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, BRASILíA 7 (OE) A câmarados de-

Comissões do . Concilio voltarão a sé reunir em Setembro �::��s r::t�:!:;a:;: �O��i�ã�r��et;re;i�
--...;._-------., VATICANO, 7 (V.A.)

I

m�ssoes do Concílio,' que, Padres Conciliares sob, a ram mantidos sob à mais dente ,e Vice-Presidente da República peloi., Fontes da Santa Sé revela- voltará a
-

reunir-se a 14 de
. ale�ção de que se não hou- .rtgoróso sigilo, chegando-se '..

I P 3 2
.

,

"t di I
-

I voto do congresso, nacional. or 1 votosram que ás diversas Cernis-
, setembro, prosseguiram com v� limitação do tempo a eVI ar sua lVU gaçao pe o

,

sões do Concílio Ecumênico seus trabalhos durante o· c01edido aos oradores o "Osservatore Romano", õr- contra 3, o plenário da Câmara aprovou re-
adotaram uma série 'de me- atual período, de recesso a concílio poderia durar vá- gão 'oficial do' Vaticano. As

d
1\' , • ...

(lidas
-

capazes de apressar fim de diminuir e emendar riOS; anos. Outra medida mesmas Úmtes 'acrescen- gime E1 .urgencIa urgentíssima para votação
os trabalhos da futura ses-' o ternário a ser submetido qul póde apressar p� tra- taram que o 'p,ai do noivo, ,da matéria, e ainda hoje terá a sanção prl�-;

, 1�,1'" I" .

t Principe· Xavier de Bour- I "
"

são. Contudo, acrescentaram à, discussão dos Prelados. A . ba nos conci iares consis e
bon-Parma foi recebido an:' sidencial, com 'a redução p,ara 48' horas, 'o

que é demasiado cedo para Comissão Cordenadora, por na 1Jl'edução dos temas' redí-
dizer se a terceira sessão exemplo, já realizou três gid4s pelas diversas Cernis- teontem pelo' Papa, fato ,prazo para publica.ção do 'edital.
do Concílio seria, realmen- reuniões e programou a sõe�. Por isso, após as ,su- igualmente não anunciado.

A eleição para Presidente e Vice-Pre-
te, a última, diante dos tra- quarta para o dia 16 do cor- gestões de Paulo VI diver- Ainda hoje, a Princesa Ire-

balhos a realizar para a 'mo-
'

rente. sos' temas, sobretudo" os ne reunir-se-á. a seus país, a sidente deverá ocorrer na próxima Ga. feira. ,

!"-
.

Rainha Juliana e o Príncípe "

dernização da Igreja Cato- Sabe-se que, nessa reu- maís extensos, foram redu- Por outro lado, chegaram esta tarde a·d).· b d I
- Bernardo, além da Princesalica Romana. Tôdas as Co- níão, a 'Comissão Cordena- Zl 'fs ,�- reves ec araçoes

dora pretende estudar a. de "proposiçôes",' ou prín- Beatrix, para a visita oficial Brasília, os Governadores Mauro Borges c
, .> da Família Real Holandesa C

'

1\

d C I
'

d S h J
r

Mconveniência de fixar deba- cípros. orrea a osta, a em o en or ose a-
ao México. '-te dos vártos as suntos. Co- A, Princesa Irene, da Ho- .

A'lk
'

d G d.I ria mim" representan o o overna or
,mo seI sabe, durante as duas landa, cuja

.

'conversão ao ,

primeiras sessões do Concí- Catblicísmo causou enorme .Kruel no Paraná 'Magalhães Pinto para indicarem ao
: Con-

lio os Preládos· s6\I?_QÇliam eméção em seu país em

gresso Q Nome do Gal. Castelo, Branco àfalar sôbre as questões em pr�cípios dêste ano" foi re- CURITIBA, 7 (OE) _:_ O

pauta durante o prazo má- ceb1da ontem em audiência Comandante do. IIo Exérci- Presidência da República.
ximo de 'dez 'minutos, embo- especial pelo Papa Paulo VI. to, .csi. Amauri Kruel, este- Reunido .na manhã de hoje, o Diretório
ra não houvesse nenhuma A. �rincesa fazi,a·se,· acom- ve no Paraná,' numa visita

restrição sôbre o número de panhar por seu noivo, o de inspeção e -agradeeimen- Regional da UDN, aprovou a' indicação do
dias para ,a discussão de Príncipe Carlos de -Bour- to as. tropas da 5a Divisão GaL Castelo' Branco, ao mesmo tempo em
qualquer dos assuntos em bon-Parrna, pelo qual aban- .de InfatU'._a_ria, pelo apôio e

debate. 'Essas restrições ro- donou a fé protestante. Fon- lealdade a revolução demo- que resolveu transferir sine-die a conven

ram sugeridas por alguns tes da Santa Sé -revelaram . crátiç,'}.·A tônica' da

Visita'j ção Nácional do partido que estava marcada'

,
.

que os entendimentos l'ara do GaL Amauri Kruel, foi '

para OS p_róximos 'dia,s.Ll e 12 em S. Paulo.

Neiva'- continuara
· :Udiénom de ontem ·f� um apêrto de mão..

preso
Aumcnt� ,Militares ao -lado dos bons

Brasília 7 (OE) O presidente em exer- V��SiLI�17 (00, - A b','-r\a'�·.'I�le,'--·"'I·,r':,,os,' /p:e'lo 'Brasl·I'
·

cicios na camara federal Afonso Celso, Soli- comissão de finanças da os. ,-1'MONTEVIDÉO - ,Chega-'
ram a capital Uruguaia os CI'tOU ao min I'S'tro da gue lib t

-r
, d

mara Federal votará hoje o
' :

'e'
• rra a 1 er acao o

parecer sôbre o novo código
r -

Srs. Waldir Pires e Darcy deputado Neiva Moreira. O titular d; pas- de vencimentos e vantagens ,.rFal'a' a imprensa <> General- 'Artur da Costa e Silva Mj nisfro ,daRibeiro, ex·colaboradores do
t I C t S'l d I dos militares. O Deputado �P

.• t G 1 rt a gener!l os a e I va entretanto ec a �,TO' 7 ( \ Em S"'11 "'�', govei'ha'doFes )'á se ma- '. 1)3.rt,<Dn de onde pa' rtir'�. outro caminho perigoso ou!lX' reSlOen e ou a .

.

' 4. "

-

Ultimo de Carvalhõ disse
.,

,��' I'. '! -�_�_, ,"" '"

rou 0,ue ,h�o' poderja: atendor o· ""�('\kl'n 'por.... 9ue- lue............:lI- formul� .-.n,i,,6.... '

';:t,
-.� � . tq'.',�c.om 11T1- nifestlill:aJ;Il e seu., 'pronun- Termi.Q.ou o geneml Cost,a e lUesmo nefasto. Em boa ha-

.�� .:..._ ----UA _:_'" Ov".
" J!-'" ,,?-..._. "" ,

�,r• ...,�.... !-""""!'
,ól""d t' d::ts ciamehtd, ,"""tá suhmp.tioo' Silva;·'· ...Os,· três. mn1isJ;ros, ;a to'dos-nós',' militares, I1m-.lU.lú U.I!i ru.",. 00; h' ,

,

-

•
_ ,

qual ·os- 'ftmcioll.áTfus : "ciVis .._ __.., ..... ·a-v..t Orla �'"

cionados por 50 mil pessôas que a. provas que' Nl:Íva Moreira tentou a-,
não serão excluidos'e dos

for ,�s
.

ar�adas do movi- 'ao Congresso Nàcional par� milit,a�es estão tmbalhando dos, ficamos ao lado dos
as tropas Wt 4a Região Mi- Jiciar sargentos para' subverter a ordem. mesmos benefícios. menta para. restauração da que seuS ilustres membros harmonican·.ente para que bpns bras:leiros que dese-

litar regressaram 'da Gua- , I. democracia p ministrei da possam livremente . eleger o País. ,não venha sofrer j,am ver o País crescer de

nabara, O Gal. Mourão Fi,

'p
"

,-
,

d'
,,'" Glote ia' declarou que está, indicados' que mereçam a mais. distorções de forças, acordo 'com' suas possibilit,

�o� foi vivamente

aPlaUdi-.. ,r.ossegue e,m to O O P",IIS O ;::t:!:i'�;����; dE: ��::;"�m��'i:�Od:::';:;/ ;:;::h:�,.;";a�:i�:�.::'; . ��:�. e g<and". de ,"u

SÃO PÁuto - Os Prési- zendo que· reina a mais

����:�p;E :!S��:éi�:,��� Icomb'ale �.O c'omun,I·,,'mo !�r�:rt�:��:�::�:���3
do próximo dia 9. Durante li ,1 Costa e Silva: "Posso ad,ian-
a reunião será debatida a' tar que no mQ!nento é de

" f'rpssegue' em todo o país de esquerda de toda a es- ou no pavilhão da Feira
situaçã,o naciOnal.

o comb,ate· aoJ-:'c'omunI'l!omo, I absoluta seg4rança. Para
Pécie Internacional de São Cris-

--. ",

.

isto basta inform.ar que o
"" ICO � - ,publiçamos a seguir notí- RIO,' 7 (OE) .- Autorida- tóvão.

CIDADE DO Mr..X '- dólar
.

desceu novecentos/.

, . cias de, vátios Estados sô- des militares estão exami- ,. RIO, 7 (OE) - O Conse- RIO, 7 (OE) - O Novo
O Chanceler me1{icano·,. anoún- ,

bre'" o as'sunto.
'

, cruzeiros na cotação Não /I
' , •

, 'I
nando a possibilid.ade de Ih('J Universitário da Univer·

.

l\oúnistrd da Fazenda decla- '

dou hoje que 8 brasl�e.lros,' :, poin:o' ALEGRE 7_"(OE) organizar. uma / expOSlçao sidade do Brasil ap,rovou a
houve .alta, pelo contrário,

pediram asilo à '.embalxada;·, ,,' . 'A." 1-'"
'

..

' h' t depósitos bancários aumeI'\',

• • '.

- '. ;'e _. n po leIa gauc a 'con ano públ-ica de todo o, material ' dissolv�ção. dos. diretores _

do MexlCo no RIO de J,aneI-
d I b6

-

-

d' taram que significa a con-

roo 'Na-o foram re'velados o_ co.m a co a r,açao
,

o subversiv.o· que vem sendo academicos das Faculdades '
.

fiança da atuaçãp do exêr-
,

aSl·la-. exerClto, vasculhou um an- apreendido nas' repartic.ões Nacional de Filosofia, Direi-
aI'nda os nomes do,s -

tro comunista localizada na
dos.

»: MAIS' AlfTIGO' IIIA11' DBf SARU
-

CATÚJNA}�
.� ,-

- .

EDIÇAO DE HOJE, '-' 8-PÁGINAS
IFLORIANóPOLis, (QUAnTA·FEIRA); 8' DE 4.BIJ.IL DS 96.

:
'

\f

Vulcãe pode volta r
.

a atividade
ROMA· 7 '(OE) U�a série d� violentes

, explosões' sacudiu o vul�ão Etna, expelindo
'uma nuvem dê fumo branco e negro a cen

tenas de metros de altura, 'provocando o Pâ
nico nas vilas que se localizam nas proximi-Idades. Técnicos. diri�iram-'se �'�édÍéítame?-1.te ao monte Etna, afim de verificar o perigo
de uma erupção. .'

'

,
.

Paulo :VI Pode ser ConVidado
Visitar O' "Brasil\

)
a

RIO - Partiu inespera-
damente de regresso ao seu

país, 'o embaixador 'de Cuba
Raul Rô,a.

BRASiLIA � O P�esiden.
te Raniére Mazzilli nomeou

, o 'professor Hélio procura;
doi Geral

.

da República.
Para o cargo' de Consultor'
deral da República,' foi 'de'
signado o Senhor Adroaldo

Mesquita da Costa.

BRASiLIA .

- Já se en

contra na capital dó país o

,chanceler Vasco Leitão da

Cunh�, que hoje entregará
ao Presidente Mazilli o rela

'tório sÔbre. os pOlíticos asi

lados ll,as diversas federa:

ções diplomáticas acredita-'

das- junto ao Govêrno bra

sileiro.

RIO _:_ A Associação Co

mercial da Guanabara, di

vulgou conclamação em que

pede 'aos comerciantes c,a-,

riocás que reduzam seus lu

cr'os ao mínimo, afim de

colaborarem com a consoli-

dação da nova ()�dem.

RIO - Continua, em seu

5° dia consecutivo, os depo1-
,

mentos dos. espiões' oomu

nistas chinéses. O depoi
mento, . se desenrola na .Eie
cretaria de Segurança do

Estado da Guanabara.

_ ATHÉNAS - A Turquia

entre�ou hoje um 'ultima

tum a ,Grecia, ad;vertindo
que, se os cipriotas regqs,

. atacarclm Mass,'l.zend rerem;
etiJ. Chipre,. haY�:lJ,á nova

,reação, com o enyió de tro�
,

aS,�};l.Ei 'Çiesembani,).ie '�1'; ilha
rk}!,:�·�·/4.�-�.":':t. :,',..:.' ,).... ,,� ,":��:i'st:r-_:i ,�C-.;.' ",

SÃO PAULO, 7 (OE) - O
� ,- ,..presidente da F-ederação, das,

. 'Industrias d� São Paulo 'su
, ,; geriu em mensagem' ao pre-
sidente provisório, Raníerí
Mazztll], que se convide o'

•

Papa Paulo Sexto para vísí-
_------

Galeria Rosário, Foi apreen
dido forte material subver-

sivo, 'além de regular, quan
tidade de ex:plosiYo.
SAO' PAULO, ,7, (OE)

'Autoridades do Iio Exército

,apreenderam dois cami
nhões de livros e panfletos

. de propaganda comunista,
na agência dos Correio� �e
Telégra�os dê São Paulo. O
material procft_dente,!ia
União Soviética,

I
era desti

nado a uma entid.ade de in
tercâmbio cultural Brasil

União, Soviética, com sede
em São p'aulo.
BRASíLIA, 7 (OE) - O

Congresso examinará hoje"
a possibilidade de votar um

ato adicional, a Constitui

ção Federal,' como medida

prelimin,ú, a rápida .cas

sação 'de mandatos de to

dos' os deputados federais' e,

estaduais' ,comunist.as, sino

comunista� ou extremistas

Novo
Mmistro

)

RIO, 7 (OE), - O novo

ministro do Trabalho Ar

naldo Suzsraink, reafirmou
,

a imprensá qUe é um ho-,
mem 'apo\itico e que, está

àis�osto, "a cU!)'lprir 'a lei.

'IJesmentiti 'que Ó' nb;v.o, go- .

�er-?� revolucio�ário.
'

tives�eJ'

",preparar LeIs. sus-

,�'11? .
os direito.s sociais,

_m,'s� ,1.rabª,�hadó��rl1" ,

tar o Brasil. Na ocasião se

destacaria
'

-a .participação
profunda que .o sentimento

religioso do povo brasileiro
teve para a vitória da revo

lução,

M P O (e aorológico
(Sfntes� do Boletim Geo��teorológ.co, «;te
Ao SEIXAS NEn'O. válida até às 23,18 hs. do

dia 8 de abril de 1964
Frente fria:' Em curso; Pressão atmosférica média:
:020.5 milibares; Temperatura média: '25.5" Centígra
.fos: Umidade relativa média: 82.1%; Pluviosidade:
25 'mms: Negativo - 12,5 mms: - Negativo - grupos
cumulares esparsos, chuvas muito rapídas e passagei
ras - Tempo médio estavel.

• EIRI

Guerra

Situac:ão 'financeira do
11

_ •
",,'

'

não, . é: das me:Jhores
rou- que a. situaçãQ financei-,
ra do país não é das -melho

res. Adiantou que as medi

das 'de- recuper,ação a se
cito e novo governo". Acr,es-

rer'l adotadas, terão um cacentou o chefe do exé�cito:
. ráter 'simples, e que o sa�·

"Brevemente .

o Congresso
escolherá o presidente e, o

cnfício" não será tão grari
. de.

vice presidente. da R�púpli- :,
,

fi'!

-II'h d' FI 't·
"

RIO, '7 (UE)"- O relató-

" a ' ,as "oreS co ri I n"ua ���, ��t�!�iS��:v�: ��ze���,

recoe'bendo' " pr I· S'I·one 18rO'S �ôÕ;��aSÔ��:r{�e�:!uaci:� P:��
deverá . ser' . encaminhado
ainda p.oje 'ao. Presidente da

são especial. Por outro la- políCia efe'tuou cêrca de
República.· A infÇ>rmàção

do, as autoridades admitem ,oitenta diligencias apreen· parte (13 fonte do, Ministé-
que há majs de 20 refugia- dendo farto material sub-'

rio da Fazenda.
dos em embaix.adas' Líltino- 'versivo inclusi_ye armas.

Americanas,' no' Rio de Ja-

neiro. As últimas' horas 'a

federais, to e Engenharia. A decisão

se baseou em atos de indis

ciplina cometidos por esses

diretores.

autarquias e ór-

gãos sindicais, A "mostra se

aprov,ada 'a' idéia, deverá
ser instalada' no Maracanã

RIO, 7 (OE) - As 50 pes
soas detidas pela policia
política da Guanabara já
foram transferidas para .'3.

ifha das Flôres onde ficárão

p�esos com direit.o de, prí- ,

,

_,_
.

Completadas
pa�tas Civis
Ministério

....

UDNadiou a Con�
.I '\. L

Nacional
as

'do,'�
-

vsn'cao
.,

-R�O; 7 (OEl) ::- O diretó
'rio Nacionai dâ UDN, deci

I 'diu PGr urianimidade,' adiar
ainda

.

os udenis-cidiram

tas" 'apoiar a candidatura
do G.al. Castelo Branco a

sine-die, a convenção nacio- Presidência da RepúbUca, "

nal do partido,' marcada pa· para' a conclvsão do atual
ra o diÇi 11 dO corrente De- período presidencial.BRASIL�A 7 (OE) _. ''O Presidente

Ranieri Mazzilli assinou decreto complemen
tando as uastas civi� de

.

seu' 'Múlistério Q c

,Gal. Cost� é Silva exercerá cuinulativallien
te os Ministérios da Gu'erra -e Minas· e Ener·

gia. O Almirante Au'gústq Hadema:PKer'
responderá pela Marinha 'e' Viaçáô. '. 'O,"sr
Arnaldo Sucequini, responaerá' pelas' pas-'

tãs do Trabalho e Agricul'türa� enquanto' f..

eplpaixador. Va�co, �eitão d,a ,�u�h�FresPa.ll
derá, pelo . MimstetlO das Relaçoes tExteno-
res e Rela pasta qa 'saúde.
f\\", � .�; :.&

;

,:G":..,;\:.'
.

.

'".,
• 'I';�:",�

,

'.

Mêxi.co Estuda
• Sltuaiãc Brasileira

1 .

. .
.

. CiDADE D@"',MÉXICO; 7 xicano J0sé Goox:rissita.
<OE) - ,A "mbaixada do .Aerescento1:l que (') Gnvêrno.,

,

México �o �,io(de JAneiro já "dó México está estudando �'"
,.. .

