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RIO (8 (OE) _ A asses- cação e' justiça. 0'1U3rs, Bilac zilli. Por outro, lado não foi

sori� do presídênte Mazzíll! Pinto. UDN d Ulis;és Guima- publicado hoje, ao contrário
íntormou que haverá hoje' a mães PSD bem como outros d� que Se esperava o edital

tarde uma reunião de líde- lideres na Câmara e Senado convocando a Câmara e Se-

res da Câmara e Senado no' estiveram reunidos até a ma- nado para a eleição dos no

palácio Laranjeiras a fim de drugada de hoje em Brasília vos presidente e vice presí
discutir uma formula para e estão sendo esperados no" dente da República já san

completar o processo revolu- Rio, a fim . de conferencia- danada por ambas as casas

cionárío. Serão estudados rem co�'o' presidente. Maz-' do Congresso. Assessoria de

problemas como cassação. de
mandatos, suspensão de' .

di- .

'---

reitos pclítícos e até' suspen-
são' de cargos publicas cujos
títular,es tenham privilegia e,

vitaliciedade. O, objetivo, de
tais medida� seria eliminar
os elementos eomunistas de' ,

cargos públicos li fim de, não HAIA, 8 (OE)

criarem embaraços a 'ldmi-' missão brasileira investi.ga..·
nístração a ser-eleita áté as o.'afundamento', do cargueí

próximas eleições. O presí-. ro
. "GUÁRANY;',' 'ocorrido

dente Mazztlli conferenciou
' próximo a SULINAN na

com os ministros militares é Guiânia Holandêsa'. O grupo

Justica discuUndo se a ínfil-": in'tegr�do
.

por f�ncio?árioS
traçã� comunista'

.

nos Minis- do IBC, da Alfândega e do

térios principalmente na .edu'

culpada de agressdo
contra Venezuela

MIAMI, 8 (OE) Será
\

tõiõan'o dtt V" Distrito J :;!"��:�!i:!;l�:��;f·
canos, solicitada pela Vene-.

H Y'ai zuela, p,'ua julgar os. atos

·al'·
.'

de agressão do . Govêrno

• •
i �,' cubano. A -Comissão' de .In-

, f' :.:. :;;. .

.

, " 'd quéríto designada pelo Con:'
Ninguém oi, ou sera, �r,e,soo ,.,a o,r em

. selho dá Organização dos

minha por ter idéhs, ,quaisquer C!l!e ,ela se- Estados Americanos, já"con-

J.am, ,ma�' �im qU9.riQO .,em -decorrência. des- siderou Cuba, culpada. :aue
nos Aires' de,verá ser a séd�

sas idéias pratique o�, no' rpomeIito, se _pos- da reunião de Chanceleres,

·

sa, lícitamente, 'admitirl Q..ue 'venha .a prati- não havend'o mais dúvidas

I de que enérgicas sa,!ções,
car atos atentatórios à ordem púb ita. serão adotadas contra ore-

In�itar à revolta é cri�e, .capitul�do n;) gime de Fidel Castro.

Código Penal Militar e foi cometido em pú
blic(i nesta cidade ,por pessQas bastante CQ-

- ,
- .

-

J

nhecidas, não s8 em discurso$ como tam-

bém pelo aplauso e osterisiva concoifçlâncÍ3.
! '

com êsses' oradores;
.

Ao Comando Militar não inieressam as

pósições sociai.s.,· pos_ses o� tít':l;los que pos

suam êstes agitadores - a �ei de.'Segurança
Nacional s'erá aplicada illflexível e justa. A
cobertam"se aquele's que- julgando-se escu

[dados em -posições supo�tamente segUt';1S
pensam poder agir impunemente. Exército,
Aeronáutica, Políéiá Militar e Civil e a Ma-

· rinha, cônscios de suas' responsabilida�es
tudo farão para corisolida� e manter o am

.

biente de liberdade obtido.

Re�p�réllII1dS 'mais, aliviados, esperaI?-dq
num futuro próximo,.maior compreensão� en

tre empregados e patrões; livres de grev�s
p�líticas e impatr'iótic;as. Que o esfôrço dis-'
pendido sejq_ recompensado' .por um porvir.

, de trabalho .ordeiro e próspero.
,

. ' ----:--�.�.--.�----�-------,-.--.------------------------

Cuba Colaborava com

. Coniunistás'
.

Brasileiros
• • - , • \ I \l

RIO,. 8
.

C,9E) _ A�
\
auto-

_

. rariclp com .OS cQmu1')ista� te o último mês:' fóplm
·

·ridades da Delegacia de Qr- brasileiros.. A colaboração enviados para o Bra.sil,
'):qem Politica e Social;,Jhfor- const?-va de dinneiro:

'.

ar-. ma'is de 400 milhões de cru-
.

'mp;ram que també�\fifzre- mas, munições e"outl:OS ma- zeiros ém· espécié e mate-

e, (;!uban.o além �Ii thi'n'L . teriais Acres'" ria].

'1

Missão investiga o elundarnento
do "GUARANY"

.

"

Uma Ministério das .Relações Ex

teriores, procura conhecer o

paradeiro de um' carrega

mento de café, avaliado
.

em

10 mÍ! Libras' EsterlinÇl.s,
que. jamais chegou. ao .

seu

destino,' ao deixar o BrasiL
',1

Cuba

---------

Mourão Filho
,

" I '

homenag-eado
BELO HORIZONTE, 8

(OE) O Gal. Olímpia
Mourão .Filho será hoje. ho-

menageado pelo Govern'l

r'ro.. P, pelo' povo de Minas, '

Gerais, pela ação que de

senvolveu a frente da 4" Re

gião Militar.

Virgilio apoi�
Castelo
FORTALEZA, 8 (OE)

O Governador Virgílio Tá

vora manifestou-se favorá-
. ,

vel a eleição do Gal. Hum-
.

berto Castelo Branco, para
a Presidência d'l Repúbli
ca. (Disse estar certo .. de que
o Congresso, ratificará a'

indicação dos
.

Go.vernado-
res.

os

I

I·

imprensa da presídencía da

Repúblicà disse' que a eleÍ
ção no Congresso somente se'
reallzarã -. quàndo forém to-'
madas as medidas' de limpe
sa com respeito a infiltração
comunista a. fim de que a no

va admínístração não encon

tre problemas e por sua vez.

possa entfegar a: administra-

. ção do País após o pleito' de .

1!)65 em completa ordem. ,
'

B*SÍ�IA, 8 (OE) - Fon
t,e� parlamentares conside-

ram .ponto pacífico a; �lei
ção do generàl Castelo Bran-

o Governador Célso Ramos seguiu às primeiras horàs da

�nanhã de ontem p�ra â,Guanabara juntamente com'o Gover

nador Ney Braga, em avião do Govêrno do Paraná. O Chefe dt)
}!;xecutivo catarinense .se fez acompanhar do Major Edmundo
Bastos, Chefe da Casa 'lVJilitar.'Não se sabe ao certo quanto
tempo o Sr. Celso Ramos permanecerá Iio Rio, mas provàvel.
mente,' sua 'volta se dará no fim da semàna. '

Secretários de Estado, altas autoridades estaduais e ami·
. gos p�sso�is do Governador catarinense compareceram ao Ae·

roporto Hercílio Lu� a fim de presenciar o embarque de S"
Exa.

