
;N". 14,89' '

Cr$ 20,00'

/

�

I
I

1
I

o MAIS ANTIGO PIABIO Dt; 'SANTA
FLORIANóPOLIS, (,TERÇA-FEIRA), 24 DE MARÇO 'DE 1964 - EDlÇAO DE. HOJE - .8 pAGINAS

Novo Minimo Já IFoi.
'

o TEM P o (Meteor�169ico)
(Síntes, do Boletim Geometeoroíõgíco, de__I..o_1

A. SEIXAS NETI'O. válida até às 23,18 hs, do
,

dia 24 de março de 1964
Frente Fria: Em curso; Pressão Atmosférica, Média:
1019.8 milibares; ".l'Cllllleratura Média: 26.9" centígra-

• dos; Umidade Relativa Média: 80.3%; Pluviosidade:
25 mms: Negativo - 12,5 .mms: Negativo - Grupos
cumulares espársos Com precipitações, ocasionais e

passageiras ":_'Tempo médio estável passando ,a' Bom.

bsorvido Pela Alta

incompetência arguida. - i' Fui presente
Eis <o relatório. Procurador do Trabalho
rsro PôSTO:

'

Jorge Surreaus - Presí-
Prelíminarrnente, com a dente 'l

douto Procuradoria, enten- Carlos Alberto Barata Sil-
,

demos que é incompetente Vil,- Relator )
esta Justiça especializada, A respeito do assunto,
para conhecer do dissídio demonstrando a maneira
coletivo intentado, contra coerente e objetiva como

pessoas de Direito PÚblico, agira em -todo o desenrolar
no caso. a Prefeitura de do, mesmo, o governador
Florianópolis e o Estado de Celso ,Ramos recebeu dos
Santa Catarina. E não ten- S1's. Vidalvino Francisco da
do

'

a Justiça do Trabalho Rosa, Júlio ,de Morais GOD

competência para cónhecer' zaga e Beny Rodrigues Ma
e julgar os. referidos dís- chado.: respectivamente .pre
sídíos, igualmente falece-lhe sídente do Sindicato da
competência para homolo-. Ind. de Construção Civil,
gar os acordos constantes presidente do Sindicato dos
dos autos, que, diga-se de Combustíveis e Presidente,
passagem, não c 'o n t é m, do Sindicato dos -Trabalha-,
mesmo, cláusula alguma dores na Indústria Hidro-
que faça depender sua ;vi- TermoElétrica, o seguinte
gência de decisão homolo- oficio:
gatória dêste Tribunal. Exmo. Sr.
Antes o exposto, Celso Ramos
ACORDÀM, por uaninimi- ,DD. Governador do Es-

tado
Nesta

sen-

há

sa classe,

Atenciosamente,
Vívaldino Francisco da,

Rosa - Pres, Sind. Ind. da
Consto Civil
Julio de Morais Gonzaga

- Preso Sindicato de Com
bustíveis
Beny Rodrigues Machado

- Preso Sind. Trab. Ind.
\Hrdro'I'errno-Elétrtca

Pelo ofício acima ' fica

comprovado que os pró
prios , presidentes dos ór

gãos classistas reconhece
ram a ilegaliáade do movi

mento; ao mesmo tempo em

que apelam "para a com

preensão : do_ gqvernador
Celso Ramos, ,no sentido de

que, não�lhes 'séjam dsscon-
tados os. dias' �e paraliza
'ção de trabalhó, no que fo
ram ·atendidos.

-

1'Termi-riou
Ramos

Greve�
.

dó ':D. E. R. Celso do Custo de Vida
Operariado

a

Atende-
Ainda hã pouco a Justi

ça do Trabalho, a propósi
to 'da greve dos operários
do DBR e outros, dava a
seguinte emenda, que pas
sam?s a transcrever, dizen
do da incompetência daque
le orgão para apreciar o
dissídio coletivo suscitado
contra os Estados e as Pre-

feituras:
EMENDA:

,

É incom

petente a Justiça do

Trabalho pára \ apre
cíar dissídio coletivo
suscitado contra 0S

Estados .e as Prefei

turas.
,VISTOS e, relatados ês-
tes autos de Dissídio Cole-

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

JK
_

e .'os Extremismus
"rLevantemo's intransponível muralha

ao vendaval de insânia desencadeado pelos
extremismos da direita e da esquerda, par.i
que se não ensanguente o solo generoso di,
Pátria. Não permitamos que a Nação sej.i
arrastada a êsse duelo inglório ..

, 'RepudiemÓs, sem vacilações, o comu

nismo, que jamais logrará empolgar nossr

povo liv,re e cristão.

Repudiemos, igualmente, o reacionaris
mo intolerante em que 'Se acastelam os falsor
salvadores dá- democracia. O Brasil não pre
cisa' de salvadores e sim desoluções, ,

(Do discurso na convenção 60 PSV
em 21 do corrente) , '\�

--_...:!.._",_';...."-_ ...�----

._

tivo, em que, é suscitante
Sindicato dos Trabalhado
res na Indústria de' Cons
trução Civil de Florianópo
lis; São

I

José" Palhoça e 13i·
guaçü, sendo suscitadas
Secretaria da Viação e

Obras Públicas; Secretaria
da Saúde e Assistência So-

cial, Departamento Autô
nomo, de Engenharia Sanitá
ria e Prefeitura Municipal
de Florianópolis. '

No presente feito, ao con

testar o pedido de aumento
salarial nos auto.s

I

do Dis.
sídio Coletivo que suscí
tante intenta contra suscita
das, argúe estas, fl�. 44, uma
exceção ,de incompetência,
com fundamento no Art. 7"
da CLT.

,
. Em vi�ta 'disso, o Exmo.
Juiz Instrutor do feito de.

termina, a, sua suspensão e

remete aos autos a êste Tri

bun�l para julgamento: <;la
questão preliminar.

...
Nesta Instâ,ncia,. ingres

sam três das suscitadas
com têrrnos de acordos pa
ra pôr fim ao processo, res
tando somente como susci
tada a Prefeitura 'Munici
pal de Florianópolís.
Opinando a respeito, a

douta Procuradoria mani
festa-se pela decretação da

I
'O prOblema de energia
elétrica abundante, capaz
de apressar -o desenvolvi
mento econômico do Esta

do, é um dos que mais preo
cupam o govêrno Celso Ra:

meta

No primeiro flagrante te.
mos as obras de fundação
para os grandes transforma
.dores, enquanto que no se

gundo vemos a futura esta

çaci abaixadora.

Cumpre acentuar que 0$

trabalhos se derenrolam
'num ritmo acelerado,
do que foram iniciados

apenas três mêses:

São Paulo 23 (OE)' O novo salário mínimo já foi todo ah
sorvido pelas altas- de prêços segundo levantamentos extra ofi
ciais. Os produtos que menos subiram' ultimamente, foram .car

_. ne, arroz, feijão e milho. Mesmo assim, 'a alta Ioi de 100'0/0 en,

.relaçâo aopreço do ano passado. Subiram 300(10 nêsse período,
o sal. óleo, bacalhau, ovos, tomates, calçados,' vestiário e mate
rial escolar. Somente êste mês, êstes. artigos subiram de 20 a

300/0, Observadores de mercado, consideram a fórmula' CLD,
Cn�to, mais Lucro, mais Despesa, imprópria pa�a conter o au

mente do custo de vida.'

Assembléia cumprimenta
Lenoir Vargas Ferreira

A Assembléia Legislativa
do Estado, em sessão de 16

têrmos seguintes:

Senhor Presidente

Requeiro a Vossa ,Exce
lêncía que se digne de sub'
meter ao voto da Casa en-'

derecar-se 3,0 Deputado Fe

deral Lenoir Vargas Ferrei
ra a seguinte mensagem te

legráfica:

i Deputado
Ferreira

Lenoír Vargas

ora pela humanidadedade de votos; ps
Desembargadores do Tti-

bunal Regional do Traba- 1) _:_ Corno sabe V� Excia.
lho da 4" Região: os operários . do Departa-
Em julgar incompetente menta Estadual- de Roda-'

a Justiça do Trabalho para' gem há dias entraram em

apreciar o presente feito. , 'greve, 'reivind.icando �'cu,m
Custas ria fàrma da ,lei. prindo do acõrdo firmado,

Intime-se. em fins de -'1963; com o Go-
,

Pôrto Alegre', 6 de ,�everei� vernador do Estado.
ro de 1.964_ 2) - Essa deliberação foi

tomada em assembléia ge-

M· [ ,

"'

I:'Ie''1'
·

I', ial do ,Sindicato dos Traba-

-. i·IS tnergti' -

'L1 - rH:f "'Pitf8 tages �j;���nbi��dddf!�o,�
.

Nossos flagrantes são das
-

3) - ·'Embora reconheça-
obras que se encontram "em r mos que a nossa atitude

execução, e que aguardarão- não >,sE{ ajuste' aos dispositi
a energia proveniente da _vos l&g,ais, devemos soltei

SOTELCA, " cuja', primeira' tar a, V. Excia. se digne de

'etapa de 50 mil W�, �erá 'determ�Ii�r, não seja des-

inaugurada em outubro, 'contados: os diários tefe--

enquanto às linhas 'de' trans- rentes aos: días em que nos

missão, em, -,direção -a La- ' ausent'amos do serviço. ,

jes, demandando a 'seguir Contíantes 'no alto espí-,".
Joaçaba,' prosseguem dentro rito de' justiça de y, Excia.i'
do programa traçado. os operários do D.E.R, re-r

tornam ao' trabalho, certos],
de que, assim, o assunto fe1plenamente resolvido, sem

ferir o princípio de autori
dade e os interêsses de .nos-

,

Jair
operado

do mês corrente, 'aprovou,
por unanimidade, 'moção dfPagl'aplausos ao deputado Le
noír 'Vargas, Ferreira, da

'

�ancada 'catarínense do Par

tido Social Democrático,
por sua eleição para, a 2'.

Vdce-Presídência da Câmara
Federal. A proposta, J que foi
de autoria do deputado Dib

Cherem, lider da bancada
do P.S.D., foi vasada nos

;'; Câmara dos Deputados
Brasília (

Assembléia .. Legislativa

,CIDADE no VATICANO, Domingo de Ramoc na

Igreja de São Paulo. A sole
ne cerimônia comemorou a

entrada triunfal de Jesus:
Cristo em Jerusalém. 0, Su
mo Pontífice benzeu e dis

tribuiu as palmas '

na pri
'meira cerimônia da Paixão.
Morte' e Ressureição de
Cristo.

Santa Catarina vg aprovan
do requerimento líder 'Dib
Cherem vg cumprimenta
Vossa Excelência sua eleí
ção cargo 2" Vice-Presidente
Câmara, Deputado vg Fato
,altamente honroso, para o

Estado. que �epresenta com

dignidade e brilho pt

Respeitosas saudações

Ivo Silveira
Presidente

23 (OE) - Após as tradi

cionaís tcstas
"

das palmas
do Domingo de ryamos ' o

Papa Paulo VI passou o dia

orando � meditando. O Pa

pa, deu início ontemia pri
meira Semana Santa de seu

reinado, com 'a Benção' do

Ainda ·

a Crise do
Panamá_':--:'.

" 'vVashington 23 '(OE) O Secretário de

Est�do Dean Rusk, classificou de "muito im

porta�te a declaração do Presidente John

san sôbre a questão do Panamá. RU�k, (disse
ter a esperança de qúe as duas nações sejam
condu,zidas à mesa de conferências. John�
san em seu 'discurso de ontem disse'que os

" '

,

EE.UU. estão dispostos a_ fevisar cada pro ...

blema que divide as du<�s nações.
I

'

Aumento do Funcionalismo fede-
,

,.

ral'será Encaminhado até o dia 30
Monopolio da
Distribuição de
Petl'Qleo :vaj 1sart .ÚHnCàçijo;U�:

" RIO '23
-

(ÓE) O Presidente da, Petro- "d�i�'!�����â�i���:EC�L���'
1{', "as M'arechal Osvino Ferreira Alves, en- e càntkndo" aindi bom a

(OE)

. /

or , .

d energia que será fornecida RIO, 23 ,- Nas pró-,

,

'um grupo de economIstas e s11a ,pela SOTELCA, espera ,o go- ximas horas o Ministro Jair,carregou _

. Técnica de estudar a ·elaboraçao vêrno atender ,à demanda Dantas Ribeiro será subme-'
asseSSOrIa , '-. . . sempre crescente. 'tido a {nter,venção cirúrgica
-de um decreto que estabeleça em defmltlvo Lajes, como quase todo o no Hospital <;ios Servidores

"

M . '11'0 da' Distribuição de Petróleo em Estado, necessita de mais Públic'os da Guanabara. pe
i O ,onopo " \ enel'gia. E o probiema está pois de haver' passado o

todo o território riacionaL Ate setembro, a
sendo resolvido. Ampliação tim de semana em Sl!la re-

;O,ETROBRAS ,PR,.ETEND.E T.ER. o, contrple daUsina Caveiras,' e forne- sidência,' o Ministro d�
;J;'

b
- f'. hJ' -: .. ciníento. :poI.-"patt\t .

da SO- Gu'err?- ,retOrI.1a" . hoje ao,'

",' '" ," c r,' "e d1st1"1 Ulcao- ec aU ' " . ','!'.' ,,' � " .'" ,

�a "prosp'�,cf�,ªPirl�7;lp,�' >.,
�

,.. <,,'. ;"] ',: ,:�<5TEL,C*, ,J�Qj;\\�S�,t111edid�s" dE)' 'Hospital,:apcy!3SEfrrt�n�o� 'bG�','
,

'{;
"

:4i���lQ,%10 tn,0110poh(),' (rt�:ttal.. L,.,:.;, �,:;5�r,;�:i�,a._if,..��_,,:';.,Z�'�,:,_�'�,,;:_,�ii;';1,,!.-/ :'�;fl��k}&9;��eyI�·'
< ���j:').'"

.

.- ...
.» ,....-

,admi-

Bra�ília e Rio 23 (OE) A Comissão pa-' balho da comissão paritária. Uma no dia 25
ritária que estudou'o àumento de venc;imeIl- no Sindicato dos Aeroviários, convocado pe
tas dos servidores públicps tede'rais c autár- la Uni?o dos Previdenciários do Brasil, e ou

quicos, deverá entregar seu trabalho ainda tra, dia 31 n� auditório do IAPC, promovida
hoje ao chefe da 'Casa Civil da Presidência pela Federação Carioca

-

dos Servidores Pú
da República. Com bás'e no relatório da co- blicos. O fu;cionalisl;llo 'civil reivindica a a

missão, o Preside�te da Repúplica
.'

encami- provação dei alimento a partir de 1. de mar-
•
nh�rá mensagem do flumento ao Congresso ço últi�o, sÇilário família de 20 ��! do salário
,Nacional- antes do dia 30 EnquantO' isso, no mínimo e um 13. salário referente
�io de Já.neiro, duas reuniõ de funcioná- pássado.

,t�i'�grc:,ª'ª:
'

�,'

\;.,.�;•• _'o
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ÓTICA ESPECIALlZ;;'QA
M{JDfRNQ lABORATORiJ

«, II
c O N F E I TA R , A

LANCHES

I·. H�rói Britânico virá,ao Brasil: .Aviação
será 'assunto

,
.

'CtNfMA-S
CARfAZES \

DO DIA
CENTRO,
São José

IANDRES (B)/.g) - Ob.,gará
ao Rio de .JilRtÍro 'fia prÕl<ima
(Itiinta r;.ira; dia 19 de marco ;

para [mportanj r-, n-goclacú-s
-êbre assunto, de aviação anglo

;nrasHeÍT,o";,, o Secretário Pa,rla:
mentn r para o "I'1inis,trn da A,d

a,çM da (;rã_:Bretan"a; .�. N.eil

Marten; nomeado para é,t, pô,,
to Dezembro de 1962,

O Sr; lVlar,t",n; qltc conta ,1�:

chegará ao Bio

I '

I

1

í,S 5 .e 8 .b,Ol·,,1S

)\(',r,wilP lI'Ta,thrws

C.ristot'er Lle

,ís ii e 8 bora.,

,T:I�n,' Mansfield
Roh i'I'lathi",

ACONTECEU EM r�TEN,\.S
Cinemascop- - CoLor de Luxe

CtnS/lra até fi ano,

Ritz

o PIHA'fA no ruo SA,,'\'{;JtE:\'

TO

ColOrido

até 10 anoS.

Roxv,
,ás 4 e 8 horas

AI roJld"cular biografia do

scnsadolllll, MA�.oIL.ETiE

� BAIRRO)
;)Iofía

Rob, HOjle
Luó lle .B ",li

O .J()G.o

PROIBIDO DO

.UIOH

irnpériD
á, 8�'bora.\·

John Waine
.1 allles Stwart

O HOMEM QUE �[ATi:)(; O l'tS

CINORA.
\'ISOA VISIO::\'

raja
á" 8 .limas

S,mdra Mills
'Laurt'nt Tjerzef!

V"�}\\J�A

�rAiNINI

Easimancolor

»

PIZZARIA

BAR
Rua Trajano - 1:1 - Fone' 3125

Florian6poltl

, \

n .. vôo PB-57.