•
.

'

",�,). �
"

'

..' I .

,concedeu a,silo 'pólítico 'a' 8 situação brasileira, l?ara s_e

ofici<tlmen�e

,__---'------------

,

pais
,

"

Nota do Co'mando
'. do V Distrito

Naval

, .,

O Coma:Q.d.ante do 5.0 Distrito Naval,"
mi' atual emergência, com a rêsponsabilidade
c;le assegurar a rápida normalIzação da "ida

àem,ocr�átlca, recomenda .urna patriótica co-
. óperação de todos os cidadãos, 'indépe:r;tden-
':tem.en,t� de' opiniões pOlítico-·partidáTias e'
'credos religiosos, com o objetivo de. evitar

q�e as autoridades sejam' c'ompelidas a 'nsar

-da fôrç� no cu�primento de seus deveres
-

pata com a Segurançà NaCional, que a qual-
quer custo e de qualquer forma s2rá ,asse

gurada.

" Faço ,um 'apêlo todo ,especia.l aps que

exer�:em fUnções de alto rtível, Úmto na ad
ministraÇão pública, como no magistério,
na' magistradura· ou nas· profissões liberais,
no senticio de que deem o exemplo, deixan-,
dó de estimular e incitar a mocidade, cu ia
natural e çompreensível impulsividade,

'

le-
va ..as à prática de atos .incompatíveis com a

�tual eqnjuntura, sUjeitàp.do-a, ,aos vexames'

de uma ação coercitívà, ertquanto' os Ípsti
gpdores, no recesso seguro de seus lares,
digna-tnentê; se ac(:)'bértarrF> com nl'liv.-i�êo'i
imunidad)B..

' @emoááticas de ,.§.U� ��.9
zem 1/.1

,',' '

Ô6rt�6.
" , ., .

.

r';(iJJ
'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"O ESTAOO')u ÚÚijS �J1tigo Díárío de Saílta ê�tal'in..:'l
__'__�.__� , � r-"__�__�

.

RlôS na Africa, A,ia, nos .. pai .

zes da Arahia e na Améric\l .ctb " Est .. ano inquieto de 19ê4, na

.slll. inclusive o Br"1il. ,'á suas
' hlfluências também na

Uma tercHra guerra m/lndj�l . Bolsa de vaiores e a inflação. c

(I" ,Virl!O,' trazendo.Sllas conse-

N da (jlll'n�,ill' para o nosso QUE'Rt-
.-

.

j a
'

··.de . no. H'RAIi\JI,. e não está e;Çt"ida
.

, !

R'tB'"
>

11' r,f,'
li 1){)�}Hd�dad� de' uma rev';l�

,[: C,) , ',(:àll DU acontecimentos tnespçra
, . '.. . ('"

, .�. peta, força. BI'J1!, assim na

EXIJa em seu carro ,"
'. .

.

'.

'

, ",'",': ,,'. '" l'ur-4f1ia 'GreCL3 ena Jndia
LOIfa de tretos . COLAr> -\c' ,

" ,
.

.

,
, '. ' ',' , 'T;u.b.ém trrRam� ItConteCllRer

- 60% maIS no, eprovelt'!.,
'

,

.'.,"
' , ,

,", _,: ,':' tos. ea,t&iitl"af4'o!;l" TERREMO-
"me_nto das ,Lonas. .,'

I

•

"
••

' .

,

','. "

. � .'
'

,'l''lS, e --a C1pOüÇI\O de SaturJlO

CASA nos tREf05 .
com t:'rllfio.e .PlIIW6,'tr•ará infla

" """, "ij_es:m,cn,fRrlas .,'pc.et'UlIl>lll cpn
,Dua S.a.. nt,n,8 ,Sar.aiv,a 453 '

"

""TOMICAS" '

,p, -. ,''t ;': "tra, Exploções ."" ;"po
ESTREITO, .'.

".

I.:.
.• • - •

�

,r
.

.

No ano mundial de 1964, está

sob consteta<:liies ínujto inquietas
, à agJ..omrr�.ã.o doi! P1anetas
diz o jnício'd� lima prova de r,'_

sistência ent�, � Oeste c Leste.
Terem.os foc •. s REVOLUCIONA

para II Europa, não 8;stá � ...e;>

to Ilas tiltr,'llls; m.s· . .e�istt:lll "i-
'

"','1'60i .i.ftcenf:\ios de, Ior"crra nDs '

.

( .,p�s da .t\raliia, .<\.sia "'existclll
.

.
',' J

•
� ••

'

al\ollteCu..f\IltO$, �rc a JUl!N'l-

, ca do )lorlr e a Ru�..Ja. cam .r,
.

".

TamhiÓm n('lS �nCl" de 19).1/1R.
, _

•
" ,.,' -

',,:, _I�'ti" ·i�'",mQ;S a, nW"'ftlaS ("lnstelaçõ, s ,nl' "'ii"ih oi - ,I " �

s;t
- I ,

'

r..N:�fII'{ . � l;< ,: � 1", -,"
"

'

" ;
,
... tl��S, ·U �lp,*,MiiIl' "ftlc 'mo.r<' ,f)�it�m .":::-....,.. � ,

CAR tA�f
.

COm o planeta Urano "P. tão
.

"
,

.

.

'·L. .
e s"rá que tel'emO, talvez aconlí- ',

'�O DIA
cimentos indenticos, llltas, ,rcvo

.-'

I N C O
!_;' lu<:ões etc. com as sitaS pesad,,,

"onseqllências (1).

,-CfNTRO
São José

veira.
,Papo r,H1,a I\fus;caJ

ji·'\lar'Carvalho.· :
"

A�s " '@trati
Salim Mi!!uel - 8:Iveira de Souz�.
Souza."

, ,
..

Previdên.cia Soci�
A. Carlos ,Britt)

Econ�U1ia
Oswaldo Moritz - Equi" J rut:. Ciências ECOTlÔo
micas - Ilmar' CaT'v�ltJo -:- Jacob An�
MO':ijen NácUL,

J'J'otíciu da PtMí.cia Militar
Major Ecimundo ne lJastos Junioi'

Informação Agrícola,
:�, Ja'l1unct..

REPRESE�TAN'TES l'Representações A. S. Lara t:da, Rio (G:rl) Rti�
Senador Dantas' 40. - 5° andar,
�<lO I'aulo - Rll8, Vitória 657 - ccnj. 32
Belo Hflrizonte - SIP --. Rua dos ,Carij6s, n°
;;!)'l - 3° andar.
Agent.es e C'brrespondentes em todo� O� mn..,i,,!
plO� de S:lIlta Cat.Arina - Anúncio!'; . nyfl!ante
contrate') (1(' ncôrdo com ri tnhpl"I (l'o11l \,!",,�,
A8�!NATURA � A1\fTTAL (n� ,LUI,I,08 - VENDA
AVU! SA CrS 20.00 .

' '
..

•
. (." ellreç;;o lIão se I'('Ml(Insa,�a pelos conct"tttl!l,

I'mitífJos !ln" :nti.!!'l'Is lIt'sinados) -,

DESTINO
I,

Ab�lardJ
H. Blumenberg ,

Ac Solic. Persi A.
-J!ahn'

S A fi,Olro S 0,.1
SÓ C�fE ZI"TO,

.

Escritór,io Juridit!o
''',

- ·Contábil

Contabilidade e Ad
vocacia em geral·
Dr. João Rui S'?:·

I .

pogamcz'
Ac.Solic.

Rua Conselheiro
,:-,'MaÍl�a n. 48 - Sa�a2;

Chegaram tod?s, Os feio� e suarentcs'
vieram de trem, ()s simpleS" e empoados de
lotação, os afetados e 'perfumados de carro.

Todos chegaram, mas: chegaram tri.,,-
tes ..

COMPENSAÇÕES
às,.a e 8 hQras

.l�liet l'rDWsc
'Frankie Vaughan

O CANALHA

Há os que sofrem por serem geralmen
te alegres .. ,'

Há os á'ue se alegram por serem geral-,
mente sofredor�s.

'

DRAMA
Êste cãO., que te. lambe �s ,ch�gas, men

digo, ...
Foi o mesmo que açoitaste, opulento!,

ROMANCE

Cinemáscope
Censura até 1 S anos

.'Rifz
às 5' e 8 horas

'>
OSCRI' HQmO'lka '

I�onald Lewis
A �JJ.SCAIlA HORltOR

Fm susprns,· ,'m cada.. c,ena
Cen,<lIra até I S anos

• Roxy
Êle, como uma pedra afagada pela, CÓl'

rente ...

Ela, como a corrente que afagava' ,tanfas pedras.
Ruy AIfrânro Péixpto

Nova Iguaç1j -' Est. 'd� J{ió,

" ,

_'--___;..-------_..;;;-=,--:.___

.
' PIl()11�:IA 'SP1U';

OLHOS' ,'.

às 4 t! 8 hora.j
SiicM SCito.kiza\Va

A DEUSA SELVAGEM
em Tobo,cope EastmanC�lor

Crns"l'a: até lO anos,

g;oda
às 8 h", as

Audrcf H;pburll'·"
BONEQUINHA DE LUXO

'I'ecnl('('lor
(',,"slIra até 1,1 anos,

,

Império

lÍerà.o" aCOllteCer �mpcratura'<,'!le itnítuerus 'pes:;oa�.
·(·"táEitrofi'1l!-f!� .si as eJ:p!oçú,'5,a- '011 na 4ni.érica do I)'iort.e. 0/1

. 'tômil"ls f.urem.' eOJltill!ladali, 'C.)m a. ,��l!ja" ap,:déiçoarãD armi"
, cstaç;_,�.d� anO, ainda mais,lllS

,

flkeis. do que dO ano anterior•..
"

' () ':I'lu�do ,sentirá cada ye"

l1lai.� n fOI':(.�a tTa \..,'hf9a .Japã,o e

Iação de um conflito entre a Chi
na e,Onlflntsta e a bulia.

Havt:rá também _ gl'llrule lllta
/

'

,

entrlt o OestC e Leste, refereai;e
a eOlUluista do espaçO sidrral.
(Ço.'lPiCa) •

d, fta<:ào, estarão em UfllIl fa,ta.
A i�tlil<:io terá 'a vitória; "

O regente cq ,alto., é a Lua e

ter,.mos 'no' horoscopo mu.'Il'liaL

11 estranha conjução do pbmeta
1,; runo com o Plutão na &igno

use óculos
bem odí.'ptodos

For<:lls ""trar'lta .. , proCU rllm, con

sec;uir rtlfh�ncias,no EGI'IO. O

Egi,tu caminhá'rá IlIlra Umll 1'0

·.l'EN'C1A MILITAR

E�I'lÜtA�f'OS, <tUE A A)IFIU

CA J)O ,'(H�<fE N,\O ltECOiliS
CEM TARDE DE MAIS,.��
SE ES'J'A' PAfilSAlWDO NO ORI

Jt;NTÉ l'1IJ1:Dl0 'E'REMOTO; pOi�
r/ãD SÕdu6nte .. I)etról,'o RlIlS sim

.

ulll rtià tàmbéni o d'SlinD (la A

rriea,. d('l)end, do E:dtü, "i li A
frica se. tnrnarií um dia SOCTA

LISTA 'OU CAPl'fAISOA " talU

b�m (leVCncÍe 'lLlU di.a do '�Eg-it�,
qUe destino t,rá Um dia TSRAÉL

.

.

\
�

A lua COm regente do �mo tra

Dá muitas ,viajens; a hu�anida
d .. e�tá inqllieta e sente qual-
quer transformação. ,;\[uito$ te
rão conflitos espirituais.

em �llail prufej;ooins: .J as se está
aproximando, o otta\'Q' AXTE

CRIST{), um ASiA'fICO"; Aml'

rÍl'llno, e Europeus se juntam nll'

\ ,g'rant" luta. A Afi'Íca se te.volta

contra a EltrOPa. Quasi incrível
para a �'eração atual.' O forta

l,'cimento do símholo da meia

I/la, do Egit�' até. o. Maroco, até
O H4lfoi«ia_. P_'31V��� el1

�8l'iD em USO' IIS armai!' �TO
IHCAs; isto pude j!e contar -n

troe 1964 a 1970.

Também', teremos catastrQfes
de fOme. devido a falta �- JlU
mentos em cet:tos paízes' e OERE
MOS,MUITAS,EPÉDL'\lIAS c a,

autorid,ades em tentes; deveriD
tcr a máxima cali4'rla I' cuidado
na aplicação ,de vacinas p,ois ('3

so contrário, prodllzirão -u m

m'ai,mUito maiõr ainda
•

'nific�lt1a�s' flftatlceiras ett

tre OS g,randl's, d,,1do a quadra
tura de Sa'turn'o Com o planeta
'NePtuno;' INDICA a: ,;m perigo
de 'cstr�nbs' ;'IJifcr.�dades, devi
d!, o a,éesso; de C�ns\lm:D'dê r'jf
n'.', h.a'�;;n40 suas, conseq-ênoías
ml.lJÚic'ns PA'J.tA O sanille huma

1)0, <(ÍoJU!,O.11 classe ')Jtédic-a; d:"n
t� d'e JI'ratÍdes' pr�blem�s., pois
A;io JOab,..rio "daI;: o, di;.inóstico

,

crrW. '1'aJÜ.b�1ll 'M. -oriente remO
to, ap8r�erifq �straDb;l; el)id,
i�i�s e a qual;, trará, Ilo mOrte

,'i.c' a�, qpe: pr,d"rão trazer r, al-,

J\lCT\te; Q fim' do 'm/lndo, de um

(lU' UL' o"tl'l' 1I1Odo. ,�l'ts e_sta,'
dl/a" p<1tendas. procl/�'arão che-

,

gar a "m acôpd!l C" ...qlij.lihr;o,
<r"e ESTAS ARMAfóI l M DIA SE

IUO UTILIZADAS ('XICAMEN
'fE NO OllfF.�TE I'UOXI�to E

ltEMOTO. t>"onn,eI4"ent,. ou fOlll
ouCras pata\'r8�, llll t'IUXÁ

Em muitos pa.Íz('.\· ra\"('l'á clifi

culdlÍdes go\,crnamelltais, devido.

II GUAl'\DE INFL,.\Ç'AO },O�.E
.:rAlHA "devido o descontenta

men,to !ieral dei ('ovo.

1Um ho,:osC'oPQ bastante ra\'o_'
,

'fá"rl este anO. l)oSsU,. a USA, cn '

quanto' II Rrwia é basta""te crí- I
. t.ico, e SOl\lEl'\'l'E, SI , RU�STA
I)ErX.\R DE LADO CUBA E A

AMERICA L�'l'llliA, e K\O SE

-

e pague com cheque

DR. URBANO
SALLES

Á••C-913_
Rua Felipe Schmidt
_10 Andar

Fone:- 3739
Florinópolis -,

S. Catarina

Vai Cvnstruir ou Reformar?

Consulte 'Nossos Preços

·Ind. c Comér(jo' M:talúrgica A1.1LAS S.A
"

I '

Rmi: Deodoro No, 23., ,

Filial Floriar_ópoli<3

'Financiamentos Industriais
Elaboração de projetos econômicos <:

preenchimento de' questionários para irn�.

plantac:;ão ou ampliação de indústrias de a-

. côrdo com, as exigências dos estabeleeimen.
tos. financiadores..

_, EDWARD NAVARRO
Economista'

C'o R E. P. - 683'
'-.

Res, Hercllio Luz s/n • Ed., Esther
Apta. 102 � Fone 3728

.

,----����---------------------

atendemos com exatldõo :,

sua receIta de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA
MODERNO LABORATÓRJO

às S horas

D,all Martin

SlIsan Rayward
ADA

Censura at-! 14. ano!!!

raJí
, ,,""

às S horas
AnoukAimée

-====_.......
Pirl"ré Hrass('ut'

o GOZADOI{,

ENVOLVEJ{ EM SERIOS CON

FLJ.TOS CM A CHINA, pOrl('rá
rl!iolv� 0.8 ,<('/IS st'itiBs pcobl('-

mas internog; Tanto a América

do Norte; como a República Fc

dcl'al A1entl, vãe allJdliar a AUll!

ri�a LATINA, com novas Ind"s

triali ZlU;C,es � ao mesmo tempo
(Cont. 'na.. 4." pág.)

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

·'C,oc/ais,,� .

.,

.:��U(_�
�--------!-------------------�--------�----�--------���>-,.. _'-_ ....

.:1}:" ":'�1r:�,�9�.��....�fS�",!
,

1 -- �o "Ameriean B:ar'" do �u.erê�,cla Palace no �ltll��1�ab�do, fOi" a�tamente. festeJado, o mver de �osso partIculd,: IamIgo Antomo Benedlto Cunha. Rodadas de ,Ulsque; bolo com

v-::Hnhas, bonitas e elegantes srtas. d'e nossa ,'sociedade, Neydc;
Maria a 'çantora "socIety", com'seu agradavell\epertóriO, com�

p]ptaram a movimentada festa do �iscutido moço. .....

I
2 - Está ,de paraberis o casal sr. e sta. Waldir. Kretzcioj

I·
, (Marilia, pelo nascimento de Karla, ocorrido segunda.·feira nô

mnternidade Carlos Correia ..
' I

J ()., 3·- FesteiandQ idade nova hoie, o discutido, moco QU2,!I� ]a pstá dando nota no "-society"" Cesàr Murilo Barbi.

4 ". - Sob o alto patrocinio do clube da Musica de Floria
n6polis e 'a Secretaria de Educação e Cultura, logo.mais, 111)

Tea)tl!v Alvaro de Carvalho dar-se-à o primeiro recital da tem

por-ada i96�, com aconsagrada pianista Eudóxia de Barros.

5 - Com a srta. Raquel Mello, marcou casamento o sr.

Wady Weber de Mello - Felicitamos aos nOIVOS e dignas fami.i.
Jiô�., pelo acontecimento.

fj 6 Flom,ás' informados, q-ue na recepção do,t ��
realizado sábado p.p. na cidade de Brusque, 'deu nota alta ern,

.

elegância e distinção, a bonita sra. Dr Carlos Cid Renaux.
(lng, usando um coni'unto de ves,tido e casaco confeccionado.

\
'

em brocado, com detalhes em vison.

7 -. Procedente do-Rio de Janeiro, o Dr. Nelson Teixeira
Nunes, que no "American Bar" do 'Querêncla Palace, comen
tava coisas da cidade maravilhosa.

8 - Agradecemos aos CasálS: 'Altamir Almeida e Jos�
Thiago da Luz,·a participação do contrato de casamento ct::?
,seus filhos: Ana Maria· e Julio César
ilnJP ••L�:'

9.- Também festejo"J aniversário no último sábado, Q' sr.

Dr. Delfin P�ixoto. Em, sua· residência o casal r,ecepcionou um

grupo de amigos.
'

Zl.

10 -, 'Não menos elegante �stava a' sra. Roland Renau-rc
(Carmem, na tarde em que recepcionava, convidados, para o

casamn�o de seus filhos: ·Astrid·e Jaison. Dona Carmem, os

tentava um vestido de linhas retas em seda-pura palha, borda'
do na côr café. Foi tamb�m, il,m� confecção do costureiro Len-

RESTAURANT'E'

« »
..