Nos clichês vemos o Governador Celso'- Ramos quanck
palestrava. no saguão do Aeroporto com o· Secretário Luiz Ga
briel, da Pasfa da Agricultura, com o Dr. Renato RanlOS da
Silva e Dr. Fúlvio Luiz Vieira, Chefe do Gabinete de Relacõ'''::

- Públicas do G�vêrno do Estado. Veplos ainda o momento
->

em

que S. Exa. despede-se do Secretário Fernando de OliWeira da
.

,.) .

'1 -�Pasta da Saúde.
.

. O T! M P P �'(M� ..eoroI69�coJ
(Síntese do Boletim 'Geoll!�teorológico, de

. Ao SEIXAS' NETI'O .,�H"� .. 1;' ,.� 2318 hs. do
,

d,ia 9 de abril de 1964
'

Frente fria! Negativo; Pressão atmosférica média:
Hl20.2 militares; Temperatura média: 24.2" Centigra
dos] Umidade. relativa'média:' 82.8%' Pluviosidade:
25 mms: Negativo _ 12,5.mms: NegaÚvo _ Neyoeiro
esparso � Tempo médio: Estávél-bom.

Ministério da Fazenda vai tomar
medidas dé emergênda

RIO, 8 (OE) _ O Minis- nará' os estudos' que serão
tro da Fazenda já recebeu transformados em medidas
relatórios do �rup'o de pIa- de emergência a serem to

nejamento, sôbre a situa- madas pelQ Ministério, SU

ção econômico,financeira do MOC, e Carteira dó Banco

pais. A seguir, o sr.,Otávio do "Brasil.
Gouvêia de Bulhões, exami"

, ,Trab.alhadores no comércio
�,

, ,,-

co para a presidência da

Repúbl�ca. O líder do PSD,

ro,

------�..
-

Rio, �..; :'0 ESTADO" Após prolon- rança nacional, susp�ndendo a vitaliciedade

Igada reun�ao� .da qual participaqlm o presi- das funções públicas por tempo indetermi
dente Ranieri Mazzilli e diversos líderes de nado, como se estivéssemos em estado de
bancadas, ,ficOl.1, estabelecido que o Congres-: sitio.
80 Nacional votará uma lei de emergência,
criando condições ao Presidente da Repú- Tal çlecisão não interferirá 'na eleição

j blica, para promover a, imediata
"

punição do presidente' da República, . que deverá 0-

.

"dos �espo�s_áveis p�r cri�e� contra a' segu- c�rrer,' depois de a,manhã..

lideranças:, .Formula' JaTa Comple
mentar o Pr.ocesso Revolucionário

·Eleicão -de Castdo Branco
"

't
'

'.

Ponto Pacifico

PcUtica Exterior '. Continuara
Independente "

RÍo.. 8 COE,), _ O Chance- 'trizes de missa política ex- nistro das 'Relações Ext�
ler Vasco' LeÍtão da, Cunha, terna decorrente da mudan- ríores frisa: "O Brasil sem

C:;.s.tri.�uiu �'nota oficj�I .

do .ça 'de Govêrno. Em certo pre foi e continuará' sendo
Itámaraty, \-:fÍxando as: díre- trêcho:de súa' nota, O· Mi- indpP\m.dente., Sua política

-------.,._;----------"---'----,.--- externa. foi" é há de ser. sem-

Celso Ramos d'e'sdeontem ,

pre índepéndente, Não 'po-
de deixar de ser dinâmica,

. afim de acompanhar a evo-

. ,
.

O"
I

'b'
-

... -

lução do. Brasil e do mun-

.na. LIanat ara" i: S1 ���:sa·t�er�r:n��{:-
dos ínterêsses nacionais. Só

'pode .. ter. "tim'l fidelidade:

Aos sentimentos pacíficos e

crrstãos do povo brasíleí

ro", A nota do Chanceler

Leitão da Cunha, depois de

espelhar a situação. -do Bra
si1 r�tf,'p{u1Ól'ama mÍlnruali
diz que o Govêrno preten
de enveredar de forma rea

lista no campo d� conquis
ta de mercados internacio

nais, e frisa ao final: "O Go

vêrno estritamente orienta

do pela defesa dos interes
ses nacíonais, cumprirá seu,

.

dever de traduzir no plaIJ.o
internacional, ,'O\S aspiraçiies

.

de progresso, de liberdade,
e· de paz do povo brasílei-'

c O n t i nua Tensa a
;

l:Situacão em Chipre
NIS(0SIA, 8 (OE� _ Ape-

.

sar d'a atuação das Nações
Unidas, continua tensa a si

tuaçao 1'}a ilha de Chipre,
com -turcos e gregos a.mea
ç<mdo,se reclpro(1�mente, O

President� Makárius exi-
___-_"':" �

.• -tr"
,

Combate ao comu

n·isrno· c'ont-inua
RIO,' 8 (OE) _ A Polícia

Política tia Guanabara in..

formou que continuam as

dilfgênclas' para desbaratar
todos os grúpos subversi
vos que f4ncionam na ci
dade. Em, São Paulo,. a Se
cretaria de Segurança PÚ
blica fnformoi'.! que tão logo

�- -- -..-
....-- -_. -- -

••

já é

. .

Martins . Rodrdgues, afirmou

que seu. partido já tomou

posição ·em torno da candi
datura do general Castelo
Branco. Pedro Aleixo da

UDN disse que aprovação
do projeto Eurico Resende'
foi uíha demonstração ela-

. ra e que os parl'O\mentares
estão firmes no propósito
.de conseguir a' concretiza
.ção de ideais a revolução
vitoriosa. E acrescentou:

"Manifestações dos mais

prestigiosos elementos de

diversos partidos indicam
que a candidatura do gene
ral Castelo Branco receberá
no Congresso Nacional uma.
., - "

verdadeira .consagraçao.

Eleição para presidente e

více-presídente pelo Con

gresso Nacional deverá ·se

dar ainda esta semana. Até
o momento

,
não ha nenhu

W.a.;rind1..3aç�o c.Qnéreta par.a.
'á'" Vice 'Y>residência. Ent-r�·
mentes o presidente Maz

zillí permanece na Guana

bara tendo mantido con

tactos
.

militares e políticos
até alta madrugada tra

tando de assuntos de inte

resse a administração. pú
blica federal. �O presidente
ainda não tem data Imarca
da. nara retornar q Brasília
sendo possivel

.
que perma

neça hoje no Rio.

•

giu a retirada " das tropas
turcas da ilha" sob a amea-

.

\

ça de atacá·las. Por' sua

vez, a Turquia disse que in

v,'ldirá
. Chipre, se hO\Jver.·

ataque
.

aos cipriotas tur
cos.' .

,

a situação se normalize, 8,8-
rá feita a triagem dos ele

mentos' detidos. Em Nite

rói as autorid'ldes' informa·
ram que prossegue a apreen
são do material subve:r;si.
.VO, em diversos pontos do

território fluminense.

..

..
.. ,vãq se .reuni:r·

8 (OE) _, A dileto- tiva da�
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.

r Empresa Edifôra "O' ESTADO"

COU.J30HADORES
Prof. Barreiros Filho -- Prof. Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paulo Lago -- Pro�. Fernando Bastos
PrOL Alcides Abreu - Prof. Othon Gama

d'Eça - Dr. Milton Leite da Costa - .Dr. Ru
bens Costa - CeI. Cid Gonzaga -. Major Ilde
fonso Juvenal - Walter Lange - Dr. Flávio Alber
to de Amcrím - Arnaldo S. 'I'híàgo -- Doralécío
Soares - Prof. Osmar Pisani.