_<\,d"ogado; membro do Parla-.

gUerra; ten�o sidó la.llçado d,e

pára-quedas lia França ; traba-
lhnndo com a "resistência"

,I,llL{lllrlr pai" r mais t"ror Com a

mento ;
ê

le destacada',teve

Dafjjógrafa - Precisa-se
Para trabalhar em escritório de fi�a comercial, pre

cisa-se de uma moça, que possua instrução secundária, que
tenha bõa prática de datilografia, Interessada apresentar-se
ria Casa Regina, l° andar, das 8 às 1.1 horas,.

Inútil apresentar-se sem os' requisitos acima.

',Agradecimento e M�ssa'
A família de DANTON PARENTE NATlVIDADE, "ainda

sob o impacto de seu faiecimento, comovida, agradece .a

ilaO,Qs:'q_uantos lhe emprestaram sua solidariedade-no rude

Go)pe que passou, vísítando-a - pessoalmente ou "por meio
ele. 'I'elegrama -, bem como aos que acompanharam seu 'se-

pultamento.
. ,

.'

Estende seu especial agradecimento aos Drs., Luiz: Car-.
los Sa,ritiago e Nortan Mário Silveira de s<;lU-zà, p�'la: manei
-ra carinhosa, com, que trataram seu querido DANTON'"
Outrossim, convida aos Amigos e pessoas de .suas rela

cõss para a missa de sétimo dia, que [ará realizar-amanhã,
quarta-feira, dia 25, às 7,00 horas, _na Igreja "Santo Ant6nio",
à rua Padre Roma.

Antecipando-lhes sua gratidão.
Florianópolis, março de 1964.

I
24-3-64

';' :I( CARTAZES da PU8LICIDÀÔi,
EM 'ÔNIBUS

I �.publicidadeI �
-

�

1°, andar

Fone' 2413
;:Clonanópolís S. C.

OSVALDO MELO

ESCOLA COMERCIAL SENAC H�
ROLDO GLAVAM '_ ,A semana efn FlorIa

nópolis fechou. com :chave de ouro, com a

inauguração de Esc�la: Comercial Senac

"Haroldo Glavam", que se deu sábado, 21

do corrente âs 16 horas como havia ido am-
,

I \_

pIamente divulgado.
Aquela hora, com a p;rlesença dü sr. Go-

d C Ramos de elementos destaca-
verna ar "

,

dos civil militares e eclesiásticas, presentes

também 'representante de várias profissões
1· b

. pr;fessores iornalistas radialistas e
1 er,alS, ' -

grande número dei convidados �eve mlClO �
inauO'uração .do magnífico prédiO on�e esta

funcfonando a Escola d.o Serviço Nacional de

Aprendizagem Comerdal 'Senac". _ �dmi
nistração RegÍ(�nal de Santa. Catarma.

A Escola que. está �ituada na Praça da
• 1 -

Bandeira (frainha)' teve sua lnaugumçao

festiva atraindo naquele l�cal um grande nú
�ero de pessoas.

O ato de inauguração correu de acordo

'com o programa estabelecido, s�ndo irradia-
ido pela Rádio "Guarujá".

'

O nosso distinto conterrâneo sr. Harol ..

do Soares Glavam, que deu o no�e a.o .nov�
estabelecimento de ensino f.oi muito cumpri
mentado por todos os presentes bem como o

sr. Hilton Prazeres, Diretor;-regional do Con-

selho RegionaL I

Fica destárte inaugurado mais um esta-

beleciment.o de' ensino modelar, de acordo

com as regras do alto 1{ivel do ensino em'nos

sa Capital, proporcionando á mocidade estu

diosá' de nossa terra mais essa excelente

oportunidade para instruir-se _,

E nosso abraço ao velho amigo sr Ha-

'-

iquipementcs Ele'trôriíéoslesch ltda.

•

PRECISA
TÉCNICOS DE RÁDIO - 'com conheci

mento de transmissão 'e recepção, para . SU-
,

pervisâo de linha de montagem e calibragem
final de equipamentos

Ordenado inicial Cr$ 50.000,00 men-
<,

.sais.

-

. AUXILIARES DE ESCRITÓRIO
Moças de .15 a 17 anos, com curso ginasial
ou equivalente.

Tratar à Travessa Abílio de Oliveira,
2 (Rua Bocaiuva) das 8 às 12 horas e das
14 às 20 horas.

'(J'.e:�istência" norlleg·lIeS�l.
Fio.d.lf. a guerra: tendo �ec,e,bi

do a Cro ix de G"erre" r a ]\1e

dalhade ,Gll,rrada NOl',,'rgl,l;
ingr;,"'OII no Srrd�o Diplomático
dr SeU pais.
De 1947 e il957 serví., J1oE�'ito;
Turquia; Cing-aj)�ra; Alemanha.
Retirou-se depois do serviço;
tornando-sr diretoil' e conse ltór
econêm ico dr.·firJl)Hl dr navegacâo

26-3

·para .

O carg,Q
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1 Neyde Maria a cantora "Society" está ---/-----
está na pista de sua viagem ao Rio. para 8 O Lira Tenis Clube, que passou por
fazer Televisão e gravar um LP. completa remodelação em sua sede So

cial, recepcíonará sábado próximo seus as

socíadcs e convidados, com a festa "SAS

SARUÊ", uma promoção do Cronista Cel-

2 A Semana da Mais Bela Catarinense,
terá inicio dia 10 de maio na cidade de

1-

Blumenau, quando dar-se-á a escolha de

I
"Miss "Santa Catarina 1964". - Do jornal
liA Nação", e do cronista Najel de Mello,

\
acabo _ de ser indicado para em 'nossa
cidade, �l;011.tar a' representante da bele
za florianopolitana, que cóncorrerá ao

título Miss Santa Catarina, Mis� Brasil.

so Pamplona.

9 O elegante casal Dr. Nilton (Eliana)
Cherern, na luxuosa residência do Largo
Benjamim Constant, recepcionou amigos
para um almoço" regado a vinho �ortu�
guês. A oeleza e elegancia de Dona Eliana,'
foi ponto alto na recepção.

3 João Batista Bonassis Filho, em SU2.

bonita r:esidência, recebeu convidados par 10 A Pascoa 'do broto elegante Paula
uma festa onde o "Twist" foi nota alta
4 Procedente de' São Paulo, Já completa
mente restabelecido da in.tervênção Cirur- tada. Paula receberá amanhã, a visita do
gica que fora submedito, o nosso particu- Dr. Paulo Pereira Oliveira no Estado da
lar amigo Fernando Faria. Guanabara.

Bandeira Maia será muito mais movimen-

ii NoífadO: Cbm a-"si"t9J. Ledy Marcia o- 11 Regina D'Aquino D'AYila, Heliane Gúi-'
marães, Maria Beatriz Boabaid Reis, _Ma
risa Cardoso, Bevenuti, Dione B� Silva,
Mariazinha Atherino, Anna Dimatos, Ma
ria Helena Medeiros, Sonia Regina Costa e

Tânia Regina Ludwig, são os brotos que
6 Ao Departamento de Relações Publicas estarão em foco, no animado "ShQw'"
do "Hotel Glória" e a Direçãp do "Jprnal "SASSARUÊ", sob o comando do fabulo
do ComérciQ':, os n0SSOS agradecimentos so pianista--Aldo Gonzaga.
pelo convite que nos foi enviado, para par- -------

ticipar-nos do almoço de consagração das 12 De volta da tempo:r:ada de praia, os

"Personalidades do Ano de 1963". brotinhos: Glaucia e Regina, :filhas do ca-

sal Deputado e sra. _ Walmor de Oliveira.

liveira, marcou casamento, o tenente João
Fernando Serratine - Aos noivos e dig
nas famílias os cumprimento;=; de Aconteci
mentos Sociais.

7 A Sociedade Amparo .a Velhice, está
em aÚvidades para mais uma de ,Suas pro- 13 A cegonha visitou o lar do casal, dr.,
moções, ,q1le segumdo estamos informados, <Ddson (Iolanda), Cardoso, trazendo Odson
realizar-se,á no j)r,óxi,mo mês um chá ele C@,- Filho.

ridade. \ \

Ao adquir;r. agora, a NOVA 'CADEIRA DA MAMÃE ITkf
exija o cupão numerado para a mamã� e o papai conC91'ferem
,a um f11aravilhoso prêmio de 1 MILHAO, DE CRUZEIROS.

Uma' viagem-sonho' à eSGolha da mamãe e de papai,
,com passagens, esta�tas e tõdas as despesas pagas. Romançe ...

Recordações, .. SEGUNDA LUA DE MEL DA MAMAE!

íCarl> r,t. 177 � M. S. PUbhç,} "

UMA PROMOÇÃO DA

i
-'

indústria deJTA h1.óve$.s··:lt�'�/él;.
� E SEus REVENDEDORES

*0 mesmo podrõ� de qvu/,dode da' Ics'Urlna' .CAJlEiRA '00- PAPAI "TÃ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o dia " de �AN KARDEC
sinalará ar passagem

as- A respeito de Kardec es-

. do 95° t d
' .

amversário de faI .
cu emas a voz e um espm-

eC1mento t
"

., .

do Codificador da D .
,o, tambem míssíonarto,

Espírita, daquele :ut,r�na EMMANUEL, 'que através

missionário hoje' .SPl1'ltO do médium Francisco Cân

mente conheCIdo p�:Vérsal- 'dido Xavier, assim se ex-

dônimo deAllan K
Pseu- pressou:

, axdec. "Na Doutrína E Irít
s�u nom�: Léon HiPPOlite

spm a,

Denízart RlVail. NaSc'1R
não se dirá jamais' que,

L'-
luO em. Allan Ka:tdec foi ultrapas-iao, "na França, em 3 de

outubro de 1.804 e fal .'
sado, de vez que os nossos

naquele país, em 31 de emCladr� principias avançam, com' o

d 1 869 fluxo evolutivo da própríaço e . . Discípulo d
t

'

I
o vida e,. à maneira da árvo-no ave pedagogo Pestal' ,

d
. OZZl, re que para mostrar a ex-e ucou-se na cidade de celência do' rruto. na-o dís-Iverdun, na: Suiça p' f

.

.

, .

. ro es- �ensa a raiz, 'tanto' quantosor ementa, lecionou 'f"
ca

" ,lSl- o edifício vulgar para cres-
, quirmoa, ríla'tema'tl'ca
t

cer' .em nova .. pavimentaçãoa,s ronomia e outras . _

'
-

.
.

cien- não prescinde do -alícerce, o '

eras, quasi sempre' gratuita- Espiritismo não' fugitã de
'

mente, na casa que se tor-
'

f
suas díretrízes primeiras;' a,nau amosa, na, rua de Sé- fim de ampliar-se em cons-

vres, em Paris. Autor de ex-
.

'

truções
'

mais' elevadas,' comcelentes obras didátiCas, en-
t I

c- a segurança precisa.

tíct e as cursos de, aritmé; Superam-se 'técnicas e pro-
l�a,. gramatica .

frcancesa' cessas' de' luta' material.
clássica, etc. etc.
Dobrava já a casa dos '50

anos, sendo POrtanoo, um
homem amadurecido"� e .ex-
traordinàriamente ' cu 1 to"

,quando por volta de 185'0
começou a tornar cànheci
menta das experiências no
campo do magnetismo e da
fenomenologia espírita, a

trayés das chamadas "me
sas girantes", muito em vo

ga nos países europeus .da
quela época. Inicialmente
cético, procurou utilizar os

s�us :nétodos de investiga
çao CIentífica, a fim de des
cobrir a causa daqueles fe
nômenos, a inteligência que
através de meios mecânicos
respondia às perguntas for�
Ululadas pelos assistentes.
E registrou para o mundo '

a, maravilhosa interferência
dos espíritos nas relações
entre os homens. A sobrevi
vência do espírito após a

morte do corpo materíal; a

sua comunicabilidade por'
intermédio dos médiuns' o

sofrimento na exat�, pro�or
ção elas fa.ltas' cometidas,
pelas 'criaturas; a_ -r.eem�ar-

_nação dos espíritos, à pro
cura do aperfeiçoamento es

piritual. em decorrência da
lei da. ,ill.fltka divina enfim

,
,

uma in1'inidade qe' outros
aspectos filosóficos,' éientí
ficas e reli�iosos, for.fl,m mi
nuciosamente examinados
pelo mestre de Lion, rece

bendo dos espíritos mis- ,

sioná,rios a imprescindível
orienh.r.ão, codific�ndo as

comunicap,ões recebidas em

diversas partes do mundo,
sem:ore coerent,es e . com

fund�""'ent?�ão idêntilca.
, Tôdas esta,s licões estão

:contidas nas obras aue com

põem a cndificacão' karde
quian!'t: O T,ivro do� Espí

ritos 1857); O que é o Espi-,
ritj�mo (18!'9); O Livro dos

Médiuns ( ]'.864) ; O Evange
lho seP.'undo o Espiritismo

,( 1.8114 ): O Céu e o Inferno

(1.8115) : A Gênese (] :868) e

Obras Póstumas' (1.890).

ceguece com a' Sua Luz, es

perando que nós ,'mesmos,
ao preço de esfôrço e traba
lho, na escola do progresso,
nos habituemos a suportar o
conhecimento, superior, ' es

tendendo-lhe a claridade, e -

realizando-lhe' os santífícan-
tes objetivos.

'

Em razão disso, foi o 'pró. -----.......-------,.---------......_.-:.......--

:::p�:::��::���:�:�� ASSUNTO.'S fE-M·--·-�'---I.........,�N,.=..-,'-:--"-I·'N'---'-,'_-,-0-----,.'-,5,-,�,.,.._,--'------Previdênc'e Social
,evolução sé 'incumbiriade. AUXILIO NATALIDJ._I"E NO l.A.P.C.:
honorificar em constante O D

_ Iam mais livres num céu sem principalmente após o verão Ql!EM DISSE'_ i\1:E O O'UTO,'
' ep_artamento de Beneficios do,' IAPe',

expansao, nela plasmando
''t So Brastk; se ig,ualam ao ,outono

�--

,não apenas o altar da fé re-
nuvens. É no outono; também temporada por exelêncía eSpOr N_O É TRISTE? - na !iqueza das côres ; ,a'menida- procurando' dirimir dúv' _,:JS suscitadas por;

dentora que nos religa .ao
ql/e as fôlHas' morrem ínc-ndia- tiva. Mantenha sUa elasticidade de da tmorfera ; riqueza' na, 9- di Dl'

Cristo de Deus, mas tam-
das em vermelho;' atapeutàndo e plástica adquiridas ",na ,pl'a'ia Quando;'�e fala em' outono e (etra dos frutos da ,boa terra:

íversas I e egaeias, quanto a aplicação dos

bém no campo aberto.i.à in-
o chão. E é no outono qu- a mU o" no Campo; duranú 'as, fáras" hâbito tomar:s�, U ;mar'" �élan,' ,

'É 'n': oourono que amadurecem' art. 57 parágrafo único' H a Lei Orgânica da
dagação fílósõfíca e cien-

lher pode, ser mais, feminina; Com ,caminhadá's (jiáTiais. Úm eólico; úl;'��rar- �ma "voz: Cgr,�"e nos,s8ê fr"tas mais saboros�s., É IPresi,dência 'Social e art. -1,' 95 do Regulamen _

,I

tífica, para que não esteja-
mais suaviiJade; mais mistério. pouquinho de ginástica também e gestos co�eÚdos -COmO 'a ':co, no outono qU eamadurecem nos'

mos confinados- ao dog,ma- Da velha e sempre encantadora é imprescidível. E; que me 't!'!"z mental' o_ocaso de algo 'bdo'; asas' trAas mais saborosas. É/no .to Geral, sôbre a concp���o do auxílio nata-

ti:;;'G.1o enregelante e destrui-, Europa chell"am-nos as recOmen você; alitiga leitora; de Uma bo.a perda de algo al;gre.' . E no eu outont:> qUe o sol desmaia" em
I lidade' e 'segurado, do I fI.?C cUJoa eSl)ÔSa se]'a

dor da";;es p'ara, que a-bra'SI'leóra se salina de quando em q ando? '.

t t t
- '..