CONFEIT�ARIA
I
I

1;'
lANCHESParticipação

REINHARD LUDWIG �
'. FAMíLIA, '

participam aos seus distintos amigos .que
mudaram sua residência para a cidade de
Curitiba. Na oportunidade, serveln-se dêste,
�a a im.possibilidade de fazê-lo pessoal-
mente, para agradecer a gentil hospitalidade
com que·�foram distinguidos, q�do nesta.
capití;ll, e� !c,olocam-se à. disposição em sua Rua Trajano -, 27 "'\- o� 312�'

.. �tr· R P'(] F' o 1 F'I oti 8:D Ó p\1)J�f�nov���;n:c��Jf�=��:e��rJa ,11
�'_.....,;,.;....�....;.,,__.....b.===___;__..,......�=-"=i, "

'-;;;;i ��d::��:j:;;{",.:,:;"""�,,,,; ".'.... :' �
..._-- L.....t!!'!<L".,.�. �'k ':iK. '., "':'%�;h,

-

'p J Z:Z A R I A

BIR
..

'\
f

'\
I

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JUIZO ,DE DIREITO DA SE·
GUNDA VARA CIVEL 'DA

'COMARCA, DE
-,

FLORIANó-
'POLIS

I
.. A

"-

'cíal, requerimento de fls., e',

,despacho seguinte: Nos au

tos dia notificação, em que, é,
notificante: 'Cândida Maria

I
Garcia 'e notificados: Odilon

Edital de citação, com o pra- , Almeida Vieira e s/mulher:
zo de trinta (30) dias Petição ínícíal fls, 2: "Exmo.

sr. dr. juiz de direito da Va
ra' Cível da Capital: Candida

Garc�'1, brasileira, viúva; do-

fc�déQtia Brasi 2ira �e letras
doso político,Nereu Ramos,
ao qual -tão relevantes ser

viços 'deve a nossa Pátrta: E
eu .não posso deixar de recor

dar . que certa vez, tendo-lhe

endereçado .um telegrama, a

solicitar-lhe a poderosa co
operação em favor qe uma

legislatção antialcoólíca efi
ciente, honrou-me S.' Eicia.
com benevolente ; resposta,
por igual 'telegráfica, em que
aludia ao meu espírito pú.
blico.. Graças a compensa

ções morais como essa, não
se perde' a esperança de con

tar finalmente com o apóia
integral dos parlamentares
de escol para o combate ao

Exmo. Snr. Professor Ar- alcoolismo. E aqui me des-
nàldo C. São Thiago. Preza- peço, com os protestos do
do e ilustre Compatrício. A- meu elevado aprêço e distin
tenciosas saudações. Até 30 ta estima. (AssiDttdo) ER
de janeiro p.p., quando co- NANI LOPES".
mecei a escrever ao nosso Em P.S. pede,me para que

da' certidão; de f1s. 6 verso;" ,

não publique os seus versos na qual, Q .oficiai de' J1!lstiça ' l
informou, ter' de;vado dé no-

>$

sôbre Blumenau, que farão '
, "', '

parte do seu futuro livro tificar O marido por não re-

"Meu' Jardim Cariocà'''. sidir com �à 'famí!i<.t é não sa-'

Com a missiva a'Nilo Bruz- bendo aopde' o ,mesmo ,resi

zi, que ê' desenvolvido estil- d61" requer' Íios têrinos'do ar:
'

do das obras dêsse e de ou-
. tigo' 177,' do' Códigó de' ,Pro

Í-l'OS escritores '\;lrasileiros, cesso- Civil seja expedidoS 'e

enviou-me o Dr.' Emani Lo- ditais, a fim de que seja efe'
'

p€!s as ségÚintes trabalhos tivado aquele ,ato forense.

de su,� lavra: "A Poesia, a Nestes ',têrmok_ Espera defe

Arte e. o Bom Senso cohtra ri-mento. ·Fiorianópolis, 11 de

o alcoolismô", em dois v.olu- março' de 1964., (AssiY 'Eríy
mes com ilustração interes- Pereira do' Nascjníento� ad"

,,< •

sante na capa sôbre, os efei- vogado., 'DespaclJo de fls. 9;' ',', J\:sso�lasãQ Nossa,. Sel:1hora. de Lourdes, anexa à Sita. Casa, de Miseri..

""",nça-se . i no,tific"ção'
I

por"
" c6rdla,- Av. ClaudiO RUiS Costa, 50 - Santos.

inscrevera e, assim, 'venho tos do aJcoolismo; VINTE E J.','O> ...
,

cumprir o agradável dev�r NOVE POEMAS, um volume meio ,de edital, com o' p,razo' \':', &Sàciação Mineira, de Real;Jilitação - A� M. R. - Avenida'Monso
'

de me dirigir, igualmente, ao de betas poesias de' sua la- de trinta dias, éonfor,rp,e: so-' _

< �.éna,-,2Q98 "':"" Belo HoriZonte: : ",

Snr. nUJill propósito de amis vra; "BALAS DE ESTALO" licitação. da, requerente. FIo-,'" �SãoPa;inaensedeReaDilitação-A.P.R.-R.Iguaçu,811:_Curiçiba.
tos,o intercâmbio cultural. _ versos -com AdágiOS rianópolis, 13 de março' de " "

'
'.

�����o��@�� ����� \�J� 1�'(�) C�H ��:�.
----�--�----�--�-------------------

:e�����:a:d:iri�eo!iv;:!� '��e:���:e e�e��al����� �:::acl:��,.d�,.�i;:!t�!ac�:" ":�,�: li j, f�T ·b I d
.. " ' f"���a�SD�it�,:r!��es�ecr��; ::; ������S".� ,!::r�- �:, �a���!e�::;_'�ep;��"'''I;:,,� ,.� ri ,una . ,e "OO,\IIS

dos de ,maior v1'1lia, tive no- co re_positório de tr(lduç6es sente edItal que sera afIxado , f$�) , .....

tl'cl'a pela l'm'prensa'. a "Rl'S- f't d
,. ._, no lugar de costume e 'publi

' ;
O Tribunal de Contas, reuni de C?ntrato de Locação de Prédio' der..Origem: Secretari; d,a Éd,u

per el as e varIaS sone ...os, ',� , " .",' '.. '

tória da Literatura Catari- de, José-Maria de Reredia, o cada na.:f9�ma ia .1el. D,a,� .

em s�ssãó, de 19 do corrente sob de Maria Eugênia Tavares dI' cação e Cultura�E�tap�lecimen-, -

nense". Por minha vez, e::l- dêste nome nascido em Cu-
I e passado nesta Cl?ade de à pre�i�ência' d(,l l\finidro YI- Cunha Mr'o, Decisão: Registr�', :'tos 'de EnsinQJ, Ilt'Po;t�Í1.�i�: çi_;

vip.lhe, anexos a esta alguns ba e naturalizado rrancês, Florianópolis, Capi�al"do' Es- '

�ar Corrêa, julgou 119 proCe� do.. 292.500,00, Vel'ba:�'3�i':'1-1!11
dos meus' subsídios de lite- que foi, afinal, o que se tor- tado de Santa Catarip;a; I aos ,so,; qUe se, áchavam em I' paUta El'rcpe,nho. no 5 credPr\)il;etot'i�, :," �Pelo,' presente fi'Y""u' convidados os se-
r,9.turá propriamente .dita e nau popular no B,rasil, con- treze dias" do ,m,ês de' março' ;d�stacando-·se. as seguinÚs deci • dr Despesa do Teso"r:o ,do' ,J!:St'a J

,
" \ ,

'
•

de: pSiquiatria socia�. forme o autor esclarece no do ano ,de'l)1il �ove��nt9s',e,' :sões: proceSS? no. 117/64 (prévio) 'do Decisão: R�gistra-a��.:' ',' /�, �nhores"acionistas desl .... Sociedade a compa-
Antes, p,orpTn, de concluir, prefácio. O livro' ,encl'!rra sessenta. .e, quatro.. 1j:u, ,Jmr" .

Relator: Ministl'o ,Nerw éorrêa
'

, ."
' ,,", '

"

'

bI" I d
'

'Y" Jose"Bo',.'k",,· es,crMto".o suhs- ,'; ',' �,: -' ,'," xe.cer�l)1"a asse� ela q�ra, or inaria a rea-
quero dizer-lhe de w,nha an- consciencioso.e bem or.eien- ,,1J,. ,

' Orig-em: Secretaria da Saúde "" " " , , '

tiga simpatiarpelo seu pres- tado ensaio, utilíssimo :P;ara crevo. 'CAss;), C�óvis" '�yi-es :,Proc�sso.no. 1225/64. REI.A.
Assistência SQ,cial-Maternidad.e �rOcesso'no. 135/64"(jir�Y':�) ,,:Jizar+se no dia 23 de a1:::ril-de 1964 às 15 O(

tigioso Estado. Como prova. quem desejar ter .conheci- Gama, juiz de 'dIreito �a' 2,a' '"TOR:, Ministro JO'ão Estivalet
CarmeJa D tI' 'li R'latol': Miriistro Raul.s�na�fe';" h

.

"," ',';
"d .

1 C
'. , 'd

, '

Vara Cl'vel.'Con"ere'co'm"'o 0-: Ph:es:,l'rocurador: WilSOn Abrf
u, ra, mportann:

o' S t
':

d :Ed ",
. _-- ,oras,; na sua se e SOeI!), em ap1van e

dêsse meu séntímento, jun- mento da viqa e da obradês-" Cr$ 2.143.919,60. Verba: 3-1-4, �'gem: ecre afia a' 'IUCal)lU '" '

--. "

.

to, em, fôlha, a 'p�rte}- os se gr.an:� espírito .que foi riginal, Jáir Jose Borba, es- ham. Qrigem: poder Judiciáric
o/l2 Empenho nO_ 1,2,4,8;9;12 /

e Cll]tu�a-Diretoria' .,'Iht�o;tân-� 'Bai�,o, 'Muniéípio de Tuoarão,' Estado dt'
meus modestos versos inédi- Reredja, cujos sonetos LE crivão. Procur'adOI ''1 Fiscal. Assl'nJ;0: 13; 15 e 17. CredOr: Irmã Fr'e. ci�: CrS �.OOO.OOO,OO. ,Verba:" Santa 'Catarina para deliberarem' sôbre a

tos "A minha Blumenau", ao- RUCR,IER \DE NAZARETR 3-2-1-5-/05. Empenho :,no. 1 '.'"
,

, ,da MaJlmann D,cisã,o: Registrr
g t

com�'1nhados de uma pági- (O carpinteiro de Nazaré)"
'

do, Credor: Dr, Aq_ Pereira ,Oli�ei se }!!-ill· e:
na retirada da antiga revis- FlioORIDUM MARE, La Jue- , ra. Decisão: Reg,istrado"
ta "Vamos ler", de 15/10/42, ne Morte ·(Dorzela.Morta') .e ,

na qual 'se vê uma bela vista LA SOURCE (A fonte), tra- ProcesSo no, 1198/6( RcLtor'

da pequena u!-,-be, que diz, a duzidos, além de outros' do Mh1stro Carlos B2.s�@s Gome, Processo nO. 89/64, (adianta-'
. respectiv(.t legenda. "como mesmo autor, por Ernani Lo Pr,cu1'ador: Wilson Abraham mentol. Rrlator: Ministro MiI-

,', 10) ,Apresenta�:io, discussão e vota-

Florianópolis, é uma 6idaqe pes, trazem ilustrações de Orjgem: Poder J'u('icÍár.io-T�ibl' ton'Leite da Cos,ta, Origem: Po.' "ção-'.'do"Relatório da Dlretor�a"Balanço Ge
moderna, que encanta; pela Ernesto Gastelumendi Valer- nal 'de JU,stiça. Assunto: 'der Judiciiirio - 1\ribunal de Ju�' I P d C 'Ih F 1 d d
poesia da pai_S{l.gem". de (do Peru), IgnáciO Velyz Al�stila de .Miguel Alberto Nar ti1:a, Importância: Cr$

,

,ra .,' areCe{' O onse O isca e os ema,

Êsse número'de "Vamos Paiz (da Nicarágua'), r: Ana cimento, Decisãó: Registradu' 40ll.0pO,OO. Verba: 3-1-2-0/M : .atos' Çla Diretoria,_ relativos tio exercício fin-
Ler" - dedicado a Santa Ju'll'a Alvarez (de EI Salva-

' ,

Empenho nO, 1. Credor: .. Maurc- do em 31-12-63;q�tarina _:_ cita yárias vê� dor) e Raydéa Lopes San- PrllceSso nO. 123/64 (prévio) Soares de Oliveira. Decisão:' RE',
zes O nome do grande e sau- tiago {�o Erasil). Relator: Ministro João Schnel gistrado. 2°) - Eleição dos membros do Conse-

,

" lho' Fiscal e, Consêlho Consultivo e fixação
----.....-_- ;/

,

de ,'seus honorários; ,

3°)_ Assuntos, de interêsse social.

Tubarão, 7 de Abril de 1�64.

o doutor Clóvis Ay:tes Ga
ma, juiz de direito da 2.a
Vara Cível desta comarca
de Florianópolis, Estado de
-Santa Catarina" na forma da
lei etc.

Faz saber.. a todos quantos
,o presente edital de citação
com o prazo de trinta (30)

, dias, virem, ou dêle conhe
cimento tiverem, que, por
êste meio, cita o sr. Odilon
Almeida Vieira, por se -en

cOlltrar em lugar incerto e
não, sabido, para responder

. aos têrmos da petição íní-

Al'naldo S. Thiago

UJl1:A' ESCLARECEDORA
CARTA - Datada do Riq, de
Janeiro, 27' 'de fevereiro de
196�, aqui 'encontrei; ao, re:

,

gressar da minha 'recente

viagem a, Santa Catarina, 'a:
seguinte .ateneíosa -rnissrva

do Dr. 'Ernani'Lopes, a quem
peço autorízação para pu
blicar documento por cer

to' de sabor histórico ares-

peito, de .uma das organiza
ções literárias de maior va-.
lar e real prestígío em nos

s(l pátria que tal é a ACA
DEMIA BRASILEIRA DE
LETRAS.

meritório concorrente à Aca
demia rBrasileira, Sr, Nilo

Bruzzi, a'-extens(l cartw .

de
.

que "junto a esta uma cópia
mlmeogfafada, remetida tam

bém
.

aos Snr. Academi�os 'e
ao Sr. Deputado, Professor
San' Tiago D,antas, não ti
nha". ctt sabido, de sua' candi
datUra à vaga do saudoso
rnet.'ltre Embaixador Maga
lhães de Azevedo. Por ésse

motivo, não me referi ao seu
T '

'

nofne, D,'1, referida mIssIva.

Soube, depois, que o Sr.. se

.

méstícá, residente' nesta ca

pital, por seu advogado abaí
, xo-assínado,' vêm' com fun
. damento nos artigos '720 e

seguintes do Código de Pro

cesso Civil e em conformi
dade com o art. '15, íneíso

VIII, § 2.0, <la lei n. 1.300: de
28 de dezembro de 1950 e

. prorrogações, r�quer a v.

excía, ,'1. notificação de Odi
lon Almeida, Vieira'e sua

mulher Lenita Vieira, resi
dente à .rua João ',Ca'rvalho,

As tr,'1duções de Ernani Lopes" çomo já se disse acu:na,
são perfeitas. Eis a do "O Carpinteiro de Nazaré (LE RU,
CHIER DE NAZAàETH):

Desde a aurora que o mestre artífice -porfia
No árduo e' penoso afã, sóbre ,o banco acurvado.
Manejando a seu tempo o compasso, a esqUfldria,
E a lima rangileira, e a gOiva, e a serra, e o trado,

Não,é, pois, sem prazer, que vê, minguando o dia,
A ampla sombr,a aumentar do plátano copado,
Suave' e quieto remanso onde a Virgem Maria
E Sant'Ana e Jesus vão sentar-se a seu lado.

Nem uma fólha bole e é candente o mormaço.
O abroeiro,' S. José" sente fraqúear-Ihe o br(.!.ço,
E e�uga à fronte o suor da extenuadora faina.

Mas o moço AprendiZ, que,.,um nimbt> envolve, ardente,
Da loja ao fundo, faz, in��igàvelmente,
Voarem-lhe fi�as de oiro, ao desliz,ar da plaina.

�'"
, ;�:� �t �

,

"U i Lopes, a quem felici-
,

�:� i<

.

,,,,N,ão ,peço caridade; óquero apenas see como você, Desejo estudar, trabalhar, ser
o 'útil.

,
.,
Com: a aj�dá· .'que :m� deram, lá .sei dar alguas .passés, aprendi /a ler e escrever...Mas' ainda.

n. 1�1, nesta C�Pitall pelos posso melhorar multp, eu e'milhares 'de outras crianeas ·defeituosas 'que queremos .ape-seguíntes motivos: Que,'a .
"

,
• i "

"

".� , I

�up,liea;l1t�
. é ,p�opr}et�ri� �o, nas uma, oportunidàde de"reabilitação, Colabore coraa g�nte) ajude a nossa Campanha.

imóvel SItO a ma Joao Caro " ..,
.

� � -'"

\

valho, n. 111, nestaC"pital.' �
r- ,t'/

Que 'são inquilinos da refe- Campanha Pró-Criança Defeituosa - Associação Brasileira
rida casa o sr. Odilon Almeí- A
da Vieira e sua mulher Le- da Cri�nsil Defeituosa- .R.C.D. COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

nita Vieira. Que, a suplícan- ,

te, hã vários meses, vêm pe- Presidente do' Honra.......•••......•...Amador Aguiar.
dindo � casa acima meneio-· Pres\dente da' Campanha ...........•

,

•.•.. � .Laudo Natel
nada, 'para .retorma, sem -que

,

os suplícados tomassem pro
vidências. Assim, sendo, re-

C
'

quer a v. exeía, que se digne
mandar notificar os suplica-·
.ríos, para que,' nos rermos. .

dos diplomas legais acima,'
cítados, desocupem, no pra
zo da lei, ,a mencíonads, casa
sob pena de,'não o fazendo,
serem despejados judicial- '

mente e a sua prõpría q\fsta�
sujeitando-se neste caso, .aos

, pagamentos decorrentes
o

"4� :

ação de. despejo.. inclusive
'.

honorários de' advogado.' ,

Nestes têrmos, atuada es4t '!
e cumpridas tôdas as forma7' {(
'Hdades legais, requer 'ainda '; k
na rorma do artigo 723", do :'
Çódigo de 'Proc!'lsso' Civil, se-, ;, ",y,
Ja a 'presenté notificaçã� en•. J:�

, ..

.tregue .a. suplicante, indepen-: '; ;, '

'dente de traslado. D,�ndo'. à', i· .

presente o valor de ,doze 'V,:

,�il cruzeiros Cr$ 12.000;O()),
para os efeitos fiscais. Espe- r

:

ra deferimento. ;Florianópo
lís, 27, de fevereiro 'ae" 196�. ,

(AsS) Eny Pereira do "Nas;,
" \, :-,.'

cimento, advogado. Requeri- ,

mento de ..fls. 8.' "EXIDO: 'sr..' > y;'
,juiz de direito da ,2,� vara: '�':;',' �,A

••

Cível da "Capital: Cândída: 'i \":� *'.
,.