Cronistas Sociais
Zury Machado - Lázaro Bartolomeu

Artes .,ãsticas
Jair Francisco Hall1!l1,s � George Alberto Peixe-
.�- Tbor Marcouces ., -

/
v

Crônicas'
süveíra de Souza, - E�s0n Nelson 'de Ubaldo :
- �aul Caldas Filhc - Márcílio Medeiros Filho

-. J. J, Caldeira Bastos - Luiz Hennque d� ss-

Iveira. "

__��
Panorama Musical '

, • .11" Carvalho. . ..';., .,"
Ar��s � 'etras ,

Salim Miguel - f::lvei!'a de SOUZfl..
Souza,

Rua Conselheiro Mafra, 160
'I'eieíone 302:.:1 - Cai 'ao rostal, 139

EnaeFeço 'l'@legráfico ESTADO
DIRETOR "

Rubens oe .o\l'�da �amos
,

, GERENTE, ..
Domingos, FGl'llandes dê Aquino

. CHJ:FÉ DE REDAÇAO, .

Antônio Fernando do Amaral.e Silva
ltedator S"el)l'etlÍ.l'io

' .

João Francisco Vaz Sepit.iba
REDATORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado
,PUBLiCIDADE

.

Osmar Antônio scnundweín
SECRETARIO COl\U':�IAL

.

Divino Mariot
DEPTO. DE ASSINATURAS

Major Virgílio Dias

'.

1

Previdência Soei!.'!
A. Carlos Brit1

Econmrua
Oswaldo lVIoritz _ Equioe Tac,
micas _,' Ilmar Ca-ryallJo'
Moojen Nácul.

]\;ntícias da Polícia Í\>IiUta'r
Ma :01' Eámundo de Bastos Junior,

Informação Agrícola
".::. Jarnund�

"

Ciências 1�:rt0- .

Jacõb Augu:sW"

�
.

"�. .

REPRESENTANTE�
,

,.' l'RepresE'ntações A. S. I.ara L'"da.' Pio CG:-1) R:t.'o
�enad<.ir Dantas 40 - 5" andar.,. " 'I:Sào Paulo - Rua Vitória G!i7 -, ecnj. 32 "', \� .

Belo Horizonte .- SIP - &na dos CariJ6s, n° I I
'i!iS - 2° andar. ..' k '

, IAgentes e correspondentes' em todos 'os m�lni('f.:"
,

Plo" ri!" S.,nrn· r.atariria - AnlÍncj()� rn,..r';:r"!! fi '

•

contrato (Ie acôrdo com a tnbela' em ,.;,;
"

ASSINA'1'['1" '\ � "JTTAL CP� '10(' ,,(lI) -� VENDA
"'T"T C::', Cr� 20,00
(A (lú'('ç;;o nãf\ �� rcsllllll"'., lJiliza pplf'l�, conrt>ftfl!ll

pIllHí,il,'<; .".� 'lrt-il"o,,- Ils<:imll"l(lsL
-----,-.-'

va CONFERÊNCIA DE R. L

O' Governadol'" Celso Ramos será
convidado de honra

Or�em �OS Músicns �D Brasil
,

.

S/lho Regional aos 'sábad��. J(1Ls 'llELm A M0BIT� PEREIRA '_
'Pr.esiden,t;e ,do Conselho Regio ...

,

I

EDITAL

-

. �I··<:I·, ..

.. cdnleCI;�']tos ..,Sociais

.�:���V{�.
_._�._- .... - �

,

Suplentes do C;"nQ ..lho Regio.nal Ida Maria Pereira

dos 'Músieos ie·Santa '.Catari' João Macbado

com manuaro a úrmmar e1l\ 1!Nl7 José Brasileu Lopes
1 El· juvelina Nunes' de Afonsobem Cerno para D"lega< o el-

,

,

, '

O Luoza Werner da Silva
t»» e Suplente d('.'<;(> mesmo r,

Manoel Aniceto ,Machado
:M;l:r;ia Florência da Conceição
'Maria Mereciana Rogório
'Otto Ludwig Ml;unia Freusberg
Raul Lúcio de Oliveira

-

, i\I úsíccs do Brasil.

Nesta condi'�ões, COnvoco pa

ra o referidO pleito os profissi
onais .:nsc-ritos nos têrmos �s

art,. 16 e 28 parágrafo lO. da

I.ei acima referida.
,

A Asse�bléia Gl"ral realizar-

se-á, rm primeira comoc'ação, NOME; AREA'
Com li'maior'a absoluN dos mil Amaro João Pereira ,11.322,3250 P'l.2

-,.

Sicos' inscritos "n1\ ne)\"ião, e, Antonio Francisco Corrêa 495,000,00
não sendo atingido o coeficien Antônio Manoel, Rosa 1.154.962,2650 "

te lera I de éomparecimrnto, r,u Claude�ar'Mmioel Rosa 1.119.000,00 "

nir-8e-,", quarenta e 'oito (48\ Helládib Oisen Veiga 103.324,00
horas apó', em seglln(la cOnvoca Hilda ,C. H. Estefano 8!i.516,9350 "

(:ão, com qualq"er número de João, Antônio Rosa. 1.1l9.000,OO
t Nelson Antônio Sa.ntos '1, .110.419',31"ontan eS•

!'cr fa[ta injustificada à rl,i' "Nilo Francisco Corrêa 495.000,00
I Ósmar João Dom, in!ws 655.718,94. ção, incorrerá o músicO na mil ......

t Vanda ,Hoe.r..lerS Ro.sa 952.144,34ta ele CrS 20,0,00 (duzen os cru i'
.

Os títülos definitivos serão entregues s6mente ao:? se·'
zeiI'Os), dobrada na rrincid"n

nhores requerentes ou a procuradores devidimente creden·
cia' (p�rágrafó 10. d., art. 2;\ da

,

.��
-_-'

.

OSVALDO MELO"
RESTAURANTE CORAL ,FECHOU

P�uco� mêses de existênci.a teve o boilito,.e
espaçoso Restaurante "Coral", ponto iguar-

A. mente muito frel],uentado para a venda de

chôp�, á Praça 15 de ',Novembro.
"'

O seu proprietário vendeu a �'chave .

por preço elevado para no prédio instalar-se
._� um Banco aue têm sua Matriz em Minas .

Todo ;estóQue do Restaurante está sen -

'

'do transportado
:-

para a ':Casa das Frutas"

criança do mes�o :groprietário, qu�. para isso vai se�
Drs. ALVARU JO- ampliada. \,

'. ">II,.,f�
SE' DE OLlVEI�\ .

.

Que -destino tomará o vistoso rec1an;e .a
ANISIO, LUDVvI(i."j gaz neon que estava na fachada do' predlO
médicos do hospital' n�o sabemos.
infantil . donc.. Edith O que sabemos, a ser certa a notícia é que

Gama Ramo:, aquele local, á muito, ficará transformado
atendem diària- num ponto morto para a Capital, porque os

estabelecimentos bancárjos aqui em Floria

nópolis, J;lada, querem com iluniinàção ex

terna, conservando seus estabelecimentos ás

escuras com excepção da Agência do Banco

do E. do R. Grande do Sul, 'no Edifício Flo

rianópolis. Todas as· outras casas
�
bancárias

, são na base da escuridão e são mvitÇls.
�-'

A "FARMACIA CATARJNE�SE" MI..
PLIA SUA RÊDE.DE ESTABELECIMEN..

