui
!),.e patticlp�.r?(' de h:t,",q". , ... ,

n tros aCQ"l�PC f�l'rir'l .. ",�... Iai· A

r serSas cO:n .sõe� j•• ,Iào tr
,

,

I.. 'hando atl,·al1'u.t, 'na' II 1:3ni
. �f·ão do pr )�r:lni-" , "r,'(Q.,�

t ",' Um' �rar d, a,:onfe;·"I,,:...nfo
R,'r.dial II,' �i \q.' ,Jlt,nário 'da
(ED

J

'PALME;IRAS CAIU E!\'I .TAHA

GUA' DO SUL,

. 'A rep,resen�ação do Palmeira;

ragliá ',da Sul; o�de d;',t comba

ltc' ao 1Ílenco local do Hacp snd!
fazcn>

CaiU

perarít� a, 'r�'presentaç,in local pe
'", contagem d- 2 X 1.

I

/,
/:

�

EMPATE l\HNÍMO FjNTRE RF

NAl'X li �LI1\n>JCf}

P:.mert�u
�, jÕg�" f�i ".à [;1'''1 ". III, a,111

'(�f!n'l O" Catl�'-IO:;' RelI l',X "fln.lr1an
• oi

"i, amplam r: e na primeira ei»

,�l". para.Q:·?I.�:, plc- ,,:e rt.d,jll'.;I� \

-sn. iJla�e��,.'" n I, fa,... r"lq,'imín

r·' e iqíl,I;:.'�l 'a·:.rr la -

( ; rIos, ite'1 IX �'!i.q ..... fl "

,\rQitagem ,tp 'ir!:ilio

l\IET:RO�.)L, (.OU'·"

I PATA: �,l>

Em jôgo ,� :1 fi .. ' rava ('0'. ,,' �

Metorpol;
f. cUidade 1) c,unj"nl ...h roo

deSeta.- G,,_a"3 da I. i!:�: dO:: I , •• .,

j\ uJIeT; pela cON,.;! ..m· ri. 4 • 1

Marcr-,ram :J!}�'�
" 'I Ir, nol' '.

i"�; Arild); r.'llnla e nó" rra

( 'M�trop91 .,::: 'n •• , c,·u· h .. 1 ,f'

.�Ilj,no; _Fl�d(,· '4e/;nfl'°
!' , ....

,ei.te: 8a'"iá e t;ni" �, ( ali/a

�a .'

: rbitral!"em ti, Sii'\ a f'" A'<'

T"'ja8; fra�a

CAXIAS, '\f.\prOU A

\{ ONTAGEl\I: 1)"& !ONA

" \ I,lll

II IS

. 'A. ,-repreS�' lt.�.:_'à·. Ô4J
.

'':éq,�h,�: "

iUga�HJ.o ,.e �,!O\- ;j di'minl' S; n."··

teve' nenhu·rú dif:'ullhrle' fl"ra

!p�.Iear aO ti"tC", ..h:::"!f. conjltntCl' �

rÍllsandú' Jt Br., que;. llda ca·

l. gem d;' � 'l J

Em seu próprio thão, o Marcíiio' foi
derrotado pe.lo HercHio luz

li!!!nte e tral>:lU"l(!O� pre�id,nt..
q. e tem tamh�m a ,,,a boa estri

Havelange êste dinâjlit:n: inte- \ dada inaugurar, do camp"onato

No jôgo ,mais impol'tant, da r.o

IIt de sorte ,
.

A CBD; atra'f'!s Ile SCrlS di.-er Ml!rcilio Dias; em pl,no estádic da contrária que todavia; man ternativa," interessant�s com o

8US d.partamcdoS'; Vdn pr!lw dr. Hercílio Luz; peta "õnt:Jg,Ir teve-Se firme e iUve!leíVel ui (; Ollnkraff se a;rosell-t�r.do leve

Ji,'ente superior ao se" antagonj�I�l'do; dia' a' dia al,�im',J·"r
(ksporto naci!)�,aL am�do.r o"

lllcÍiissilOnal. l'attjclpar,do de

'iu�se tôdas '!iS competiçõr� m .. i:l

(ii:!ls; brill:::--;,ill e :n'l',as. tôo

das elas

Mi"ter •• torna; jJOis; tal

(ual fêz a Li!::! Ind'::�:.: oI�;;nl

,'.r festej \}s CO(!t!:.r. '{)-, (> r ai rr,1

J'llnará cOln to r�ali;.r"çã' �ta '''(:8

..dri'! naç(lcs: . s .. r l .. "tizada no

aMracanã COII' a 1'.1t'." '1"" a,

chlS seleç6e� "'1) BT';"}", "'''e-''I""''t''.

{l iissia e In 'Irq c·�a quatro pode

'losas frçê1.3 ,ti f,,(,,"t,1 lriftrn,.
C�rnat. Li;,d�an,(;r�5"t· (1st. � m

'iptr todo ... r.rc�L:â" tlo !''''ho'

1" donal; 'P.ICllml"!ã')· ot" j\f"ndo
Depois; " Sul \I,nff"'an,! de

• ,mo; na ",':'-03 noMigo tI, frei
I

;.,.; com a Ilarticipa,ão d" tlr_

"il; Ar��en�i 1,.; (T!'1lg0al; Ch'l.

f,)erú; Ven?!:.;.ea ê f:�D�do�

Nesta Com etição pur' .ft<!\'S

J t sCar o Ht 'I) perd:do 1'''' B',e

p ,t arg't'i""'Os
_l·'s ,ju�n.s �(Hll '1 ·,1

\�e 1"0: ," t' , 0,.t�8 r.,�petl,
. �u,e por ,Ce�;f.. ilbf\lllB;'-1tO:i.

estadual catarinens<. corre�pon

dr�te a zona um; ;', �epresenta

ção do HercL' .... '11 abate" ar

do extrema G1>nzago.i; na llthn,j

ra faSe
.

O cotjeo foi àrd"ameJÍtc di',put:
do coin a equipe ilo i\fat:cilic,

'Dias forçando sempre' a rl!ta!,:ua,'

mínima; gol consignado �través o" apito. final do áriJití(>

O PaY'Ja ,1(hi;� a rXl'Tilple ,1','
Outras; .,qnlp;'l. nn:i c,'nseguiu
reforços pai'! às 'd's,1.,-tas do es..

talual ;

àqvla mesma esqua trr
: t'á:!i\,

com que .1isP·'lOll' o LÍ7,a�Melo;
"

'

AMERTCA VENef.:r DE Cn',\·
TRO AO IPJ(tA�lIjA .