Maria Garcia, por seu advo- f J /' '(";f.;
gado ínrra-sésínado, nos' au- .,' I <\;/ ;;;:/�
tos da notifieaçãO' proposta ,>�:,�: :,}":< :

< �' f �
. ": �, } .• :'

contra Odilon Almeida: Viei-, (0,<,< .;o::n, ;
ra e SU,'1 mulher IJen1ta Viei- ,1/;,"
ra, 'e� curso no Juízo desta" .{j';;; :
2',a Vara Civ"el, vêm 'perante ,l:,{�::'�':":io;.:}:'('Xxr'::I':,
v. exeía, dizp;f 'que à, vista

'

Dketbf-ExecQ.tivo •••• � ••••••......... , ...•.Jayme Torres
SéCtc:tário •..•••••.•..•••••.Luiz PhilipeRezende Cintra'
Tesoureiros •••• , •••.Alberto Figueredo e Camillo Ansarah

<

Presidente da A.A.C.!)•...••••.Renato da Costa Bomfim
Coordenador ••• � ••••• ',0 •••••••••Ulysses Martins Ferreira

SoCiedade 'Termoelétrica
de Car:varí

,

ASSEMBLÉlA GERAL
ORDINARIA

,ORDEM· ,DO DIA

)-

Parti,cipação
,CELSO NICODEMUS LOPES

E
REGINA BRITO LOPES

1
1

"

EngO' Jóâ9 F.duardo Moritz
Presidente

tem o 'prazer de participar aos parentes e amigos o

'Dftscimento de sua filha
DANIELA

ocorrido dia 2 de abril, na Maternidade
Corrêa.

'

Dr. Carlos

\
1

•

.1
1
I Jaime Sá

Diretor, Comercial
10-A4,

DR. SEBASH/\O MOURÀ
CIRUltGiUl-DENTlSTA

CL!N�CA DIDRNA E NOTURN,.

Ex-IDl:+iÍ,�ista do Sell}inário eamlliano Pio :i�!' de $ P
, T.rata�ento Indólar, pela Alta �ot9c;ão � Prótese
BORÁf19: Das 8,3!) às 11,30 e das �4 às 111 horas

, 2·s; 4"s e b" FEIRAS ATÉ. ÀS 20 30
, RUA l'TUNES'

.:', ,

, ''''
'.,

'

'\ .

Belíssima área de, terra cOJrl; guas boas
casas. Tratarlcom o Sr. Pedro DÚtitã em Sa
co' dos Li�ões (Fundos 'Vila Op�eJi:�i'j�, anti
go CAEIRA),.�.f, \ ", Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

,
....

"
,.

A bela noiva��STRÍ-ril'�àENAVX, hoj-e Se·
• '" '\" ,';

•• ::,. . .:. ..
_ ',f "'

nhora· Dr ..Jaisô:I{:·:�àrrêt() '(FQio Aurea)
, :-:

';l
..:":?\,'" i/;'.:>...

'

,",'f "i<-,':_��' b-"�' I, •

_

EM BRt,JSQUE, (;idade� "bet���': {Iii :ii�;'dr�':i:rty e' Sra'Traute, .elegantíssima em mo: :.

çao caLarAlen;ie, l'E:aI'i.�u�·!�é no sab�'(j� ·;t.4'rd.�i:à· br'oêa:êfo' do.urado, que chamou. mUlt� ,

u Enlace Matl'lU}Oflial ,aê. Astrld iRl.in�u,�[' â;' ;atenção, ��:;; conV1dados; Industnal GtOcom o Dr. JaIson' Barreto, .mal:cando, ('ü·· ,thal'd 'Pastbr e' Sra. Renate, num bom 0rgrande acontecimel1.to social em S,lll'lt� :cr;:_ ve�ti(io de renda '�cereja:'; Industnal Art�lUrtanna. A 110iv�.,fi1ha do Sr. e'81'11. Ind:U�tI:iai' Scploe�ser' e Sra. 'Regina, de chantum �i�r,Roland «.;a.l'lnem) ltenaux o:'nolvo 1'1. '" v,'erde'" âdq\íirido recentemente em Paps, I.S ,- 1 dO "'o, '

M
. .

h" .r. e S!:a. ,Dr. '1'upy Baneto. . Dr. Rudi Renaux Bauer e Sra, an.'1zm .... ,
..

As 17, 15' bs: a �grejâ Evangélica, esta�.a num bonito modêlo 'preto;. Prefeito Cyro
lotada com os convidados dos'Renaux e dós Gevaerd e Sra. Lilian, l1)UltO elegante, d�Barreto, .,0Poitu�idade en1' :CiJ.u� o CQlunista r�rida azul, acompanhadas do ·casal Jose.o�se�'vou um >vetdadeiro ·espetáculo. de ele.' GermàilO' CNorma) S.chét!,!r, ela' de renda
ganCla e beleza .com, damas da· sO'" 'd d ]n'anca:' Industrial Waldemar Schloesse� e·

.• Ie a e " ,
_ ".c,lltarinense, que�. e�tav�Il) elegal�til$simas Sr�. Griselds, com., elegant� modelo preto

com maravilhosos vestidos da alta costu. bOl'Çlado com pedr�rias;' Idustrial Dr. Ar,,:
ra de Santa Catarina'. iindo Renaux e Sra: Mona, ·num. elegante ..

NO ALTAR, oS Pa.drinhos esperando l:uod(HO preto. em tule bordado .com pedra·!
pelos noivos. Industri�l Carlos Cid Renaux riás dft; meS)'rla cõr; Industrial Mário Me�z_e Sra., Dr. Pery, Barreto e Sra.; Dr. Vi'CtOl: e sd.' ;JWarg;a,�muito elegante em chemisIê.
Peluzo Junior e Sl',ll., Dr. J'J. Barreto e S�.� IOsa clato; acompanhados do Industriá! E;-.
flr. Ingo Arlindo Renaux e Sra., Dr. Fran� ,.' lcq. BueckÍrtann e Sra. Efl-ia, de modêlo I
cisco Dal'Igna e Sra., João . Bauer e stâ�'; �.el:4�;. Industrial; Ca:'ios Ci� Rel1aux e Sra.
Rol! Colin e Sra.,' Dr, 'Aldo Peluzod'e sttLJr�'giird, ;eli;lgain�íssima cOm um beiíssimo
Maria Luiza Reuaux; que foi ,11 D�iit{à JY,Ü��il}Qdêl,?' broC�dO 'com gol.<l �. puilhos de vi·

I mel', cpegando com.a·l1oiva.
.

�".' "i,.<t�:,
'.
:', :,':.'. "

.

,,

AS .17,30 Hs.y entra, D,a 1";�!i'�, .."M""'I:il.l..��,"Q_fl��'''','��''·Ir.,'O;$t�átil:t·\tné"$ORiFiC�da�,.:,o·;st� ,lê,.
'"

,- I" �,�, -�'�'·':�·�lr��,....�y..R ..��?>-�.. -6Ô·''''-'E''', '':7.), '(.,,- .�.. ,�, .. �
. ..p�. r�J�lson, acompanhado ·de sua, mãe Sra.' Tu. S:-ra Desem,batgadqr· Eugénio Trampows-'

py Barret? 'subindo ao altar pàra aguardar ky'_íGeni) Tailous, sempre solicitados pelos;
o encontro simbóÍico com Sua noiva Astrid Conv.idados principalmente ;pel(J� os de

Às 17,35 'Rs, ouvia�se a Marcha Nupcial Brmique, onde são esti�àdos; Dr. Walter"
a noiva acompanhada de seu pll.I Sr. RaIana 'Wariderley e S1'a: Gisélia, de' renda branca
Renaux ent.l'.ll. simbóliéamente' na Igrejá á·casal Artur., Jacowsky; Dr. 'J. J. Barreto e

Evangélica, ria,.irente sUf.irmã 'Mária' Ll\i. Sl'�.Ivete, COm um dos Jest.idos mais espe
za, a Dama D'Oner. Acontece :0' encontro ,taeulares do casamento, em tUle preto bor
feliz dos noivos no Altar e Q Pastor Hafol' dado com pas:.•amanatia· portugu.::sa e ca
do Prinz, inicia. a C�rimôni!=l Religiosa. À puchões du. mesma côr; Dr. Newton D'Avi- .

emoção foi'geral. . la e Sra Ivone, Com um belíssimó 1l10dêlo
"de cetim: prêto bordadÓ em pedra:riàs da

PRECISAMENTE· às 18 ·hor,!iS, .. ouyia,s, l"l1�smà <<(61'; Q. Sr. e Sra. Dr. Car!o� Moritz;
a Ave Mana de Gunot, cantada pe!Ó' L�;M'; Á1Q�:í;to'Alel1Ca;>tro e Sra Elioni, muito ele-,

I JO�é Mascaro. Mom�nto. eX!3,-to "em' ql-l-e;.p� 'f�tIQté,'de:te[Jda; rosa.; Dr, Julio DoilYl Vieira
. nOIvos receberam a Beúç�o cre Deus;. tcn:.! �W�il'a"Dj,anÍl� em' modêlo de �enda rosa;

I·nand?se
mai'ido e_ mU1l1er. A nOiva,�' �;ec�o,' .' Jacq.1J,es B,To.se e Sra. Mari,a, Helena. num,o beIJO de sua mae da.' Carmem e:.de sme elegante vestido de renda azul; Dr. Aderbal

. pai, Sr. ROland, os p,'lÍs do noivo.'Sr. e' Si'a' Sclm0fer e. Sra" Eçlí, l")Um bonito, mudêlo a�'o

Di'. Tupy Barreto 'e .os par�n�nfos COl1�!l�' zuf eséuÍ'�; SIta Vener�nda Maser, muito,
.

'. " "

\lE:rmzam·se com felIcitl!>ções pelO eveátu., simpatica e Comu11,icativa; S1'.'1 . ./\,na Moser;
APOS o ato religioso, os noivos

.

com Carlus Linder e Sra. Edda, de renda maris
seus pais, receberarri os cumprimentos. dos co azul, procedentes. da Alemanha; Wolffa�
convidados na mansão da Sra. lda li.'Bmlux gait Keegel e Sra. Liana, num b/)nito modê.
avó d,'1 noiva. onde oferecer-am' um elegan lo de renda e organdi bordâdo hranco; Dr.
íÍssimo jant�r com seI'V.,iC;Q . "americano" :vktor Deec� e :::ira. Ruth,., de rend,? em td�

J no jardim de i"'vel'llü daquela tradic�(.Jl1al nalldade "areia"; Srta Maria Luiza Schel-
1 esidência. .Eng, muito elegame; o casal Guido Miran,

da; Sra Alvina Renaux,. que completava
O VESTIDO d�. noi ·<.foI, algo que Ílli 'Bod,lis G.� Ouro; l\IÜúila de Lourdes Ramos'

};.;'esionou os' pre ,me. "'�a lúml'la upuüan Kriegel', err., mo.dêlo de cetim vermelho;
foi um dos maIS oJonHos .que vi :em ·S. C.' ivIag':'U Krieger, cronista 'social de
chantum' Vior, pérola com uriJ:'t origUiaJ, "O Municipio", em renda a:ml, muito aten.
cauda do àtesmo tecicio,' éontornado com' ta com o acontecimento; Dl. Lauro ·Linha.
pc..ssamanaria. portuguesa, l'eourdada cDn :r�s e' Srta Maria Tereza Marchado, num. bo.

I' jJedrarü\ fr-al1cesao; o véu ·eril tule' branco nito· vestido br:õmco, acol1,panhara do Dr.
I c'3.indo de uma cotou de flbres, do _rosto Márcio. SchaiHer; Dr. Vânio Colaço de' ali
completando a belezá da. noiva. confec�iü veira e Sra: Laura, 'num bonito modêlo a..
nado pelo costureiro Lenzi, in's'Pirauo 'nurr zul; .....

.' _ rn�.
dos ;11�dêlos de José H,onaldo. Foi burdaJo lista Jaime MenGêS e Sra Zilá "'!1l g!._� es
pelâ .sr�. Maria C'andida Schae.fer.. tampado: José 'Galdino Lenzi e Sra, Ruth,

A 1'ecep<;áo fói' uma' mar!! vHha. acon num', bOl'l-itO e. elegante l110dêlo de ch,antum
tecimentQ' "Top ,Se[:', que relp1iu o :nundt; branco' bordado co� flôres da mesma côr;
industrial catarinense; com úm, "show;'· de O Sr. e' Sra. Guilherme (Edith) Hoffmann;beleza e elegàr�cia naquela manção, ond� Sr. e Sra. Dr. Julio Pitzmann; Dr. Antônió

I
aconteceu um desfile 'cOm 'belíssimos modé SGliaéfer e Sr,'1. Marieta Beno Schaefer e
los da última moda,' apresentada por 8'('.. Sra. Estelina �e ,cetim prêto: Sr. e Sra.
nhoras e Senhorit,lls. O conjunto. de Caste .Rolf (Ladi) Erbe;. Celso Schaéfer· e :::;ra;
lan do Clube Doze, abrilhantou aquela 'noi· i. '." N ,dJO e Sr,'l; Maria Eugêni,a Nibo e seu
tada movimentando' a festa que foi até aI noivo Verner Menque; Srta. Marilen'e Me
ta horas da madrugad,<t. bn, de renda azuil escuro Dr. O�car Kriger

,
LEMBRANDO, o que vi, destaco. convi el,Sra.; Dr. Bruno Moritz e"Sra; Maria Lui.

dados que participaram daquele acon�ecim,en za �.enaux, muito bonita em modêlo de 01'-
to. �rimeiramente quero destacar '2 mãe "�)hdj' suÍ!;o bordado; os "Brotos" Geluz
da noiva ,'1 Sra. Roland (Carme'm) Renaux Bdrtoluzzi, 'Maria 'da Glória :Barreto de Fa,
sempre elegantíssima,' trajava um belíssi ria; Victórta Libia Baueto de Faria, Maria
mo rhodêlo chantum' Dior, côr· de p'alha Docil Barreto, Jane Maria da Graç,<t Barre.
com um casaco da mesma côr, todo bor to. os jovens: Roberto Wetzel, Gilberto e
dado com cristaIs "(��.fé" e branco" tamhém "arlos Renaux: Bruno. Edgard e Hebert
bordado pela Sra. Maria Candida Schaéfer Pastar; Ciro Barreto, Ceris Barreto, o ca-

Iniciando eom os ,destaques -apresento sal Romulo da Costa Farll;t;
Inrustrial V,'liério. Walendowsky e Sra, Ana,
que trajava um bonito vestido de rendH a O cas"ll anfitrião Rolond (Carmem)
zu!, suas f.ilhas: Vera, de renda rosa e Vanda Renaux estão de parabens pela magnifica
a Garot.a Rfldar (lOira) de Brusque, ele ren· rec;�p(.·à? que' of:receu �os convidados, um 'Id'l verde. muito elp,g8.nte' e bonita. Foram aconl'eclmento In8squecIvel. Os nOIVOS Jal
anfitriõe� do C(lluni�ta e Senha!'fl. Jnt.ecm'::t som e Astrid. foram para o Hotel Balneário
hospedes. daqtleJ'1. simpaÚc:l 'amíÚai, ",nl) G.",peçudas.. '. /y],á viajarã,o p,'lra o' Rio de

do cas;;trne.nt..).
.

Janelro. deprns segui.rã.o· para o "Velho

);'",; Inc,u!SfTia! Dr. C;ui1llerni'e;Tl.pnaux, e 'Sra Al'clu Pelusu, primo irmão
;�;h-)la. J.1\uitu '.I.:;raclável e gentil., t,rajava 111; ,,���(tÇl p�ll'a ?QJl.J QS pi·esen·.1'>'+,

Uo modelO btpcadoeinza cláro, àctq\w
'�t\.:.�urop,$;' IÍ1du�trial.:'i[;r: Julio Z�n•.

OSIOOI,O Duia:, PrediÇÕes mUlldiais. para 1964
" (Cont. � 2: p'ág•.) . TI\��é,m Us gJ'lat,tdes dita!lures . uma anaHse dos f��s,s�m int�-: a ,v�l;'iedade ele �rtiP'O.',

. ta�"e� de as(altu, tenho. certeza, qu

tta�ã;l� novas esperança:<, �ar� 08 faziam �Omícius em praças púIJII' resr;;s.: politicO-�;l1las pôra esta . deinln�e para a. metade.,
.

.

cada um

paíZeB �ent'fici,aoB, MESM;� CO�1. cas, para procerar o apoio. do pó, . utl!';�I}.J�de; .

o .(��.��Í'nu Í1�t��� ': ��i�fe a possabili�l,ldc,llt demi' ,'.vunta<le,EVEN'l'UAIS ACONTECIMEN_ vu;"puis esmo as víolênclas, não mogt.ra i

á

sua bêa vontade.per- nu Ir o custt! de v.da, mas ,1>l1J'.a
TOS' J'ÓLI'.fICOS

.

'Podem resolver OS graves prob]« que um' 'pove mais' pacif�co,que' istu é necessarlo um !íl�ncja- (

certeza, (Illc alcançará
fi' h 'd d' o poVO d'o. nosso ()uprldu' Hras1·1.' ment.. diciente de 'todoS os prO- ...orna nO fim do ano, qu, .IIOde!\ mas, ..que a rgem a

.

«mam a e •

t· o· I' d(·c.i."I·lme·nt· encontraremos. .. 'dl,/tos fa·bricado s e exc.·luir, Oque scr util zatlal" para llIuitas outranem ao peuco o a lJ'\Ien'o sa :In , <'

.

-',
.

.. .' 'Il' obcas.e são. impor,tal\cias,' ':IÍll!. 'a(, Ilode resolver 'estes Ilrob',,- '1'amhém deverão -er exclu:dO. n&,o l',.!'eçesSartu .'
. :: in��, pO:is; para' .resolver .

. estes os: atacadísju,
. de .ge�n,rOs de ,'si" ,t.:, p�rte:, I�Q,�'cr·1I31\l(·nt�')s sã? CO,l�Scg"jdas il,e u� melo, 'q�'.. •. " -, .," primeira

. necessidade," tudos p·r��.�tan� �)l!lnis;os cbniérci'an-: .',·no contribuirá para u' eleva'i,ãu'pro'blt'-m:as de grande impórtiin ,.. J

t�;;;:,.·"pi.�,·'ra'.t:.."'.i;'.al' J�O ruax im.i a do ClistO de vida, de môdo q,tePORTANTE. Também procuraeá .(levem fu�nec!lr ao v.are:iista,'.. 't'C" .. ,
,

.. eia,' deve �xistir o ídeallsmo, pro .

t' d d derí mo t T e tradas muito.lÍJ1Ia aprOximação' com a Am'éri .Mesmo. na �p,o�a _atual de, g·a- sonegacâe d,· il1"ll"S 0" » vcn as po cria ses
cura.r ·os dcfit'os de !(m�admini,! . .

,nancjas, torna�_se n_ecessai'ioo que, . e consignações, COI�i istQ apenas
'as au.torida_d.�s"cOllwet.!lnte" �e- ,.j,. d�:'i .�..