TOS- A "Farmácia. Catarinense" que pos-
!:'�a' em seu carro

, :sue uma extensa, Fêde'de, farmáci�s nesta Ca-Lona de freios COLADAS
- 60% mais no aprQve{t� pital,' eontinua �uqtentaíído 'o número de
men.to das Lonas.,

'

, :seu.s estabelecimentos.
,

CA"SA DOS' FnEIO,.··...t' 'Segund� estamos info;rmados, �'A CA..

� "TARlNENSE" adquiriu a Farmácia Hoe..
pcke; situada á rua Felipp�' Schmidt, que jáRua Santos Sarfl.iv<'l; 453,·, .

,,,,;,,�, ,

. ESTREIrQ . cerrou suas portas �a bâ1bnço. '

Ii

CONSELHO REGIONAL DOS

MUSICOS DE SANTA C,ATAlir_
AN.

Faç\l. saber a_. que oprcSen
te virem 01/ dêle tiverem conbe''

ciment.o que, de acôrdo. com a

Lei no. �.857, de 22-12-60,' r O

CÓdigo Eleitoral cbnstante da

Re801ucão no 500 baixada pelo
. .

�

.
' .

.

Conselho Federal" dOS, Músicos
e publicado no Diário Oficial da
U!iião fica estabelecido o prazo ,

de triRta (30) dias, a contar de

1,0., de abri'! de 1964, para regis
tro

.

d� ,ch�pas de candidatos a

Membcos Efetivos e Suplentes
do Conselho Regional dos Músi

cOS de Santa Catarina c a de De

legado Eleitora! e Suplente dês

Sr mesmo Orgão à eleiçã9 dos,
, Membros de Cons'lho Federal da

Ordens dos Músicos, c que das

S às 18 horas do dia. 30 demaío

de 1'9(;4' na sede :!% Conselho Re

g'ional, à rua Visconde de Ouro
Pl'êto, 6�Lt\, reaÍizar-se-ão as rId

<:ões paaa Membros Efetivos e

15 às 17 .horas '011 por C'Orres-'
pondência -epístotar,
Florianópolis lo. dr abrt1f tio"

1964,.

, ':''''L�,," '

1

Jantando no Querência Palace, a Dra� Mariliana)_ -

..

�J�,f,?Uito
·bem acompanhad�.". . �.

'"
.

1
'. ) I \,I� 1

9 .�- Terezinha Morango ex-:_Miss Brasil, hoie sra. Indu:_;
trial Alberto Pettigliani recebeu a visita da cegonha, que lhe
trouxe Andréa.

� ,

,
Inslalar-se·:·á no pr�ximo dia 16, qum-

,ta-feÍra, às 20 horas, no"T�atro Alvaro de

Carvalho, a Va COhferêncÍ3 Hotária do Dis-
,

tríto 465 (Santa Catarina) tendo corno an
III

"

fitrião o R .C. do Estreito.
Especia�mente c'onvidados 'deverão

comparecer a essa importante teunião -rotá
ria, o. Governador Celso Ramos, o Presiden:"
te da A�sembléia Legislativa, deputado Ivo
Silveira, o Presidente dó Tribunal de Justiça
Des. Ivo Guilhom Peréira de Melo, Coman-,
dante do 5�. D. N. Contra··Almirante Mu

, Tilo Vasco do Vale'e Silva, o Prefeito Osval
do Mach.ado além' de outras autóridades ci�

, vis e militares.
,

A ,sessão; de abertura 'da Va CO,nterên..
,

cia deverá ser presidida pIo Gqvernadol" An�
tonio Nunes Varela e contará com a preser..� 'Rua Trajano 27 Fone ·3125
ça do Dr. Ary Docior Juchem; r�resentante F to r f a n óp 0-1 I
9 Presidente' do Rot�ty?\JnternéJ.cio�"al.· -.., ..,___�_���===� �...,..,""'"

t
.

.�

A Exposição do "Kennel Clube "de Hortanóp&Iis"
.

"

será no próximo' dia 2t '

1 _

..
o assunto em �Oci:da�e: é a recepção que será ofere- I

sida a c,antora (Ney Maria, n� salões do Querênc�a� Pa1a
oe Hotel, amanhã as 20,30 horas.
�'f�!>"".'. \',

.

.

� , j �.,
- .....u-Ó: �........

'

,

_.5.{�.{'f'
.

ir' .,

� .

' �\.
.

�.,

2 -' Em atividades a Diretoria do "Kennel Clube de FIo.
rianópolis", que tem como Preswente o Dr. Francisco Grillo, e

"ai promover mais uma exptlsiÇão no próxiaso dia 21.

l!'ão
ii deiçã ... do';' Membro, Ef'et.ivos

e Su�lentes do Conselho Ji', \

l'al da Orn-m dos Músicos do

Conselho Federal da Ordrm dos

.
mencionada lei).

Outros esclilecirmentos serão
fornecidos na Secretaria do Cnn

\. ('... l,

'. I

1. �ABOROS01
�'C�Fn ZlTO

nal.

12-4-6

.. �
,.;

"

:3 _,'A bonita. Dumara Pinto, em recente reuruao

"ehernisier" em .carnbraia bordada,' que melhor realçou
elegância \._ -,

_", " '·A.�_._

uso"!

sual
I
I.

4 FoIÍH1S informados que o fabuloso conjunto "F.la-I
mengo", da cidadede 'Porto Aiegre, brevemente estará 1)0 clu-the Doze da Agôsto numa festa promovida pelos Universitá-!
riOS.

, 1

I

5 _'_ Comemorado o restabel�cimento do sr.

'. Fa 'i�, .em sua residência, com um jantar.
" .'__

.

" \ \ ' .

"6 .- A espel'ada festa de 15\ anos :do brotinho Regina D'Avila,
'� realizar-se-à sábado próximo, conforme estava marcada.

.
�,. �. .

1.

7 _',_ O casal 'sr. e sra. Dr..Jaison (Astrid) 'Barreto, en-

contra-se no Rio preparando documentos, para sua viagem de
um ano!pela Europa.

Escritório Jurídico
- Contábil·

'Contabilidade e Ad
vocacia em geral
Dr. João Rui S-z-'

Jnstttuto de. 'Reforma Agrána de
Santa Catarina
. ,IRAse

•

\
.

Para conhecimento dos, requerentes, faço publicar a re

lação dos processos' defe-ridos por êsté Conselho, cujos títu
los definitivos se acham emitidos aguardando' o pagamen
to das dívidas, quando serão entregues,'na forma regula
mentar.

MUNICIPiO DE n..OBIANWPOLIS

NOME ,

Análià Maria Cordeiro
Armando José de Afonso
Ari Temóteo ,

Atalíba Domingos de' Oliveira
Generoso Manoel dos ��ntos

I "

Héitor Leonel da Luz .

Hermínia Francisca Cordeiro

AREA'
4.364,65 m2
10.28.8,77 "

658,3150,"
9.325,495 ..

5ã762,62 "

1.68.9,1850 "

12.68.0,72 "

1.533;64 "

816,2450 ..

838.,9�
1.102,125 "

527,85
2.938,2450 "

.

858,6350
;,

'323,31
73.5500

3.406,77 ..

30.769,77 "

134.103,13 "

644,4650"
.

211,91
2.506,71 t'

,Fernando

8

poganiez
Ac.Solic. Abelardo

H. Blumeriberg
. Ac S011(, Persi

Hahn
Rua Conselhein

Mafra n. 48 - Sala2.