• �y. � , u • _'" an o poucas, es açoes,:' prInCIpal ocasOs mais longos e tépidos. É

"f
• ,-' f!iça 1\I'Iais bel� c",quànto esrra saUIl ao \l.mes�o o j>anho turCo mf'nte �qlli em nOsso maravilho no Ou�ono ,que as estrHas cinti- contribuinte, de outro' I'-.C'+itúto de Previdên-,

Não edificaremos,
-

dêsse o' frio: a linha Capucci; jov('m ajl/,lam a expedir atrs'\'és do," ,cia Social, baixou a C; ....c1l1ar de no. DB
modo, por nossa vez, no e baseada na harmonização das poros as impurezas que se acurou ,

�--�_.. -.�-

santuário espírita senão côres insólldas; tôda con�trliírla Iam em nOssa pele; além dos M,ISSA' DE 6. rv1ÊS 280. com a determinação que é deviào o au ..

aquêle desdobramento ne- em cortes e enCaiXes ousados; benefícios qUetrazcm à nos'a ,xíliQ natalidade ao segv.r?do ainda que SE:l,
cessário a todQ serviço de tornandois�' delicadamente poé- saúde. Ao vê Ia; tôda feminina �GAPITO ICON:OMO
luz e f t

'

'd d e,spôsa seJ'a, contribuinte '(J_P olltro I:'Stl'tUto
ra erm a e, que' Im- tica' para a; �o.ite; já' Dior faz eláitica; bem ycstid"';' Como '

- � a

ciado a benefício das cria- , triunfar' o ,g',lero alto-esporte' que flutuando aO invés de ca-
Sua nóiva

'

,MA:E�IA JE'SÉ DE CARVALHO MORITZ'

turas,
,

a tôdas elas' deve, Ombros e,mbutidoB e largos; te minhar ;duvldo que o mais fer, (NINA) convida seus pan;mtes e amigos e também do ex-
'

atingir no justo 'momento, cidos clássicos. Vestidos de noi
'

renho dos céticos �inda tenha tInto, para assistirem a Missa de 6° Mês, que será rezada 'no

em obediência à lei d,e reno- 1 b' Ginásio Catarínense; dia 2,5 quarta-feira as 630 da ta>rde,
te cves; e runO gôsto B,Ue E- Co.ral!'em de achar, o outono t,ris

vação de que Kardec foi Por mais êste ato de Religião e amizade antecipadarrten-
p,oqtre'; Larouche Com sell estilo te mas Como; se o sol está/I' fmemérito defensor. te agraãece,tallleurs sóbrios de côreS pas- nós? (AABc)

,Cabe-nos, assim, hOje co-
, tel; em 'detalhes

mo ontem, estudar-lhe a
sempre �VUI>l � _;_ .lo-.....;�.;;;.'. """_

obra regenerad�ra e 'vitali- :oi7ed,:�:a�:ril::::r:::re�:�:tl:"
'

,

h • �,. d: 'u'"
'

·

Cg N"
,

'I· 'Ir�7�,�:';�;E;e;ª i�!�:�:f::�:;:�·��::.:'; uomnanllll 'O,IHer. ,r,U, u .....
,

ac e,Dó
,

_
'

"

te,,; feminiladade; a. constallté fi -
, 9

e nao nos emaranhemos no
" ' ,

�:���ad�bi��!����:ê�� d� ,:: �i��:;=:::ein; d:: �:U:,�::
'

EDlr'eU a d'e "l'18'010s
'

,apóstolo do princípi-O e"�
de vestes blusànt(s e saias-tú- ,7

, ',' , .,' .',contramos O roteiro seguro niéas; COm 'Lanvin o des�aque
_

_

-

para o acesso verdadeiro a �os Cintos incrustados;' fecha.. .
'

, " , ,

Jesus Nosso M t S
' do; COm fivelas; e ,enq1ianto isso. A·'

',", '

-:
es re e, e-

V15",1, "", ",',,' ,'w
,
,:�'

:

nhor". os' italianos Simonetta e Fabia- '

ni confirmam o. s�eCliso do. anO

anterior; Com tailleurs de veste

longa; .
com Casaco.s blusalltes ti

po Pierrô e com Os vestip.os de

noite; SeJO' e prOfundamente de

cotados ,A silhuêta feminin.a I!ull

ca foi tão graciosa;, tão enCant!t

dora; tão perturbante ComO ago

ra. No entanto; para aproveitar
mos inteiramente dêste rdôrno

•

• A Revelação Divina, po
rém, desenvolve-se, com' a
própria alma do homem, já
porque , a ''Infinii:à' Sabedo

,

ria- .não nos esmaga com

,Sua Grandeza, nem' nos en-

CONJUNTO CORONADo
Nunca hoúvê um conjunto
de rnóvels de fórmica que

,

pudesse dar tanto. encanto
'e beleza', a sua sala de
relelçóés !'Resistente II Não
mancha é" nãO rtsca I '

E' nãi, se esqueça ... ,

Paguê 'lO cruzeiros de en,'
líada. i ó' saldo'.:,
.. , Você pagara alé em

men�alidãdés.

cÁMA RESERVABEL
Pr,ãllça I ,Confortável I
Facil' de guardi'lfl!
Cabe até, nQ .pcrta-málas
de' séu carro I
O,cupa'omtnimode espaço I
Compte-a,!
E_não ii ésq_, ..
Pila'" ?O- ClllHlroli ele en-
aaíi... o .... ; ,

...Voé6, pagará até em '2

�nuIiiIalIeS!,

Sunluosissimo
O, rnaxlrno em', ccnlerto.. ,

Revestimellto Inédito.
4 alças i,>lastioas,"
Garantido por:h anos.

.: 'Sup'er luxo" ,,� .;
- Ré'lestido 'com ,finissfmO'
tecido "Ja�quard" bordado,
ern relevo.

.
.

Garantido, por ,10 anos.'
'

Ultraflex
Confortável. ReVestido em,
tecido listado de' afêgres'
tonalidades, -

Garantido 'por 5 anos,

E não se esqueça.,', ,

-

,Pague 10 cruzeiros de en·
Irada. e o saldo... ,,'
.. ' Você pagara até, em 12
mensalidades!

Visiíe
,hoje mesmo

sam-
, compromisso

Lindo conjunto, elegante
e conforlável I ' •

Revestido só em tecido
de réfinado bom gôsto,'ou
em combinação com plástl
co. Poltrona elegantissima
com almofada solta em
"Belflex". ,

E n�o se esq,ueça .. ,

Pague 10 cruzeiros de en·

trada, e o saldo .. ,

.. , Você pagará até em 12
mensalidades !

'Rua Trajano, 7,29 ,8 33,,"":' Flortanópolts

DR. SEBASTIÃO MOURA
CIRURGIÃO-DENTISTA

CL!NICA DIURNA E NOTURNA

Ex-Dentista do Seminário Cannliano Pio :��.( de S, Paulo

Tratamento,Indolar pela Alta Rot9,ção - Prótese

HORÁ!",IQ: Das 8,30 à!l 11,30 e das 14 às 11} l10ras
2's 4's e ti' FEIRAS ATÉ. ÀS 20,30

RUA l\TUNES MACHADO. 7 E$Q. JOÃO PINTO

ao f-eminlno da mo.da; alguns
cuidados Se fazem n('ceS,�Úl"ios

2415-64

,-

'A CSN comunica a todos os seus acionistas, cujas m�ciais
,

do 10 nome sejam A, B, C, D, E, F, G, H e I, que a-partir d� 23

de março de 1964 dará início, em 'seu Departamento de Ações
SItuado à Avenida Rio Branco rio 156 '_ Edifício Avenida Cen
tral - 2a sobre-loja, lojas ns. 330 e 331, no expediente, de 9
às 11 e de 14 às 16 horas, diariamente, excéto aos sabados, à

entrega d'os tít�los correspondenles às bonificações concedidas
pelas 26a e 27a Assembléias Gerais' Extraordinárias.' de .. : .

, ' \ .

14-12 ..62 e 27-4-63, respectivamente, tornando-se indispensá":'
'

vtH, para tal fim, que os, interessados apresentem: pára efeito
de anotações, os títulos antigos. _

'

2. A, CSN, esclarece, outrossim, que a fração em dinheiro
(Cr$ 200,00) atribuída pela Assembléia de 27-4-63 aos acio
nistas possuidores, de ações em quantidade ímpar,. será paga à
vista da-apresentação obrigatória do título'

-

Os acionistas residentes no interior que não possam com

p::r:"ecer pessoalmente ou por intermédio de procuradores para
o recebimento das bonificações a que se refer,e a presente aviso,
deverão fazê-lo por carta, juntando à mesma os títulos que pos
suam indicando, inclusive, par;a fins de remessa, o endereço a-

tual.
'

I

I
I
I
I
I
I

A CNS informa, finalmente, que em virtude do
númeI:o de' acionistas (cêrca de 38.000) a chamada
demais letras será feita em época oporttina.

grande
para as

(W�Jú:Hr C::Jrv?lho)
.Diretor Secretário'

O pare<:_er do Procurador do IAPe, com
respeito ao assunto, é o seguinte:
PROCESSO AC-26 35� /63: "Acolho
conclusões do parecer de fls. 7/9, desde qU2
se conforma com o sistEma de acumulaçàc
consagràdo pela L. O. P. S. (Art. 57 § úni

co)
Valê aCI1escentar Que a dúvida nrocede
contradição er::l q�e incidiu O legislador at:

restringir o princípio na hipótese do § {mire
do, art. 57.

�
-

A acumulação admitida' por certo encontré1
seu- melhor fundarr{ento �o direito da con

!

tra - prestação.
Os víncuJos obrigatórios qlit�: i�põem o pa

gamento de contribuições cumulativamente
'geram efeito da contra' prestação tambérr

"
--. - ,

acumulada.
Ora, nessas condições não nos parece boa <:I

norma' mencionada. porque contraditória a(

princípio já enunéiartrr p até mesmo afàstadé
dos objetivos de unidade' d� previdência so°

Cial.
'

�arido' e muJ�er casadns, sujeitos ,em virtu·
de de, suas atividades à filiação de' dois Ins
titutos de prevklêcia tt-m. direito a percebe'!!
c�da <!ual o aux:Hio-natalidade pelo
mpnto de um filho.
l\I[�s. e aí esta 'a contr::lrli�ão e injustica. se (

(,::I��1 e�tiver vinculano ,�o mesmo In�titut(
�,; f::lr� ius à pe�cendío He �m só auxílio.
(\, onllnci�no valê D�r!:l ::l hinótese de dunlé1
f�l';!:'(>i=íO' '!1e10 eXerc1�l() .,.lo mais rlf' uma ativl
,.:J<::>rlp �eja' pelo traba h da mulher ou

'M!:'l"lrló.
'Pm'\orfanrlo..nos. pois

I

"'8 conclusões do suo

uelrl'W::l, mpn(,l011:ldQ !l::lr("(>nr Dara onin�r
('nncessão do auxJJi,,' ""''''''l,erido a fls.
f"i,.",-l"_se o ,!,,.o(',P��(!i.' ""'elegacia de
'f.\or i'l'\;'p,.-m�rll", ,::r� n T."

.P. G. 2.5 (lI" Op.l."l .,.,'" de 1963.
Ass. 'J\1�-rcf>1i('l l\T"-�Q� de Alencar

,Procurador Geral
:� .�'·r �"J
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NA NOITE' de sábado, no Querência Palace, a 'mesa A

derbal Ramos da Silva, Armando Calil, José Antonio Aranha
Secretário 'da Fazenda do Rio Grande do Grande do Sul e AI'":
gacir Guimarães, Secretário da Fazenda do Paraná. O "Ame �

-

, rican Bar", muito 'movimntado e as atenções dos 'presentes es

tavam voltadas para aquela simpatica 'mesa.

ESPETACULAR edifício residêncial está sendo estudadi

para ser construido em um dos, melhores pontos residências da
"Ilhacap". O prédio será.erguido na rua Frei Caneca, com

d6ze andares, no final da aréa recuperada do mar. No 't;po do
edifício será construida uma piscina. Cada .andar terá urr

apartamento. O Dr. Vilmar Dias, não esperava por êste "furo".
Em sociedade de tudo se sabe.

NA Maternidade 'Carmela Dutra", o, casal Dr. Odson

(Yolanda) Cardoso, na sexta-feira, recebeu a "visita da cego
nha", com 'o menino Odson Filho

DOMINGO jantaram no Querência, o Senador. Irineu

Bornhausen, 9 casal Deputado Fernando Viegas, Srta. Nice Fa

ria, Dr Volney Colaço de Oliveira, CeI. Euclides Simões de

Almeira, Dr. Roberto Bornhausen e D Sr. Fernando Faria.
• t

REGINA Lúcia Carneiro, sábado, recepcionou ' a jovem
guarda florianopolitana, com: uma bonita festa, comemorando
os seus quinze anos, na residência de seus' pais Sr. e Sra. Dr.

o
Antonio (Irani) Carneiro.

ENCONTRA"SE na "Ilhacap", o Dr. Nilson Bender, pio
neiro da indústria - Magnetos Vibema S. A. de Joinville. Hoje, "

possivelmente receberá a visita do Senador Arão Steimbruck.] r
do MTR.

ASSUMIU a direção do Hospital Militarde Fpolis, o Ma

jor Dr. Jeferson Santíago..

MARIA' Ligia Battistotti, domingo trocou de idade: A

companhada de sua irmã, Maria Lúcia e da cronista social Ma

,gali Kruger, circulava pela Cidade.

REGRESSOU de Brasília, (> Dr. Silveira Lenzi, ond�:;,
manteve contacto, com o Deputado Doutel de Andra.�e.

O ENGENHEIRO Dr. Victor Schaéfer, domingo, come

morou "niver", rece!Jcionando seus familiares com um almo

ço.

VISITANDO <

os se,.lS parentes e amigos e jórnalista 'Gi�,

d de "O EscI'ADO", nabert,o Nahas, correspon ente esportivo
Guanabara. De malas prontas para um.a viagem pelo ·exterior.

Belissimos conjuntos com Bufet "

1

Mesa EI,ásfica, e 6 Cadeiras

Desde io pagamentós de Cr$ 26.000,00
;'1 ,� .. ,- (

� :.

ou à vista Cr$ 22Ó.OOO,OO
....

Mesa Elástica e 6 Cadeiras
DesdelO pagamentos de Cr$ 11.400,00

\_

ou à vista Cr$ 95.000,00

MOVEIS CIMO

não, haver compensação no cíaís.
setor de investimentos' imo- Acompanhando a nova cí-

bílíãríos.
.

dade que surge no Largo 13

Como, a maíoría 'das ' ca-

pitais e cidades, onde a ca-
------------'----------�-

rêncía de moradias se recen-

. tem em face do cr�scimento· Sociedade Carbonífera Próspera S A,indice demográfico, Floria- -

nópolis sofre o 'mesmo mal -" Edl"t'al de Icnvocecêc.corn a falta de casas resí-
, ,

denciais. De ordem do. Sr. Presidente e nos têrmos na Lei e do;
Nos últimos cinco anos, EstatutoE, ficam os Srs, acionistas desta Sociedads convo

com o crescimento popula- cados a comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária
cíonal ,dá cidade, em decor- a

.

realizar-se no dia 7 de abril do corrente' ano às 10 horasI \ I'
rência do desenvolvimento' da manhã, na sede social afim de deliberarem sôbre a .se-
do, meio ��iver!litário, êsse guínte ordem do dia:
problema se tem agravado a) - Proposta do aumento do Capital da Sociedade de
acentuadamente. z: Cr$ 300.000.000,00 para C� 600.000.000,00;

/

Procurando atenuar o mal. 'b) � Alteração dos, Estat�tlis.
e vendo bom rendimento no '

emprêgo do capital, homens

n". 3.733 ., São Lourenço do Oeste - ,de "negócios em nossa Capí-

impetrante: o dr, Euclides Menegàtti - ,pa-, tal, ve.n ultimamente inves-
, tíndo no setor, imobiliátio,

ciente: Inácio. Britz dé Carvalho "vulgo" contribuindo assírr
.

Marmelada. RELATOE,: DES'. fERREIRA ..... �� ..�<:.d"U do aspecto ur

bano c residencial da eida-
. .

de,

Doralécio Soares 'sentido vertical, contrarian
do, o pessimismo de alguns,
na afirmação negativa deFlcríanopolís evolue 'em

Tribunal de Justica
,

Acórdãos' conferidos e publicados:
RECURSO DE HABEAS·"CORPUS:

�o. 665 .; Curitibanos - recorrente: o
)

dr. Juiz de Direito, "ex-oficio" - recorrido:
Francisco de Paulo.

..
,

JUr;GAMENTdS:

HABEAS-CORPUS:

'BASTOS - Unânimcmente, concederam, a

ordem, sem prejuízo do prosseguimento do

ordem.

garam provimento ao' recurso.

Confere com o origjnal - André Mello' Filho'
,1, '

E§criturário Datilografo',
Visto: Lilian Gonzaga Prazeres - Chefe d:1

Secção de Juris!)rudência e Publicáções,
,

,em exercício

Sociedade Carbonífera Próspera S,A.
Edital de Convocacão

,
,

De ordem do Sr. 'presjdente e nos têrmos da Lei e dos o

Estatutos, ficam ,convidados os Srs. acionistas desta Socie

dade, a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, -

a

realizar-se no dia 7 de Abril de 1964, às 9, horas, na sede so°

Gwl, a fiul dede1iberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

,

.

. ",,,,... .

Criciuma, 18 -de Março de 1964.
_,

En!,!;" Mário Ra1sini) - Dir �tor Técnicó 25-

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

, VENDE-SE,
_B�Iísslma área. de terra com duas bOél�

casas. Tratar com Ó Sr. Pedro Dutra em Sa-
I

'

co dos Limões (Fundos yila QperárJa, anti-
go CAEIRA) I

Sociedade Termoeletrica' de
�CapiYari � SOTF.lCA

AVISO
Lr'''8mos ao conhecimento' dos senhores acionistas' que"

.

se acham à disposição, na séde da Sociedade, em Cápival'Í
de baixO'; municipio de Tubarão, os d,ocumentos a que se j'P'

fp,e
.

o art. 99 do Décl'eto Lei. 2,627 de 26 de setembro de
1940,

.. , •

f
'_

s uop
de maio, novos edifícios sur

b"'..tU pouttlhando Florianó

polis em sentido vertical."

Criciuma, 18 de Março de 19fi '

2r, (EngoMário Balsini) - Diretor Técniee
\

'

Josoé Fortkamp - DIRETOR,
25·3·64.

mos com edifícios em con-

° f) 7') I"" U
.

t t
clusã.o e lançamentos de �o·n ,,;), ;);) -, russanga - lmpe ran e:
vos investimentos.