Ena 'garan·tia, mas não

.'
·-do \p�n·�o, oque nõ. prect"amo8, ri

uma reeducação. dos eomércíanre .,

A .Espanha também tera a

tran8for�a�ãu·. puiític�, ou', DE

VIDO Il. ENFERMIDAD�, ;\)\l.
MORTE DÊ 'UMA PESSO.� iM:

ca o .Norte e .o tema da monar-
,

'. tr.8�iio; ,diminuir' despezas desnesI)ula, estará num 'ponzo-. 'I!en,fral _ •

em 196.i; \ �."
.. cessÍíria., :que existem em abun

dâncla ta:ri.bé.m raqlli no nosso

Qtlerldu Brast].' A Organização
d�veJ'ã "m ,todá. <'a �,rte, seja na

IndWitria. :'Comércio uu. nO �o,'er

no, p�h s(� ,Iai todus irãO a fa

lê.ncia e. ° que mais espera Um

!lu,'u P8ssíqco, do que uma' lIoa

.adm.ini,<tra<;ão estabelecida de'

p.eçeB, (Ji}e' COill 11m pouc,o (lI.'

'V()ntlld�, pode ser resOI,rido '11-

tisfaforia'ml·nte.� Ilres"iR .... , "II"

o. governO ponha, u� freio bem

se!,:uru,' �na currida d.a ..alta em

geral, '� (!quc, COm um pouco ape

nas. , ,de ·bó)á vontade, pod� ser

"'r(\lores aui .n� Brasil, com

uma amu�tiqzação murav.lho-e •
.jam elas esf,adu3es "OU munjci.,

.

{Iara con.trolassem rigorosamente
t.l� ll",,('O� de {�'ompra .� "enita dos

varejistas,. poi,'
.

a alteração' dos.
JI\,SllHlS, 1"A6 TEM LIMITES,
éompram 'tatvez hoje 11m artigo
pOr trS3'OO,OO ,para 'vende-t"

'e Inuúsf r lues , bem assim dO Une

rario, para. que todos 1)(\·':'>'"" .

.

viver satisfatõriamente.
,O aumento de, imjlO.tos, tam.;.,.

bem 'Ião' spuddá. r.!sQ;her (ltil

graveS p"fobLema s ,. nàs estra·hts

Apei�r, que "'0m estes m.eU�
('alc,,'os deste ano, saí um, tanto.

fc..ra do rámu, m�s nen:� pUr isto
deiXara d,e st�r int('re�$antes c eS-

.

jlnu, uue estas .ml!lh".s sugestões
I.USSil'111 c(.�ntl'jhllir para um Bra_

iI Ihlllhor •

O planeta 'P1�tão, trará entre

'o'utras paízes, ÁCONTEClMEN
'l'OS ÉST�ANHOS, também pa

ra o nosso' Qucirdo Brasil, .en·dO
a épOCá ba!;tante crítica: 23 de

Mllio até 1M' de Dezembro:.Epo
eas críticas $ãu c'm MarçQj:. Agos
t'l, JulhO, Set,embro.e pr;.ncipal
m"\l te em D�zel1lbro do currenü

, 1,/

.por diante.

É prenso 'vh'cr e ot!}>.al' Vl\'cr,
."e', cS I;ar dentro deanO.

. .1\

PREV!DENCIA
·seus ·limites..

Em oúÚ� ocasJau ja mcn(!�
.. .

onei, qUe' a fabric�ção de diver_
'.

s� produtos dei7crá' Ser Ina�s ():I

mene:s standartizada,. isto é,ujc_
tos de' usO.pessoal. de u.'U càs,ei
ru. artigó.s de fl>rrâgens, fazenda,
etc. de mudo, que C;om isto, O'
�;, !)ric;"llr('�� 'tbdem, eéonornizclr
'na aquisiç�u 4e matéria' prima .,'0 De�artamento de Bene.
c· em tudO ° éaso a fabricação.' .fícios do. IAPC, atravez da
também 'pOde ser mais raciuna-

.,

Circular n.· 281, de 23 de de
IIzada. zembro

.

de 1963,' tend� em

Tambem o com'érêiu não nece-:- vista o parecer da Procura

-,sita de' um gran(,e .capiLal, pois doria .Geral do processo n.

36:783/63,. deten'ninoli que é
licita a cóncessão do auxílio

doençà� aos segtir!ldos aciden
tactos' no t�a�alho dur�nte o

período em' que os mesmos

estejam recebendo diárias
de vidas pelas companhias
seguradoras.

.

anteriores à Lei OrgâniC;1l da
Previdência Social..
Recomendou .expressamen·

te cÍ;.le essa ori�ntaçãq �b,
mente deve ser aplicáda' �os

.

casos em que os 5 (cinco)
anos 'de gôzo de aposentado
ria por invalidez se tenh'tm
completado antes dá vigên
cÚ\ da LQPS.
O ÇD do D. N. P. S. escla

receu, ainda, que os casos

em que áquêle t�rmo dos 5

(cinco) anos ocorreu após
a vigência d:'t Lei Orgânica
da Previdência Soda!, devem
ser tratados pelo artigo 29,
e seus parágrafOS.

T-alnbém o. planeta ·U ran,o, pa
ra :·entre outros países, . os' seu ..

.4

para O �o�suacunt�cimentos,
Querido Hr�sil. cunsiguhto

.

facilmente,

A éstabdlt1adc monetária, tam
bém .aqui· no Brasil, é possiveÍ

. constgu'm ..

'

é, apenaS. necessriQ e Acidentes.0 eclipse :parcial .
do Sol no

di� 4' de Uezembru ,iiI' l\l6tl; tam
bém trará suas 'influências, sO

.

'. �'
bre a AMérica do Sul, �asil, .,

t:i lU J L ! :'; li i: ,

Cum r,vuluçóes, falências, "xplo . C � �., "i"
, .

'

1. j,
ÇÕ.,s, rev(l.ltas em penetenC1arias;.
e a murte de um fiilancls.La (lU

......Y,.:•.----
t' '. I .,

h.,llnlá'r o em' ,qualquer 'parte ·
..do ; ..... , .'�

AUxílio.Doença
no Trabalho'

\-:1
l
I

�:: ,

mundO.
tXrand{,.� p"rigo� para a aviação

dl'sas[ra.< .

com n,a,"cfl, interp'anc
tárias. &ia. Catannenst ue

'CIMENrd PORTLDNP
Assembléia· Geral

u
...

·

d a�'r '1- a'
',.

o Cons�lho Diretor do De· •.

r· ln'
"

partamento Naciomtl da O Instituto dos. Comerciá-.

•

Preyidêl1ci,a ·Social, conside- rios, procurando dirimir dú.

tos., devido tamb'ém as despel.a$
'd t t ri, Pe'l'o' .:presente ficam convocados os Srs. rando' a jux:isprudência fir· VI as quan o a C;"lr.ac �.' za·coio apmam('nto.,.

fiada _pelos Tribunàis Supe. ção do trab·alhador. como·. a·Algumas prediçõ('s par.a suà Ex acionistas,. para a a.ssem�léia geral. ordinú- riores, QO sentido de que, vulso ou autônomo, formu-y...' (·(·I�ncia Senhor presid('nte da .

I'
'.

t·, L
.

O 1 ult ao D N P Sria d�sta Companhia, a se rea izat �i.n sua Se" n0 regime an enol' a e1 1'- ou cons a ..••

J{epí,blca:
.... gâilic!l; d,;l kJeyjdênoi.a Social, que ª§sim �e m,anife�tou;

�� �.
.

.l;.J '.0 04. '" 'lI '� �!, � ) i'\8le �� t:m. SalseIra., ',.nesta < .Bulada, .·.·t.8ih 9 ;���osent�ria:t po.I.L imTali- 7 Qmsider�do �r, ' ..... �..

o 'planeta ,'arte 'eda ft apro horás ao próximo diéir 29 de abril e que ter;i d�z, se tornava defin.itiv,a a- tinta a �tividi�de de' _De1>enhoxlmandu ao planeta Neptllrno,
"

"

. .

p�s. 5 :mos cOl.secutIvoS de' Decorativo de Intenores .ou
no meSmO signo, qUi- é ai? mcs-' ,-por fnn: duração e, considerando ain. qualquer outra arte visual
mo. tempo a Casa govel'nam,ntal' , a)

.

_.
,_.

. delibera,r sôbre o' relatório cia, (Hre- d�' q�e; f!xada �ssa j��iSp��. com a das indústrias pu o-
de Brasília. Quet'

..
di�,r: 4lúcrer

'.

.

d..··_ d/" '. d 1 çtel1Cla nao maiS se .]USttfI· ficinas que confeccio!l�m' os
SEM POU.ER de "xecu�ã�. dec�p . torJa,. balanço, emonstraçao· a ,COht:l e, u- :çalll ú� recursos à instância materiais usados n'1, decora.

. �ii ..s acuntecimento.'., crln\�nals cros e perdas e. parecer do Conselh? Fiscal" ministerial,' das. decisões do ção, 'OU na concreteza,ção, de
',!,·sag ..adá"eis; ('uidadn �.�n't en

,:relativos a.o exercf,cio findo, él 31 d.e d(;zembro ConseJho Superior da Previ- trabalho idealizado;
fi>rlllidades. (Js pianos, nãq -podo. .' , denci!,::' Social que determi- Considerando que os tra·
rão ser e,,�cut�du.', devjd�llvfat

. de 1963 e bem assim,
.

sôbre a distÍ-ibuição nara:t;l1 o. restabelecimento de balhadores autônomos,., de
til de "rssoas de Absol"ta cOn d' 1 aposentadorias por invalidez atividades não compreendi-

. OS ucros:
, ·cance.la,.,da,s antes da men,cio· nas no regime de outro' Ins,fi:lll<;a, pois �xist.rm . entre, aS. \

Ih F 1 f
.

'4b) _ eleicão do C.onse'.o iscai f; ixa- nada Lei, RESOLVEU reco· títuto, serão inscritos nopess'oas ma:s ligadas à �ua eXc-
_

. .

I ça-o do's seus vencI·mentos·,. e
.

mendar' aos Institutos de A-· 1. A. P. C.;lêneia, pessOas que' se pcTh tam
pOr de traz de' lima masêara r�s . "'�"'mt"n(lri.'l. e Pensões· que, Considerando' que a profisc} _. eleição da Diretoria para a ges- !mio cCónformados com aque- são de Desenhista do Dese-so!uçõe""que não produ#rã oos

t- d" 'I 6 1964 '"lI' 5 1965 ben·1. com\O;;t 1", jUrIsprudência em face �ho 'Decorativo de Interior-efeitos """srjados, d'evldo'�' fálta ao' .' e • - - a ,) -

... .' "

c ..

. 'de suas, legislações .especifi-. res' não está compreendidad, planos certos.' for exemplO fixaçao dqs seu,s: ]:lOnqrários�. cas, vinham procedendO de,�. em. nenhum Instituto;; �H ent'ampações, pe.'tlPOrpn_al;õ�s· ,;:.�: ... ·,I',t·· . , :2"4 d' . 'd' 1964. maneira diferente, se àbste" Considerando que não és-etc. pol", siiu pianos,., que 'nIlO ' . • . L . aJal .. .e: março e .

nham, doravantEf de 'recor· tá a:bsolutamente provadopode�ão, p'r�dllzi'r Os rf,·llo:.. d�se .'

rer p'ara a. instância i:ninis., que o requerente seja traba-• jados e nem tão. pOuco., rle.sOlvcl PELA'DIRETORIA: teria!, das decisões do'CSFS, lhador autônomo, avulso ou.oS grandes pr()ble".'as.. que' afli- 'que asseguÍ'em a aposenta- mesmo que trablllhe; RE-Idro Antônio Prado .�'em Q ".08.<0. QUerido Brasil. '.,.
doríâ defihitiva, por invali- SOLVE declarar que o tra-�s encampaçõ�s sõmente são Diretor G'erente dez superior a, (cinco) anos balhador autônomo em de-

rcitas em Pllizú totalltár'iôs, co

'R�publicadó _p.or ter s,aidQ' com incor- consel;:utivQs,' desde que can· senho decorativo de interio-
mo trmu .. Os exeinplo)! de C"ba. celada :coni "base nos texto's rets é segurado do I.,A.P:C., "'-

t

, Também r{' �clipse total' dI!-

Lua em 19 �." lJezembl"o do. 1964

"ish'el entre oUtrç;S pah.,,!!, tam

hém a<;.ui no Brasil, as 2 horas

da madrogada. Apos'entadoria Definida Desenhista de, Desenho' deco·
rativo de Interiores'

rem"!! tlpidemiú, desastres., ",e
I
bates e tumuitos' �os Parlam"n

reções.

NOS TEMOS
I .

.

v �

A:PE(A Ht

!.
M

.

CAMINHA0' INTERNÁTIONAL
tão brasileiro
quanto. Brosí1ia!

)

..

de que" vote:precisa !
'.',

Na:'quçÍlidgde,'de revendedore� 'o'uto-:
riz�doi> pod�mos resolver seu pro
blema sem

7
demora. Em n:osso estoque

locê' encontrará - .com cerreza. - a

peça ou o acessório que procura, a

preço de tobela, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pela mar

ca IH. E, no caso de qualquer con

sulta sôbr� o' seu. International,
.

tere

mos ,o mdximo prazer em atendê-Ic.

,. "�c o.
Representante 101 nesta' cidade

•

G. !'.fOCA8
CI)MEif.CIO II)

REl'I�ESENTAÇ()1!:S
F'UV:1O Al)1f(;(;] 72l

ESTREITO
.

Um tel'çô .' vistll:
,�� ..:\(_.:�i-';.-';" ; 'y.-i- ',�t.!', :;
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Esta visão pessimista' dó

comportamento �11 economia
'nacional .apresenta-se algo
melhorada se excluírem do

computo as rortes. oscila

ções a que tem estado sujei
ta a pródtiçao caíeeíra, �sti
mada em· tôrnó de 25% in-

I
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ciiGhil

� �:�q!elo�': cotólo9os
cor·tazes e carimbos

'
.. impre�los em Clerol"
'--�',' • r:. � ''pàpeloriaf

.\

..... _\ .",f/r •
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" PA-mI··
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(mão mais moço.. O a'ssassltur4'tl

giu e ainda não foi localizado Datilógrafa -.Precisa-se
de firma'

mais que nenhvm oll'trO gover

n;wfte para colocar Butã a pa�
Para trabalhar em escritórioO rei de, Butã encontra-se pre_

sentemente na Europa, submeti
do a um tratamento maiores de

)

comercial, precisa-se de uma moça, que pos
sua instrução secundária, que tenha bôa prá
tica de datilografia. Interessada 'apresen
tar-se na Casa Regina, 1. andar, das 8 às 11
horas, " ''''1

Inútil apresentar-se 'sem os requisitos
acima. ...� ��' �

Buta.é um reino independente
mas por um tratado concordOu

'víde a 'Ilm enfermidade do co-
, .'

.

,p em.rser orientado pela Indla em

r \

ção.: •

. De' cORforinidades com as in

formações dísponívet, nesta Ca_

pital do vizinhO principado de

Sikk1m, o fato ocorreu depois de

ter ;Dorji destituido o funcioná

rio indiano para Slkkim e'Butà
Av!:a� Sihgh, em Samehl, Uma ci

dade butanesa pró:lima a fronté
ra entre ·0 llutã e Bengala OCi'_

,�"dent�. A es;ôsà de ,Dorji, \(llh9
-

:: de tIm general tibetano que aCI!

rbavà,tde regreSsar lIe Çalcutá, fe
, .'

..

ra reuRI-�e �om êle, em Samehí-

Dorji e sUa espôsa seguiram cn..

tão' para PhuritshoZlng,' onde 0-

.

l
\

SlIas relações' exte�iores. Figurou
em anos rtcentes, na. cOrrespon

dência cruada e'ntre a Indíza

o govêrlto comunista chinês. O

mapas chinegs comunistas mos

traamv consideráveis porçôes de

Butã eomo se fOssem territóric
,tlbetan� e o govêrno de NOVII

Para o trallsporte de suascerqas e 'encomendas
,
de Belo Horizonte,'Rio de Jeneiro. São, Pàulo� Curi
t�ba, Pôrto Alegre, Pelotas e Rio Grande.

r ': correú o cr.mé, '"

"" BUJá' fica entré as selvas 'dp
, .

"

Jndia., e OS picOS tib�tanos.: D,'

mesma forma que sere vizinho

.neldeata], Sikkim, serVe d� �mrer�,
lha entre os chineses eomunta-«

tas' �"os Indíanos, Sua capital
.

'ptlnaca. A m�or ·parte. de .

srel'

população 'viv.e nos vales ecnrtalF

entre f1•000 ti 3.000 �.,.ros d.'..�ti

Expresso Florianópolis
...

'I !

"

MATRll..i;;, Rua Frandsco Tóle·Àtino.3Z,
..

'
:

Telefones 2534 .2�35' �

:

'
.

;.:' ---:
r

Fl�rj�rr6pons., ,����'", : .. ,

n

E agora mais ,1!U11 lançamento (ta sua empresa:
'" ,... "" • "I(;

r

MA DO EXP. :FLORI1\:NOPOUS;
Dà�,a sábado' lteiâ R.ád10,"@,�afujáAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aqui estão õs' resultados dó.'

jogos disputados d�mi'lgo a .Uh

de; em sequência' ao Campeona

to P'!"lista da prim,.:ra DiyLãe'

Em Sorocaba - Entrada 2 x A

mérica O

Em Santos _ poriu"ué's� SlInti

ta 2 x C(l;rintians de Preso pyU

dente O

Em Batat"is _ Balatais 3:

Ponte Preta 2

Em Taubaté - Taubaté.4 x Vott
porangueRSe 3

x X x

o TornriQ. Rio - 85'·Pô .. lo 'e

.,
ve sej!:uiwento com apt'n,,& �Ol
jogos que fO"am .rl"5dobT�do

nO estádio de Pacaembú.
No sábado o Vasco da Gamr

após estar perdende pai' 2 x '\
para o 'palmeiras reagiu e che

.OU ao tr'unf@ surpresndent"
pDr 3 X 2.

�lIpãzinho e Servílio' para o Pai

meiras e Célio 2 e Zezinho par.

.os vascaínos. Domingo o Santof

dDbrou ao Bangú, pOr 2 x 1, corr

gels de Coutinho para (I) S2nto�

e Parada de penalti para OS bar

guenses.