'(Unita de

Reduzino Luiz Flôr
Sabino Anísio da Silveira
Santôs Antunes
Vital Manoel Vieira
Armando José Afonso

M'ÚNICIPIO, DE P-ALHoçA
... I

,

. ,

ciados.
José Felippe Boabíüd' - Presidente do, Irasc

mente' a partir
das 14 h5.

Rua Ilhéus 2, esqui
na com Fernàndo

Machado
Consultório

-- .-_""'"

Nada de
REBITES'

Vende-se seta I�SA:le-.teueno-
Situados no Bairro de Fatima (Estreito)
Tratar na l'ua Araci Vaz Calado" 624 no mes

mo Bairro.,

.1,0 - O elegante casal sr. e sra. 'Dr. PaulG' Bauer Filho
(lUiri8m, está delmal�s prontFS 'para um fim de,' semana na

eapital paranaense.

11 _ Também o Dr. Fuhr'io Luiz Vi�ira e o dr. Nelson
. Tcxeir� .Nunes, jantavan no Querên�ia Palace, palestrando a

l1!madamente com um cavalheiro, desccnhe,cido ,9-'e nossas ro
das SOC'lalS

12- O discutido "pist(}n d'e Ouro." Silvio
acontecer no Q'Ilerência Pulace, na ele��nte e

recepção a. catltora "society..".

amanhã vai
movimenta.da

12-4-'64

13 _'_' O costureiro José Ronald, pensa em· eiíbir as ren-'
d:Js e c3mbraias bordadas, da Fabricaeão 'HOEPCKE E ,A.,.

em desfile de modas, que circulará' e� di,V:ersas' cap�tais do
País ..

»
'RESTAURA NTE

:i'!r�D, C O N F E I T A R I A '::T( ,"
..

L'A N C H E S , ..

PIZZARIA "

BAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Financíamentos lndusíríaís
Elaboração de projetos econômicos Q.

preenchimento de questionários para im ..

plantação ou ampliação .de indústrias de a- . Durante a ';Opel6�ão 'LilllPIlZIl" -um empl'eg�do da �i
côrdo com as exigências' dos estabelecimen- vraria 'ofereceu-me um. livro "Caderno para o povo Brasi

,

'. .

Ieíro" - Poemas 'paraa Liberdade - VIOLAO'DE RUA -.

tos financiadores. Volume II.
.

EDWARD NAVARRO Muitos moços devem ter lido êsse livréco e, ao IMo, de-
vem ter sentido Q que eu senti - pena de seus autores.

Economista Como democráta e cristão que sou, decidi traduzir o li-

C. R E. P. - 683 vro pará urna 1inguagem mais brasileira, enaís democl'áti-

R
.

H'" ea, maís familiar, dando-lhe, tanto� p0ssw.el, o mes-es. ercílío Luz s/n � Ed. Esther .. mo aspecto literári(!) plagiando, I!IBrP p verso.. essa publica-
Apto. 102 - Fone 3728' çãCf) da,.._,eWWra civilização 'braslleiu �1I ;melhor" dessa po-

bre oe infeliz me:ratu� comunista.'
.

'Valenc1o�me da. ,gentile2:a da di1'e�ão <dêste-�ornal, f,!:lrei

publicar, diári� Dá <lninba,.�uem., -os íPoomaf:l ali'

impressos. Boje ,apresento aos leítores dêste jornal (.\

"OOEMA PARA PEJ)lW TEIXJl;IlM J\S�:NAIlO" de autoria
do pseudd'poéta do ,CPC de Belo llQl'�onte Afonso Romano.

Nêste poema, onde 0- comunista .Monso Romano íms

gínou urn Pedro Teixeirà assassinado pelos "�eacionários",
eu conto o acontecído em novembro de 1935, no 3° RI, onde
'um oficial comunista assassuio'U,' diÍrante ,'1 noite, um co-

lega de escola militar que dormia e talvez sonhasse com a

liberdade que QS "Afonso Ramanos" querem liquidar,
E aí vai o meu plagio:

..»

Florfanópolis :..:... 9/4/1964

V E N O E - S'E
UMA Chácara na Agronômica
UM Terreno na Ponta do Leal
UM Terreno no' Bairro de Fátima
Informaçã.es pelo telefone 31-!)l com

Dr. Moorris

Escreveu:
ZANZIBAR LIMA

A Umbanda é grande ape
. sar da humildade com que
se manifesta; o seu Ritual,
'a sua Liturgia encontram-se
a cada passo no Velho e no

Novo Testamento, nos Tem
plos do Egito e da velha In
dia, e da própria Igreja Ca
tólicà; por mais remota que
seja uma Religião, nela sem

esfôrço encontramos vestí
gios

.

de ··Umbanda.
E' um engano pensar-se

que Umbanda. é uma ínven
cíoníce dos' pobres escravos

.
(pretos africanos) arrasta
dos�la ínfãmía dos Negrei
ros para as Terras' brasíleí-

.

ras, poís a Umbanda é Mile
I'Utr'. a Umband,'l não tem .ída,
de.

-

A Umbanda, vamos assim
. dizer, pura' que' é praticada
no Bra.sil tem muito tempo
de existência, uma vez que,
antes da vinda dos pretos
,'1fricanos que Seriam os pre- '

cussores Dela aquí," ,a Reli

gião que, podemos dizer as

'sim, foi implantada foi jus·
tamente a Católica e naque
la época seus representantes
(Padr�s) tinham 100% de

. probabilidades para que
a mesma fosse a única a

ser' adotada, porém, o tem

po corre e as coisas mudam
o homem que ,é sempre, írre
queto, procura ver novos

horizontes e busca sempre
a. novidade.
Com a vinda, conforme já

dissemos ,'.l.cima, dos pobres
_ .cativos, não imaginavam
seus algoses que também
viria a !>emente da Religião

I.

que no futuro faria concor
rência à que foi trazida .da
sua Terra Mãe.
E agora, a despeito de to

dos e de tudo, a Umbanda
se· arregimenta para ter mar
ao sol e lugar que lhe com

pete, como verdadeira Reli
gião, tão espiritual como

qualquer que o seja, propug
nando pelo ideal da doutri
na Cristã, que é' a que nos

toca a alma de perto.
Mas a Umbanda trazida

pelos pretos era tão velha
ou aínda mais Velha do que
o Continente de onde vinha,
raça das rtiais velhas, ou me

lhor, antigas a negra.· era
.

por excelência. detentora dos
segredos invioláveis que não
transpunham os umbrais'dos
seus Templos.

• li: 'por êsse �otivo que '1

nossa Religião demorou tan
to a se projetar e chegar a

ser a Umbanda que é hoje;
esta magníficá realização
que estamos vendo; que pal
pita como um -corpo

.

vivo
cujos orgãos são todos per
feitos; é uma máquina cujas
peças ajustadas funcionam
sem o menor embaraço.
Sabemos, é verdade, que

nossa meta ainda está longe.
de ser plenamente alcançada.
mas' o nascimento fipatn ...... -

"'t Religião há de se espâ-'
lhar por êste Continente a

bençoado, que e o Contínen
te do futuro e nós· já divisa
mos no horizonte a radiosa

figura de Ox.'11á Luz do Mun
do o Chefe 'Snnremo o Cris
to de Umbanda!'
SARAVA A UMBANDA U

Nnm'l?�I\L.

Florianópolis, 23 de marçQ
de 1964.