,

'o dr. Neuton Varella -. paciente: Adão . Pe- Atualmente com o 'alto
, ,

dro Pereira - .Relator: DES. VI'TOR LIM,A _
custo de materiais. e mão de

óbra, vem se tornando- qua-

Unânimemente, denegaram a ordem. se proibitivo os investimen-

ria. 3.736 - Joinville - impetrante 8 tos nêsse setor. Entretanto

as pessôas que a ,êles se de-
\

.pacíente: Nilson Gomes de Oliveira - RELA- dicam, vêem não só satisfa-

TOR: DES. ARY PEREIRA OLIVEIHA - ção em realisarem lJIV-a óbra

. pá ra o engrandecimento' da
Unânimemente, denegaram a- ordem. cidade, bem como terem o

na. 3.737 - Florianópolis � impetran- seu nome gravado na hístó-
CARLOS Miranda, atol' cinematográfico e Elizeu " Fer-

te: o dr,' João R��T Szpoganicz _ paciente:
ria evolutiva de um povo, e

nd dit do j I d P d
-'

C
'-

tâ
.) <.J a compensação real do tra-

na es, e 1 ar o jorna a 1'0 uçoes arreirao, es ao na Maciel David Chaves > RELATOR: DES. balho realisado.

"Ilhacap", em àtivida��s ,l:-l <. li" ..', J ::" "'1.' �. ,i.'I"L r"fI:9VIS AYR�S G:AMA - Por' maioria de
_ Prestigiar êsses inves-

NO JANTAR do Rotary Clube de Joinville na S. "Har- votos; denegaram fi orüefu impe�âdtl�:·· .'-" 'timentos, dando preterênéía
aos condomínos em lança-

mania Lyra", os elegantes casais: Curt Alvino (Iris) Monich -

mentos, procurando assim

dona Iris trajava um bonito modêlo estampado 'italiano em RECURSO DE HABEAS' CORPUS: resolver o seu problema re·

( d)'
sidencial, desde que vá ao

tom amarelo; Felinto ,E la Jordan -. dona Edla, -em 'modêlo I en::ont.co dos seus if,lterêsses,

d� ."crochet", chumbo' claro, muito e�egante. O casal M;-:)r�r nO 665 - Curitibállos - recorrent�.:' é ao rneu ver prestigiar ini-

M ) M
' - ....

d R u dr. Juiz de Direito "ex-officio" - reéorri- ciativas valiosas. IniCiativ8R
(,' arga etz,' ao, encerrar a reunião o

, otarv, re9',...ressou- � ,.
'

��
-

' dos que 'procuram realisan-

imediatamente para sua residência. O Sr. Mario, preparava-se do: Francisco de Pau�a. RELATOR:· DES. do, ir ao encontro da saIu·

para uma caçada. FERREIRA' BASTOS - Unânimemcnte, ne- ção dos prOblemas residen-.

--------------------------��----------------------=----------

Universidade de.Santa Catarina
#

�dificiÓ� cm condóminos,
.

Divisão de Maferi,a I
processo. \. têm sido 'ecíincados, sendo

n". 3:738 - Joaçaba impetrante: o
de justiça assinalar. ser O REITORIA

dr .. Brasílio Celestino de Oliveira _ paciente: pioneiro da iniciativa o Si. I .' \. ,

Acarí Silva, cpm'o edtticio Ed't I �I '"'1/(...4Antônio Carlos Pauletto: RELATOR: DES. E(luardo, e a Galeria de G01l- La f\-j. L
.
0

FERREIRA BASTOS - Unànimemente, de-', juntos comerciais em con- o' Diretor da. .Divisão de Material (17., Universidade. de
c.usao ela rua Felipe Sch- Santa Catar'ína, devidamente autorizado pelo 'Magnífico

negaram a ordem: midt à Conselheiro Mafl;.' Reitor, faz 'ciente aos interessados, que se acha aberta Con-

h? 3.734 - Lazuna _. imnetrantc: I� Outros nomes poderão ser, corrêncía Pública, aprazada para às 16,00 horas do dia 31'
,'--' •

citado, entre eles, os Irmãos de março de HJ64, para aquisição de material elétrico, de
dr., Neuton Varella - paciente: :Antônio l\1ar- Amím, Irmãos Mussí, A. \ senha, móveis e ferramentas para uso da Faculdade de Cí-

cela Bertoli. RELATOR: DES. ADÃO BER- GOI1Zlaga, Irmãos Daux, Ores ências Econômicas desta Universidade.

S denegaram te Bittencourt, Nelson Amim Especificações poderão ser obtidas .na Divisão de Ma-
NARDE - Unânimemente, enegaram a

e Ivo Bianchini, os três últí- terial nos dias úteis, no horário de 13..00 às 17,00 horas.
.

.

'25-3-64,
Divisão de Material, em 17 de março de 1964.

Universidade de Santa Catarina
I

Divisão de Material
, REITORIA

I' Edita! N.· 22/64
O Diretor da Divisão de Material- da Universidade de

Santa Catarina, devidamente autorizado pelo Magnífico
Reitor" faz ciente aos interessados, que se acha aberta Con

eoffêt'í�·P\lb1ica, 'al'Tazaoo:' fJammm '14-,00 horas do dia 31
' '

de' março de' 1964. para aquisiçã,o de móveis escolares e, a

parêlho científico, destinados à' Faculdade de Farmácia des-
ta Universidade.

E'specificaçõe1'l pQderã:o ser obtidas na Divisão, de Ma
terial nos dias úteis, no horário de 13,00 às 17,00 horas.

Divisão de Material, em 17 de 'março de 19f34.

•

NEIDE Maria, no "American Bar", do Querência, sába

do, cantou -os últimos S,llcessos. Tem viagem mal�cada para a

II /j Guanabara.
;:.... , ....

I I ENTRE. uS presentes naquela elegante noitàda, os casais:

)1/ Idc1brando Marq,ues, Mario Corrêa, Zani Gonzaga; as srta3."
, a) Leitura, exarne, discussão e aprovação tio relalo, ;0

I
Elenita Miranda Ramos, Dora Rosa, Marisa Ramos, acompa- L.a DÚetoria, balanço geral, demonstração da' conta lucr\.

I ' ��:r��o�O1;� ��:i:�� �i�:!��tl;�:�:i�:r:; ��:�airmãO Cesar
1 i,��i:;�.�a:"::la��o'�:::���e:��: ;:�'�;n�:t�:a::;;'��

II " ',- Ih f' 1-.---,-----'--- ------ ----,.----. " b) Eleição dos membros do canse o l,sca;

/ Sa-l' 'o·s" de,· ,LI o''ImicCI do '��;h-';�;;':�l� �on",á"o, d. ,Dj,eto'ia e do, rncmj>'o,

C, d) Outros assuntos de intereise da 'SoCiedade;_

c'

Josoé Forlkamp - DIRETOIi.

I

I"

')

..
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Senhores Acionistas:
,

t

-

N.Õ!! .fc:rc_a da lei e dos estatutos a Diretoria da Soe. Carb. Próspera S. A., tem li .satísração dE lhes apresentar o Relatório das atividades da Emprêsa, du-ran I' ii ExerCICi " ,_.,.
.. r.

_

e

Ativid'
Q �� �963, �ele incluído o Balanço Geral, � conta �ucro� e perdas e J pare:er de, l)onsel�o FIscal.

. .

. 1
ade., lnllustnais - A produção total em 19ü3, atíngiu a 4b6.346.7LlO t. de carvao "run or mine", totalmente beneficíada nos lavadores da emprêsa resul"anct, o na (_pro.C!lH;ào ele 84.179.205 T. de carvão metalúrgico 3.773.440 T. de carvãcde vapor tornecíoas à E. F. D. T. C. e 87.744_188T. de carvão misto entregue ao lava 01' de .ap;va1'í paPros�ü-'" .

:.1'a rebeneficiamento.
_ . _ .

-

.
. . ",UIU a expansão de mecanizaçao da mmeraçao tendo sido produzido 4u4.:J59,040 .T. 11a8 minerações mecanizadas' e semi-mecanizadas, representando3t3,7% da. P�'oduÇão total.
N� �xercício, foram concluídas as obras do escritório central, apontado rias, chuveiros ccletívos, refeitórios etc ...
A�)Vld�des Comerciais _ Às vendas atingiram o valor de Cr$ 1.549.107.477,8U. '.

.,

.

.

�Ituaçao, econômico-financei:J;a ---A emprêsa apresentou 'resultados satísratoríos, permitindo a distribuição .de dividendos dos Srs. acionistas'.
o

No e�e!,p.icio de 1963 roí alterado o capital social da empresa de 150 �ara 300 milhões de cruzeiros para fazer face aOS investimentos necessários à amplía-ç�o e mecamzação. da produÇão.
.

" .

•

' Recemenda a Diretoria aos Srs.·acíonístas, o aumento do capital social da emprêsa por incorporação de parte das reservas, tendo em vista o montanteatual destas em relação ao capital social. '
_

.

.

-

..

'

Agradecendo a colaboração de todos os servidores da emprêsa a Diretoria se congratula COm os; Senhores Acionistas, pelo êxi�o alcançado.

OTI'OLll1Y" STRAUCH, Presidente
CEL ANTONIO CARLOS GONÇALVJj:S PENN4,
ENG" MARIO BALSINI, Diretor Técnico

.

E:NGo. LlRIO BURIGO, Diretor Comercial

Vice·Presidente

"

:BALANÇO EM 31 DE .o�ZEMBRO DE 1963

ATIVO i

"

, . IMOBILIZADO
Imóveis

EquipamE'ritns e Instalações
Pesquisas e Dirl'itos de Lavra de Carvão
Bens Móveis
Partioipaçào ho Capital de Emprêsas

.

Construções Obras ,

ItEALIZA'VEL A J'RAZO LONGO'
Cauções
EmpréstJmos e Contribuições Compulsórias
Depésíto para Investimento na Sudene
Cor.tas Correntes
REAUZA 'VEL A PRAZO CURTO
Estoque de Carvão

Almoxarifado. e Depósíbos
Materiais em Trânsito
Contas e Títulos, a Receber
Contas de Entid. Públicas e Autárquicas
Contas Correntes
Cartas de Crédito no Exterior
Depósitos Ccnverslveís
DISPONíVEL
Caixa
Bancos
PENDENTES
Contas Suspensas
Depósitos Judiciais

CONIPENSAÇAO
Ações em Caução·
Fianças
Valores de Terceiros

1.588.903.562,50

NÃO Í<�XIGIVEL
Capital
Reserva. �efial
Reservas Diversas

. Lucros St:;spensos
EXIGtVÊL À PRAZO CURTO
Salários a pagar de Dezembro I

'

Fornecedores
Coritas Correntes
Contas de Entd. Públicas e Autárqtjicas
Dividendos

. Gratificações
PENDENTES
Cor. tas Suspensas
Receitas Antecinadas
Salártos não Reclamados
Credores por lmportação a Regularizar
Rpcursos Fiscais

.

COMPENSAÇÃO
" I .

Caução da Diretoria
Termos de Responsabilidade
Credores por Valores

103.049.507 :30
233.864.si2,30
24.581.357,60

. 76.282.485,50
. 9.'788.200,00
15.156.!H8,1O 462.723.280,80

300.000.000,00
,25.867.715,60 "

'506.845.744;30
10.047.790,lO 842:761.250,00

,27.622.922,.40
49.188.795,80
·17:597.147,00
35.622�384,60
24.1"68.008,20
28.000.000:00

4.844.528,lD-
7.923.202,80
8.269.201,00
18.160.177 ,00

8.802.323,60
145.570.978,30

79.000,00
2.200.592,70
3.770.750,70

146.217.664,90
85�660.577 ,70
20 .B26 .200 ,00

39.197.108,90
182.199.258,00

396.765,00
17.957'.664.60

932.52MO
24.927.031,60.
6.251.543,80

I
50.465.533,70

413.128,087,90 200.000,00 .

513.244.820,80
.

32.700,00 513.477.520,80908.090,60
155.511.158,80

J

156.419.249,40

3.507.206,30 .

451.108,40 3.958.314,70.'

200.000,00
• 513.244.820,80

32.700,00 513.477.520,80 (

1.588.903.562,50

VICE-fRESIDÉNTE
�

.

:-..�LMY', STR1\--1':JCH',··Pft.E�:w:xE

ENG" MARIO BALSINI, DIRET<?R TECNICO ENG" LIRIO BURlGO, DIRETOR COMERCIAL

CELIO GRISO - CONTA,DOR-CRC-SC-12018
'-... ,

DEMONSTRAÇAO �A CONTA LUCROS ,E �ERDAS
. BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO,DE 1963

DEBiTO ..
, CR�DITO

I

Fundo do Reserva Legal
Fundo da Reservá Especial
Fundo de Depreciação
Pundo de ·Duvicosos ,

Fur�do para Exaustão de Jazidas
,

Reserva para Indenização a Empregados
Recursos pam Aumento de - Capital
Despesas do Cu·:.teio lndustrial

-r
13.062.093,80
13.062.093,80
60.718.602,00
16.996.232,20
2.458.135,20
3.117.688,90

180.000.0ÔQ,00·
1.108.238.356,90
158.453.869,80
18.733.744,70

28.000.000,0�
24.00(}.000,00

Vendas de Carvão 1.549.107.477,80
45.523.423,60
U93.767,20

10;4�6.084;3Ó
.

, '3�673.698,1O
13.i56.366,90

Previsão. para Reserva de Depreciação
Rendas Financeiras

_.'

Fundo de Duvidosos
Previsão para Indenização
Receitas. Diversas

,; ..
. ','.

.

. .:,

.� ,�:','
:.

�
Gastos Gerais

AssistÁncia Socie.!

Gratificações
Dividendos

I

1.626.840.817,90 1.626.840.817,90

O'FTOLMY S'FRAUCH, PRESIDENTE

ENG" MARIO BALSINI: DIRETOR.TECNICO

'CELIO GRISO

,.
CEL. ANTONIO CARLOS GONÇALVES P�NNA, VICE-PRESIDENTE

:E:NG" LIRIO BURIGO, DIRETOR COMERCIAL

CONTADOR-CRC-SC-12018
I /

PARECER DO CONSELHO FISCAL
: t ,.

., ..
..' .'" -

"S/A tendo' examinado minuciosa e detidamente o inventário, o balanço e. �Os membros do Conselho FIscal da .��cle?ade Carbomfera PROSPER� dir�to-ria e' -sendo-lhes formicidas tôdas as informações e esclarecimentos 'SOhCl
r.outa· de lucros' é perdas, referentes ao exer.c�clO f.I�dO bdel 1963, apres:ntados petta orua'r; � co�reçito recomendando-os, por isso à aprovação da Assembléia geral."t- d - , ct 'c'ararir tf'r encontrado o referido Inventano, a anço e con a, -

em per e
...

,,__ .

'. '

d 1964
'a os e 1·'· ,

;ncmma, 12 de março e
.

•

'L�l1dolpho Pinheiro Filho •

Alvaro Sampaio Corrêa

Fl'anscisco Bernardo. Corbetta
,
\

·1

Para o frarlsporfe de .suas 'cargas e encomendas
de BelO Horizonte, Rio de Janeiro, São' Paulo� Curi·
tiba, Pôrto Alégre, P-elotas e Rio Grande.

Florianópolis Perdeu;.se Financiamentos Industriais
IExpresso A caderneta da Cáixa Eco

nô.miéa Federal de Santa Ca
tarina número' 8l.968 -'- 1· Elaboração de projetOS. ed:mômicos t:

preenchimento de .questionários para im

plantação ou ampliação de indúStrias de u:'MATRIZ Rua Francisco TolenHno 32
Telefones 2534 - 2535

serie.
Pede-se quem a encontrar

favor entregar na Agên.ci8
da Caixa Econômica do Es·
treito. côrdo com as e'ngencias dos estabelecimen�

24 ,tos financiadores.
. Florianópoiis

, ,\

E' aoara m.ais Um lançamento da sua empresa�... -

:RESENHA'DO EXP.JlQ}�1��ÚPº41�:,':�:':\, \., .• <
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'/EDWARD NAVARRO
,

.

Vende-se Economista
C. R E. P... 683Geladeira

,"-formação fi te roria

ri, contendo 54 ilustrações
EDIÇõES IMBONDEIRO f--!nl1ráficlJs e- um mapa 1'0-

,
- Dirigidas por Garfbaldíno teiro, é um relato de um ex

de Andrade e Leopel Cosme, prísíoneiro - alemão, e aqui
estas edições, de Angola, nos dá uma visão da vida ti-
vem divulgando, num tra- betana, íntroduzíndo-nos
balho de dffusão cultural .num mundo inteiramente
que só merece louvores, es- desconhecido. Mas não é

critores de Iíngua portuguê-. apenas isto que o livro ore
sa (Portugal, Africa e Bra- rece:' ale.não que se encon-

, síl), Proporciona, com isto, trava na India por ocasião
não só, aproximação, como da última guerra, o· autor
melhor conhecimento das di

,

foi apriníonado: faz-nos, en

referentes literaturas. Edi-, tão, acompanhar o interna
tando, regularmente, "Cole- ,mento dos prisioneiros, de
ção Imbondeiro", .antoíogía pois a sequência de fugas a

do moderno conto de expan- zravés das florestas do Hi
são portuguêsa: "Mákua", malaia, até deixar o territó
coletânea de poesia: "Cole- rio indú, kob contrôle dos
ção Primavera", cadernos. dí-. . ínglêses, .rumando para o Ti

dáticos; . "Dendéla.", coletá- Bete, onde autor e seus com-
.

nea de contos. para -crianças; 'panheiro's fazem amizade e

e "Imbondeiro 'Gigante", vo: se tornam hóspedes da ca

lume de contos. colaborado' sa paterna do Dalai Lama.

por ultramarinos, metropp-.