''ft 'Ir IX

o campeonate italiano nã,

sua rodadrapresentou nesta

qualquer resultado s"rpreendenÚ

. , •

I I

,
"

tb I'\NO!) Df:. L.ABUll\ CÚN��"'N rI:. tM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

De conformidade com a tabela do Cam-

���a!�!:r�a�i��;::!:�d�:p�:':�: Ac s<)Q"le �da 110' ·j·V'(a�1 em l·taJ·a�1:'1;:ier����:�:�;���:�t�!� !!ã�:'::��: A ' <

<

< .'J < •• U A <

<

<'

<

«

•

-,

para esta C'J��i{·al. Avaí "versus" Ferroviário, Tivemos ocasiãO de conversar pio ao fim, mot.ivaro pelo. nervo Atlétio' OperáTio; e .o segunda'. dições fis;cas -para atuar e Oscar·
.

nada pôde, fazer .0 onZe avaianc pois sofreu_"'o jovem craek des-

na tarde de domingo, e Figueirense "versus" com 'elementos ligados ao Avai sismo qué se. .apcd -rou da def� POr não fel' eonseguído IlcenÇ3 'e�tá '�t,spenso" o �ue fOrçou f' ant" a fcrtjssima, retaguarda locamento da clavícula, sendo lo'

Minerasil, ra noite de 4a. feira. da próxima .�.P:::r���od:;í:::éS ::nt�:�::' ::n�i�':n::Ju:i:ho::; aseli:�:hu: .:: c:::::::;':: :!:; p:::t�h;:�: ::��r�a:a:::rz; d:a::::��:; ��r�o:ti::"ea�::ê, r;:�:ç:::d:G:O ::nd:Gs:ci!�liZado, (stando pas-

l�'
semana. quando também jogarão Metropol e qennuo o nosso campeão sofre» frente que atuou d�sfalcad dQS viço, para se .ausentar da 'Capital num ,thoq"e COm J. ,_Bat�sta e St. Cr.xias• O moral da·. equipe todavi�

Postal T€le�l(?fico, tendo por local o campo
sua primeira 'derrota; goleado concursos maiores- g')!eador'es 'de O AvaI tentou acertar 'com' bstitlLído:,pol' Sal1lm., não se atialol/ e já domingo pró
que foi pelo- conjunto dI) .Bar- Time; Morelli' e .Cavaltazzj, Q' Vadinho_ a, r�novação .do Seu Con", COm' Uma }linha' de':frente fDI' Segundo .. nos, Inforuaram, t > xírno o c�mpeão espera reab.Iítar

do tricampeão catarinense, em Criciúma. roso pcl9 ';"core" de 4 x O.
.

prím-Iro c�mtu'1did(, eomo Se �('l trato, na conseguindo e, por '0" ,·mã:dlll' P\OI' . Renê' (lSalum).� ,ND .

contu.sãe de Demarta é grave se contIa O Frrrovi{,ri".

Dois invictos estarão em aC20 frente a
o quadro átU�u mal dõ princ; be, por or;asião do natch COm c tre lado; Bentinho está sem co!,'" ronha,·,G'iI.on e De�aria (I�enê)

!:�:��·e�e:��;�.:r:.��:���::= ��:
.. �I���l�Jng·'o�S' d �.. < ��n_�rl"O'J f; ('·u··11i n:u M'

.

a-·r' !Je'a'""o"a-ao1;:l(JndoC0ll"o:rClél.rlO;oqu;:llse deslocará fIíf '. {J 1\ii!U iJ( a' . II' U
até ItP'jôí �;:lra dar "'(rrnb�te o Mn:r�í1io Dias 'Rio, 6 (V.A) ATENDENDO marcado para ont-m, em Ge �ando sem efeito tudo o que' fê go ficO" "m data marcada pàrr

qllP VPrTI dp cPl' b=+ido surpreendentemente ponderáçõeg do comandante d:: nenil S.ycril,no, pr c aeôrdo »n ra cDmbinadO e recusando-se :
•

a aua nova reallsação, pois os

pelo P0�;f!=l,l 'fpl. f'P',ráfico. tropa mineiira aquartelada nc tre o chefe da de' egação corin jogar fora do Maracanã. E o jí' deis clubes não chcgau'ín a ih..

Maracanã, o prúidente Antônio tiana, que é o pró� rio vice-pr( I acôrdo,
F fin '" ll'Ylpntp, prn Criciúma, [ogarão do Passo 'resolveu suspender sidente do clube, e, o presi�ent

Atlético Operário e Barroso. rodada de sábado e domingo d( botafogu-nse, . Sr. Nei Cldad('
tOrneio' Rio-São Paulo, no, ma' Palmeiro. O técnico PaulD Ama

.

or ,estádio do mundo O �ôge Fl; ral já se manifesta:a de acôrdl'

rncngo e Portug"êsa de Despo!' e programara até ·,m treino ii.

tos foi prontamente reSolvido pc conjunte para sába ':0 à tarde ne

los dois clubes com o adiamen gramado botafogue,se. quandO te-americano Dallas Long bateu apareceu .ganhandD a p�ova de
to para o dia, 29quarta fel Ch«)g'ou .o prsidente 1.0 clube �a'u 'b d L A I

'

.

l'd d 2 16.. sa a o em os nge es, o recor Slla especta I.a e com , m.

ra
.. Quanto .. aO jôgo Bótafo- lista, Sr. Vadiq H -lu e desauto de mundial dD arremêsso dO pê

go t CorinÜzns; chegou. sCr rozou o scú vise-presidente, tor SQ, cOm um lançamentD de 20,10

Para a Ford britânica as prirneiras
colocações no "Safari Africano'�

LONDRES (BNS), - O automó-continuando os primeiros posto
.

vel 'britânico "Consul "Certina"inaltt"ráveis. Nos jogos de ma:Ol

expressão tivemos' Inter. 4 x M�
da }<'orll, que ganhou há dias

- ·"Safari Africano" em Uma (Úf
siIla (t e Miian 2 x Juvontus 1.

tância de· mais de 5 mil q1lilôme

Um pOrta-voz � companhia
britânica declar(tu que O aUte
móvel "era o tipo deal para te
dos os países onde existem COn

d:çiies de .aSpereza .em suaS rode

x X x

Amistosam'ente, jogaram em

pôrto Alegre os conjuntos do Ir

ternac:i0nal e' dD Rio (',...ranff�
•

Triunfo do Inter pela contageuj'
de 4 x 2 Enquanto iSSD em Curi

tlba '. � Ferreviário conqu 'stava

<i título de 63, categOria de as

pirl:ntes, ao �encer o Coritihp

por 3 x 1.

x X li:

Vencendo aO Cuf pela conta.
gem de 2 X 1, O' elenco' do Ben

fica, conquistou pDr antecipaçãe
o título de campeão de portuga-
na tarde de ontem.
A torcida do Bénfica festejo,

o feito com ruidosa manifesta

ção.

-Fluminense fuscbo-I Clube - Prainha
Convocação,

,

.

De ordem do sr. Presidente, v:alho-me
do presente para vir a presença 'de V.S. a

fini de que se torne público, o seg�int�:
EtnTAL DE CONVOCAÇAO

De ordem do sr. Presidente, e baseado

no artigo 440' alínea "A':, convoci os srs.

associados desta sociedade, para. se reunirem

em assembléia Geral que será realizada no

próximo domingo,. dia 12 as 9 horas com

um terço do quadro social, ou trinta minutos

ápós com aua}qu�r número.
ASSUNTO: Eleiçã.o da nova diretoria

que regerá os destinos desta sociedade no

periodo 64/65.
'

NOTA: Q. registro de chapas para con

correrem ao pleito, deverão serem feitos n�

secretaria da sociedade com setenta e duas
horas d� antecedência.

.

Sendo só o que se me oferece para o

momento, es!,>erando merecer .a habitual a
tenção de V.S., antecipo os, meus

.

sinceros

agradecimentos.
.

Cordiais Sauda�ões
Luiz ,Carlos Alves

S.�c�etátiQ�� _

tros, foi Um modêlo "standard'

prOduzidO para l"eg;ões ásperas

segull�o ariun..ciaram em LOnclrer

vias"
"

,No artigo II parágrafo 2° diz textual
'�ente: O atÍéta profissional. cedido, terá di-,

reito a 15lfo o preço da indenizaçãoou "pas
.3e" devidos e pagos pela associação desp.0rti.,
va cedente. O artigo III, diz o seguinte: O pra
zo davigência'do contrato de atléta profissio-

UNIA Chácara na Agronômica nal não poderá ser inferior a três mêses e nem

UM Terreno na Ponta do Leal super:ior a dois anos, devendo constar do res-

UM Terreno no Bairro de Fátima �'pectivó" instrumento, sem prejuizo das cláu-

Informações pelo t�lefone 31-!=>1 com; :sulas':Qu� venham a' ser estabeleCidas pelo
Dr Moorris i�' '��� . �'C.N.Í).�. e 'da de interêsse das partes, que não·

'contravenham dispositivos )egais, à obrigá
,·loriedade de ass\istê�cia médico-hcspitalar

, a'o' ';�tl�ta; , por· parte d� associação desportiva
empregadora, em caso· de acidente resulüm
te da

.

prestação dos seus serviços profissio
nais, além do seu direito a ausentar-se do

trabalho para prestação de provas e exames
� /' -

.

quando estudante.

Três novos recordes mundiais baíi-
/

dos pelos norte-americanos
NOVA YORK, 6 (UPl) - O no, altura em 1956, em Melbu ne; r .

metros, melhorando sua própria
marca a,nterior de 20,07 m.

por outro lado, ,Henry Carr

bateu .também .ábado, .0$ UeDr

des, mundiais dos ,200 metros
da. 220 jardaS rasas CBm 20B1

(Com ourva) em Temple, Ariz<'

na. Os recordes anteriores eram

de Carr com 20s3.

, ,

utoss 'm, na mesma compdiçãe
em :remPle, Charles Dum:\s

campeão c1ímpic,o :te. salto ell!

() ÍnDd�lo "alão",. capaz de

desenvolver uma veloc ãáde de

144- quilômdros horários, texr
umll sUSpensãO altamente -resis_
tente e uma prancha de. meta'
sob u cárter e sob a c�ix� ",

mUdall�às especialmente colo'i�

lia para 'prDtegê�los das pedras

A Ford enviOu seis automóvel I � ·_

para a ?ificil ,pro' a nO Confl- V E N D E '( Enente AfriC'ano e 'lCUpOu .os s,
J

guintes pOstos na cla�sificaçã
. C

final: ,primeiro, tt cceiro, déci- -.-
.

mo e décimo_quinte, além de oh
ter o. premio / PO� cqU\le. DDf
94 automóveis, qUe iniciaram
�"rrida, somente 21 chegaram
ao ponto firial.·

Mine'racão Sulbrasileira SIA Ainda com respeito a' regulamenta.ção
, do decreto do jogador Ptofissional de fute-

Assembléia, Geral Ordinária.. boI, destacamos o Artigo VI: O período com-

Pelo presente ficam convocados os Srs. preendido . entre 18 de dezembrO' e 7 de ja-
o Campeonato da la. Zona que hoje também seja completa -

terá sUa quarta' rodada compl, da a rodada antelior cpm jôge acionistas, para a assembléIa geral.. ordiná- neiro, inclusive, será considerado -de recurs-'

tada hoje, quandO Gltatá e Co- Metropol x Urussanga, qu� de! ' rià destá Sociedade, a se· realizar em sua se- 'so obrigátório para todos os atletas profissio-
merciárir jogarão no reduto, de XOll de ser efetuadO .devldo·:2

. '. , 'd d' 10 :hais de futebol vinculados às associações' es-primeiro, em G'uatá. É prováve' crise política miH.ar do país. de SOCIal, em Séllselro, nesta CI a e, as
.

horas do. próximo' dia 29 de abril e que terá portivas sediadas no País, sendo vedado,..
�

por fim: .

'no seu decurso, a realização de treinos, e dis-

Classificação e próxfmos I jÔiJos do a) _ deliberar sôbre o relatório dá di- puta,de partidas. esportivas e quaisquer ou-

.Rio- São Paulo retoriá e balanço, demonstração da. conta de, iras ativiadeds equivalentes, inclusive �m.;.

Com OS jogos de sábado li! d(' Sábàde _' Fl;amengq "Eot� .lucros e perdas e·parecer do' Conselho. Fis- . barque de pe1egaçõs para,o exterior.

mingo, ambos no Pacaembú, fG'rO, no Maracanã, e!Palmeirar cal. reJativoR �o exercício findo a,31 de de- Parágrafo' único: Somente com autori-
Torneie Rio - São Paulo pro."( x W.ll:.10s, Pacaembú. ,

zembro de 1963:
,.

-'i'\ zaçãó. do C.N.D., em decisão tomada pela
guÍl' e agora a classificação -é DOmingo - Vasco i São Pau ..

Seguinte: io,. no Rio e portu�'uêsa x FI". b - 'eleição do Conselho, Fiscal e fixa- maioria absolut� de seusmembros, será per-
10. lugar - Sântos, Flamengo minense, em SãD Paulo

. ção dO$ seus vencimentos; e mitida a realização de competições no perío-
BDtafogo, o P.P.

2.0. _ Palmeiras, 2
. c) - eleição da .DiretorÍa para a gestão.'

-

do d� recesso.

de ld�-1964 a 31-5":',1965 e bem como a fixa":! ,.... ,,_-,--x·Xx,,"�,_.._,.'''''J�__,,,_,,,,
.. d h'

.

� ..__,. çq CWW=UOPUC4\
çao Of:! seus onorarlOS. '

Itajaí, 24 :'de março de 1964. No Artigo IX - O C.N.D. resolveu de-
terrn.inar o· dia 21 de dezembro, como o Dia
·no ,;Futebol. �stes os principais artigos e pa
rá�rafos Que' resolvemos inserir nà nossa co..".

.'

Iuna de h�je par:p_ conhecl��hto dos at!eta§::g'!�
1 b .

.

'. ' . . "
, .... 'i',i:·•. ·,

C ti· es.

Be�s fabricantes.

if

CARTAZES da PUBliCIDADE
.-......-

EM ÔNIBUS

.
'.

_...... ....__ 1 MCI�IY 8019f;1
Por ocasião do primeiro Congresso de

Presidentes _-de Conselhos Régiori"ais de Des

portos realizado solenimente em Brasília, com
a inau�ração da sede do Conselho Nacional.

de Desportos, o então' Presidente da Repúb1i�
ca, Jango Goú.lart assinou o decretO' do profis
sional de

.

futebol. Entre os artigos e parâ�
'grafos principais destacamos os seguintes:
..........

�.-._--::.XXx:---- t.l

A s,ituação do Campeonato da
. la. Zona

A situação dO Campeonato ,l.

la. ZOna, após realizado os Cc

contros de 4omingo; é a Segu:r
te, i)ur pDntDs perdidos:
lo. 11Jgar - HercÍ<io Luz, com (

�o. lugar _ Co,merciário e UrUf

sa�ga, 2

30. lugar _ Metropel,

BarrD.o, 3<

40. lugar - Avaí, Ferroviário

Atlético Operário e Postal T�I€
gráfico, 4

50. lugar _ Marcílio Dias, 5

60. lugar _ Figueirense, Im�itu
ba e Minerasi1, 6

.

Rua
.

F�rnando Macblld.o, 6·
l°. andar

Fone 2413�< publkicklde
,.' .

Florianópolis, S. C.
•

•

---xXx---Guatá

Guafá e Comerciário compl'etarão
hoje a 4a. rodada

30. - Pj)rtuguêsa, Corintians
Bangú, 4

40. - :VascD e FluminenSe, 5

50. _ São ,Paulo, 6

. PROX�. RODADA

Boje- • Poriuguêsa X Bangü, em
São PaulD

,

( Idro Antônio Prado
Diretor Téc;nico

.

\ Republicado por ter saido co� incorre-
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Dia 1'8 de Abril no Teatro Alvaro de Carvalho sob a ,Direção de Geny Borges "A CASA DO, BODE"

ia 11 Próximo no Clube Recreativo 6 de Janeiro na Primeira Grande Promoção Qêste Ano Quando Carlos MuUerDurante um Pasme de "NYLON" Elegerá
,

' �""', a'cEmbaix_atriz, do Turismo ConfineÍltal" cem ,IníciO' às 13 ,horas. Mesas e .convites na' Secretaria, do Chíbe" "

,

.

J . __...._;..____.. __- _

,CASA �:VENDE-SE ,Iflsfilufo,-de Pie�!idência-a'Assistência,' ---,".....___l-----..;...__-

" dos servidores dO. Estado )
'

..

., : f
•

J.
•

_) .'
•

t �J :

Com'issão de Concoirêncmt
Iécnica de, .Engenharlp·:" �,.;�:"
CONCORRÊNCIA' > POBDeli '('

"

,,"
.

.
... r.:íW\,.

..

"': -.

-,-[i,;.' ,-'
EDITAL N° 8/64

Vende-se uma casa com as seguintes I,

ependêcias: salas de' jantar e visita conju-
adas, 2 quartos, copa, cozinha, banheiro e

ependência de empregada cita, à Praça Ge

nlio Vargas. Tratar com o senhor Paulo' Gil
'lves pelo telefone 3�54 no período da tar-

'. � (I ! .

Construtora Cafarinense' de, Estradas "

S. A. "'COeBA"
Ass'emb!éia Geral Ordinána
,

'la. Convocacão "

,

OBRAS DE �EFORMA E CONSERVAÇÃO
DO PRÉDIO DO IPASE, EM '

FLORIANÓPOLIS.

,

Convocamos aos snrs. Acionistas da
-.... '

CONSTRUTORA CATARINENSE DE ES-
TRADAS S. A. "COCESA", para a assem

bléia geral, ordinária, é.\ realizar-se no pró
ximo dia 18 de abril de 1964, às 14 horas"
na sede social,à rua' Luiz,Delfino nr. 3 ° ,

nesta cidade de Florianópolis, para delibe
rarem sôbre a. seguinte, '

ORDEM ,DO DIA

•

o

--'---- --,-----�

Escreveu

'ZANZIBAR 'LIMA

3. - Fix�cão dos honorários da Dire
toria para. o período de �1963 a' 1964.

'

4. - Eleição do' Consêlho ,Flscal para
o período de 1963 a ,1964 e fixação dos res

pectivos honorários.
5., - Assuntos de interesse social. ,

A,V i s O
--,- ��-�-�-'

Avisarrios aos snrs. Acionistas que se

acham à disposição, �m nossa sede, social /à
rua ,Luiz 'Delfino nr. 30, nesta cidqde de

,Fl��ianópolis, ,os' documentos, á: que �e ref(�
.

re o artigo 99, do Decreto Lei nr. 2627, de
,- 26 de setembro de 1940,

• Florianópolis, 31 de janeiro de 1964.
Dr, NEWTON,RAMOS
Diretor Presidente

10-4-54,

Dissémos desprovidos do

sentimento do amor ao pró-
ximo porque sabemos que
um umnandísta sincero e

leal e praticante é conhece
dor da Lei de Umbanda só em

se prontificar (Dentro dos
rituais da Lei de Umbanda. e
dentro do sentimento de a

mor ao próximo) a empres
tar �IJ ç«;!tpq" m.�terial para
ser usadO à práticà d,a carie
dade já é uma' graneie' pro
va de' amor ao próximo isto

porque quantas vezes um

leal, praticante da LEI DE

UMBANDA atende atravéz
suas GUIAS e Protetores.
uma pesso'1 a qual nunca'
teve a oportlmidade de co

nhecer falar estar enfim em

Vende-se uma d,' d-', _' R .', cor.tato cotidi�no com a
casa e ma eIra U3 mesma.