\... ...�
O certificado

atesta
a· iexperiência
comprova

o MAIS PERFEITO FUNCIONAMENTO'
e Éçonomia de água e facilidade de instalação
e M,c;anismo totalmente hioxidáveJ

r
e Fun�lonamento suave e 'silencioso
e Estéticas e funcionais'

ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA

REYENDEDORES AUTORIZADOS EM Tomo BRASIL

. ,A.' TUBO' BRASILlT
Rua Mar6ot.'.,'�131 . 7.° andar· Te!.: 34.l4127 - Sã01 Paulo..

'

Ru:a' :XV. .. d'" oyembro, 415 • Blumenau

e ua
Oswalao ,P. de:Cllrvalho

\
Ontem, 'amigos

. '

Hoje, inimigos.
Ontem, troca de cigarros,

Hoje, troca de escarros.

Ontem, Escola Militar,
.

Hoje, terceiro RI.

Ontem, sínceros corações,
Hoje, 'traidores, .bofetões ...

O comunísmo, companheiro,
róio osso do soldado brasileiro.

oolegas
Serviço
Partido

noite

colega ferido

Ordem do Partídoí
O Partido, Companheiro,
mm raizes de. seu cotação.

Do homem é a ação
Sua cabeça e sell coração
e sôbre uma cama se estende

o. corpo assassínado do colega
e a nossa condição 'humana, ..

Cavei, colhi, perdi
Coração, razão e escrúpulos.
pés sujos' pelo estrume do partido!
mãos de. cníme que o estêrco muscovita preparou
Sois todos comunistas; assassinos

- á -servíço de moscou

.?�\�#.fI!.W*í
Cantou o galo uma ,vez

e Pedro foi de 'emboscada \

No ,3° RI escurecia

já noite a dentro ía
Sôbre seu corpo

jorrou sangue desejado pelo porco
exatamente Q que mo�cou queria

Cantou o galo outra vez'
e '0 filho sangrou-se à bala.

.

Menino-ovelha, ali à. vista,
adubo verde, pra. comunistas
sangue, üêsco, que'mata a sêde
e rega as plantações dos "socialistas"

Ronda o galo' a casa (.lÍJerta·
de Pedro Tei'Kei�a morto.

Uma viúva e' seus filhos queridos
se espreitámo na madrugada
que. amanhece, em sangue, em brasa, em alaridos.

.

Pedro Teixeira renl'p.��ta nl1!'!'"l1P� vítima
dessa gente, por Pide!, :cuba,nizadâ.
Vai a noite, alta é

, \
uma viuv.'1 em leito arde desejos de sangue
-;- Mulher, porque morreu teu marido'

com o c01"Q0 feridC!>?
Moço, morreu ferido pelo inimigo

porque, sabia das traições. do seu Partido.

- Mulher, porque feriram teu filho
na estrada de teu marido?

- Moço, feriram o menino e êste �ncou
por que seguia <> caminho da verdade,

que v.'1mos todos seguindo, contra aS ordens de moscou

Desce o dia -' longo é .

Uma viuva, vítim!t do Partido,
ouvindo a vóz do marido: (

"Vai mulher que a luta é
para salvar nossa faniílla�'

desperta seus comp'1nheiros
.

e sai à frente dos brasileiros
para limpar Brasília
e sai com a alba pelos campos,
alertando os companheitos
prá desgr,'iça dos cubanos

Tu és pedra sob o manto
Pedro Teixeira

e 'sôbre ti leva,nto
esta bandeira.
No manto ê na bandeira há o Cruzeiro do Sul,

Tu és brasa, tu 'és teima
Pedro Teixeira
e sôbre ti já queima
est;'1 fogueira
ateada no Brasil de norte a' sul
Teima e fogueira - pela liberdade
Tu és guerra, tu és von4l.de,
Pedfo Teixeira
e sôbre ti cavamos, brasileiros do Norte ao Sul
,'.l. trinceira da Cristandade
em defesa da nossa. Liberdade.

"

, :,�� ':oi

Em defesa da tex'ra brasUeira
Velada, d()s ·céus-, ·ç�ejro do Sul

Branco, em entrevista a ím- .

dente que vier a ser eleito, "ro de 66,' e que deverá

prensa, disse que o Presí- ocupará o cargo até Janeí- "vernar acima dos parti!
:mo, 8 (OE) - Poucas

,r-oras antes da eleição do
..Gal. �te)o Branco para a .

_ c •

.�.;:S=:=f��:'r�!��;!��� -rr-�fe-itttr_"_i-Mun-.icipai de flnrianóPolis
. QU-U)RO OO�RATIVO DE SALÁ.RIOS E VENCIMENTOSpolíticos apontam como

pro:váveis candidatos às Pas

tas Ministeriais, do novo

GO\rêI1.llo, os seguintes no

mes: Gal. Arthur da Costa e

.tilva, .para a GuerIa, Almi
rante Silvio Heck, para a

.

Marinha. Brigadeiro Grunn
. Mooss, Aeronáutica. dtávio

C/o.TEGORIA
"

EM 1.959 EM 1963
----_.. ......__._.

35,600,00Operário Braçal 4.500,00
Contínuo (do Quadro) 4.600,00 , 27.200,00
EscritUl'ário (carreira Inicial) 4.800,00

-

, 28.390,00
Chefe de Secl]ão ... 9,500,00 , 42.500,00
Chefe de Servico I '47.600,00
Diretor 14.000,00 I 56,100;00GOtlvêia de Bulhões ou Gle�

mente Marianni, 'Fazenda.

Vasco Leitão da Cunha, Ex
terior. Almeida 'Barbosa ou

Jurací Mag.<:tlhães, Indúsg:ia
e Comércio. O (}�l. Castelo

�ufjno José da Silva. Diretor do Dp.\).to de Adeministração

João Silva, Diretor do Pepto. de Fazenda

•
•

,

,

.

"' " 'i'
',' ,

Cada Seamaster passa
45 minutos ,no fundo do'
mar.. ; na fábrica Omega

. ,

" \ .

Omega Seamaster é submetido, a 17_ pressões
intensidades' diferentes,'.correspondendo a uma

,
•.
,�.!,� ;.J

' profundidade submarina de 60 metros.

�.L;;". � .!'�"
'. \

...� '1�,
iAliioi�, : _ _ ___

o relógio -esporte mais .procurado
do mundo. O Seamaster é um rel6gio
esporte resistente mas, sol;>retudo, um
instrumento. de alta preCisão Omega,
que lhe dará a satisfação de um fun
cionamento 'impecável dúrante muitos
anos. Essa resistência e exatidão
excepcionais são fatores que seduziram
mais de 2 milhões de pessoas. O Omega
Seamaster tornou-se o relógio-esporte
de alta. precisão, mais procurado do
mundo.

o
de

.=.- � .; .;.....

a mola deum relógio automático nun-

'

':��i\�
ca se distende completamente, p()i� n�- :j�'f
cebe corda a cada movimento do bra- "

ço. Dai resulta \,lma fôrça. motriz ��1.is �
, .'"

regular e,
.

portanto, maIor preCIsa0 ..

Dai uma boa razão·para você usar seu

Seámaster durante as 24 horas do dia;�·
.

. >��t��
Uma. troca de óleo a cada 750.000 '.

.