Jogando ao r ,d·,t,1 �nta.·ôI'�CO;'
Ou seja em �ã1) Eran j�f") UH <ul

elo América dto

JOinvile; conSt��'''l.l f àctl ,j�.oTia

ao suplantar ',) tIUad:) local pO

Ipitanga; ,:leia conta" III de 4

1

O Jogo transcorr�'1 u feição de

cb.be americana

BARROSO EMPA·.rO'U COM MI

NRASIL

,

Deslocando-se "té a cidade d/
Santana; em Laul'õ M"tIl'r; {

conjunto ,do Almirani e BzrroSo
nUr nO conseguiu trazer a vitória

pojs teve que Se con ';enta'r cOm

um empate sem aoeri ,ra de COn

tagem com o inMerasit; local

,\(. . .USATY ESTREOU VENCEN

D AO EST.REIA

O cçnjunto do Usá ty de São

João Batista fêz �a estréia no

certame estadual na t'!rde de do

.ningo dando combate ao E,trê

Ia do Sul; da cidade !e Jarag"á
do Sul

Vitória do elr,nCo b São Joãe

Batista pela cont..gft;n �íniml'
contando com GersO::J. Dem'una

na arbitragem

CAMPEÃO DE Bi ,UMENAU

EMPATOU: 3 x 3

.Jogando em seU re!tuto; o

Guarany de Blumenau; campeão
da temporada de 63; não conse,

guiu chegar à vitórÍR; poi. pel

mit!u o empate' para [t Atlético
de São' Francisco pela contagem

de 3 x 3

'o onze bugrino 'estev� três vê.

zes à frente do marcador mas ae

final cedeu aO empate

OLINKRAFF DOBROU OPE,

RARIO POR 3 x 2

"-,
No jôgo mais import:mt'e desta

primeira rodada; concernnte -

terceira zona; o 0Iin'{r2ff cor

seguiU brilhante vitória ao so

brepujr o elenco do Operár·o de,

Mafra pela �ontagem dc 3 x 2

'O Jôgo transcorreu Cheio de a·

, I

Para o trallsporte de suas cargas e' encomendas
de BelO Horizonte, Rio de Jan!eiro, São Paulo. Curi ..

t�ba, Pôrto Alegre, Pelotas e Rio Grande.

Florianópo�isExpresso
MATRIZ Rua Francisco Tolentino 32

Telefones 2534 2535

,florianópolis
E agora mais um lanca'm:ento da sua empresa:

RE Er.:Ht\ O EXP, IflORLA ,POLIS
. Qe'Segtjhdl i (s6bado :pe,la Rádio ,GuaJujá

....... -1f!II-

ta ANOS DE ,LABUTA CONS-rANTE EM
,

"

, /

PROL DE SANTA CATARINA NO
\

SETOR' DOS ESPORTES

I "

,

parte
t�,; ,�J!Oi�dO, e .'in��\)th·lfd,/ pela'
torcida .la,jeana

• pela contagem de 2 xl; u

cotejo equilibradO 11U\3 Iêz
tiça ao. elenco palmc;l'cnSe
foi mais des.cnvolto

Finalmente; no Rio; o Palme',

·OOIDROS'iW!:'3U..,r�DOS: O, Torneio Rio, Sã'.> �:illlo ;fOI

, I:'
'

áberro 11'8 :�aule d. 'sábadu com
,Em pÕi'te Vnião:' Q .. -Tamamlar

.
,a 'Port"guêsá de DrSIJOl"tos "Pr.,

.

venec.u· ��� � Bf>táiü�o �de' 'Ca�nin-: : -cendo "a�. S�o 'Paulo; pela ('OJ1�ta _.!..,

\h� 1Jf1r'1\1', x"O; �Hy' ,itão, éortt-' '<,iem' .<l�' 3. Xl; ,éam;o"-:dle n;,n
'PlWreCíiltenli� 'od9 ,'Ctmjtw,ilJ'. dó Bo ,'rique' ':!' e .iDda .para os ,'enc,dQ

, .
"

'

"', I,·, ,

; t"1ago; , " rés- e 'Fau�thlo para () S. f'afllo

Erfi' 'Clmoinh,às! 'S;mt'u 'C�uz; lo'

ras conseguíu dobrar ao Bangú

Ita]; 2 x Inte(��df)T!ar de' Lajes
2 ,

Em 3'oaçaJ:;a: Comercial

'Vic!eirense O·
s.m Videira: �\l?()':�da 2 E CrI

No J?eríodo na noite; no e.tâ
dio de aMracanã; VaScO da (ia

ma, f F'luminense ; 'demonstr'nndr
sna vanguardas sem cocrdenacãc
chegaram ao ....final ti" !leltja,
num, sonolento II x O

:3 '

zeiro 2

�,m Tanga,rá:,' "hnarild.}; toea
. ,j.' ,

x CaçadorDIlEf S,

:-"0 Clássi�o d'>, éut.,·hnl, nurt':t\"ê�'
Benfica e ,Sp&:rilf',;, 1'''JIHllar><m
pela contagem d·! '2 x :!; e-n jÕ' -'

'

1,'0 travado n,' c,N�I:o da '1.1"

('om êste 're·,t:1hL" o B, nflca '

firmou 'Se na- lid::-aTI(�n ('unl '{&

r" (ltos g'a"h'l '

, ..,. �,' II" pel

to pelo: pA -tu '" ,) :!·l l1g,

�"t;ontem;' o 'Flameng� eonsc

guiu estupendo triunfo (l�ant,
40 Corint1ans; .Cm São Paulo;_
pela' contagem ,!le 2, II t. AirtOn
e Paulo Choc(.> guiearam para

Mêng'o

. passag,eiros
de Ferrovia

Reta de 19 mHhas esp.era CampbeH�à, Itália' " .:.h velVfnc

'c";ficnldaiji!s ,.0 M' 'cna p'or 1

CnquantJ :"': Intel",.ct<Jn,!1
(lol:.õava an c nltJ�", ,. do B'nlol\
I!'a; por 1 I: I ro" doi, ,maiS' im
portantts �í)mi'(oÍtti'!j,o<; dI. roda

da.

Agora; Int ,r'lacioll&J e B li:gna
divide� '1 ';,1: '"r.�,� dI> cau.p..o

nhto; R-m""�' co" mSS ,por.t., :,;

nhos

t···ta cnl Ut'.11

'britâniCO de "','Ulcjdad�
d('· I�' mi

da; no La!':') E�"'''' 'ln fi'"l ,�a

Australia
COmo se sao.;; no an(� pa�'

do ampbell t,�.e oe l',:n(da;' �,u

'De acôrdo cOm um comltnica
dedo 'da' ·direçào �a, Estrada

Ferro, Sail,tos,JUJ,ldiaÍ; o volu_

nte de passageiros embarcados

na 'estação d'e Santo André (SP)

eleJou-se; em 1963; e 2.713.083
representando uma arrecadação
de Cr$ 67.850.645;60.'

\

\,. tativa l_f, lu,,'r,u b J'('corde

J;.nd-ial do Vei,)::1'l·,;'o.�,. t,e't<"trC

,::1 rdo re"e1.1., •• fllnt." :! ..quipf
;!. volnte '�rl�'nic .. n��(. (',da

projeto;
'chuvas q.ue \·a;-r�m. sôht·c· a rr�i
°ãoN �')jJ,

.

,\ te�tat;.", de '!ml,llc!' s',rt

,.

, \

·1

I,

)' t /"\"" i -"'

.z..' c.�. _ r
.

/ '"

I'M 'r'REtr' '" O"RA"�t...J�, ;:)::> l �
,

,

lO
..

A IMPRESSORA MOD�LO poSSUI t01;l0: os recursos
e o necessó�ia'experiincio poro 9Ororttir sempre o'
mállimo em qualquer serviço do ramo.