'

Tijucas, 164 Es4-reito. Tratar Madeireira aI Não será isto UJ'Yl\'), prov��,

lado com sr
-

Francisco M' ,k t
de amnr, ao ul'óximo"

-

' a} o.
Só é Macumbeiro o ho,

Feiticeiros são todos àque
le" ai"",,:] ccnnecedores pro
fundos 'do acultísmo e que
usam seus conhecimentos

I -
, Todô: o' homem tem em seus .protetores seus guias

O Presidente' I�a Comissão de Concor- nosso país a liberdade de para pratica do mal.

,�ências CCO-DCT da bi�isão T�ica de En- credo, ísto é liberdade de Somos chamados de Cu-

Relígíão mas nem por isso randeíros. justamente por

genharia do IPASE, criada pela Instruções deixam de ser atacados se não termos diploma se o ti

n? 140, de 23 de novembro de 1962, faz pú- não pertencerem à Religião' véssemos deixaríamos de

Católica pois esta é' como ser curandeiros para sermo

'blíco, para conhecimento, dos" interessados. dizem seus dirigentes a ,Re� o que?

que, rio dia 20' de abril 9-e 1964, às '15,00 ligião pregado por Nosso Se- Africanistas somos não

nhor Jesus Cristo; nos po·' resta dúvida' porém SÓ no

.horas, na sala n? 109 'do :'�difício' Sede do rém (Umbandístas que, so- que diz respeito aos Rituais

.Ipase em, Florianópolis', à Praça 'Pereira e mos) dizemos', e afirmamos
'

isto' é os' modos' pelo quais
que o' F'im é um e os méíos praticamos nossa Religião,Oliveira s/n", serão recebidas, propost�s pa- de chegar a este fiiu (Deus) Vejam bem vocês meus

ra execucão de obras de reforma, e, conser- são muitos, caros irmãos umbandístas e

,

-

d
-

.

d Edifi di t
. " A fonte de ensinamentos leigos que êsses argumentos

'vaçao ,O CIta. O 1 ICIO,; mé lan e e.mpret,- neste senÚdo dentro da UM. são muito fracos, para que

tada global, conforme Edital de Concorrên- BAl'ID4 'é inesgotável. por meio deles deixamos de
. 1. - Estudos.: discussão e deliberação ,da Pública CCO-DCT n? 7/64, 'publicado Nós Umbandístas somos praticar ou melhor deixemos

s6br'e as contas e, atos da Diretoria, relativos' . .atacados atravéz escánios de lado nossa Religião.
rio Orgão Oficial dêste' Estado no dia' 2 de ironias e somos também ta- E é por íssc que a UM-

ao exercício social encerrado em 31 de de-
'abril do ano em curso, a, fls 9; xados de Macumbeíros Fei-, BANDA no, Brasil ao invéz

'zembro de 1963. ticéíros, Curandeiros e Atrí- do que .êles querem está ca-

2 _ Estudos, discussão ,e deliberação
Rio de Janeiro, 4 de marco ,�e 1964. canistas pelos intelectuais e da vez mais se estendendo, e

y
• Co�issâó de eoncorrênci�� CCO.DCT) cientist�s 'desprovidos do se firmando nesta querida

sôbre o 'Relatório da Diretoria, Balance Ge- sentimento de amor ao pró- Terra de Santa Cruz que na-

I C t' d L &P 'd' .P
�

d ximo e também .por falta da mais, é do que a, no�sara, on as e, ueros rer as e arecer o
A LUIZ.ROBERTO ROCHA CORRÊA de conhecimentos, MÃE PATRIA, ,.

"Consêlho Fiscal, relativos ao �Balan�o,Geral' ,ss.
encerrado em 31 de dezembro 'de. 1963.

Presidente Substituto

NOTA:'
,

"A data para a entrega das, 'Propostas
contidas 'no referido Edital; 'nuhlicdc no

mencionado Diário Oficial, foi �lterada, pára
o dia 20 do'mesmo mês é' ano,

. '", - ,'" "
,

-
-

•• ;r:...
..._ #- --.- ,_te _ ....

t�_,,;.�;a:"." .. ,'." .. �.
�... -

..

Arau;medes' n"l1fas
Delegado ASe

10-4A'

CASA VENDE ..SE
'

Salas de
..
fólmica A�,

' �1fE(:N:'::��
,

Df [j�W

Pua' h.RtÂu I\, -,.lll". tI,"·�;Belissimos conjuntos com Bufet

,t�esa Elástica e 6 Cadeiras Ci�ntca de
crianta

.

Drs. AL v A>.\J JO

SE' Lh!� ;__. L� Y EaHi\

ANISiO LUDVV'IG
lHé'1icos do, huspital
inraJ Ül doru... Edith

,�!ma Rap:io::,
8t(:"nclem ..hària

mente a 'p2rtir
d�g. 1 � bs,

1111'''! I1hémr 2, esau�-
] ,

na com FE"I'nando
(' Machado

(lonsultório

Desde 10 pagamentos de Cr$ 26.000,00
��I "

��c\:J�?l i ./

,ou à vista Cr$ 220.000,00
'

• '., - "--�'I ,I _;'

,Mesa Elástica e 6 Cadeiras' "

, " '.

Desde 10 pagamentos de Cr$ 11.400,00
,

'

ou à vi�ta Cr$ 95.000,00
-

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

•

MOVEIS CIMO
___1 .. _. _,

Rua Jerôn.i;mo Coelho. 5 .. fone 3478

mem cartaz de tocar o ins,

trumento que tem o nome

de Macumb'1"

rrôqas �s provas serão realizadas em.
salas da Escola Industrial de Florianópolis,
sito à Av. Mauro Ramos n 154, nesta Cida
de.

III - Instruções Finais>,
a) - Os candidatos, em tôdas as provas,

deverão apresentar, obrigatõriamente, às
Bancas Examinadoras respectivas, docu
mento de identidade

b) - À prova em que o candidato dei-
Mesmo assim os' 0lh03 e

os ouvidos dêstes estão re. xar de comparecer, será atribuido nota zero
chados,' porque a Umbanda (.0), ficando im,pedido de realizar as demais
continua sendo escarnecída,
aoedreíada e humilhada, não provas; ','

lhe tendo sido permitido até Secretaria da Faculdade de Medicina
hoje o, direito 'de nivelar-se '

,

da Universidade de Santa Catarina, em Floàs outras Relig,iões que se,

julgam exclusivas ' propríe- , �i(:Ulón{lnS, aos 3 dias do mês de abril do ano
,tár�ªª, dp ,A�l'l�-,� �Sl!11,,, ..J Al.'? ,1

A Umband:J talvez, pensa- ae 1.JU;'±�'-
mos nós não tenha sido de

um modo ge"'al aceita por
ser a religião dos humildes

e d3sprotegidos, Mas de u

ma coisa temos certeza ela

será no futuro além 'de ReÍigi
ão do Brasil a Reli::-ião Uni·

versaI porque é sem duvida

nenhuma, a Religião que
mais for\."I. passui e sua for

G3 está justr,mente na prega·

ção do (l",.",o�·, da Caridade e

da U!l2lmida'iel
SAPAV'\,' A UMBANDA U·

NIVER.f'AL.
F1."-r' '<:lópcEs,. 22 de Março

de 19G4,

",'ii,..., U'TJLO: 6 (OEI::_ O
intenTent.or ,na ,Delegacia
R.r"'ional da S�mqb, com:m

dante Armandó Azevedo An'

dnlcte, dete:nninou o ;blo.
queio na capital e no inte

rior de todos . os gêneros

Elssenciais, sohretqdo de ali·
mentos que poss?m escas

sear, N:'io p,oders,q sair do

território pauEsta quaisquer
re:Y'es;;as, de ac:uca,r e óleo

a1,ém 'de outrs,s mercado

rias,

"

'. '

M'inas Organ!l51 -rece�c.ã!) 'mnns'tro

Ministério da Edúcacáo 'e Cultura
,

Universidade de Santa Catar�na
'FACULDADE DE MlEDICINA

EDITAL N. 8/64
'De, ordem do Senhor Diretor em Exer

cicio da Faculdade de Medicina da Universi

dade de Santa Catarina, Professor Doutor

Ayrcon Hoberto de Oliveira, torno. público,
para conhecimento aos interessados, os ho

rarios, local e'\nstruç3es finais para as duas
últimas provas do Concurso de Habilitação
à la.'Série do. Curso Médico, em TERCEIRA
CHAIVIADA:

I - Horário:
Dia 6 'de al.ríl - 2a. Iéira - às 20,00 ho

ras .: Física '

Dia 8 de abril - 4a, feira - às 20,00 ho-
\

tas - Biologia
II _ Local:

NILO MOREIRA DE 1\1ELO

pelo Secretário

VISTO:- Prof .. rir, Avrton
Oliveira

Diretor em

Roberto de

exercício
8-4-64

- .,,_.... ,.,..._'-'----�

Universidade da Santa C?rlarlna

Divis�fo de Material
EDITAL N. 26/64

'

o Diretor da Divisão de Material da
Universidade de Santa Catarina" devidamen·
te autorizado pelo Magnífico Reitor, faz ci

ente/ �os interesêados, que se 'acha aberta
Concorrência' Pública, aprazada para, as

14 00 horas do dia 16 de abril de 1964, pàra, ,

aquisição de aparêlhos, científicos para uso

da 'Faculdade de Farmácia da UnivE:rsidade
de Santa Catarina.

Especificações' poderão ser obtidas' nê)

'Divisão de Material, nos rIias úteis, no horá..
'rio das 13,00 às 17,00 horas. '

Divisão de Material, em 2 de abril de
i964.

I

RIO, 6 (OE) - As, tropas
mineh�':ls do lV Exército,
que vieram �ara a Ç;uana
bara, 's7I'ãÇl .recebidas festi·
vamente ao regressar â seu

Estado. Os mineiros estão

aos So�d�dos da Vi'6r,:�,
, I

os defensores da democra· ,

cia, ao entrarem no Estado

de Minas, no localidade de

Simo 'Pereira, junto à fron.
teira com o Estado do' Rio.!
Outra recepção monstro es

tá sendo preparáda em Juiz

de Fora.
preparandO uma ruidosa re·

cepção com que" saud,arão

-, ........... ---

JOSOE' FOR.TKAMP
DIRETOR

8-4-64

�Ipresso C B E S C tUMEN SE·
.

MAIRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARINA
ENDEREÇO TElEGRAFICO CRESCIUMENSE

Serviços de' carga� e �ncomendas entre São Paulo .

� Santa' Catarina e Porto Alegre �

8o�ie'dade Anonima
I

/
"

4,

riliais: - São PauJo Rua João Teodoro, 6�' � 'Curitiba A.v•• I�Jaçú 2117 _;_ �on� t.�t71 - Pôrt� Alegrt' Rua' 7� Setembro. -691 -,fone 7818 � Flo::'-ÍanónoHs1 Rua Padre Roma. 5' .

,;� fone 2801,-. ;,:T�tibar,ão r m Laur� Muller, 50 -
,

t90e 1479 ,� Ar,ltranguã Praça HercOio Luz, 632 - fQne 23 1_, L�na n.ua Gu:davo Rieh,;:n'd 514 - lol'\(, 131 _ TOlnvi1t�� Rlia Abdot
'

{alc!a 207 -j&f4ile 765. ' ',,', CAMINHÕES PRÓPRIOS PAR1\. M1JDANÇ!AS '

,

,

- �
,

,

'-:;::-�.�'"
• ,

- ;< '�_.# "'.. -� . �. - .. '''' .'

.�l{�·, . �
.;.

.. :�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Moscou lntensiflca: campan a
MOSC'OU, 7 '(VA) -... A União Sovié-

'"

r

·�;:ac�:��:�i��U��:::�tS::�:!:�h;:;:= Siluaç·ão··brasileira re,p,e,reul"e nos EUA: o'� E,:,S'.•.T,_,•..0,",cala mundial, tendo um alto dirigente che- "
, . ..1:H .

, ( NOVA YORK. 7 (V.A.) -I neraâ Pedro Eugênio ,Aram- que o.,que, vinha'sueedendlt' vêrno reseberé pileno apoio' .... ,.. • MAIS� �lftIGO DI.iro Dt, SAHJA CAlAlllliJgado mesmo a com�"'arar os chineses aos na- o "Barron's", sernanãrto fi- buru e 4rturo Frenãizi, afiro há anos no. Brasil:não pode+ dos ,EUA. porém' que para Flnrtanõpolís, (Quarta;Feira); 8 de Abril de 1964
zistas. .,,�I� nanceiro, afirmou ontem maram ontem que ,a deposí- ria ser detido. pelas refo� atrair i\ ajuda- externá; o

que .eom Goulart o Brasil ção de Goular.t foi ejevido a mas de· Geulart. O periédieG Brasil tem de ajudar-se a siEnquanto referências amistosas eram estava sem, rumo 13 fiaufra- política esquerdista que ím. �reseenteu' :que j nOvO Go� mesmo em primeiro Jugar:,feitas aos Estados Unidos pelo Primeiro,-Mi- garía, o periódicu acrescen- primia ,a seu Govêmo. A:ram�

nistro Khruchtchev, na Hungr,ia" repre�en- tau que- atualmente 75 mi- buru .acrescentou" que àl
lhões de brasileiros têm mo- Amériea -Latina vía com iíSj

tantes dos órgãos' oficiais de propaganda, tivo para encarar o futuro sombro e temor, o que esta

nesta capital, 'convocavam os corresponden- 'com esperança. Adiantou' va ocorrendo no' Brasil.
. que a inflação demonstrou Disse: "O Brasil estêve à

tes estrangeiros para fazer severas denún- ser uma fôrça destruidora' beira de cair no caos que'
cias contra à China Comunista. Estava pre-

e hostil à liberdade. Disse leva ao comunis�o. TÔda 'i:l
que os militares brasileiros, ,organizaçãô que se diz de-

sente à entrevista coletiva: Bododivan Ga- demonstraram não só 'seu mocrátíca pode ser julgada
" furov.. vice-presidente do Comitê' Soviético patriotismo mas também não pelo seu título, mas pe-

'

, ,';.; admirável devoção ao Go- los seus atos e processos. Ade Solidariedade Afro-Asiática, o 'qual afir- vêrno como instituição. O miséria, a ignorância; são

mau que os comunistas chineses estavam artigo conclui afirmando fatôres para estabel�ceI' re

que os mais mortais ínimi- gímes dítatoriaís. Tôda deincitando as raças negra e amarela contra os , gos do Brasil durante anos mocraci!a' necessita da 'fer-
brancos. Solicitado a confirmar se havia têm sido a inflação e o 60- vorosa adesão dos cida-

� 'munismo. dãos."comparado as teorias raciais chinesas às na- Em Buenos Aires, os Ex- Em Milão, "II Corriere

zistas, Gagurov respondeu: Presidentes argentinos Ge- Della Sera" afirmou ontem

"A linha de' pensamento dos 'chines=s é
muito semelhante às teorias racistas que. e-

xistiram na Europa."
---_.� ..",------------------

Inquérito' na Central do Brasil
RIO, 7 (OE) - O Super in-

• tendente da Central do Bra

sil, Sr. Antônio Negreiros,
designou perante' o CeI.

Araújo Oliveira, para apu
rar o inquérito e fatos rela

cionados com a' paralização
párcia.l' do tráfego suburba·
no dia 31 de março. O rela·'

tório sôbre as investigações
deverá ser encamínhado a

superintendência da Central,
com a indicação de respon
sabilidade. Determinou aín

da, a apuração sôbre a in

terferência no -.sistema de

comunicações ,da estrada.

Milhares' de documentos apre
,
endidos p,ela Polícia'

Logo m,llis às 20.30 horas

no Teátro Álvaro de Car-,

valho o CLUBE DA MÚSI·'
CA DE FLORIANóPOLIS e

o DEPARTAMENTO ,DE
I

CULTURA DA '�ECRETA.
RIA DE 'EDUCAÇÃO E CUL·

TURA estarão' apreseritapdo
o 'Recital de Piano com a

jovem pianista pàulista EU·.'

DóXIA DE BARROS que
vem :: Flot.ianópolis espe·
ciaJmente para êste Recital.

Castelo Branco candidato, de"
,Mauro Borges,
BRASíLIA, 7 (OE) - Os

governadores Mauro Borges,,

de Goiás e F�rn.q,ndo, Cor
rêia da Costa de Mato Gros
so, bem como o sr. José Ma

ria Alkimim, apresentarão
ainda ésta tarde, a candí

datura do G,1ll. HUIt,lberto
, de Mencar Castelo ,Branqo,

I

perante Deputadas e Sena-,
dores.; Manterão ao rnes

'mo 'tempo, contatos díre-
tos com' os partamentares,
comunicando-lhes as dispo
sições simpáticas dos srs.

Amaral Peixoto e Martins

Rodriguês, em relação ao

nome do atual cheíe- do Es
tado Maior do Exército.

'João Oliveira Santos, dire· sem,llnas. Acrescentou 'que,
t.or executivo da Organiza- com o' adÍamento, a reunião
çã,o Int{)rnacion,1l1 do Café, poderá �er, i1;liciada' no dia
declarou 'ontem à noite que 27, prolonganclQ·se por qua
o Brasil havia solicitado' tró dias: Es'clàreceu que o

que a reunião dn Conselho pedido fôra motivado pela
da OIC, marcada para o dia situação política' em seu

,13, fôsse ádiada por duas p&ís,
_":"_-�' . ------

Vinte' três pessoas morreràm
'

afogadas
,

ANCARA, ,7 (VA) -.,. Vin-

A Escol.'l de Engenharia
da Univer�idade de Santa

Catarina ,está informando

aos senhores engenheiros'
que distribuirá duas bolsas

no • valor de Cr$ 100,000,00
(cem ,mil cruzeiros) l'l}en·
sais a engenheiros que de·

sejam estagiar' ,em labora·

tórios e dep,llrtamentos de

ensino da Escola de Enge
nharia da Universidadé do

Rio Grande do Sul y em in·

Bolsas para Engenheiros
dústrias da cidade' de Pôr·

to AÍegre, sob a orieptaçãt'
de professôres daquela ,Es
cola, com o fim de ingres.

te \l três pessoas �orrera�
sarem IilOS cargos' de magis-' ,!l{ogadas em

_ �ebmkahans
tério da Escoh, aP.ós a. sar, na An�t�lIa Oriental,

conclusão do estágiO e iní-" q_uando,
,

o ombus em que

cio' de funcioQamento da viajavam foi arrastado pe." ram graves prejuizos.

respectiva cadeira, e de

acôrdo com a� Resoluções
do Egrégio Conselho '. Uni·

�ersitário da U.S.C. sôbre õ
assunto.

Italia 'tem' novo embaixador no Brasil
Acaba de ser designado

Embaix�dor da' Itália no

Bràsil, Sr. Excia, EUGENIO

PRATO,
O ilustre ciÍplomata de·

signado para o Brasil, n,g,s
ce� na cidade de Fano a '4

de dezembro de 1903. In·

gressou na carreira diplo·
mática' a 31 de maio de

1928, tendo exercido suas

ativfdades nos Consulados
d� Lugano , SWllató, Sebeni·

co e Çasablanca no perio·
do de 1928 a 1936; junto a

Legação de Tirana de 1936

a 1940; na, Representrv;ãb de

Acenas de 1::i41 a 1;;',3 e jun·
to a _F.mba,t�8 {1. Mo��

de 1949 a 1952. No, MiGis;té·
rio das Retações Exterio,-,
res, exer.ceu as funções de

Diretor Geral Adjunto dos

Assuntos Econômicos (1952/
5:'0 e do Pessoal 0953/54),
Em 1954 foi designado Che·

'

fe 'de Gabinete do Ministro

do Exterior. De 1955 a 1958
, dirigiu a Embaixada de' Trí·

poli e de 1958 a 1962 a de

Ca,mherra.