� '.

km. Para qúe um Seamaster funcione' .�, t /:
perfeitamente durante tantos anos, �.

conservação é ínfima: lima gotícula
de óleo, cada dois anos. Durante êsse"
período, seu balanço oscila 349 milhões
de, vêzes. Com suas rodas girando em

idêntica .velocidade, um automóvel co
briria uma distância de 750.000 km.,' r
durante o m�sma período. "' ",i��'

'1 '�,-�'
Omega detém IC)dos os 4 recordes ele -.�:
preCiSa0 para relógios de pulso. Can...l'correndo com as melhores marcas ;;

suíças, nos· famosos Observatórios'de
Genebra e Neuchâtel, Omega vem de
bater, sensacionalmente, todos os recor�
des de precisão para relógios de pulsp'..

Sua escolha' iá está' feita. Ponto por
ponto, o Omega Seamaster rev.ela SQa

. superioridade. E o relógio ideal para
o homem que trabalha ou pratica es-

. portes - 'seu companheiro para todos
os momentos de sua vida. A escolha
de seu nôvo .relógio, portanto, já está
feita: o' Omega Seamaster. ao seu dis
por nas melhores casas do ramo,

'I

A prova de .impermeabilidade mais

concludente, iamais efetuada
num relóg io. To d o relógio Omega
Seamaster é impermeável, não s6 para
lhe perinit�r nadar ou mergulhar com

êle, mas sobretudo, para proteger o

mecanismo contra ,o maior inimigo da
precisão: a poeira; q ue impede a

marcha regular da máquina e compro
mete a durabili�ade do relógio. En

quanto o Seamaster está na autodave,
a pres'são passa, bl'uscamente, de 6 a 0,5
atmosferas; é como se fôsse lançado das
profundezas marinhas até o cimo do
Monte Everest. R:tros são os relógios
que suportariam semelhante �ortura.

De maior precidio porqu, é auto
mático. o aut Jmatismo poupa-lhe,
definitivamente, uma preocupação diá
ria: dar corda ao seu relógio; além
disso, tem a vantagem de cl?nservar·
a precisão do Seamaster. Isto porque

�, .

; Ç) .;

, 'OMEGA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"O ESTADO" (, niàis �ntiio Diário de Santa Cfl�t�'rina
. '

i' .
.

.

", ,�lssÕes, "te) ,no atio, ante, "L,
'

':,.'lndicando O: I!ome ',e endri'ço,
das; 1'!lSSM,S, que os reel'b;cam',

Se, ,�o, e'ntanto, t!ye.ra"!" �1I(e
'Tido rendimf'1.tas' .!�'·i,"":hO· 'D' id "b;' ,; t' 't',

,'. ,; ',' .uV' a 80 re reaJus amen o
em importâllcla superiOr a/I':, ,<,do "Auxílio Reclusão":

'

tada cifra de ,Ci,g 84.1I1l0,\' ..�I "
'

'. '

'clllshe ,0 'Ho Sitláril�', gratifLéa_', "dO' ,

, ""'"
,

.' O .- Gonselho Direto):'
,é;õ/',', etc) "'e,m, ,qualqii�r mês !lo a'

D N P S C' 'd d
, • l.

" ., onSI eran, O
,no de 1963, 011 hOIlv:erein, perC,e!)",

que o "Auxílio.reélusão", se. "prestação" e à .�em�l.n."trite
dó �.,gimentos dj\, trahalhaÊh;�,Jf\ rá 'Rrestado' na forma0;- da 'finalidade de, asst;igutâr àos
de. mais 'd(\ um,a. fonte pag:1d�_a "pen'sâ!Q:" ,<art. 43 da LOPS e seus, heneficiâti6,s� 'os meios

b,;, ainda,; hOIl�'�rem p,;rc��i,do 101 dbr RGPS);, CONSIDE· indispensáveis' :cté>manuten·'
r�ndl,�,entos di ,put;ras es,!/,,' RANDO,'que é da Lei Orgâ: ção 'em caso�'dec, .morte 'ou'
'f,de O"UllS cél�ll",,"'), "l�'V: �os

"

i:\i(!a" da ,(;E'r!'lv,idência Social !pdsão; CON:SrpERAN:qp
de trllbalho, devem ",apre_seR-taTJ;: que, ,iiss�gura no seu .'1ft.' 6J '"que' a Lei objetivou ,<) reajus:'
"decla. .,a�ões ,de r�lndinj:���o,s�i,:f' O rea:jy:s.,i:á.inento dos valores tamento ,do "auxílio redu·

desde',9ue a soma dps rçn�f-weR,:: (ias " aposentadorias ce' pen" são'" más determinou o "da

, tós p�reébid�s "ltrapa.s'5" ;. Cr� sões, Íimitando:se o poder' "pensão';; CONSIDERANDO
504.000,00; esclarecendo � reL cEJ!:ecutiv� a aprovar as 'l'a· qu� a normá de reajustamen

, �\ ,',.
"

, !II' peito, rio "erso da ;ide(:4a�;', belas, dos indi.c,es "de' reajus· to flgur,i). como "pispo!,i9ões,
'UM grande, âC{\"nteciménto, social, esta' ',marc',ado para, de-

" tamento'c" CONSIDERANDO-:' Diversas" comum a todo' O
,

"I
"

,

A partir doi I!orre)lte pxêrddo qUe 'o', Propósito da ,Lei �m, "Titulo, das; ,p�estações" n!J.;pois de amanhã, e�'.,Curitiba" ,com o casamento do Dr. Helio I fs.<.:I;I;,qu�'-'t� l!0S ré�dimellt.)s, ... mAnter sempre valores a· LOgS�, CONSIDERANDO

da Silva H6eschl e srta,,. Mára P�õckmann, àsr 1 O .3�O hs., ná I:..
.chissifié:a,·ci;�{céd.t'.la ":,,, (de:,' tÚllis pata ,suas ,prestações que na oc�rrêI1cia da morte Pelo présente ficam conyocados;' os' Siso

I,'.,
,correntes do" exe,clc,l� ,d, C"[-:,, tambem 'a "fez' referir ': o "Au· do recluso ou detento o "au '

, ': ,

greja de Santa Tetezi!lha. Paraninfos: Dr. Cacildo Andrad� go� e fllnçc,es éoin olf"enl, vincI\: xiliO,iia:t�lidàde" e: o auxílio. xÜio.recíusão" se converte:" acio'l1lstas; :p�rã a àssembléia .

geraI or�inà-
Xavier' e Sra. Dr: Aderba,l Ramos d'a Silva e Sra., Deputa8v lo de emprêg'1);�� "'de�l�li9õe@ 'tilll�rál" ao salário mínimo ,tia e� "pensãn',\. e ,estb. �eri�' I'ia desta 'Companhia, a se realiiar'eni �UfLsc""
Ivo Morrtenagr" S"," 'D' H'" , co, D' 'B b'd 'S h

'dere1tdime{it!1's",'d;t��[�'ietil]� ��,vúio�'na,aata em qU(l reajusta�a; �,\CO�.�ID�RAN.. de sociàl, f'm:'Salseiró nesta cídade,' fui' 9.
"

�,
.

o e ,Ta., ;,r., erqunlO: ClU:x oa ,aI \.e en, o .., truidas Com ,�oellmeri:to, Co1ltprÓ' fdre�,: ��estados; OONSIDE. DO que a conyergenCl1:l de"
,

" ., .'"
ra 'Maria Thereza���ólentino' de.:J:arvalho� 'G�vern'adqr';' 8-elsô ,,,,,.. 'v�tÍte'(art: 13, ��" L�� 4����':'(;2') R�N�P embora.� solênci'i todos êsses 'requisitos, na, horas, cio. próximo dia '29 de. ãbhl e, qu.e' .terá

'

'R.afiOS e Sra; lle:au�:.,l.Â�� , 'S", N ..q"'Tt"'! ,"I-, 'fi.f':", ".",j, ,;�" d,a impo��� ",l.0ta.J:�]-!�:iell�i da ,,��i'i.��,!lJntp, "?-9. ,�aj,usta·" ,

au_sênci,"t 'da jurisprudêacll;t; pordim' ,

'

. ., ," ( :"
"

.L�?
..