'4); Iítanos e brasileiros, dá-nos
�

.

uma significativa panorâmí
ca da. ficção e das letras de

língua portuguêsa, com suas

semelhanças e suas peculia
ridades próprias. Aindl'!- há

pouco recebemos mais três
'volumes da coleção Imbon

\ deiro: n. 52 - Quatro [o-
'vens contistas alentejanos,
respectivamente "Semeado
ra .de Estrêlas" de Antônio
José Moita Galvão, "Maria
Aranha" de Fernanda Dias,
"O Busto" de Manuel Píeda- .

de Correa e "Cantar a Vida"
de Matos Pereira; n. 53/54,
volume duplo contendo, sob
'o título "Sol na Janela", uma
série de

..
contos' de Manuel'

Amaral; n. 55 - "0 Rapaz·
Doente" conto de Gabrtel
Mariano. Em todos os volu-

Em "Minha Terra e meu

povo" o Dalai Lama narra

as lutas até a dominação do
País pela China comunista.
Além deste- aspecto político.
da obra temos a narrativa

.

do' curioso método da esco

lha, . segundo milenar tradi
ção religiosa, do surgímen
to de um novo Dalai Lama
que é, sempre, reencarna
ção do anterior. O autor ex

plica. como foi escolhido,
'aos dois anos de idade, após
realir favoravelmente aos

testes de reencarnação, pre
parando-se, a seguir, duran
te 15 anos, para a sua fun
ção, O 'livro conclui com um
esboço. do budismo no Ti
bete: Traduzido por Constan
tino Papeologo, o volume
contm 36 ilustrações foto-
gráfícas e dois mapas.

mes, melhor ou pior realiza-
dos, vemos uma realidade, HISTORIA DA CIVILIZA
temos uma visão de-um mun çÃO BRASILEIRA - de Du-'
do e de autores que procu- lio Ramos '-:- Edição Sarai
ram se afirmar, recriando o va - SP - Em quarta edi
-seu meio ambiente. Cada vo- ção, com nova redação em
lume traz pequena nota bío- virtude das alterações intro
gráfica a respeito do auto-r. duzidas no programa, sur-

I, ge êste livro destinado ao
TIBETE EM DOIS VOLU- - primeiro ano da Escola Nor

MES - Na Coleção "Cami- mal '('Curso de Formação
nhos da Vida", lança a Edi- Profissional do Professor).
ções Melhoramentos, de SP. Dé''Torma sínfétíca e objeti
dois livros a propósito

.

do
. va, o autor dá uma idéia da

mesmb assunto: o Tibete. civilização brasileira, de
São' êles: "Sete Anos do T�- seus primórdios aos nossos

bete:'( de. Henrich Ífarrer e,· dias.
"Minha Terra e Me4 Povo,,· (Para remessa de' publí-

-, (A tragédia do Tibete)' do' nações e informações:
Dalai Lama. O primeíro.. em' SM � CP. 384 - Florianó
tradução de Marina Guaspa-? polis c--, Santa Catarínas.

... '

'L-'

. Agradécimentos e .M'issa de 7. Dia
•

A família de
ENO MEDEIROS'

comovidamente, agradece, á todos quantos
os confortaram Ipelo falecimento daquê�f
ente querido,' enviando telegramas e comp2
recendo às cerimônias. d� sepultamento, bem
como agradece aos Drs. Humberto Peder
neiras e Augusto Alvetti e ,ao Monsenhor
Frederico Hobold, qUe prestaram assistên
CIa Médica Jurídica e Cristã.

Outrossim" convida para a misSa de 7 .

dia que manda rezar no dia 25, (ql1arta fei
ra), às 7· horas, na Catedral.Metropolitana.

Por mais êste ato religioso, antecipada
mente agradece�

25.3.
Séde: - Rua Conselheiro Máfra, n:' 175

. Sindicato dos Arrumadores

de, FlótiàriópoUs
.

.' '.' , . -
n_

_ �(t..?*J"."P
.

pelo presente éd�tal ê, em cumprimento ao disposto no
artIgo 6° da Portaria n. 146, de 18-10-57, ficam convocados os
associados deste·Sindicato

-

para ás" eleições da Diretoria,Conselho Fiscal, Pepreseptantes no Conselho Q-a Feleração
e respectivos suplerites que 'serão realizadas no diá IOde
Abril próximo, em' süa séde 'socl�l a ttiã Consêleiro Mafra
175, onde funcionará. a única mes� coletora, Úliciando-se a
votação ,as 7.00 horas e encerrando-se as 13.00 horas .

Somente terão direito a voto' ós associados que aten
dérem togos os requisitos l�gais e estatutário:;;,. ;endo con
dições para validade do pleito o compa:recimento de. no mi-·
nimõ 2/3 dós que preencheram aquêles requisitos, Cllj� to.
tal é de 75 ·sócios. '

Para outrõs quaisquer esclarecimentos poderão os as.
sociados d-irigi;-s à séde d'ô Sindicato .

. Florianópolis, 25 de Março de 196'}'
M�lnÔfjt

.
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��&j1i���1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COL,.A80kAuOk� cSPl(,,'AI�

"II\AURY BORGE� r GILBERTO NAHA!
\11 BI-R rr' )At""

...OiA80kAOOR�
- RUI I..ÔBO � MILTON.. 1\ VIL./'

ORILDO' LISBOA MARIO INACIO
,COELHO - -MANGON.... ,

. ..f

'r,� ,

;t

�'

o confunto do Postal telegrá
fico conseg-d» SUa primeira vi

tória no Campeonato Estadual

de Futebol. Deli de 3 x O -no Mi

nerastl ; bicampeão da Liga La"

roo Muller de Futebol. Fêz b;)a
paftlda o time colorado dos Cor
reios ; atuando sem grandes alar

des; mas Com Um futebol prát]
co; desenvolto; explorando bem

'os pecados que não f07am' pou
�oS -ío onze v;sf' nT1�&'>. ('.., .. ··1

detuou maior número de inves

tidas: envolvem O-Se: pO,;:éni
num emaranhado.' de falhas qae

o
'

liquidaram, Ipor
•

c-omp!eto.
.. fa'lho" a retagull'rdá .e falh(!_u:

- - ---,-----�-_._-----"-, ..........

da Cr:uzei
CBD,

Rio Março (Cortesia
ro do' Sul) - Já bem conhecido na

não deixo passar um dia sem uma chegada
d�s novidades, para ouvir mexericos e oh-

" t"servar as mama as .

O simples fato de ser!�u conhecido, de

considerar o Presidente que sempre me tem

tratado/com a,máxima atençã�, de ter rela

ção. de amizade com funcionários zelesos"
trabalhadores, como Bira, D. ·Marina é ou

tros da secretaria, D. Diva, não me, 1m}1>eEle
de dizer a 'verdade

-

no que se tefere a fàtos\
que inclusive' são estranhaveis,' partidos. que
são da cabeça de algum aventureiro ou l_)as
seador. mas' assinados Dor' J. Havelange ..

....

Há dois dias a'CBD notieiou como' se...

riam as delegações naçionais para ás dispu·
tas que se aproximam, isto é, in-terryqcioÍlai�

Ao que tudo indica, IVIen�onça, Faicãr
embora meio brigado co� JH. pareee' ter irl.

fJqído decisiwlInente na esco]ha� de técnic0"
e auxiliares. iá que alguns nomes já SUper?

dos. conhecidos, entraram na lista dos pa�·
seadores.

Afora isto, os mesmos figllrões da: CBD

que quase nada fazem, estão incIuúlos . ria '

viagens, com despesas pagas 'com dolare�

hoteis de primeira, etc., isto é, os mesmo

de se;mpre, Ibrahim Tebet, Mozart Di Gior

gio e Hulmar Hagreaves
Bem uns três massagistas e preparado·

res físicos, além de igual número. de roupei
'ros, coordenadores,' etc.

Sabemos, todo do superavit da ,CBD, di
nheiro em caixa, fruto ,da ótima .à.dMihistta
ção de Havelange, e também fruto do auxílio
Federal.

'

Êste dinheiro nao pode
gasto ,a torto e direito, como
tem f�ito últimamente.

•A sede própiia da CBD é' uma imposi
ção e' então vamos construí-la, se bem que o

mais çerto, eyeria mesmo. como d-isse.o P:re
sidente (l::! Federflção Gaúcha, em Brasília.

A CBD.deverj� e/deve auxiliar os clubes

e nem deve ser

pretendem-se e

,:brasileiros. mais ativ?J11{'nte no setor.do re

mo. narfl a comnr:;l rle bar�os. aiud�r m!l1.s
de�i�hT::lmente as Federfl�ões Que oôssarn di'
fiáfldades em suas sobrevivência. ajwlar
rrwis ·0 ôtletj��o no jnteril"r. o p�n(lrte �m.a

dor de nm morto O'p-rRl. semn:re dise e rlirei:
f

eSDortp e camneõe� n20 encontr;;lRJ.OS somen
te na Gll�n::lh!lr!l 'P'C'+o F,s�;:lrif) p'an1i::J 'I)S m!>lO

r"'� rp(>l1r,,()� rl!l ("pn 0"n1 tAft::l� �� n'H)rlpl1fl�
éJP� p�nnrthr!:l�. n-j�t:p JH <'!_l1P ê�te a-"o tr�+�_
ria ('om mais carinho do esporte amador. Ve�
remos. . . J

As Q'lóri::Js do esnortef nadnn::tl ]1�O nOS
fn.,.�m nr()n()r(>i()"n!lr1!l� n",l" ""�'M"'"" ,:to ,H,.i
p'p.ntp� nllp Pf'()TYm!ln'h::lr!lm ftelpri'ó,,;)ps. rvl�S
:sim' nelo nl;:m'ero dos melhores âtlêtas; que."

Clt c6nvocado�
," ',_{,", "

0,

I
i,
I

. dps dos defeitos que o adversár io

apresentou; quer defendendo
'luer alla,cando; n('ste revelando

fa ltr, ele finalizadores. As pou

cas ))'ahs endereçadas Com acêr

to" ao �V:�o, po'stálista; Ou bate

rárn (dilias �êz,ei') na trave Ou

I

manobra com Guará elevava a

contagem para 3 x ( qúe foi fi

,'nal; Sendo que -.Q01S 'nillutos, an
tes do, upito fína l: c mesmo Ru

Mns; s€l1vido' pOr, Valrnor .e

fren te com' San tos,; a t'irou nas

1,1. ij_os elo arqueiro: perdendo as .

sim unia, oporj.uni da ie de· OUro

·p'ara· ampliar o sç'OO'e parta, .qua»
t·/ • .. .

tro

OS MELHORES

Todo o quadro
exceção de Marinho: que esteve

zinho ; Babá: Bezerra; Rubens

Guará e Valmor ; êstP. atuand�
,

fOra de sua posição, A Rubens

coube as honras de nelhor ho

mem na cancha: com Um desem'

penho técnico que a todos im-

pressionou. E"tre os visitantes
os q,;e ,'melhor if!1prr5sionaram
foram Dionís'o; Carne ug'a; Os.

Giovani e Wrson

ARBITRAGEM E QUADROS

aos 27 minutos:

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

GILBERTO NAHAS
f

•

Está ,na ilha; desde sábado ú�

timo: 'o nasso ,prczi,do coni"�râ
neo e' COlaborador: jorn�Iista
Gilberto Nàhas:' atualmente ra'

dicado no Rio: onde

l\'linístério da Marinha.
serve no

Gilberjo; !I.ue veio em- gôzo d�'
rncrecid3S f�rias;' ma lteve; �o
nosco; ontem; prolonr'eda pales
tra. vei"sando quàSe qu' exclusiva

men.te sôbre ass:'ntos do jorna
lismo e.sportivo: dizer do do óti

mo tratamenfto que i,. autorida
des cariocas e pau lista o tem dis

pcnsa:d�: credenCiado �omO está

,C'omo nosso correspon dente.

''''un.�o nos revelou; ,eve.rá êle

fnzer j1arte da tripu'lção
'(Saldanha '-da Gama' we empre

cnderá;' breve nova vol;a ao mun

do.
Ao Gilberto: nossos votos de

feliz estadà na terra (ue lhe ser

viu de berço. "
••

'

.0 HercHio ,luz ,isolado na I'�defanca
do CampeonaJo dà la. Zoná

A classificação da Zona

após a realização da, segunda 1'0

dada pas�ou a ser a seguinte:
10. lugar: Rercílio L,!z com '0

P.p·

20• lugar: Avaí; Barroso: Comer

ciário; Atlético e Metropol: to

dos Com 1 p.P.

30� lugar: Postal; hnbituba: Fel'

roviáHo e Urussanga; todos

Unto .com 2 p.P.

.40• lugar: MarcíÚo Dias: Guatá
e Minerasil com 3 p;p.

'

50. lugar: Figueirense com <t

P.p·

PRO,':31MO JOGO

Amanhã: Em Urussanga
AVAl

Orcy- 'de Souza; árbitro ,da

Liga Oei:iport'iva Brus qeenss ; "oí

mais uma' vez bem sucedido apj
tando no estádio "Ádolfo Ron

der"; t��'do O,S jogad,ores colabo
rado pa!l1 o bom andamento. da

•

r-'w;

f
partida ql/e chegou aO seU f:nal

Sem ter .havido o menor inciden

te' os', dpis esquadrões atuaram

assim 'constituÍdos:'
POSTÁL - J�ãozinho;' Babá:
Bezerra: 'Horoldo,'e'-Jaime: Alí

pio e, Bibe: _Marinlíp:, Rubens

)ROi DE SANTA \ l:ATARINA NO

SETOR' 005 eSPORTES

Guará e Valmor
•

MINERASIL - Santos: Pedro;
Paulo e Dionísio.; Camanga e Cé

Iio (Nora): Osmar; Giovani;
',mar Glovaní e Wilson.

PRELIMINAR E RENDA

_ Fiúram a partida preliminar

go das principais zonas:

IMBITUBA ROUBA PRECIOSU

PONTO DO TRICAMPEÃO

,

A representação do Imi'iituba

Consegui" talvez 'o, seu melhOr

a linha' dianteira' ós visitantds . f�lral1l .defe:(l,didas i aliás' sensaci o
dando ensejo a q,;e"o'q;lla'd'l'o pos ; nalmen te: pelo arqueiro Joãozi

tali�ta não 'deiXal"3m passar 'aS nho que p-�ntificou 'na defesa

oportvntdadeg sÚl'J.idas e fruto local

.. -Daí os escore de 3' x O que: fll11
bora contundente para o qt;adro

. su'lin-r: disse .bem o que fOqtm
;'s virtudes � Os defe'it';s da 'Pfle,
'ja'
.. A Impressão que to,diO's tinham

no' tnício de pugna era de que O

Post,a.! Sel'�a irremediávelí1lent.e

atido: tal' o volume de aj.aques
'i) quadro sulino que investia

na pr"pol'ção de '7 para 1. Mas

veio o gol de Valmor; aOs 35

minUtos: nUm centro de Rubens

que: rec,ehell3, p'J'sse pTofundo
(�,e 'Alípio;. e as cOisas melhora

ram para. a esquadra olI'ientada

por Braulio Silv,eira; que' p�SSOll

a jO$ar de' igual para' igual até

" firal de tempo inicial: para;

:1.OS 11 minutos do período, com

I.lementar; elevar a contagem

para 2 X: O :"',através de Rubens

qUe fora servid'" po!' Valmor

e passara por dois contrários. Re

;;glu o Minerasil;' mas C'orr, OS

meSmO' defeitos. E l-."go após;

,resUltado em expressão nêste
certamê qUe ,começa a atraír
a atenção _do público espor�'o
de todo o Estado., O clube Imbitu

bense ;depois de em'potar Com o

Avaí pOr 3 X 3: após estar per
dendo por 3 xl: roubou;
tarde de domingo: 11m precioso

ponro do Meti-opol que levava

tôda a dose de favoritiSmo dos

entendidos do ass/fl1.to. O Metro

rense ; , resisti�� ,;h�m' .seu
. anta-go

nista;
,

teriniJiando" o prélío sem

,abertuJ;"a 'de contagem.

EQUIPE MILlONARIA PEReE'
EM JARAGUA DO SUL

'os conjuntos j »venl- do Avaí c

;P'o,�tâ!l fcle\gráficc� Levando a

melhor o primeiro pelo elástico

score de .8 x O.
Fraca a renda: crs 121,.300;00

pelo Estadual
,3 x 3 Com o Atlético: conseguiu é 'apontado corno um' dos 'prová
bom reS'uItado ao' triunfar ante

o Palmeira s por 2 'x O" O trfunf'o

do Bugre foi bastante justo poig
apareceu ,com 'maior dose de a

ções e. ainda se apie"sentoll' me
lhor com as peças de sua equipe
trabalhando bem. Carlinhos mar

CoU os dois pontos do Gllarany.