,Trabalho idôneo e perféito, em que V. pOde confiar•

desenhos

clichês
folhe�os - catálogos
cartazes e carimbos
impressos em gerol

papelaria

IM.PRESS·ORA MODÊlO
DE

ORIVALOO STUART. CIA.
RUA O'EOD ... RO 'N233-A--

t,·j
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pelos I
. ,

Noticias deMio do Sul
cidadte; em t:eI'reno cm< gesto dos

IRaiS elevados colocado a diSpo
sição pela direção, da Estrada de

Ferro Santa CatariBa; o Clube
Riosulense de Xadrez; Ji\O que' Se

refere a sua eonsj'rucâo da sede

própria; esta com o fu.ndamento
tOO!) eX:ccutaci() deVlrnoo nO

d.ia de hoje ier iníci'o o Ievanfa
mento das paredes

'contandi) com a colaboração
valíosa de elementos d'a i'nd,ús
tria� do cornércío e d�s claSSeS,

, liberais de n08$a' terra; a quasi

DO CORRESPONDENTE cy_
Z�MA CONSTRUÇ�O DA SE
DE DO CLUBE RIOSULENSE
DE XADREZ

A,tendrndo gentil COnvite do
nOsSO distinto amigo dr 'Ardn,o
'Walter Gaerther;, U111 dos balll
artes; e sr, Arnoldo Pdtt'l!;
Presidente do clube RiOst.lense
de Xad]'('z; estivemos vi.<Hau(lo
as oJ5vas <ie construçãa da s�dc

prÓli):bi da referj.d� entid-d1!" dI(>
nossa terra

Lfcali�ada bem no cor�,çã<) ela

"Recado à Minha.'Gente'"
gande raças, nada. será bas

R. S. LEYI tante prêço de resgate. Só se

receberá o justo.
Tudo está mudador o têm. Ai .des que en.v�nel1asiil a

po,
I os homens e os senti. alma, iRfaai_!1 tWs povos" aí

meatos que animam as gen.' deles! Que bibtrlos lhes. se.
teso Todos gritam. Niguém ria cobrados!' Ninguém se
se entende. Todos sofrem. E' illlda. às bestas 'ilulMltes
a tirania' do espíríto.. A ai.' têm o tempo Contado. Ai: '

nando, 'os corpos éansados ,dos que �ôre)n ira.cos:, ai dos
nendo, os corpos cansados' que lbés' seguirem 8S rastros
às mentes envenenadas. pe:: sem. destmos( Secúlos se

<Ira, seguindo o leito do 'río. -passarãe, antes que .reeneon-

l\�ais do que todas andam '�em a })aIZ e� lbes,}�essem as

agora às almas dos ,moços ,higJ;imas' de' fogo!
em confusão, elas que fOl'am . :Tuoo, é. ,,�rdade, está mu

sempre às lembranças 'alvi- dado. Mas os olhos zde Deus
sareiras, às esperanças de estão aléria:;;:' E num ínstan
novas luzes. Oh. tristeza! 'te, }e"es, ,rápidos 'e justicei·
Que serâ d� gente' humil.· 1){)IS Qs seus ânjos 'vem do

de mergulhada nêsse estado Céu a Terra.
'

, de coisa? Que será da gente Os hom;eos esquecem nada

,

se o sonho dos moços é ho· ser (leles.' QlIIaDdo acorda

je um sonho de sangue? Po- l"elll,OO sorul() de sangue ha
bres moços; cujas almas, ou. verão de ,lti\mbrar a alma
tras' almas conspurcam � I!�e pérd�ram. Entãll o tem·

abtirraçõcs. Pobres moços, 110 já terá passado sôbre ê·
tão puros, tão, varonis, tão< leso E h�() de ver·se· os ar·

cê'do' embebedados de cóle- : :repenmdos, p,ol!urando o

ra. Que disperdício!' Rou· 'fundo dos g:rótõ'es' �'�s o

bam·lhes a pureza, dão·lhes
'

fundo, dõ abismo não escon·
violências. Seduze�.no� a �. '

dera. suas' fáltas; E hão de

•

g'ir sem Deus e sem, Patti3l,
Fazem·nos mastins de seus

irmãos. Loucos!

se" ver ,ruinas e nas,. ruinas
muitos loucos. E hão 'de ver·

se -criaturas aflitas levando

nas'mãos cobertas de san.'
, ,E os insensatos mo�\os, ex·
traviam suas almas tentan· gue o coraçã() em desespero.
,(lo comutar o que só o. tem· . :Há de ver·se, o, que a Ter·

.•po atenderá. sem reservas;' 'rá jamais vw, 'p1Írque os

, ,Muços, oh! moços, nenbu·
. olbes: ,de Deus estãs alertas

ma clamàção alterará um mas aS' culpas serão dos ho·

milímetro siJluer no que,es· mellS.
, . .'

tá escrito. O, q,ue e.§:tá. fie;t,,�, ·lIá d!; ver·se, e 'tt_u �go que

nem o sangue corend.o em), todos· teremos piedade dos

rios, afogando cidades; aro· tn;ttdito. , ,

VENDE-SE
Belíssima área de terra com dtl.3S boas

casas. Tratar com o Sr. Pedro Dutra em Sa- ,

,co dos Limões (Fundos Vila Operária, anti

go CAEIRA)
------ �--------------

• E,D I TA l N.5
Pelo pres�nte edit�l ficam intimados

os proprietários do navio' argentino "Barl-,

loche"
-

para, no
-

prazo de três (3) dias, a

contar da data .da publicação· dêste, apre

sentar sua defesa no processo por contra

bando mand;:ldo instaurar nesta Alfândega
de Florianópolis

AlI. de Fpolis, 13 de mar(_?o de 1964.
,

ROSALVO COSTA éOELHÓ
Escriv.ão

17-3-64

17-3-64

lIpresso

tGtalidad'e' dos mateirad", n.cc.sá

l'í,OS já s� CRCOntr'"l. armazena�a
Dízendo da sua satisfação in

contida; as sr". dr. G3'rth�t', e Ar

Bol_ :PeiteI' aji:�..mr"rant no Te

port.r que lUm prazo reJativa
mel'llte CU:r_tG; t"relllOs a inau�71

raçã., ,(!a' sede pr�da dO' elulie

Rio$·".Iense de Xadrez e qUe

('n.:a, Rio do· Sul: conta 4.'Oml »rua

ve,rd'adár:l k�'iã6' tI� ad,p,to, e

aN,me.�ta c,�l<a vCv. mais o n'úme

119 di(> sócio�-,'''11trt'' I,nt.� .

Pelai pJ.:l'.....a ftU< tiveRl"S em

.

no�so pod-r : f·,ll-z,uno-.g (Ri 'ljzeT

q?IC será·. mais lIrlla e,··f't ,''"lIção

qUe virá enH)�iela!" n(t}1;a ('Íd:·.de

contrihuil);
.::l I favor �.c:... 'ae.1.ci"';'ld t "n�! rI)

\ t; (. t info '*�'; ,o..� q: 'iH�"., 'as o

f' r1"\1s pode ';.) s('r rl;a, n irlh ti'.

•

t an (,l�lbc 'l� ... s/ficI·.e ti.' ,.,1, '(.:
ao endereço de seu Presidente
iJ}'roldo Pei� -r

fiE "'I

"H E"

)

CAMINHÃO r'NTERNÁTIONAl
tã� brcsilelrç •

'

quanto Brasília!
, I\

l.