PSD Aooirl
BRASÍLIA, 7 (OE) - A

alta direção, do P.SD, depois
de' sucessivas reuniões rea·

lizadas nas últirr;tas horas,
r1,"l�idill ::tpniar a c"ndidatu-

1',"i do Gal. Casteló 'Branco a

da R,epúbJiç;à,; ,

"L:.!.:.· ....... '

las águas, do Tio Semirsuyu,
que transbordara. Os cadá
veres for,llm. recolhidos a

,

vários quilômetr,o�, do local

,do acidente: As .i?undações
provocadas por' cJ:íuvas .tor,
renciais nessa regIão causa·

Cipriot,as Túrcós 'pedem �uxílio '
'

d' F" 'd", ON'U ças da ONU, para que as

as orças a' tropas d,1l ü�ganiz'ação muno
•

I NICÓSIA, 7 (V,A.) _ No.' dial 'ajudem os cipriotas
tI'roteI'os

turcos na luta contra os
vos e intensos

correr,llm ont{}m: na locali. gregos, aftrmando que, do

,c0ntrário, serão \ aniquila-'dade de KQkkina, entre cio
dos, As 'tropas das' Nacões

priotas gregos e turcos. :Ê!S- 'I-
Unidas (permitiram que o:;tes ultimas' fizeram um apê· ' f

'lo' ao General Prem Singh' cipriotas turcos ; din,'lmitas-

(!yani Comandante das FÔr.'- ,sem uma ,ponte na princi-
, paI estrada" cost�ira a no-

�-------_-------------

roeste desta' capital, a fim
d.e deter o avanço dos '" gre
gos sõbre a localidade

'

de
KokkiI1'l.

Protesto contra

'Porfuga)1 "

GENEBRA, 7 (OE) - De·
legados africanos e asiáti·
cos da con{erência de co

mércio e desenvo.lvimento,
a,bandon;uam ho.je o - plená
rio, quan.dQ O' delegado por·,
tuguês se dirigia a tribuna,
A manifestação. foi em pro. ..

te,,!:'( contr::t ::t 'política por·
e .na"Á�I/

Jurem'a AsUado,
RIO, 7 (OE) ':__ Fo�te da

emb,lli'xada do Perú confiro
mau esta manhã,: "que o ex·

l):linistro da �ust*a Sr. Abe·
la,rdo Jurema. está ali asila
do, O

",

·,Mais ,esquerdistas' perdem o mandaío
BELO ,H0RIZONTE, 7' de Cl�dmith' Rianee, José

(OE j ',-, A Comissão: de Jus:: Gomes Pimenta. A'Comís
tiÇa. -da ;Assembléia, Legísla- são, designou ao mesmo

tiva de Minas Gerais apro- tempo, à constítuícâo de
vou por, unanimidade, o re- uma CPI, para que seja pro
querimento do Deputado cedido Q pedido de caso

Athos, ViElira Andrade, para sação.
a .cassaeão dos mandatos

estabilidade e a operar to
'ra de' pressões psicológicas,
desvirtuadoras de, tbdo o

fenômeno econômico;
Reconhece a possíbílídnde

de, uma nova ie corajosa
oríéntação das empresas in

dustriais, com a finalidade
de reduzir, progressiva e

urgentemente, o ritmo de

inflação, concorrendo,' incluo
sive e de imediato para a

"estabflízação dos , produtos
industriais;

',' ,

'

Considerando que a esta
bilidade' geral ·dos preços
dependerá, a final, da con·

tenção ,e, contrôle do pro·
cesso inflacionário, acelera·
do 'principalmente pelos �x·

.

cessas � imoderação 'das'
despesas 'do poder púbI.ico',
'e C\1.jo"combate cape a to·
,dos:" governo; fÔ,rçlls' produ-
toras, comércio e povo,
Reconhece que a demons·

tr�ção de deseJar o sacrifí·
cio e d!'l reali'zá·lo pode, cà·
oer

'

às forças industriais,
que deverão 'enver�dar por
uma ação em que a prodl.lti·
vidade seja o instrumento
da realização dos 'lucros ne

cessários à integdd,llde e à

ampliação' dos investimen·

Julião não for preso;
Continua na Câmara

Brasília 7 (QEf,o Pr�si(lênte da cama'
ra desmentiu hoje as noticias divulgadas no
Rio sôbre a prisão do deputado Francisco
Julião. O parlamentar Pernambucano per.
manece 1.:1 cinco: dias 'no' recintÓ .da camara
onde dorme' e' faz, refeições.

Federacão das lndusírlas do Estadôde Santa Catarina
-

,neclara�ãn
t

ôa ID�lldtria, :�atarinen8e
A indústria catarinense,

reunida em sua Federação
e Ássoc�llção, na Séde da
Associação Comercial e ,In

dustríaf de Blumenau, .ob-.
jétivàn.do -analísar em' con-:

[unto os últimos aconteci
mentos nacionais" vem

'

a

público. para: I

'I - manifestar- a sua soo'
Iidariedade ao movimento
que 'resultou na recorxíução
do país ' aos' príneípíos de
sua tradição vhistóríca:

, II - transrerír às, Fôrças

R''ep, Doml'nl'ca: na',,' Co"ntl',nua", Me' rgu'.
Armada� Na'cion,llis, especial,
apla{;sO' pela d�cidW.a. atitu·

'. de que importou no reen-
" ,Ihada ém Séria Cris'e ..Polltica contra ,do país com a sua

. Sa-o Doml'ngos', 7' (,VA':,\ _,_'A Repu'bli':' COI}stituiçãQ,' atardem, a

I disciplin!t e a hierarquia;

da ca Don'iinic�na continu,a mer,g�lhªd�, em III - definir ,11 sua parti-
.RIÔ, 7 (OE) - O Palácio nas vári,lls dependências Cipaçao_. '�nà'-:�sforço d'e re-

Guanabara informou que a Polícia Política. Prosseguem, uma .difícil crise política devido à ,'recusa de novaç�o, e revitalização do
Polícia estadual. está' sele- por outro lado; as diligên·, Ramon Tapias E;pinal, .membro do triunvi- país. ", '

cionando os 'milh,llres de cias em tôrno das ativida· Quant� :', à última parte
documentos subversivos, des dos espiões 'chinê'Ses, 'rato de Govêrno, em apresen.tar renúncia ao desta deClaração... à indus-
apreendidos nas diligências prêsos na �einana passada,

cargo. A Guarda Nacional, que vigiava sua tria catarinense,
que vêm sepdo levadas a enquanto vários elementos, . Considérãndo

, à_',emprê$a
efeito na cidade, Todo o detidos continu,'l,r::l prestan- 'residência, foi ,retirada� j mas logo voltou ,a

como o encontro, !ie.' iÍlter�s;,
material está sendo co.ndi· do depoimento perante a

seus postos, sem que se desse qualquer .ex- ses que rputUllmfmte se'

danado em caixas e sàcos Polícia Políti�a. '

completam e como entidàde
____ .

, plicação oficial para 'O fato. Reid Cqbra�, ou- essencial à nortnali�de da

lufa Ideo, lógica Continua tl'O membro do triunvirato, regr'esso,u 'on'tem' vida econômicá' e ,'canse·

d
'

"..
'B A" d SI'd

'

quentemimte ao prog'resso e

MO!='COU. 7 (OE) _..:. O gUinário con",uistador Gen·" e uma VIsIta a ase' erea e' an SI ro e�"''' ao desel1volvimento, social
"ISVETZIA", órgão do go· Gis·Kan. Di;o; _o ataqué de em seguida., reuniu-se com os me,mbros da e, porisso responsável pelo
vêrno russo; prossegue em, Moscou atraves do ISVET·

G 'd P
:
d

.

1
'

l'
: ,héni-e�1R.r de milhões de

seus ataques ao Govêrno ZIA, que o regíme de Pe·,' uar a resl encIa, a quem exp lCOU a, s�,.. brasileiros,
< de Pequim. Num editorial qu�n está procurar:do' reu· tuação política' e:exortou os militares a, cum'-

,

Reconbece a convemenGia
hoje divulgado, veemente l1ir as r,'1ças amar8la e ne-' .

dA_' Ir h d de uma forç,1l sindical ,'au·
cellsura e- fel'ta ,a Mao·1i'se- 'gra, de todo o mundo, n,um pnre� com, seu ever., s u �mas oras, a

t" t· 'd t-·"'� en Ica, capaz, e par IClpar
Tung, que é acusado de glo- ataque contra os brancos, noite de anteontem circularam "rúmôres de

,
com legitimidade' dos deba·

riticar a memória do san-
que lVlanel Tavares Paillat, 'o terceiro mem-' tes de' que nascem as rela·

ções 'entre 'o càp1t�1 e o

Ch' 11 I"dade bro do triunvirato, renunciaria, passando a trabalho;Ipre VO Ia a norma I, ficar apenas Reid' Cabral à frente do Govêr- Considerando que o retô!;-
NICÓSIA 7 (OE), Na regiã.o noroest� E

-"

" .

to.

f
,,'i-.;

d
no à nQl'lJjalid!.W€;'!:fi"às�attvi-

d
no. nJt.t;etanto, e��ses rumores' oram ;"k 'es- dades de ;'prod1!i�ã4;,b�1�]�i,'!de Chipre, chegou-se a um acôr.o para a
mentidos posteriormente.. minaçã6 de, alguns doS: fà'l.

cessãção do fogo entre cipríotas gregos e tur:' --��-- " tores de ,'.intranquilidade,

COSo A ordem, segundo porta-voz autorizado, Cate: Brasil pediu ádiainento da ����c�are�ô;u�:r�eul�:��_
_e_s_ta_'_s_e_n_;.d_o_a_,c_a_t_a_d_a_p_o_'r_a_m_b_a_s_a_s _pa_<rt�:_ Reunião' do 'Conselho

mentos, a 1_1íteis de, relatiV�

Recital de 'Piano hoje no T ..A,C."

colaborar para a con- brasileira, e' bem assim
tenção da Inflação e as. demais fôrças produ.
para a establlízaçâo .ge- '

tívas da nação, � pondo.
ral dos; preços, aceítan- as, uma vez màís em

do, até mesmo) tempo- condições de alicerçar a

raníamente, oj�aCrifício ,. validade e a excelência
de' qualquer margem �de da livre iniciativa, poso
lucro; e tulado intrínseco do re-

espera que esta dísposí-" gíme democrático.
ção alcance a totalída- Blumenau, 6 de abril
de da classe industrial. 1964'

- -_-------------

,

'latkano:,tefá répresentsçêe na ONU
CIDAD,E"no VATICANO 7 (OE) -,

b Secretár:io de Estado ,d.a,Santa Sé" Caro;
.deal Ám:letÓ Incoianni, enviou carta ao sé
cretário Geral- da 'ONU, inform�ndo que ,,0

IVaticanó Jserá repr.e:�e�tado futuramente
ante ,as Nações' Uriiaas,' por um observador

,:per�a�erite·. " ,.'

Dra� Emiliana" Cardoso da Silva
Levada n'or razoes pa-rti" para ,espetáculos de cunho'

cu lares, solicitou demissão, artístico·culturais e �xpo.si·
da direção do Departatnen.· ções.
to' de, Cultura a doutorll' Dentre ,'1S realizaçõe$,
�miliana Cardoso da Silva. da prÇlfessora Emiliana Car
Com êste ato perde' o Se- -doso di;t Silva. ençontr:'tmOl'\
.cretário Elpídio Barposa, a criação da EscQUnha de

. da Educação' e Cultura Arte e da Biblioteca votos;
'11ma das suas coJ.a,borado· lp.nte. Realiz,'.tção de cursosConsiderando que a ne·
ras máis destac,adas e en.' sôb,r:e crianças excepcio·nhum ,pretexto se, deve ,de·

te!!' a marcha da integração
cientes. No curto espaço em nais o de pintura sôbre te-

das grandes parcebs da po.
que �rigiu aquele �mpor·. cidos. Participaqão no I

pulação brasileira no uso e
tante orgão da admiJÚstra- Coli\gresso Brasileiro ,da Hjs:

gôzo. legítimo do bem.es. ção estadual: ,11 Dra., Emilia- tória' do Teatro. Promo,qao
, na colocou·o em relêvo:, toro da apresentação do Teatrotar, represent,'ldo pelo aceso na�do·o um' eficiente' cQn-' de 'Cacilda Becker. Realiz,'1'so à propriedade, à escola"

tribuinte, tanto para 'o ,de· ,ção do I Concurso ",stadual1100 crédito e" à formação e "..

d h h i" ,,}', b
' oenvolvirrtento cultural de "de' Piano e rio I Festival de

esemp<:n o" ,<ia � pOji.<er, e�', Santa Catarina, ,como rnlra 'Cultura P')pular. Impressãoco,mo. f:iJU����.hd:b9,pcor!r,:ér;l,' V-, .

, " ,

'a p:r,ojeção das letras ,,�,;'daSi.'.�f.,,�,";:VHin,o do. Estado, com re·
pára os gastos, públieos, '

. < "",o

. R�conhece imperiosa a
,Ilrtes 'catari,nenses. "'� ,I \ltJ' visão vocal do maestro AI·

adoção de legislação capaz D<?, trabalho da DraiJ'Emi- do Krieger. Participação das
liana Qardoso' d!L, Silva,: no comemorações, 'do Centená·de �ntegrar o homem rural -

e o' trab,lllliàdor à proprie. Departamento de Cultura, rio- de, Lauro Müller.
" 'merece:" rea,lce',' o est,imulo' à", éorn, ,;- a 'said,1l da nrpfes·dade, a criança e o jovem •.. -

,

iniciativa de diferentes en-' sara Emiliana, do Departa-, ,ao sistema escolar pos dife-
tidactes o de artistas do nos-' menta :de Cultura, perde, CJ
so Est�do, prestllndo a to- setor artístico·cultural cata·
dos assistência efetiva e rinense, uma atuante· in·

ljtbrindo as portas do Tea- centivadora, cuja ação e

trô Alvaro de Carvalho e tmbalho muito fizel'am em

do Museu de Arte Moderna, favor da nossa cultura.

rentes 'níveis, aos desprovi
dos de assistência credití
cia aos mecanismos de fi-

,.combale a nanciamento, as parcel,lls
de opinião à margem do

I'nflaca;"o' " processo político dentro dê·

, ,. le, e de repartir com equi·
.

S!O PÁULO, 7' (OE) - O fIada os custos de operação
Presidente da SOCiedade, Ru- da máquina administrativa;
r,1l1 Brasileira, ertviQu m�n- 'Considerando 'finalmel'ite
�agem ao ,Gal: Humberto que a intenção deve corres

Castelo 'Branco: principál
�

ponder 'à ação, e que da

caJ}diâato a Presidência 'da' simples formulação <i,e idéias
República, solicitando sua se deve ir aos objetivos ime·

atenção para o. setor econô- diatamente alcançáveis, no

mico do país. Preconjz,a ain- âmbito de Sua capacidade
da, o combàte imedi�to e decisória,
sem treguas, as causas da DECLARA'

inflação.
'

sua firme disposição de
-� --. ''_'_'''--,- - - _---

,

FarnHia Real Ho�andeza visita;"
GMEXICa

AMSTERDAN (Holanda),
7 (OE) - A família ,real da
Holanda partiu em aVia0

,

especial paria uma visita
oficial ao México. Seguiram
para: a cidade de Vera Cruz,

onde 'pernoitarão a Rainha

Juliana, o Príncipe, Bernar·
do e ,11 Princesa herdeira
Beatriz, A Princesa Irene,
não viajou. '

Aprovàdo' O pt9jeto Eürico Rezende:
BRASÍ�IA, 7 (OE) -' O

SI'!llàdo aprova0 na madru·
gada de hoje o pl,'ojeto Eu· /

rico Resende sobre a elei·
ção pelo congresso do pre·

, sidente 'e vice presidente da

República. 'A materia .foi en·
caminh;lda \a Câmara logo
após sua aprovação. O pre-

,

sidente da Câmara sr. Afon
so' Celso 'declaro\! a UPI

qlle aquela casa do, Con·

gresso vai' se reunir par�
votar, a,ma.teria para a qual
não- é e�igÚio quorum espe·

!laqueIe" e nbai: ela!.' E�hcoqtr'�m:se �m lira,
,

',' i;C, };,�, Í,Hfi:q�f�J,{;: �l!., anti .ú.,

����������:�����0�;�

dos de Acôrdo com o pro
jeto, qu,'1renta e' oito horas

depois de sua aprovação se·

rlj realizada a eleição indi,
reta pelo Congresso para
..escolher os novos presiden
tes e vice·presidente

I

da Re

pública. Entrementes, ga-'
nha vulto flOS circulas par
lamentáres ,11 indicação do

general Humberto Castelo'
Brarico para a J1residên(�ia
enquanto que para vice sur·

gem os nome� Q_8 Gustavo

,c'l'.lpanema 'e Jdsé Mari,<t
A1krnin 111i:\JH' <Jota'

I

,

�
, I. ,

Voltemos ao radicalismo, do qual ontem falávamos.

Até' no condenar tudo quanto'cl),eire 'a comunisnlO vai

intransigência. llem sempre, �o!lrente ou lógic,ll; Ainda

agora mesmo temos exemplo, saidinha do fôrno, para
ilu,strar a afirm�ção.

"
.

Entre as reformas estt'i.tturais, de necessidade re·
" conhecida até pelas mais insuspeitlls e respeitáveis au·

toridades eclesilásticas, os vermelhos foram enxertando

reivindicações outras, que a entourage suicida do ST.

João Goulart' ia perfilhando, in solidum,.
, De inspiraç�o nuclearmente s.oviética, evidencif.lda

p�las�suas (),rigens e propósitos" a campanha recem ini·

ciada contra a vitaliciedade de cátedra.
' '

Com ela, a que visavam seus,promotores? Não. há

duas respostas: visavam a empolgar ó setor inteiro do

'ens:no, mórmente o superior, para dele escorraçarem

o professorado democrático.
'

Mas, .. o barquinho virou!
E a campanh,a? À ,idéia? A promoção? Devem ser

desprezadas somente porque na�ceram rubras?

Cremos que não. O lógico e o coerente seria levá·las

por, davante, proclamá-las científicas e luminosa's, f3 exe·

cutá.las, como era desejo dos seus criadores. �penas

com as alterações determinadas pelo fato novo.,.

,E os democrata� que as executa�sem, jamais pode
riam ser acusados 'de reacionários, um,1l vez que te

riam, tão somente, realizado uma reivindicação, das

mais sofridas, dos comunistas .. '.
,

�:; 1,ç# ,C· ',/'
,

:FJéi!�W(.#t-c ��
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