A equipe mílionária da Ass(,ci

ação Atlética' 1upy de" Joinvile
q_,;e conta' com uma ve;dadelra" VENCEU CLASSICO DA BABl

na

seleção de valor.es, em Suas fH<i

ràs: perdeu surpreeno-1entem'.Jllte

para' a_ E�trêla pela contagem de
.

,
.. ,

5 x 3

I
A equipe_ �o T�1PiY: apresentou

se regularmente: careCendo de

um maior' entrosamente 'entre
suas linhas: embora esteja \>C'1l

supndQ de jog;adorcs de bOm ni

vel téCnico.

pug·nas
O campeonafo

.

barriga ';'erde "emente .a vitó�ia:., Todavia:" o

de futebol'; te�e andamento na ,A:tléti�o' OU'vário, .confirmlln;lo
tarde d�:,a:Méóntem. ;cóm: a '��a sua bo� atuação éontta o Fi;,/ei

perdido na extrema i Ireíra ; a...;' 'lização" dà se;;unda rOd-ada: des

t,rou bem: sendo ; porém de des , dObrada' Í!ag s�\as" quatro zonas

tacar se os desenpenh-is de João Vejamos, em sintése f&go pór iô-,

PAYSANDU CONSEGUE TRI

UNFAR ANTE O USATY
DepOis' de ser 'goleado pelo

" ,

e Tenente: Sabiá c Gaióla ; Ca-' Caxias por 6 x 1; o quadro do.

lita; Arildo; Idésio';' Galego. Pa:ysandú da �idade de Brusque
O Jmbituba Com: Julinho; conseguiu reabilitar'se, em parte

Valter Ni\'ald�; Ramiro e �, aO vencei' Ó ele'ncó do Usáty de

pol formou com: Dorny; Arp'tno
( Zézinho); Flázio ;Hamilton

(Alencar) c Fernando: ,pedrinhO

(Car(!oso); Alencar (Iiris) Vimil,
son e- Romerito.
Arbitragem �uito boa de Virgí .

Uo J-orgelio Jorge c renda de CrS

295.300: 00.

São João Batista pela contagem
de 2 x ,O: resultado

pOnto inesperado devido a má

campanha do' Paysanpú no Tor

neio Luiza Melo

CAXIAS GANHA O PRIMEIRO
Na, primeira etapa o Metro)lol

ven�ja por 1 x O: com gol de A 'CLASSICO OFICIAL DA TEM-

rildo.' No final: Vanilson; em_

patou aos 15: cObrando penali
d;ille má:rÚma; ROm'erito a1/m�n'
tou para 2 x 1 em favor do Im

bituba cabendô a CaUta aos 44

decretar o empa'te final

do

GUATA SURPREENDEU' TAM-
,

BEM AO MÁRC)LIO DIAS:
2 x·�

A representação do ,Guatá que

hav�:t s'lIIipreendido na rOdada

anterior ao elenco do Almirante
Barroso; aO empatar por O x O

Conseguiu nova faç."h� ll.� ta ..

de de' l;lnteontem quando não

permitiu a vitória do Marcílio

,Dias; chegando ao final da pele
'ja com Um consagrado!; 2 x Z

H'ERCILIO' DOBRA !'tEU TRA

DICIONAL iADVERSARIO. POR
2 x O

lO

/

Após Um período equilibrado
no clássico tubaronense: o Hercí

"lio LuZ conseguiu envolver a de
.

fcnSiva do Ferrinho;' abrindf,' a

U. contagem aos 28 minutos atra-
vés de Tarcísio. Aos 42; ,Gonza
ga de Sem pulo; �stabelect1' OS

2 X O. Djalma Moura da Federa

ção Gauc�a f?i o árbitro com

ótimo' -desempenho e a

somou Cr-
'

748.746;00;
do atual campeonato.

FIGUEIRENSE VOLTOU A PER

DER: 2 x O

í
Por 2 X O � o Figueirense foi

derrotado na tarf,le de ontem {le

la equipe do Almirante Batro

sO de Itajaí enl peleja que S1l.r

gia como franco atirador; levan

do-se em conta de que o Figuei
rense atraveSsa uma má faSe

COMERCIARIO E ATLE'f'ICO
EMFATARAM: ZERO A ZERO

clássico criciumense desta se

gunda' volta do .campeonato cata

rinense; terminou Sem abertura,

de con�gem. � \
Comeciário ha

via vencido seu ,tradicional ad

versáijó' áilida ifã, decisãó do

cII-mpgóibito . eitldiJ'i'ô por i x' Ó
.

��:ir�c!tí#�'ado·'

PORADA

No primeiro cláss'ico regional.
o�icial da temporal.!.a o vencedor

foi a representação do CaxiaS
'pela contagem de 1 X O

•
o

América COmo sempre acon.tece
em clássicos lutuu muito e vári

,as' vêzes esteve para -empatar a

,partida . Como senôes o extre
ma Zézinho foi eXpu Iso da par,

'tida por agreSSão fisica aO

adversáriO e Noberto _B'oppe uo

Caxias deixoú \) gramadO com

certa gravidade apÓS um chóquc"

cOm ;lm cotrário .A renda sO -

mou 613.500;00

GUARANY VENCEU PALMEI

ras por 2 x O

O Blumenau;Guarany
campEf.io da temporada que es- sa interestadual; l>relial'am os

treou no estudual empatando por conjuntos do Coritiba lOcal e, o'

de

DESTA O ATLETTCOFEITA

,Entre oS,' clássic.os,
'dela segunda f do certá
me estadltai: :tivemos

regiOnaiS

em São

Francisco, do, Sul o cotejo' que
,

/

reuniu Os conjuntos do Atlético

e do Ipiranga.
Apó o desenrolar ,dos HO mi

nutos; o Atlético ficou Com a vi

tória por 2 x 1

INTERNACiONAL
.

GOLEOU

AO TAMANDARÉ: 9 x-I

DeslocandO-se para a cfdade

de Lajes a equipe do Tàm�n.we
de São Bento sofreu s.lta maior

. goleada destes úitimos tempos

ao ser batida pelo elenco de La

jes pO'r 9-x 1

OLINkRAFT
LIDERANÇA

CONTINUA NA'

veis campeões desta zona: foi a

té a cídad» de São, Benzo e/de
lá trouxe para Lajes: em sUa

bagagem; urna vítória de boa
, marca por 2 x O:. diante"do Ju

ventus local; campeão , ele 64

NO CLASS1CO nE CAt"lOJNHAS

ROUYE

D01S

E;\IU'ATE fm DOIS A

- N'o cl/Íssico local ,"tT" Botare'

Crlf,\: termino�' em
igualdade 1)0 IllllrCadot:, fazendo

j 1fS po':tanto ao equilíbrio de jô

,go apresentado pelas duas eSqlla

dr�s. 1 xl;

'SABOROSO?
86 CAFE ZITO

-_._----

, BOLA �AIS PeRFEITA 00 BRASil

Resu�rados . no
BRUXELAS: Em cotejo amistoso

internacional;, jogaram. ncs'f:t ci

dade' na tarde de, anteontem a"

re�resenhções da Bélgica e .a

Holanda. �mpàte de O X ; O a

pós 90 minutos dos mais movi

mentados.

ITALIA: O campeonato italiano

prOSSeguiu Com dois jogos tin

portantes. O Boloe:na que é lí ..

der: derroto" ao Roma pda COn '

tagem míninia enqunto q,1Ie ln

ternacional 'e Milan; emllatavam

por 1 x 1.
CURITIBA: Em partida amisto

f

país e no exterior-
Grêmio Pôrto Alegrcnse. Vitó

ria da equipe gaúcha pOr 4 x 1

TORNEIO RIO - SÃO PAULO:

Dando andamento as disp1ltas do

Tú,rneio Rio-São p'au�o; o B.ota
fogo VenceU com categoria ao

São Paulo no Pacaembú por 2 'x

O; �nquanlo que o Santos colhia

difícil tri1lnfo diante do Flu

minense pOr 1 X O: gol de Pe",e
No sábadO: o Palmeiras ven

cell a Por'tuguêsa de Desportos

por 3 x '1 ao passo que o Fla

mengo triunfava sôbrc o Vasco

da Gama por 3 x 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- B' TOU O FACíNORA"direcão de John �ord
'

J
'

�

..

' ,. ,com. ames
'

Stvart, John Waxrn'e V 'M'�'l",C' 'etc
.

J , era ' hL�"', . , .

, FOI com prazer "h "

/

"

, que tomamos con' eCI."
mente de, que seria e�íbido em nossa capital
uma' das obras pritnas do 'la 'ead diretor
h F d. "O

ure o
Jo n on Homem, ""ue matou o facíno-
" '1

ra

Estamos tão acostumados a, assistir fil
mes medíocres, que para nós fQi motivo 'de
surprêsa.

Como já tivera� ocasião de ler em ar

tigo anterior, o referido filme foi considera
do pela � 'Associação Brasileira de Cronistas
Cinematográficos" (A.B.C.c.), como o se

gundo melhor filme exibido em 1963.

O"film: é um clássico do gênero "WES
TERN assim como foram "No Tempo . das

I Diligências" e "Rastros de Ódio" do mesmo
diretor.

'

, O filme é ·profundamente psicológico, e
tem como cenário uma cidade do velho Oes
te Americano em, fase de transição.

O diretor com grande maestria, coloca
em relêvo o choque psicológico travado no

íntimo de cada personagem, dos, persona
.

geris entre si e destes com o meio em que vi
vem.

Cada um dos personagens tem uma ca

racterística diferente, que vem influir deci
sivamente nos seus modos de agirem.

,

A lei, a coragem, a opressão, a tirania,
.o amor, o, mêdo, estão unidos numa perfeita
coordenação de John Ford.,

Tomemos a .seguinte passagem, para
ilustrar melhor: o advogado procura e acha
a lei que permite prender o, bandido que es

palhava tanto terror na cid�de, e .o deleg�do,
símbolo do' mêdo, procurando esquivar-se
do assunto. Um contraste clã lei com � mêdo.

Cada personagem foi, - bem explorad,')
em si e colocado de u�a m.àneir_a psicológi- '

ca surpreendente na tela.' "

Tivel'am cada um dêsses personagens
uma 'interpretação per!eita por partê d6s in
térpl�etes, principalmente John Wayn'e e .Ja-

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

mes Stevart.
Mostrou o espírito de luta de um· ho

mem para, triunfar que deixando de lado

,sua. condição social passa a trabalhar' como
lavador de pratos (James' Stevart) .-'

Tom; fêm uma representação tôda a

parte, característica dos val�ntes do Oeste,
) que lutam pela lei, mas usam para isso o

meio mais difícil "o revólver", (John Way

-ne).
O diretor não descuidou dos - mínim'os

,detalhes, e quem assistiu com espírito ,críti�

co e compenetrado deve ter notado.
-

A- música é usada somente nos momen

tos em que se faz necessária unindo-se à at

mosfera do ambiente .

A fotografia esta excelente, e o prêto ,e

branco reflete a situação.
Os movimentos de camêra "travelling"

_
são lentos' � discretos,' parecendo recordar

sempre o passado quando esta se movimen-
-

tava de 'encontro ao- personagem "travelling"
para 'à frente. .'

Tanto a história como os personagens
não' c,aem no campo do impossível, o que

sempre ocorre nos filmes comuns. ,�
�'O filtne é- em quase sua totalidade um

'''flash baek",' isto é um 'personagem recor

dando ou narrando o passado. E' um dos ia

tôre� que mâis valor dão ao filme, devido ser

difícil -a sua colocação.
Em suma, é um filme que deve ser vis

to, ,mas que somente pessoas de uma cul�ura
cinema.tógrafica elevada pop�rão compre�
endê-l0'.

..Fontana .sôbre�.
( ". � 1

o Sr. Attilio Fontana paJ;tamentos. E,&tnm,hou que

(PSD-$<;:) -na sessão 'de 1'1 havendo J.ei Jilo Coagresso
do ,oo;nrep:!ie, ,talou 'sõbre .Q iNaÇiional � eSfabele�e�4o i. ,a.

recente ;dee>reto preS:ideI).ciaJ ampla liberdade 'para os no

tabelando os aluguéís dos a- 'wos_ oont�atoll: v.enha � ato

Companhia p.ery de tletr,iddade
,

- C I P 'E t' -,'� I

'"

••,

. I

AVISO,

De conformidade com o art. 74§ l°àa Lei de Sociédacles

Anônimas, ficam convidados os senhores acionistas em a·

traze com as prestações de suas' subscrições para efetua

rem o pagamento da� mesmas nos escritórios da CIPEL, à
Nr ,<:!�'-�?\') C. de Almeida n. 316, dentro. do prazo de trino

ta (30) dias.

Curitibanos; 2 de março de 1964

, Hermelino Largura - Diretor Presidente
Albino CoI Debella - Diretor Comercial
Temistocles Formíghíerl � Diretor Técnico

22-M.

I�,"1:.1 \!�, �
I }f". ','

"

."""

Ind. e Comércio,Metalúrgica ATLAS S.A.

FiliàI' Florianópolis

Rua: Deodoro No. 23

corrente serão Celebradas,
na Catedtal, as' cerimônias

da SEMANA SANTA; obede-

cendo ao seguint'e progra
ma:

Dia 22 'de marco - DO
MINGO RAMOS ..: às 1(, hs.
Benção aos Ramos POl- sua

excia. revma. o sr. Arcebis}õlO
Metropolitano. A seguir pro·
císsão-em torno �e por' den
tro da Catedral. Ao, terminar
a procissão, Missa Solené e

Canto da Paixão.
Dia 25 de março _:_ QUAR-, '

TA-FEIRA SANTA - ,Con-

,',

Habitacional
do, Poder iExecuqv'9

-

o�:;�tra- . !'PO,siÇãO, .a.tri..pÍ)i ao conselho

riá·�a frop,talmentel subme- Nacíonaâ de �con(}mia ecom
tendo .os ,a1ug.u.éi� ao ��esmp � petêncía para fixar os níveis
regime de ,tabelamento elas .de majoração. Seria um cri
mercadorãas ie consumo. tério justo e humano' e que

..$Jém dêsse aspecto grave constituiria um incêntívo a

para a ,'democr,acia, com a
.

novas construções) eliminan
Jnter;t;eriê�cia do Executivo do. o grande deficit habíta

;na, iComf<)€,tênoia, ,dO' Congres- cional.
so, iNacd.<!>llal) há. mu�to;;; ou

tros de,caráter socíal, _afir
meu o representante catarí

ne,nse. 'Virá aumentar a' cri

se de habitação com a com

pléta paralisação da indús

tri� de construções e o c'

lapso, dos setores a -ela H-
'

gados, Param as constru

truções e aumenta Q' desem
prêgo e, com isso, a agitação
social. Teremos a prolífera
ção das ifa"velas; nossas cri

anças crescendo na tP;roí:ni�
cuídade dos barracos e, ma

locas. A� casas e apartamen-.
tos ora existentes serão

transformados em cortiços,
Famílias inteiras viméndo,
num único cômodo. Nêsse

ambiênte, desaparece': fOl;ÇO-"
samente, qualquer noção de.,
dignidade. Reduz-se o ho-,
rnem a condição dos irracio

nais, anula-se sua; personali
dade.'

I • ',

Ilínica de
.

cnanca
"

Drs. AL v 1\.1'(0 JO-
SE' DE OLIVEIRi\
ANISIO LUDVvIG

\

médicos
infar.tu

do
,

hospital
dorido

.

F,dith
RamosGama

atendem diària-.:
'mente a partir
das 14 hs.

Rua
na

Ilhéus 2. esnui
com Fernando
Machado

N��;) �n_

RE8fTE�
Exija em !;eu ('arro

Lonfl �e' fn>;n", ·cn!.r.n-\R
- Ano/" m8i" no 8pro'veitq. ,

menta daFl Lonas,'

CASA DO� FREI05
Rua. S.antoo Sa;;:aiva, 453

ESTREITO

Departamento Centrai
_

de Compras
Edifal de Concorrência
Pública n. 64 - 007

o Departamento Central ueverão ser entregues no De

de Compras, torna público,. partarnento Central de Com

que fará realizar, no dia' pras, até. às 13 horas do dIa
16-04�1964, às 15 horas, na 16 de abril de 1964, mediante
sua séde, à Praça Lauro re-:,ibo, em ',que Inencionará
Muller, n. 2, C0NCOi?-H.f:N- data e hera do recebirneljto,
CIA PUBLICA, nas condições assinarto por funcionario dG>

seguintes: Departamento Central de
I - OBEJETO pA CONCOR- Compras,
RENCIA c - As propostas serão a,

h"""c"s ü:: ,;) horas do dia
16-04·64, e l'�a presença dos

pl'epc �l entes ou seus repre

septantes legais.
1 I

-- Camioneta, 'n1-:t :C'.t\

FORD, ano de fabríci.'çao
1953, moto!' n, 15,433,3'i2, po
tência ISO IiP, �a,.;�;L� e

can,ocel'ía .de aço, C;)r:) CJ,

pacüÍade para 8 .(oíto) pus
sageiros, em mau estado
de consen açào, unidade
" (Uifl: quantidade - um

(U" pelo preço base de hum
rni�l1ã:::J de eruzeiros (Cr$
i.000,o00,00).