,Ti!tór.io F01.'n.;�'}tl'j.; '_ VlsitaJt:l':l,S Os

trahalhos <>]1';;:' e;�iill' sendo ,·Xc-

·cu<tados 'leh Ilha! <1(le,"nistra
�iià ]nu.nici,_�li; n.ü"le"aH"(amento

de nível rb lmportur j e tr,Cho

,da' Ru;;' lã i{, no,'·�mt,.r? e (jur

qrto:tl'l'·i'O em �1) ),:'1"; d:� e-nl lil'nl. S

imll:ti:t ') ct:tnsi,tü ent,Oe" fI� fll!'

'nicípios dfl ,tin d•. 'S"I ;. Jf"po"

n �.runga �
�

H .,

L ra, São Paulo e Rio Grande
'JI'rabalhando. uiar�adll>(>nt� 12 ho

do 'Sul, além dos técnicos e
ra",; sendO' um vel.'<lade.ito' Fiscal 'cientistas ao Centro Pana,
de Obras; o Ch,r�e do Exe'cutivo mericano . da Febre Aftosa,
riosulcnse "e,lU cnrrcSJlOnc!Cllc}o 'lVli11istério da Agricultura.
à confiaÍ!.ça da !'8a,ikJ�i:l de 'nO,'RO SociedaCile Brasileira de me-

'. "',
"".r, "ort#"

"."'1",""

de que você precisei!

VEL DA RL'"

:3RO - 8. MIL

.BARRO

CUBt(OS 'DE

. ,
'

. :._

Na qualidade de revendedores auto

rizad-os, podemos resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
/ocê -encontroró - com' certeza - a

peça' ou o acessório que procura, a

preço de tabela; genuínos, testados
em laboratório, garantidos "pela -rnor-'

co IH.' E; no coso de qualquer con

sulta . sôbre o seu lntarnoticnol, tere

mos o, máximo prazer em orendê-lc.

D

, a'eprese.nbnte 101 nesta cidade.�
@,

I"
G" SOCAS

COJ.\'lEi,CIO E

'REPRESENT'AÇÓES' .

,'FU,i..�:1O AVUCCI 721 -

, < U�, terço a vista e,.o rest

JUro

Nas !iml',Ji,', ,�r; 's
,.
ri a (' ia de

t.)garors �"'i,l;' (,'IH/: IIn",,' O

1,. .. aDbam�:') ,). t.:hrt!n�l 't, .. /in<J"lr

dÜos cami-

l)'OCS' caçar�-l,:- �i: m"a'1ijna� ri.

" 1 �icipali 11 ,e fO-d"'!lt r" t1 � n ai
... (ttas fico!':1 pronta a O,,!:'(l OIS

to, qUe conlJ'C '!L,ii ufI:{\ pt T. o�

"

- em '12 presta�õe"

d, uralí'
�

,ai

MIL CUBICOS DE BimBO

Não resta '

a,...,; méno,� dúf\l·it;a tra

tar .. se d\l�,a velha _e j"-'td r<spi
ração de n0S ....O pOvo; mornle.ntc

�o" 11l(>lta&.,FE'8 �''''W�!'''' 1m" di.�'

çóeS qtle não r((':�ltl',:aJlL' apl.rusos
à,O SeU rpalizador p nosSE> bom

amiio Pr.efeito- Yit{,ric} Fornetc!.

pOvo q,,_e neconhec� em S
•. D'ia.

','lm, tl'ali8'�h8'dor 1ft" nt.aJs ,('pero

s>!ts·

São fatos e r.ão pftlaY�as Cjue

atestaw a capac:dadi rpaUzado

ra do prefeito Fol"n"rolli; o ú1'li

co qUe conheeemos qu� RECU

SOU AUMENTO m� V1':1'I[(;1 ...

MENTO para 11 Chefe, do Exelf
c",tivo alegando flue utn orça.;
menta deficitário', ('J,ão' _j".<Hfjca
va tal iniciai1va da cotenda Câ

rnara de Ver,ad<ll"se

A Secre
II

'lll\...

·

Com, a, finalidade de par-.
ticiPlir na Segunda Confe·
rência NacIonal de Febre

,Alftosa, realizada no Rio ·de

Janeir0 no mês de j,aneir J
'o méà.ico veterinárin Abel

J;i;:;;t, foi 'represeRtante' da
Secretaria da AgriéulturF!.

F'Ol1am particl.pantes da

Segl1nda. Conferência da i\)-

,bre A1t5Sj� diV'�-S��'�lMc0S
das' Secretarias da 'Agricul
tura de Minas, (',.erais, Fer

nambuco, Muanhão, Éspíri
to Santo;' Pgraná, Guanaha

(0'" () r -f'
"

-."1:t (" 81 :=l
*'" ,,'" � � <,,.,,.��

da febre aftas
A intenção de grande sig

nificl!-ção, é a que prevê mo

bilização Cile todos os recur·

sos governamentais e para·
estatais e privados par� tra·

çar as normas da política de

investimentos e combate

'dicina Veterinária, Confede·
,

ração Brasi'leira.'
Tomou' parte ativa 'nos

'tra:balho� da sessãO' de en·
ceramento O'. Mimstre Os·
'va:ldo Lima ,FHho, e na opor·
tunidade assinou 0 decreto

que institui o' tempo inte

'gral para' os téeniC'os com

atividades na Campanha
CO'ntra a Febre Aftosa.

�CCFA).

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

VEN.DE - S.E
tar à rua Conselhei�o Mafra

90. - NESTA.

Pebre Aftosa.

Com plano executável pa·
ra objetar ação efetiva, es

tá em vias de conclus_oo de
, ilíl,stalações

'

os labDratorios
-,

Ustna de 'AcucarTijucasS. A.., .... '....... \1 �, .? I'oi

'ASsembleia Gerar Ordinária
t

Seg,unda Convocação
São convidados os Senhores Aeionis'tas

,

desta' Sociedade, para a·Assembléia Geral
,

Ordinaria , que ,terá lugar no 23 ;de março d.G
, , , _ "

, 1964 às nove (9) hor�s, em sua séde social,
sita em São João Batista, nêste Estado, COD}

a segl!_inte Ordem do dia:
1 _1_ A!lresentação, discussão, votaçã.)

do BalanGo Geral encerrado eni 31 de de
zembro de 1963, Contas di� lU�"Tos e perdas
referentes ao mesmo b31(-lr,,:,"" '��'�:'\..'2r do

. Conselho ,Fiscal e atos da Di;'�toria;
2 - Elej�ão do Conselho Fis�8.1 e fixa-

ção de sua remuneracão
3 -- Assiu:tos de inte?:esse' social. '

Si30 João Batista, 16 de inar�o de 1964.
Eduardo Lacerda de Almeida Brenna

ESTA EM FlUA FARE FTN�L , !
A CONSTRU{:ÃO DO< ORFANA

t
G A f f Zl �, h (), N /1, fi ;

TO PARA MENINAS.• Em COlO'
(I � �;.., 'n r '), ,. '

pan�a de dona Lmdomat R.' \J. r. J:, , , •
.

r

'"
�.... *

a de produção de vacinas , do

Pará, Pernambuco, Rio de

Janeiro e São Paulo.
Em Belo Horizonte e Pôr

to Alegre vão funcionar la

boratórios de " Contrôle de

Vacinas Anti aftosa,; os labo,

ra.tórios do., Instituto Desi

.clério Finamor do Rl'J Oran

de do Sul e Instituto Bioló

gico de São Paulo.

Segundo o dr. Abei Just

a 'c_� __.'.-:.le movel incumbida.
da execução do plar�0 de

combate a Febre Aftosa vi·
sitará como já visitou toda'

as areas, interessadas !laS

suas atividades .

Pelo presente edital ficam it1timadof "Lar da Menina Desampat:ada'c
-

d '1 ('7000) Uma Cerâmica como a Cerâmi-
OS pronrI'eí"ários as sete ml

'

sac�
Ca Henriqlle' Lage; sob a erite

,

'de '��fp ;:lnrppnrtidas a bordo do nRvio ::lrCl'pn-, riosa e esclarecida dirtçiio do

tino "Ba;i1oche", para. no nr::lzo de três (3) operoso Eng'enheiro Dr•.hio,
•

'
, Rimsa; temos certeza; não fd-

,

dias a eontar da data da publicação d'êste. ,a- tar;' com seu apóio para o n':$-

prp�pnt::}r sua defesa no processo número' so orfanato que obrigará menina

desproteg:� ,pela, '''orte des
1185/(14.

,

Alf rtP F'nr.lis. "f � ,:rp ]"Y\ll,.(>(\ rll3 1964.

ROSAL"\TO ("()�rrA COELHO
Escrivão

Nelson José de Souza, es:,_"ôsa e filhos,
ainda profundamente consternados rom o fa-

. /

d 'B�s�ado nos maIS modernos proce&-

lecimento de sua, c:.uerida filha e irmã' NTL� S0S pe '-'n(J?�IC.�S. 1
DA 'bli ' 'f' '

d
_'-

, lr1ÇYlnO pe o

. ,Pll. lcan;.ente mam es�am o seu ag:J;'a: e- _., PB.DF1.· VICTOR FERREIRA DO'CImento a '(1l)antos os conrortaram rJo dolo-· (
"

rosa trans ,_b h' SILv A
,

.

,,' e, em c_omo acompan �ram o Se!1
PORA!tíOS DTIJHNOS € N()'rTJRl\TOSenterro, e os conVIdam para a MIssa de7.'

"

.

dl'a que em" t
;.

à
-

I If - 1
Faca sua imu'ri(>5o a "Rll::! Dr, 'Fn1viq

, In encao sua a ma ara0 ce e- '
-

.

brar'-dI'a 18,' 8- h C I d
Adu('('i. anth�a 24 de 1\tT::Iio. 748 - 1° anda1

, as eras na ape a e Sáo >

F'
.

...dJoão, no bairro da Penitenciária. qUl'On o com máquinas npvas.
------------�------�--------�----------------

E B E 8 CIDM EN SE· ··8ociedade

Fom,erolli; Presidente do "C lu

be das Mã.s"; na próX;rna se

mana- estaremos em 1mbit"ba

com a finalidade de consl'gllir

aZUlejos para a construção do

mais diversos nmnidpj� de

, Santa Catarina O Orfanato. em

construção é, a malOt: 'óbra de

zada em todo o Altn' Va.le do. I�
tajaí _

Cesar Bastos, Gomes
ValérÍo Gomes
Maria Gallotti peixoto

-.

r··�:-:::·1Ii1Ol
"

ili-._

19-,5-64

Aurarlef..;m�n·o e Mis�a
,

�

'�PRAIA DA jF. ,�t{F'
A CHUh.RASr:ARIA NA PB.AIA DA JU'RER1t ESTA

1?UNCIONANDO DIARIAMENTE,' ATENDENDO ASSIM A

(ODAS AS PESSÔAS QUE PARA LA SE DIWGIREM.
EXCETO AS SEGUNDAS FEIRAS.

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

o comandante do navio argentino "Barilo

che'� ALBERTO BAUDINO, para no :prazl).
de três (3)' 6ias, a contar da data da publi
cação dêste, apresentar sua defesa no pro
cesso por contrabando mandado ,i:-d,staura.r,

nesta Alfândega de Florianépolis�
Alf. de Fpolis, 13 de mar�,;g,�j�964.
ROSALVO' COSTA COELHÔ':;

i ';.'
Escrivão

17-3-64

Curso Preparatório Continente
CURSO ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

AR'rTGO 91 (GINASIO EM UM ANO
PR-ECINASIAL Al1MISSÃO DURAN�

TE O ANO

nonima
MATRIZ': CRICIUMA - SANTA' CATARINA

ENDERE�O IElEGRAfICO' CRES,CIUMENS[
,

.

,',
_

I' Se_fviços de carg�:� 'e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e Porto Alegre
Fjliais:, - "São Paulo Rua Joao Teodoro, 670 - CUfJtiba Av.. "

.,
,

"

" "

,

Igua.çú 2117'- fone 1.2171 _ Pôrio Alegrt> Rua' 7 de �ete'('fbro 691 fon' "" 7818
.

F" . "

l'
r 14""9 • '. • '. '. '<;; _ .. orumono IS
one ,. -:- Ararangua Praça Hercího Luz" 6?2,- fone 23 - Laguna Rua Gu�tavo Richard 514 ,_'. one

_'_..__.� ';"'_�o�"""_, • __,�_�" .. �� ,_,�", "., s._�' , C�ÕES,'PRÓPR�OS PARA MUDANÇAS. .' c ", _,., _e
_

.. ,' I

�.�'(')

I
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que 'se realizavam .ocasíão em -que foram 'ínaus
na Paróquia de São Luiz e gurados o' Banco de Emel''IC
Nossa Senhora de Lourdes" gêncía Social, o 'Crediário

I São Luiz e a Casa Paro

,
quial.
Na oportunidade o Sr.

Celso Ramos foi
-

saudado,
pela Srta. Maria da Glória
Lima que assinaiou que ,

"muito se tem dito em lou-

Na tarde do último do-

mingo o Governador Celso
Ramos compareceu às tes-.

o MAIS ""liGO OIARIO DE ,SANr ii 0, t J\Y' ,"
,

Florianópolis, (Terça-Feira), 17 de Março de 19G4

Professor Polydoro de ,S Ihiaqo
em Belo Horizonfe

Regressou ontem a esta sidade de Santa Catarina.

Capital, procedente de Curí- Na Capital paranaense o

tiba o professor Pol�doro nosso ilustre conterrâneo,
S. Thiago, Catedrático de, tratou de assuntos, do inte
Clínica Médica da Faculda- rêsse da ,Faculdade de Me
de de Medicina da Univer- 'dícina,

Ionvênios Escolares Prosseguem
o Governador do Estado,

Senhor Celso Ramos,' as

sinou decreto na Pasta da

Educação, aprovando .os

, Convênios Escolares nos se

guintes Estabelecimentos:
'Ginásio Sagrada Família

da cidade de Blurnenau: Co

légfo Normal .Sagrada Fa

milia - Blumenau; Ginásio

Dr. Blumenau da cidade de

Pomerode; Ginásio Nossa

Senhora Mãe dos Homens
de Araranguã: Colégio Nor

mal e Gínrisio 'JIlIadre Regina
de Ararariguá.
Foram assinados, ainda,

decretos que fixa, 'a Tabela

Numérica de Mensalistas do

Colégio Normal de Araran

guá e Colégio Normal de

Palhoça.