, OBSERVAÇ.A.o: ,

O veículo, se en.oontra

disposição dos concorrentes,
para exame, na éOLONIA
SANTA TEREZA,

TI - FORMALIDADES

1 - Os interessados deve

.

rão atencler as s�gudntes for
mal idades:

a -- apresentar-declaraçã0
de conhecimp.nto e submis
são às normas do Edital n.

001-28-1-1963, publica<;io no

Diário Oficial n. 7,226 de 6
de fevereiro de 1963;

1? -- Os envelopes, conten·
do propostas e documentos,

, I' '
,

,III - JULÇiAMENTO

a

No jtÍ.lgamento da concar·

rê�1cia serão observadas' ar
disposições do art. 23, d,
Regulamento aprovado pelo
Decreto D, 25-il8-61/382 ..

A concorrência poderá sél
"l1ulgda, uma, vez que tenha
sido preterida forrnalida:_des
expressamente exigida pe
las Leis e a omissão impor
te em prejuizo aos concor

'rentes, ao Est.ado ou 'à mo,

ralidade da Concorrência.

Iurso Preparatório Continente
CURSO ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

ARTIGO 91 (GINASIO EM U1\� ANO
PREGINASIAL ADMISSÃO DURAN.

TE O ANO
- Baseado nos mais modernos proces

sos pedagógicos.
-, Dirigido pelo
- PR.OF. VICTOR FERREIRA 0·1

SlLVA
HORA�.íOS DIURNOS e, NOTURNOS
Faça sua inscricõo. a R'I1� Dr, Fulvio

Adllrri. 8n!iq:� 24 dE' Maio, 748 - 10 andar

Min�stér�o da Educacão e Iulíura
-Universidade de Sa�ta' Ca·tarina

"

.'
.

·Fa'culdade da Odonto�o'g-ia
EDITAL NR. 003/64

Abre inscrição ao 'CON·, papéis exigidos.
CURSO DE HABILlTA· IV) 'Que·o Concurso cons

çÃO atendendo ao De- tará -de Provas Escritas. e
créto "residencial que, Prátíco-oraís de 'Química,
trata da duplicação de Física e Bíologia, encontran
matrículas iniciais já a do-se na Secretaria, à dis

partir /de 1934 -- para ,pOSJÇ2,O' dos interessados, os

ingresso no Curso de 0- respectivos programas.
dontologia, e dá outras V) Que a nota final de. ca

instruções, bem como, da uma das disciplinas será

condicionalmente, mar- a média aritmética da nota

ca horários e desig-na da Prova Escrita e da ,Pro

Bancas Examina,dor&s. va Prático-oral.
VI) Que o aproveitamento

dos candidatos far-se-á por
meio do sistema regimental
de classificação, constante'
dp pro,cesso nr. 6.249/64.
VI) Que das Provas do

Conc'L\rso de Habilitação não

havera revisão, salVO para

corrigir êrro de identifica�
ção.
VIII) Que condicionadas

ao fatôr existência de candi·

datos, regularmente inscri·

tos, nos dias 1.0 (primeiro)
2 (dois) e 3 (tres) de abril
vindouro, tôdas às 9 (nove)
horas, As Provas Prátieo·

Na qualidade de Diretor

dêste Est"belecimento de

Ensino Superior, torno pú-
blico, para conhecimento

dos interfssados, ad referen

dum'� do Conselho Departa-
mental, o seguinte:,
I) Que, em razão do Planú

de Expansão,,-de Matrículas,
a ,Escola manterá,

'

em La

(primeira) série, o máximo

de 60' (sessEmta) aluriOS, pe-
lo que restam, à preencher,
24 (vinte e quatro) vagas)

_ para matrícula inicial em ..

1964.

absolutamente em ordem os

II) Que as inscrições es- orais de Quimica, Física e

tarão abertas - nos dias 23 \.. BloTogif;\, respectivamente,
(vinte e Úês), 24 (vinte e nos dias 6 (seis), 7 (sete) e

quatro), 25 (vinte e cinco), 8 (oito) de abril vindouro,
36 (trinta) e 31 (trinta e um)
do corrente, das 13 (trêze)
às 17 (dezessete) hQras - na

Secretaria da Escola, sita à

Avenida Rio Braneo, nr. 160.

III) Que para o ato de ins

'crição, os. interessados deve

rão: 1.0) solicitar {qrmulário
(requerimento) próprio na

Secretaria, com o qual se

dirigirão à Tesouraria da

Reitoria (Rua Bocaiuva, nr.
60), para pagamento da ta
xa devida. 2.0) Suprida essa

formali.Jade, 'farão entrega,
na Secretaria da Faculdade

do documento preenchido e

instruido com os papéis men

cionados ·no ítem 3,0 adian

te. 3.0) a. Certificado de con

clusão do curso secudário ou

equivalente de curso reco·

Prosseguindo, o Sr. Attí

lío Fontana considerou o de

creto como inoportuno e al

tamente nocivo. Paralizada a

----' indústria' de construções, as

SEMANA, �A hlTA NA. CATEDRAL .poupanças privadas serão

aplicadas 'em .bens supér-

MET'RODOIITA tt[A
fluos ou em moedas estran-

"

"

-: 'U 'Jl'l� geíras, Para preservar opa-
.

No fi�3.l· da Acão Llt,!Í1',gi. trímônío, a solução será de-

Devidamente 'autorizados ca, os 'fieis, que o desatarem,
'

positar dinheiro em bancos

pelo G�vêrnO Me�ro:politano, suficientemente preparados, estrapgeiros, o que vem sen

fazemos ·publico que 'nos poderão receber a sagrada do feito em larga escalá.
dias 22 a 29, de março do comunhão. Lembrou o orador que a-

'As 18 horas" DesCida da guatda prommciamento do

Cruz. Senado projeto de sua au-

As 20' horas,. Procissão do toria 'permitindo que os.

Entêrro. oheclecendo ao. se- imóveis a ser�m locados te

guint.e· itine1'Úio: nham seus aluguéiS reajus·

Praça 15í 'nw, Tenenté Sil- tados a medida que aumen·

veira. 'Alvaro . de Carvalho, tal' o salário mfnirno e des

PElUne Sctmidt. João Pinto, vrJorizar a moeda. Sua pro

Tiradentes; Praça' 15 e' Ca-
tedral.

-

Di;; 28 de Plarçõ - SÁBA
DO SONTO OU VIGILIA
PESCAL - às 22,30

' horas

Bêncão do Fogo, Círo Pas-
" :'I'

cal e da Ponte Batismal,
Canto do Exultet ReJ?-ovaçãofissões· durante· o dia e a' das Promessas do Batismo.

partir das 18 horas (o -que 'A meia-noite Missa .,Solene
se poderá fazer desde· os de Vlgília Pascal' e Procissão
dias precedentes) e para o do SSmo. 'Sacramento em

que haverá na Catedral e tôrno da Pra,ça 15.
outras igrejas, numero sufi- Dia 29 de março, - DO·'
ciente de confessores, em MINGO DA RESSURREI.
preparação à Comunhão Ge- çÃO OU PASCOA .:._ As 10
ral do dia seguinte. (Alias os horas Miss,a Solene com As·
fieis sabem do' grave' precei· sistência Pontifical - alocu.
to da Confissão ,e C:;munhão ção ao Evangelho pelo sr,
ao' menos uma vez no ano' Arcebispo Metropolitano ,a

bem corpo- o dever corre�at� plicando ensinamentos do
da desobriga, isto é, da Co. grande ,acontecimento. As
munhão durante o periodo 19

/

horas Missa' Vespertina.
pascal).

, Nova alocução do mesmo sr.

Dia. 26 de março - QUIN· ArcebiSpo. Coroação da lma.
TA·FEIRA SANTA - às 9 gem de Nossa Senhora,
hs. MISSA PontificaI, inter· NOTA - \Para a cOml!
caláda pelos .belissimos atos· nhão nas Missas VespeTtj�
da Sagradação dos Santos nas, é .necessário e 1>�lsta
Oleoso As 18 horas, Missa obser'var o' jejum eucarísti
Solene, com Assistência Eon· co pela seguinte forma: ,-,)
tifical e Páscoa dos Fieis, água n'ão quebra 0 li e,imn :

em que tomarão parte, em
-

b) até uma b;)J'a antes, é
primeiro lugar t.ôdas, as Ir- permitido tOn1f'J lí,']Uülo não
,mandades e Associaçõ�s re· alcoólicos; c). ul é trEjs horas,
ligiosas da paróquia,' termi- alimentos sólidos,
nada a "qual haverá a Ceri·' Para todos e cada um eles
mônia do Lava-Pés; a seguir, tes atos em que se comemo·

Sermão pronunciado pelo 1'a111 os prinCipais misterios
sr. ,Arcebispo Metropolitano. de nossa Redenção, são con'

togo após, até a meia-noite, viGIadas as meretissimas au·

Adoração ao; SSmQ. Saora- coridades civis e militares e

mento n(l Santo" Sepulcro. ' ' sodalicios
.

católicos e fiéis
Dia 27 de março - SEXTA em geral. '

FEIRA SANTA - às .1S ...h6· Florianópolis, 14 de) Mar
ras Solene Ação Litúrgica, ço de 1964

pela Paixão e morte do Se- '(ass) Monsenhor Frederi

nhor,. com alocução- do mes· co Hobnld, Vigário e Cuta
mo Sr. Arcebispo relativa ao da Catedral.

grande acontecimento' e mo· Newton da L"uz Macuco,
mento presente. - Canto Provedor da Irmandade do
da Paixão,Adoração 'da Cruz. SS. Sacramento.

O Departamento Central

nhecido como de nível mé-'

dio (2 vias).' b. Fichas mo

dêlos 18 .e J.9 (2 vi8-s). C. Do

cumento 0.e icl;,n�idade. d

AtestBdo (1(> 1""'DetcJade mo

ral fi�'l\1.adfJ p:1r duas pes
sôas' (fb:""'"s reéonhecidas).
(;). Ates;,,'[l') de sanidade fí
si,�a e rnent'll (firma reco·

nl1fwida \_ ,e. Certidão de nas

cimento, ,cr, Prova de estar'

.
em dia com as obrigacfíes
do servico militar. h. Três
fotos 3X4. de frElnte.
daqueles ouê não tiVflr!�m

Observaçã.o: Em hipótese
alguma far:se-á inscrição Florianópolis - 20/3/1964

lIpresso C B E 8 C lUM ·E N S E Sociedade I a,'

lanonlm'"atI, .' ', ...
,

� I�'
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de ComDr?s, Dor Sll-a Cornis
são Julgadora. reserve-se f

<;lireito de anular a CO,ncor.
rênd,a, oaso as propostás a

presentadas não corespon

dam ao interêsses do Esta

do.

Florianopolis, .

marçQ de. 1964.

em 16 de

tôdas as 9 (nove) horas.

IX) Q'Úe as Bancas Exami
nadoras estarão assim cons·

tituídas: Química - Drs.

Lauro Caldeira de, Andrada,
Osny Lisboa e Nildo Wal·
mor Se11; Física - Drs. Mi·
roslau Casemiro WolowSki.
Samuel Fonseca e José Edú

Rosa; Biolo�ia - Drs.
.

Pe-�
dro .Mendes de Souza, Mi·

guel E. D,M, Orofino e Ade
mar Américo Madeira.

X) Que os candidatos, em
tôdas as Provas, deverão a

pre'sentar, obrigatóriamente,
às Bancas Examinadoras.
documento de identidade.

XI) Que às Provas que o

oandidato deixar de compa·
recer, ser� atribuída nota
O (zer�), não ficando, entre
tanto, impedido de reÍiJizar
as demais.. .

XII) Que tôdas as Prdvas
terão lugar nas, salas de au·

la localizadas junto ao pré
dio onde rfunciona a Clínica
Odontqlogica da Esoola, is
to é, rua Estêves Júnior, nr•
91 (fundos). \

Florianópolis, em 17 de

março de 1964.

Prof. Pedr.o Mendes ,de
Souza - DIRETOR

Rua P�dri� R()ma; 5t
Join'J.rjn� Rüa ..A_

;

(Ruhens . Victor da Silva)
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, Na sessão 16 do cor

rente, o Supremo 'Tribunal
Federal prestou expressiva
homenagem à memória de

Laura Muller, pelo trans

curso do 1° centenário do

seu nascimento, ocorrido,

no dia 8, Em nossa última

edição divulgamos a oração
proferida pelo, eminente
Ministro Luiz Gallotti.' A

seguir falou o dr.. Cândido

de Oliveira Filho, ilustre
Procurador Geral da' Repú
blica, proferindo as seguin
tes palavras:
"Eminente Sr. Ministro

Presidente, eminentes Srs.

Ministros do Supremo Tri
bunal Federal.
A Procuradoria Geral da

República pede vênia' pata
aderir íntegralmente às
emocionadas e belas pala
vras do Sr. Ministro Luiz

Gallotti sobre Laura Mul
ler.

Além dos mérítos públi
cos' aqui relembrados pelo
eminente Sr. Ministro Luiz

Callotti, coestaduano e .ad
mirador . do extinto, Lauro
Muller dá às gerações bra
.síleíras e, sobretudo, na

época atual, um alto exem

plo de civilização, .de cor-

tiura, de elegâacia e de bom
gôsto. até nas frases.
Na época em que viveu,

já tão cavada à, sociedade
brasileira pelas dissenções
que cumulariam com

J
a re

volta chamada "dos Tenen-

homens, às' vezes os mais

Ilustres que nós temos.

Mas, Lauro Muller não

somente pot isso que mere

ce aqui, neste momento, de

minha parte, .como tam

bém mereceu do Tribunal,
tes" e, depois, com a Reso- ,uma .homenagem. Merece

.

lução de 1930; Lauro Muller -uma reparação; vítima qu�
foi, talvez a única, do racís..

11).0. Era Lauro Muller
.
Mi�

, nistro das Relações Exterie·

res, descendente de ale

mães, como foi recordado

pelo eminente Ministro Luiz

Gallotti, e por causa de sua

filiação' germânica, por iro

nia da sorte, por ironia' dÓ'
destino, teve êle quase que

incompatibilizado o' exercí
cio de suas funções e teve'
de deixar o Minístério. E,
assim, se viu, pela primeira
vez .e talvez pela única vez

no Brasil, o
,

racismó fun

cionar para tirar do serviço
público uma figura tão

grande quanto o Ministro
Lauro Muller, que não era,

de fato, aquêle germanista nistro Lâuro Muller, quero, ..... -.....:.....:---'--..l.o..---'-----.....:.-_

no mau sentido eia palavra, também, deixar aqui, nêste ..;....... '_, ", . ,"_'
.'

.

��f';:'::::: �":'l��::= D.�·ES;r€�JJ :oEra um alemão dign,o, -da- rama social e polítíco bra-
'

O lUiS UHCO OIARIÓ 1»t SAHlÁ ,(r-IIl.H1NJ.
. �

quela boa série da. Erklii· síleíro," ,

Florianópolis, (Terça-Feirâ}, ,24 de Ma_rço de. 1964
rímg, não daqueles que, de.

�-'- _

.poís, ,o eapaceta d� Kaiser
fizera reviveJ;'rJluma Gõtter
dãmeruag•.
E êste "homem, êste gran

de servidor público, foi de

fato, a primeira e � única
vítima do racismo que de
pois de 1930, lIitler haveria
tanto de propugnar e que
ir ter nos alemães, infeliz
mente, os maiores' sustenta

dores.
De .maneíra que, Egrégio

Tribunal, como Procurador
Geral da F�epública .

e tendo

tidp a ventura, também,
numa parte da minha vida,
de poder' acompanhar pela
leitura dos jornais, e pela
lembrança de meus ,pais e

meu avô, a figura do Mi-

manteve sempre' uma ele

gância incomum, um tipo
de homem e um tipo de au

tor de 'fráses que merece

ser recordado, também, na.

época de hoje, em que ,a

gente vê com desprazer
tanto a má educação, o mau

comportamento verbal dos

No Vale do Itajaí Miri,m:

Municípios D i s p 'u t a m

DesenvolvimentoI

Nos proxrmos dias, será

inaugurado o pôsto de saú
de do município de Vidal

Ramos.
Com tal objetivo, entre

vistou-se com o dr. _'oaquim
Pinto Arruda Ramos, Díre-:

tor do' Departamento- de

Saúde Pública, o Prefeito

Antônio Goerdert. O mesmo

Prefeito e mais o Chefe do

Govêrno do município de
Presidente Nerêu, sr. Aloí

sio Beckauser. mantiveram

contato com o engenheiro
Paulo Melro, presidente da
Comissão de. Energia Elétri

ca, para ativação dos ser

viços de. eletrifícação' ruo

ral nas duas comunas, já
em fase bem adiantada.'

De ressaltar-se que os Pre
feitos de Vidal Ramos 'e
Presidente Nerêu tiveram

ampla assistência do dr.
Raul Schaefer, em suas exí
tosas demarches na Capital
do Estado;

,

São Paulo a beira de nova qreve
SÃO PAULO, 23 (OE) - O

dia de hoje será decisivo
para, a deflagração ou n5,0

da greve nos setores de

Iomemorado .oníem O ,dia
.