Concurso no Iribunaí Ileitoral
a) 'Idade superior a dezoi-'

to anos e inferior a trinta

.

O Tribunal Regional, Elei
toral está ,promovendo Con

curso à classe inícial
.

da
,

carreira de auxiliar, judiciá
rio, do quadro da Secretaria

do Tribunal Regional Elei

toral.
1) Poderão inscrever-se

candidatos de ambos os se

xos, desde que contenham
dezoito (18) anos comnle

tos, no mínimo, e, no, máxi

mo trinta e cinco (35)

anos, salvo quando se tra
tar ele ocupante de cargo ou

função pública, para o qual
não haverá-limite de idade.

2) Os

e cinco anos; ressalvada

hipótese prevista na última

parte do íntem anterior;
b) 'Nacionalidade 'brasi

leira;

c) Quitação militai';
d ) Atestado de ídoneida

dade moral passado por au

toridade judiciária;
e) O pagamento da taxa

ele trezentos cruzeiros

(C1"� 300,00);
, .

f) A inscrl�'ao ser., encer-
rada no dia la de Abril;requerimentos ck )g Para prestar exames os

ínscríção, dirigidos ao • 'Pre- dl:an idatos
_ inscritos

-

terão
sidente do Tribunal, serão que apresentar Cartoira de
mstruídos com os documen- ,Identidade ou Títulos de
tos que comprov.em: .� Eleitor.
--_._--,----

---------

. Viajou o, Secretário da Educacão
Viajou no dia de ontem O� demais Cur��s .

;,.
com d t'

.'
serao

. ,

e� mo a CIdade de nos seguintes locais: Xàn-
CuntIbanos, o T!tular da xerê; Rio do Sill;' Itajaí e'
Pasta da Educaçao, Profes- : FIOl;ianópolis.
sor Elpídio Barbosa, a fim'

,

de instalar o Curso de Aper-
. feiçoamento de Professõi:es
Rurais, o primeiro reinicia
do no ano de 1964:

Como se sabe. �o progl-a
ma TV Rádio Ginásio tem
despertado gra11de ,interêsse
em todos os setores, não só

ritmópoliS, como um . dos

orgãos colaboradores em

Santa Catarina, da ,campa
nha TV Rádio Ginásio, con

vidou o professor L�!ii('
Martinho Call:;l.do, coor:de
nadar, do movimento em

nosso Estado, para profe
rir conferência sôbre o' r-e- ..

ferido programa.
A palestra será realizada

dia 23, durante a ·sessão

plenária da Câmara Júnior"

tendo a presidência da dá
julflp expedido circular a

todotl'os membros da Câ-,

mara convocando-os para a

citada reunião.
I

'

O Dr. Antônio Grillo, pre
sidente da Câmara Júnior

de Florianópolis,' ralando a

"O ESTADO" declarou que

a reunião será pública, es

tando todos' os interessadós'
convidados a' assistirem ' a

conferência do, professor
Lidio CaIlado.

Políci,a de M'a
drid contra'

�

I -

estudántes
MADRID, 16 (OE) A

Polícia. madri-lenha armada
de cassetêtes, dispersou ma

nifestação de 400 estudan
tes universitárjos. que rei
vindicavam liberdade 'sindi
cal.' Vários estuçiantes fo
ram detidos para averigua
ções.

Adhemar diz Que não será
vice de lacerda·

\

São Paulo 16 (OE) "Não serei vice na.

chapa do Gov� Carlos' Lacerda. Minha

candidatura ao Alvorda é iueversÍveL Mar

charei para a Presidência da RepúbHcq C0i11

meu companheiro car'ioca, o Deputado João
Calmon". Esta extensa declaráção foi feita

-relo G'C-T""'":l-:lrl"1' A aJhemar dp B::1r"'oC 0ill er,·
J.' ·A..... ....T· J '- _ J. ....... ..t. ...... 'I_,..... 1:�...... ....... o 1. .:J._..i . ..:...

.:revista a ip1�rensa, desrncntindo .ru�nor(-':;

'_, um aCÔl'do .vistas as eleições de 6:\

mas

Na tarde de. ontem esteve
reunida com o Governador
Celso Ramos a Diretoria da

UCETI, acompanhada do
Assessor Técnico Prof. Si
mão Hess. Nesta oportuní
dade foi apresentado . a S.

Excia. um plano, de -reívín

dicações da UCETI; v,isan
do a' melhoria do Ensino
Industrial no Estado e de
assistência aos estudantes.

..

Demonstrando seu in terês-

se em solucionar os proble
mas estudantís, o sr. Celso
Ramos prometeu atender a

UCETI em suas reivindica

ções\. e reafirmou o seu pro'

pósito na edificação de

mais Ginásios Industriais

no Estado.
Na semana vindoura, a

Diretoria d�\ UCETI volta

rá 'a reunir-se com o Sr.

Governador para obter em

definitivo, o apoio e aten
ção que ora se fazem neces

sários.

a

Aind"a, na vitrine do

'gazine Háepcke,' acha7se ex-,
posto 'um painel sôbre o

Ciclo de prómo.ç'ão Técnico
Cultural da Reifoda para o

nunca é demaís ressaltar, a

Pa!' de seu grande tino ad

ministrativo, a segura orien

taçã€) que vem dando a

Santa Catarína",

líares, para que" com âni
mo forte possa continuar

enfrentando as inúmeras di-
, ficuldades que se apresen
tam à árdua tarefa' de .

go-
,

'-

vernar a contento os desti-
nos do nosso querido Esta

do, cemo te� feito até ago-
ra".

Produção de sementes ferá
Estadual

-mente.

Com '0- trabalho que

pretende realizar, junto ao

meio rural, onde o produ-'
tor poderá não só receber

sadias sementes mas tam

bém produzi-las sob a for

ma de cultura fiscalizadas,
tudo faz crêr que teremos'

no Estado para breve uma

produção vultuosa para seu

próprio consumo' e expor-'
• 'ti

tação. ,:'
P. Delegação Federal 'de

ligricultul'a . e 'o' iSeFviço' Fe-

deral de Promoção Agro
pecuria estão processando
um levantamento .geo-econó.
mico e ecológíco, como.

ponto de' partida de tão imo

portante atividade agrícola,

vor do seu Govêrno,

U==--=C-=--=En=-=-I-rei-mi-'u-s--e-co-m·-O'-GfivernádM·

Conjunto Universitário:
Repercute a Exposição do Plano Piloto

Continua repercutindo a corrente ano e focalizando sitárías, que serão realiza- rior, sob o patrocínío ela

exposição do Plano Pilôto _tambéml as jornadas univer- das nas cidades do ínte- USC,
do Conjunto Universitário
e do Projeto do E�cola de

Engenharia, realizada
.
nas

vitrines do Magazine Hoep
cke, sob o patrocínio ,

da

Reitoria da Universidade de

Santa Catarina.
O referido plano constan

te de maquete 'e vários

paineis e o zoneamento
,foi entregue ao. Reitor João
David F.erreira Lima, du
nll1te a Aula Magna' da'

USC, pelo Reitor Elyseu Pa

glioli, tendo
.

sido ' e�ecuta'
do, mediante convêni<'Í USC

URGS, pelo Departamento I
de Obras da Universidade
do Rio Grande do Sul.