Meteorológico Mundial
WASHINGTON, - 23 (OE)

- Está sendo comemorado

hoje em todo o mundo o

Dia M!?teorológ�co, Mundial,
com o objetivo de chamar a

atenção dos povos sôbr� os

serviços que as organiza-
,

ções ,meteorológicas podem
prestar aos vários campos
do desenvolvimento econô

míco, O patrocinador do

Dia Meteorológico Mundial,
é a Organização Mundial de

Meteorologia, na ONU em

1951.

energia elétrica, telefone e

gás de São Paulo. Os em

pregados, reivindicam au

mento salarial de 100%, es-

,

tando já com a greve decre
tada. 'Todavia, a deflagra
ção do movimento foi sus

pensa, para que se tentasse

hoje pela . última vez, um

entendimento com os

trões na presença do
nistro 'do Trabalho.

'. .

Novo comido seria em São Paulo
RIO, 23 (OE) - O Presi

dente Ooulart receberá hoje
no Palácio das Laranjeíràs

�

Aniz Brada diz que a reforma
,. ,w •

agrana vai sair

I
I

SÃO PAULO, 23 (OF';)
o deputado Aníz Bádra

anunciou que o seu projeto
de reforma agrária, será

aprovado rela' Câmara Fe

deral, apesar do torpedea
mento que está sofrendo
por parte do Executivo.,
Adiantou que conta com 40
votos dos pequenos parti
dos, 62 do PSD e 92 da UDN.

para garantir a aprovação
do projeto. O sr. Aníz Bá

dra, informa que a sua pro-

posição estará em plenário
na próxima semana.

a visita de líderes- sindicais,
que o convidarão para um

comício dÚI, i- na Capital
paulista: O chefe do Go- '

vêrno permanecerá na Gua

nabara até quarta feira,
quando retornara la Brasí
lia. No dia 11 será homena

geado pela Petrobrás em

Salvador, onde fará impor
tante pronunciamento a Na

ção.
----- --�-__ c_-,�_ ... - _

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

J
�

·

anuo vai a'
Salva�or

,

RIO, .23 (OJ?) - O Presi-
,
dente João Goulart recebeu
hoje nas Laranjeiras vários
líderes sindicais.' O chefe
do GovêrnQ, que continua.

despachando nas Laranjei
ras, já fixou para o dia 11
de abril, sua visita a Sal-

valior, onde será homena

geado pelos t.rabalhadores e

técnicos da PETROBRÁS. ,

e 26 no segundo);
quanto ao Ginásio-e Escola
Normal Maria Auxílíadora,
são os seguintes os mime
ros dó' convênio: Curso Pri

-rnarío, 'um total de 234 ma-

tríeulas: Curso Secundário,":'
um total de 351 matrículas,
sendo 219 no primeiro ci
clo e 132 no segundo, ciclo.

, Nosso flagrante' 'foi toma
do quando' estavam' sendo

firmados. os respectivos con

vênios, vendo-se o Dr. Nel
son Abreu, Chefe da Casa
Civil do govêrno e ó Padre
Érico Schmengler, diretor
do Colégio Dom Bosco e

Procurador do Ginásio e

Escola Normal Maria Auxí-

Novos Convênics Escolares
•

cicÍü

Quase .. um século ,de
Legislação Agropecuária

Com êste título a Secre- Esta coletânea de legísla-
taria da Agricultura, tem or- ção 'agrária de Santa Ca

ganízado uma publicação tarína.: é valiosa realização
com tôda legislação agro- bibliográfica e o Senhor

pecaria no período de 1874- Secretário da Agricultura,
1963. dr. Luiz, Gabriel, mandou,
O ,trabalho de codifica- estudar condições para ím

ção e datilografia foi realí- pressão econômica do alu
zado pelo Senhor JACY dido

_

volume, comnletado
'

,

BERNARDES, Encarregado com outros dados. que faci
de Estatisticas da Produ- litam a consulta.

ção.
pa
Mi-

Secretaria �a Agricuitura
No expediente do dia 19 Bonavita, de' Videira., Sr.

do corrente mês, o dr. Luiz Mortiz, Diretor, da Bolsa de
Gabriel Secretário da Agri- Valores, que tratou de as-

cultura. atendeu em seu Ga- . sunto especial.
'

.bínete as seguintes Pessô..as:
Jornalista Osyas Guima

rães, Diretor da Revista do
Sul "Vale de Itajaí", que
fez visita cordial. Sr. CIlI1-
los Boss, Prefeito Munici

pal de Guabiruba, que tra
tou de assuntos gerais da
agropecuária do seu municí

pio. Dr. Nereu Ghizoni, que
(

tratou de assuntos da ação
rural da Secretaria'. Irmã

,BRASíLIA, 23 (OE) ,- O

professor' Darcí R.ibeiro Ja
ultimou asl providências pa
ra, por fim 'às di:!sordens

CUIABÁ, '23 (OE)
corol1fÍl Si! vnrío Magalhães,
chefe' de policia de Mato

Grosso, esclareceu que des
conhece a presença de Mar

tin, Borhman em território

, FALECIMENTO
Dr. Nilo. Cairo. F:ilo.meno. Freyslebem
R�p�rcutiu pezarósa�ente, nesta Ca- .'.

. pital, a notícia infausta do falecimento,
.

na

Guanabara onde residia, do nosso 'ilustre
conterrâneo Dr. Nilo Cairo Filomeno Freys-:
lebem, �ilho- de tradicional família catÇlrinen
se. Desaparecido. aos 46 anos de idqde, quan
do ar vida ainda muito lhe pro�etia,' deixa' J

'

saudoso médico, uma lacuna na amizade da
queles que o conheceram em vida como um

humanitáriQ, facultativo.

llense.

Digna ainda de louvores -- que não são nossos, mas

unâlumes _, a j'l1:sta decisão de ligar ao notável empreendi·.
mento, como seu patronp, o nome honrado e prestigioso de

um moço que se fez lídér da classe comercial, impondo-se
pelo respeito, pela serenidade, pelo bom senso' e pela capa·

cidade ealizadora, eomproyados à sacieda(le, cQmo com·

·"�,()rt�F.eniv PP�'��2"i,eilte nos m ..ndatos recebidos.
',':--C' ,R'efôrça-se (tI} senuctn, .1301' issn. o nnsso;,'�'pl�uso. que é, .

,

",'

",:ci,ohV�uei(los".o aplfl·úio !-la mI]?!' :",�àtal'incns.(' a'(I ..
<'>_-. \.�.'\,

- .

-;, o,_, '-:�!vt7'.', �: A\ •

viúva,;:l sra

c'asaI, d�
, ..

,
/' .:,_ ':"_

,

�

Prossegue' o, govêrno Cel

so Ramos na, sua determi
nação de dar oportunidade
de ensino a.' tôdas as 'crian
ças catarínenses. E isto vem

se�do eonseguído quer se

ja. através de novas' unida-
. des escolares construídas
pelo Estado, quer' seja atra

vés de convênios 'com esta-
.,

belecímentos de ensino par-
ticulares.

.

líadora;

I í
ênibus
Apedrejado
Ontem, por volta das vin

te horas, quando trafegava
em demanda de Coqueiros
o carro n-, 9, que serve

aquêle bairro, dirigido pelo
motorista Nilton Link, nas

ímediações do Morro .de

Itãguaçú, foi apedrejado por'
populares inconformados

Ainda há pouco mais

dois convênios foram fir-
'com a crise. Felizmente não

mados, entre o Colégio Dom

Bosco e o Ginásio e Es

cola Normal Maria Auxilia

dora e o Grupo Executivo'

de Convênios Escolares.
Com o Colégio' Dom Bos- ,

co o convênio atingirá 171

matriculas no Curso Pri
mário e' 389 no Curso Se
cundário (363 n9' primeiro.

houve vítimas a lamentar,
ficando apenas o coletivo

ligeiramente danificado.

Título de Cidadão ca�rine,Dse� @©
paf2

.

�O ArcebiSpo
Os deputados Dib Che- arh1í)o� da 'banc;}da do PSD,

rem e Ivo Reis Montenegro, apresentaram projeto .de 'lei

O

.,

me.
,

,

RIO, 23 (OE) ,- Depois
de desmascarado por Al
bert Bormann, confessou-se
impostor o in�ivíduo que se

. apresentou as' autoridades
policiais, dizendQ-se Richard
Bpnnann e irmão de Mar
tin Bo:rmann, Íugar-tenente
de Hitler., O indivíduo diz

agora que seu nome é Ri
chard Hidinitz, e' que apli7
COlt' o golpe da falsa identi
dade, para chamar a' aten

ção '�ôbre Martin Bormann,

,

Tabelam'anto
RIO, 23. (OE) - Será en

tregue hoje ao Ministro da
. Justiça, ,a' regUlamentação
'do decreto q:U� fixa os pre-

ços dos aluguéis. Ainda 'na

corrente semana, se�á ini·

ciado na Guanabarà, o Ie-

cond�na<:i0 a lliorte a reve' 'va�tamento dos imóveis' ele

.' por u11} TriblmaJ.'.de .;NU- ;' socupados,
;,>A(- ,,'.\: ': .',:i'�' :'�:�;' ',- '1'-"

',ç:.�é.,;;':��:{�'" .::-
'.

':

Sambaqui firma convênios

.PORro ALEG;E�3���O en�!���:niciPio, e o Mi tan�an�o�
��f�l�����ler�::: s:S!;;� �i�:�iO\��.������:��f:ço}����\ t ('.pr�n.;;, ,

N8b1'e da Pref'eitura o Mi- uma escola; • industrial! �mi,�db -UU� l�;t t 'f\�:�rn <i
nistro Julio Sambgqui as- Zona Norte Trint 1 U' 'd d

,',

sinou diversos Convênios :sc�lares� dois -pa�ilh�leSa pea�' '��ro'VP.·.lt,�rlf�S'rá. (j Ginásio São José eU" � U tiu
BraSI·'fal'-a IIAJ"e' !lI� ponf� ..

,

�:�IC�=e��t:�:�s e ����u�:��
• U"d lt .1 II ção .do auditório Araújo

rência de Desarmamento ;;:�;:m��:'':E:n�:�;�
Santo Antônio da Patrulha

GENEBRA 23 (O�)
_

O Chanceler bra- em Companhia do Prefeito,
sileiro ,falará ámanhã ante a conferência do rdtornnrá ainda hoje a Por

to Alegre.
desarmamento, 'reunida em Genebra. O Mi-

, nistio Araujo Castro v�ltarã a defender as

conhecidas teses do IBràsil sôbre o desarma
mento pugnando' pela diminuição dos gastos
com os orçamentos militares e' incremento
à ajuda aos paises sub desenvolvidos.

Seria oniissão nossa, e imperdoável, se não registls.
semos aqui congratulações muito especiais e muito efusivas
com a Ft!deração do Comércio de Santa Catarina pela inau·

guração, sábado último, da magnifica Escola Comercial
"Haroldo Soares Glavam", nesta Capital.

Ao majestoso Ill'édio· e perfeitas instalações> - um e ou· •
tras conformes aos melhores e mais modernos padrões ar----
quit�tôhicos e técnicos -- como contribuição ao embeleza·
rn'ento 'de Florianópolis alia·se a superi.or destinação 'cultuo
ral da realização, que se integra vitoriosamente no Ensiuo

especializado.
A feliz inspiração dessa grande obra, aos aplausos ge·

rais e entulSiásticos mer.ecidos, e que agora lhes são endere·

çados, somará, amanhã, na aperfeiçoada colheita dos seus

frutos, a gratidão, do grupo. a que se destinou servir, num
dos maIS extensos e dinâmicos setores do trabalho catari-

que concede
A Dom Joaquim' ne
mingues d.e,Oliveira,
Arcebispo Metropoli-\ .

.- Iuzilelrcs Navã is;'----n,âo , tano' de Florianópolis
, o tít.1I10 de cidadão ca- RIO, 23 (OE) _ O bancá-

I",�a-,o.,'a_ .CHlpí·lE
ber :ao)��{�,�áriO.:J:d�r;at,;�.'( tarinense. rio. Edmundo Fausto Bu-

_.'
1\ N.�ções� U!iiçaJS,. 'qQe nosso : ' ." Ihões. resistiu a tiros esta

'

.ib:çf�3 (OE) - Não será I?íl� :;�anteIl,l tropas de Po- A;proposição.é do S1gUi�4� madrugada integrantes de

enviada: �a tropa de Fuzilei-,' l�çÍ!a rib Congo e, na faixa de te... teôr: {1.,' duàs guarnições da Rádio-,

ros. Navais f Chipre. A in- ,'. qal?;a.. ]i:lp" cónseguência, 'Patrulha da Gt'anabara" que

fOfl'naçáo .é.do 'Chanceler� não,J?().��ri!J:,iI�teg!!ir,o CO'1: Artigo 1° - É conci:!dido a'pedido de vizinhos foram.

Araujo Castm, qJ16' adià�-, tirge[l�e' q,a '·ÇU'f:U . em Uhi- li,Don Joaqüirn. Domin'gues. '

socorrer a mundana Mar-
, dé: Oliveira,., Aréebispo Me-

tau haver o Brasil feiço. sa-
.

pr_�.' , " , ' I' riiá Batista que gritava por
_______.....: �.:...;..-....._. tropoUtano de' l<'Íorla!:iópo,-' ,

.

(.
r socorro, ao ser espancada,.

Ca"mara Ju' n"1"0r'
. V,.. a_Lp'�aff,ic. ipa_r ,do lis, o título de cidadão ca-. por Edmundo: Somente 'de-

,

'
, ,...

tarinense.
� pois que os I pOliciaiS joga-

ocorridas em Taguatihgua. TV R" di G'
, .

ram uma bomba de gás em

Os "Candangos" desenlpre- programa .,' a ,IO� lnaSIO'
,

�Artigo, 2° - Esta lei entra
seu apartamento na Av.,

d
..

·t d
"

em vigor na dat,a da, sua .

Cga ,os, seraQ aproveI a os, Presididà pelo Dr. Antô- : ra do Livro, Alfabetização Barata RibeIro em opaca-
na cOlls,truça-o de nove ro- d 3 C GnQ putlica9ão, revogaçla as dis-

b
.

que Edmllndo parounl'o ,Grl'llo', re'all'zou-se na' da, A u1tos,' a", onven '" .. . ana, e

dI, posições em contrário.avias e na ferrovia Brasí-
noite de ontem mais uma' Es�dU3J ,e a recénte nomea- - de ..atirar.

lia-Pires \ do Rio. As famí-. sessão plenária da Câmara., ção dô' júnior Deodoro �o- ! !
lias dos ,operários recebe-

. Júnior de', Florianópolis. pes Vieira. para 'a Comls-

C
.

, .'" t'rão mantimentos sem limi-'
Após a hora do expedien-

. s'ão N:acion:a� de EXPOSiÇãO,
.

"on�tan.tl'n'.0,
.

,pres 0,_'Ute de crédito, para de.scon- te, o Dr. Antônio Grillo, fez da �Câmar1l J,Únior.
. .

'

� ,

tos -nos saládos. Contarão
breves comunicações ao ple- Após,., '�o Pro'fessor LldlO, •

ainda com a!Osistência mé-
nário referentes a Exposi- Martinho. CaUado' iez ,longa -

'. -

t n'te'mdica, dentária/' e .hospitalar. ção Internacionai, -IlIa. ,Fei- '�xposiçã� sôbre' o programa -lU r,ame,n o o
.

'TV Rádio Ginásio, do qual .,

---.,----,---------- é o coorden�dor . �m Santa ATENAS 23 (OE)
,

O Rei' Constantmo. 4'
Lugar tenente. ,de Hitler estaria ca�����a:a brilhante ·exppsi. pre�tou jurame�to esta �anhã" ante o par�

e,'.m, Ml,a' to' G'rasso·, Mato-Grossénse. Fez ques, çÍio do prof. Callado 'publi- '·la�entar grego. Na.. mesma n,'Qite
'

da morte,
'tão de frizar que 'devido a d

'

,caremos maiores' etalhes d- .

R i Paulo realízou-se uma pri-vasta extensão territorial erh nossa,s . próximas edi- ,e seu pai,. o e " .'.

'

do Estado, é possivel 'que' çães.
, �'I'" meira cerimônia, no Palácio Real na presen-·\.

MartiI1 r.esida em Vila Bra-
. Ao enéérrar a 'sessão o

ça de memb�os d,o.' Govêrno e dignatários dasil, municipio de Dourados, Dr. Antônio Grilio, presiden- -::::,

ci�de realizará investigações te da Câmàra Júnior, agra- Côrte.
'

r'
afim de conhecer o paradei- 'deceu .,ao proféssOl' Lidio,
roo

.

Disse o chefe de policia' Martinho Callado a sua pre
que essas investigações ne- sença e reafirmou o propó
cessitam �e dados, peSSOais, sitb da Câmara Júnior de
não acredita, 'que Martin colaborar com a citada

, continue' com o mesmo 'no campanha.-
O plenário aprovou, ain

da, um voto de louvor, ao

trab�lho da Comissão en

carregada do programa TV

Rádio Ginásio.

Resistiu a
�ala

I

<:

JK foi claro, ' sem cálculos e sem reticências, no '

memorável pronunciamento que fez, na convenção do

PSD. ,

Antes de comentar o seu notável discurso, trinta e

três vezes interrompido por aclamações vibrantes do

plenário, em pé, da Convenção - devemos públicá-lo,
na íntegra.

•

Amanhã.
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