•

Ginásiu
por ser inédito em todo o

ptiis, mas, principalmente,
pelos sews 10uYáveis fins.

Americanos· anunciou que o

'Panamá e os Estados Uni
dos concotdaram em

.
resta

belecer as relações ,diploma-
'

ticas, p.ara possibilitar íJ,'
proma eliminação das cau

sas que, precipitaram o con

fmo do Canal. O anuncio
acrescenta que ambos os

países conviram em que ao

termino de 30 dias após o

restabelecimento de rela

ções diplomaticas ambos os

paises "dis-

E prosseguindo: "A ínstí

tuíçãó do Banco . de Emer'

gência Social, a criação do
Crediário

.

São Luiz, a as

sinatura dos, documentos'
referentes à ríoação. do. ter
reno onde :'seri:í construída
a nova Matríz,. a autoriza-

_.
� "'�

.çao pata, que"o: seu projeto
seja' feito por um arquite
to do EStado,

'

a conclusão
deste salão,que. acabou 'ele
ser inaugurado"

-

bem como

uma 'sene de "empreendi
mentos, 'não· teriam sido

possíveis sem o seu valioso

apóio". Mais adiante acres-
.

centava: "Pôr tu90. o 'que
V. Zxa. tem' feito, pedimos
a Deus que lhe" conserve a

'

saude, - V?tos que estende- ,4 B i I hões pa ra' .'mos' a todos os seus fami-

desaproGordon deixa o'
BRASil

RliO, 16 (OE) - Deixou o

Brasil o embaixador norte
americano Lincoln Gordon.
Vai a 'Washington,

.

partici
par da reunião' convocada

pelo
.

Presidente Lyndon
Jonhson, com todos os re

presentarites diplomáticos
dos EE,UU. na Améríca La
tina.

. Planejamento
Em cooperação com o

Serviço Federal de Promo

ção 'Agropecuáría, antigo
Fomento Agrícola Vegetal
';- IRFA, está fi. Delegada

SAO 'PAULO, 16 '(OE) Federal de Agricultura en-
. .o professor Carvalho Pinto 'via�1Cio expediente a todos
deverá decidir hoje se acei-" os órgãos públicos do Es
ta' ou não _o lançamento de tado, visando articular to
sua candidatura' a Presí- dos os Setores para um
dência da República: Está planejamento estadual do
exítando ainda entre a pos- Serviço de Produção de Se
-síüllídade de disputar a Pre- mentes e l\11udas do DFA do

, sídência, e a de eleger-se
.

Ministério da Agrãcultura.
Prefeito da, Capital' ·.pau- I

,É- mais lima freme de

produção 'que 'se objetiva
no Estado, cuja ímporum
da se faz sentir decisiva

mente nos atuais dias nos

quais se pretende alcançar
o máximo de produção por
área plantada.
Um dos fatôres prepon

derantes para, o êxito de

qualquer cultura é a ori

gem e
•
a .sanidade da se-

.ICandidafura CP

lista .

" �

pnaçoes
BRASíLIA, 16 (OE) - O

Presidente João Goulart en

viará mensagem hoje ao�
Congresso, pedindo verba

de 4 bilhões de cruzeiros

para a desapropriação de

terras situadas às mar

gens do açude de Orós. A

desapropriação seguirá as

normas do decreto elabora
do 'pela SUPRA.

Judiciário dará a palavra final sôbre o
.

'tabelamento de aluguéis Morto
RIO, 16 (OE) - Os- poli- rou que o Judiciário dará a

ciais optantes, á serviço da última palavra sôpre fi le-
.

RessuscitouUnião, serão epipregados galidade do decreto que ta- •

pelo Comissariado de Defe- belou os aluguéis. -'�MbSCOU, 16 C'r.A.)
sa da' Economia Popular, no
levantamento dos, imóveis

vagos em, todo,o país. O Co-
missáriado prepara o seu -Ruby Preocupa l?e foi o primeiro homem no

plano : exequtivo e esttjela � , "

.. mundo a sei- ressu,scitado,
fórmula de êfétu!ll' o ie:, DALI:AS, 16 (V'.A.) O após" permanecer 3 horas

vantamento. O Consultor, ' chefe. do grupo de advoga- em estado de mbrte clinicaI

Geral do Ministério da Jus- dos de Jaak Ruby, Melvin Kharine, há meses, perdeu

tiça, sr. Anôr!. Maciel decla- )3ÊjiÍi".,declarou hoje estar se nas es�epes geladas, e foi

.p.reQcupado com a possibi- encontrado' 3 horas mais
Íidade de"que seu cliente se- tard.e por seus amigos com

ja: ví�ima
>

�e um atentado o coração paraao e os olhos
no parqere ou que se suici

,de antes que' possa apelar
da sentença que o condenou

.

à ,morte.

Ma-,

I. U;m., corpo 'ge juradol?,
, composto de oito homens e

quatro mulheres, declarou
ontem, depois de' d4as ho
ras e meia ,de deliberações,
que Ruby era culpado do
assassinio de Lee Harvey
Osvald, suposto matador do,
presidente Kenri�dy.

"Apelaremos, l"\peh\r�mos"
- gritou \ encolerizado Jae

H. Tonahill, - outro advoga
do da defesa, assim que o

juiz Jae Brown leu o vere

dicto.

di ar i-o "Kousomolskaya
<Pravda" inunciou hoje que
o opuario Vladimir Khari-

.. vidrados. Submetido, na clí

nica mais próxima,; ;tiu,J:'ante
12 horas, a operação,"segUl:i-;

.
do o metodo Negovsky, . �e
cobrou totalmente as facul-

�dades criadoras. Após va

rios meses de ser mantido

�em' op;ervação, Kharine, 'sa

b,ado t,lltimo" voltou ao seu

trabalho.
'

- Novo 'Aeroporto
CUIÁBÁ; 16 (OE) - Será

inaugúradà no dia 8 de

abril o aeroporto Maria Te

reza em 'Cuiabá, A obra, 'é

iniciativa da primeira ela-

11m do país, que solicitou

sua co�strução, ao .Presi

dente João Goulart.

lavradores fluminenses Con
- ".tinuam, D.e�a-parecendo

.

NITERor 16 (Ç>E) -, -Os lavradores da
baixada fluminense estão desapárecendo. -As.
,autoridades estão investigando o fato, pois
até o m�mento não se têm· :riótícias sôbre a3

causa� :do .acónteci'mento" e n�m paJ'a 0,10-,
cal' para onde os camponê�es se' dirigem. A-_
credita-se que os lavradores estão 'se ,.Çon

centra,ntlo em -algum lugar para iniciar a in-
'

vasão de terras As tropas estaduais foram
colocadas em ri-goros� prontidão para pre
'venir qualql}er acontecimento.

Ani,mais e Produtos Derivados \

Reitor"Agradece
a "O Estado"

Do professor João David

Ferreira Lima, iReitor Mág
nítíco

:

da Universidade de

"telegrama' está vasado nos

seguintes termos:
Doutor Rubens Arruda

Ramos
Jornal O ESTADO
Nesta

Agradeço Ilustre Diretor
honrosos conceitos emiti
dos nota segundo aniversá
rio instalação Universidade
Santa/ Catarina pt Profes
sor Feçreíra Lima Reitor

Santa Catarina, nosso Di

retor recebeu despacho te

legráfico em que o ilustre

catarinense agradece notí

cia publicada pelo "O ES

TADO"', referente ao se

gundo ani�ersárib de insta

lação. da Universidade Fe-

deral em 'Florianópolis. O
se

O CAPRU é mantido pela
f:ecretflria de Educação e

.

Cuil.ura através ·de cODvê

n.io com o PLAMEG.
------�-----------------

Câmara JÚmor· vai PromDm-Conferên�ia
sôbre o Pro�rama TV Rádio'

A Câmara Júnior de Flo-

,Restabeleceram Relaeões
Guevara: Cuba será O�vida

WnSHINGTON, 16 (V,.A.)
A organização dos Estados

empreenderão
cussões e negociações" so

bre 'os problemás, pe�dente.s
desta situação.

.

'Remédios:
Tabe.lamento

RIO, 16 (OE) - Os Úir

macêuticos tem prazo 'até

terça feira" próxima, pf,tra

apresentarem a SUNAB os

preços' dos produtos por
êles fabricados. Após ,os es

tudos dos formulários apre

sentados, aquela Superin
tendência apresentará lista

dos produtos farmacêuticos

tabelados.

Politica Intera-
meriCana
WASHINárON,
o Presidente

16 (OE)

,\

Via Dutra: 12,Bilhões
o Ministério da' Viação já aprr

vou o programa
.

ii ser eXecutaao

para melhorias da BR-2.; no tr'e

cho entre a Guanabara e São

Paulo O total as obras a serem

executadas foi orçado em 12 bi

lhôes de cruzeiros c todo o me

lhoram-nfu está previsto para

êstc ano. As obras de dup'licaçãu
da rodovia Presidente . D!lP'a

já atlng+ram 130 quilômetros.

-o-

Reduzida Consideravelmente a
,Tensão em CHIPRE

NICOSIA 16 (OE) �. A iminente che

gada das primeiras tropas da ,Fôrça, de' Paz'
das Náções Unidas, reduziu hoje considera
velmente e, tensão que reinou no Chipre du

rante vários dias. Os, oficiais canadenses..
componentes 'd: uma fôrça de vanguarda, já
chegaram a Nicósia, entrando em ação une

.diatamente, .Durante.n fim de semana.. não

se' registrou nenhum .conflito entre cipriotas
turc�s e grego�.

Lyndon
Johnson, ,pronunciará hoje,
importante discurso, por

�qasIao da posse da nqva
comissão executiva <ia Orga
nização' dos' Estados Ame�i
cari0S. O governante norte
americano, ,a!1unciará a lu:
tura política': dos EE.UU.·
para com a América' Latina
e reclamará '{naior coope

ração dó� paise� merhb;os
da OEA.

- "

Bala perdida atingiu escritório"
"do, Vice Governador

'
" I

PSD t'em candidato a sucessão

municipal
Na convenção ml1nicipal

do Partido' Social Progres'
sista, - realizada domingo,
nesta Capital, foi indicado

. ';'

como - candidato do partido
as eleições que apontarão o

sucessor do -;ttual prefeito o

sr. LMahoeL Santos .

.. r

Levado pela Sftliva' de um mago, vindo do Oriente,
comprei-lhe uma bola de, cristal e um curso completo
de vidência.

Depois de aoracadrabrá-lo, liguei o treco, que é

moderno e"eletrônJco ,e sintonizeÍ-o no ano de 1969,
anunciado comO o ano da reconstitucionalização do

Brasil.
As eleições gérais acabavam de ser apuradas. De

acôr'do com o novo Código Eleitoral haviam votado, no
Brasil, 63.693,555 'eleitores. Não mais existia inelegibili
dade para ninguem'..

Para saber se tudo estavá em calma, focali�ei um
I

.

distinguir SI;; era do ExérCito ou da

os militar_es' usavam fardamento

• BELO HO�IZONTE, 16

(OE) - Um 'projétil de ca

rabina calibre 22 duplo, ex

traviado, atingiu ontem a

tarde a parede do escritó

rio residenciaÍ do Vice Go

vernador Clóvis Saigado,
que no momento ali se en

contrava trabalhando. Fa

lando a reportagem, o sr.

Clóvis Salgado disse que
. íaão atribuia maior signifi
cada, ao Ç\cidente, mã.s que,

,'qllências,um. a vez que 'no

jardim da residência se �n-'
contravam blincando dNas
de suas neta_ê.·

Chou 'En Lai·
de Vplta � t
PEQUIN, 16 (OE) l-

Chou-En-Lai retoI'!.}ou a, ,ks�
ta capital' depois de u�a
visita a,.

\ 14 paises' afri-ca-'
medi-

,quartel, sem poder
Po.Ucia, pois todos

federal.
-

Num páteo ehorme, um sargento, à frente de' uns

trinta 'soldados, falava assim:
J_ Vocês todos, qt.ie votaram na 999"_ secção, ti

'nham ,assumido o comproríüsso' -de votarl em' mim para,
senador. Naquela furna somente. recebi um voto, que
foi o meu. Quem foi eleito foi o cabo Fidêncio. Diante

-disso, cambada de d;âidhres, vocês vão receber ord�m
unida até aprenderem a cumprir as promessas. E quem
reclamar vai unânime para o xilincfró� Ordinários, sen

tido! .Marche! Cabo-senador Fidêncio, ,acerte o passo,
animal! Acelerado, rparche! Voc�s Vã0 ver- quanto custa
uma derrota. Quando 'eu cansar, vir� o Tenente, que
também entrou pelo cano na eieição!'

'

Aí chegou o Capitão:
,
- Sargento, dispens� essa rapaziada por 15 dias!

Vamos comemorar minha vitória para a Câmara! -Gente
boa! Disse que 'votava em mim e votou mesmo!

Depois veio o Major:'
'

- Sargento, que moleza é essa? Marque uma �ar
cha forçada, de 50 quilometras, para esta madrugada!'
Se eu não sirvo p�l'a deputado, seryirei para mostrar o

que é disciplina ...

..

,Em "Lajes, nas dias' 14, 15 ' Participam, também, na

e 16 de novembro do ano' comissão executiva a Se

corrente, vai ser realizada a cretaria da Agrlculturlit; Go-
,1" 'ExpOSição Estadual de vemo do Estado; Associa

Anilhais e Produtos Deriva-· ção Rural de Lajes e Prefei

dos, como represel1tante do tura Municipal, seus repre
setor gado .leiteiro na co- sentantes são, respectiva
mição Executiva, foi esco- mente Prof. Theobaldo Cos
lhido o engenheiro-agrono- tá Jamundá; Deputado AU�;'j}","
1110 Joã.o Dem�tria Caval- reQ Vid21 R.arnos; diretoria

lazzi, que é, o diref,or:téçni- da Associação I::'ural

4.0" l;oJet.q g�do:\.Leit,t;lj::., j�S e 0",&
.

.xx xx xx

Amanhã focalizarei um instante elo Senado Esta

dual, criado pela pOlaquinha vigente até que a Consti

:' tuinte vote nova Constituição .

nos, Como primeira_
da após o, seU
'giÚ

.
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