, , <- l""""'1��I"""",,��7X ..amos e �1i. U'L -';1ug<'> Itêl-
, .}�entP8 80 .os (re�-t_s'::O,j ,rI).�:flto de !'auxílio·reClusão"", au ;pa-re�es C<?ns�ltOTia da '

"

-
., -'" ..,.,' »l'" " .:,. � I":)/�

mos e Sra., Deputado :Armando Calil '� Sra':;::;�De�embargadêr," creditado;) nei �no b�8e, 'd� ,� •.• ,

, IÍão Hã 'pórque", tenq,o ,presen Republica;' ou,' ainda" deci, a) _'_ deliberar" sôbre' o. relatório àa,"dite-
José Ferreira Ba.stos'e'·Sra., Desembarg:ador AVno Ped,rO,I:oes./ ,

191;3;'s'�ndo êsse doc"m:l.t13�fcli,,"te á.·:di'reito 'assegurado aos 'sõ�s ministeriais; em sent�· toria, balanço, demonstração daJconta de lu..;
1"\ nc�ido pelas fontes j(;g�d�rli:� ':'ben,efíci�tÚ)s e, o carater',das do 'con�rário, 'tornam legíti.. " '

.

Ch] e Sonho' a R' h I 'R' d' S" S' h
'"

R '/h
'" ,:
!'

' . " cros e, perd,as e ,parecer do Coliselh0 Fiscai, "
"

.' ,,\. r. ac, e .' amos, a ,·uva, ep ,oJ-iá
,

ut " Ramos, '

I de tais rend,�entos. (peS�?as, ti ,pi'�st�ções, considerar 'êsSes mo, o recurso, anológico;' -
,

(do;noi.vo). Dest;mbarga�or José PatroCÍpie :ÉhiHotti e Sra, 'D1': I si�as,�u juridica�,�d!!ntre,estâs "a\üdlios,'eomo excluídos de CONSIDERANDO, assim q�e relati��s'ao exercíci�'fillaO"él 31 'dedEz�mbro'
T

.

M d' N/'
, " "'repartjções '��blicas; federais, atualiza;ç�o, do wllor; CON·· é inerente as' proprias pre�· "de 1963 e bem' assim, 'sôbr,.e" á, d,iS,.trib,u,'iça-Q::' :

,,'c 0aqmill . a �lra 'eves e Sra., Dr. João Alberto Nicolazzi 'e ' I. estadllais e mÚnicip;lis be� éo 'SIDERANJ;:>O ,que êste De· tações e' reàj)lstamento dos, "

, ",
'

Sl'u:,' Dr. Moacir Bud�nt' e Sra, Ih' Sa�lo Carválho e Sra.', Sr.
'

mo órgão a"tátquicos, e" �;.-� fis partaÍnent(), na, ,J;tesolução n·. seus _valores; CO�SlDE�AN" dos lucros:" ;

H b t R"
, 'S

,',. ,
", ,"

' " " ." lataisj",' ,;,.� ,i,. ,439, d� 18.5.,61, tendo presente "DO q�e a regr,"l ora enunci�
co E'rEer b ltzman�r e, ,rà." Sr. José Luiz t.ip,s de Sou;za 'ê Sra Ó"tro�sl'l\ para que Os d�sed� '<;iS mótivos<,da ordem .ju.idi.< da' não genera\izÍl disppsiti. ,

' b) '_' eleicão do Consélho 'Fiscal' e fixa ..

,)r. uzé io Ritzmann' e Sra:� (da noiva).
,.

" los fllifo's'pelas fontes paga,'.9- .�a;e,s�cial que�,funda:men.', vo partic�lar, nem abt�,e:iC' """ -'" . '

'

, ,

"�o ,r�s (ar�s. ,96 Ú8 d� R�gwi�fn�n', tatn"9')'eajusf�mentb c;ias �.' ceção à, norma geral; €ON· . ção, ddS.:�eUs vetú�im�ntos; e' i, "

to) possam, ser Ijed"z'dos: ,'.}Io J,l.<>senta��ria.s e 'pensÕes, ml�, :SIDERANDO; que portanto, . c} _'
_, eleição da"Diretoria "par�', à ges-

,

"

'

"t d" 't "<'ido ,htam, por Igual, em {,"tvor' ,sér dIspensável -a declaração -'. d' 1'6'
',,' " ' ", ,�, ,

' ',-' '
..

montan e
"

�, \mpo� o ap��:l! ,;' "'de' i'àuxilio.doença"; CON., expressa da ,Lei' ou Rê�la., ,t�Q, e . ,-,
- .lP64 i a, 31-5�1965; hem como: a'-

;na' '�-tlecliilra4;ãó'�, i1�"erá_ j!,!'i,: !�e "

SIDERANOO rião só are· 'mento,'; "CO"',S,IDERAND,0'", 'f'
' ''':'' ,

d" :''- i ':h
' ,-' : """ '

-. .. ..... 'fi' �'lx,açao, os ,seus, onbranos.·,"',',' ' ';
,.

'

,xada, a mesma um, ;;\"0C;�,�"";�,�; ::gi'a,:éonti_(i1;l no, artigo 4°, da fir1almente 'is,'a.tribuições do
,., '

'('em '2�:vlas) e01rt.prÍ)vató:ri��;1�S" 'fei ';d� Iht�odução do Códi. D.N.P',S.
' • '

.'
>',

,.'!t{lJ.cií 2{��e marÇO:de :1964:
"", .,

desc,ontos, i�entó d.: '!lêlo e fÓ"�e,, gO. <::iviJ' Brasileiro, como, RESOLVE:
cido peIas dltiui f(lUtes pa�a!lo mais pr6xtmo, no próprio' que o ';AU:XILIÓ RECLU.�
ras,cOm � 'di�criminaçã.o:di.;' hã, campo' do' :direito social, o SÃO", mOdálidade c:iiI� 'é da:
t�reza e do' lUOntante d�,;',reti' , artigo ·-80. da Consolidação i'PENSAO"; .sofr� os' ajusta.
dim�nos SÔbre Os q,ual's Inc'ídi' 'das; Lei_s 'do Trabàlho, pode mentos,que a iei" ri., 3.807/60,r�m Os desContos (a�t. ,102', 3".; "

êste, Dep,"trtamento, na htcu� prevê no seu �artlgo 6'Z.
do Regulamento.) na'da LOQS, decidir, por a· As. Roberto :Eiras "Furquin
: As "dec'l�rai;ões d� rértdimen nalogia, oU extensão, com,b o'' W"rneck"

'

'(
\

J \'
F

•

I
•

13 de JUNH9:,' próximo, numa promeção' do Colunista, ,

nesta Capital, será realizado conforme. venho-divulgando, uma
homenagem as Industrias Pioneiras -de Sánta Catarina, icom
um jantar de confraternizaçao no Querênci�, Palace, ocasiao.

que serão entregues os Diplomas e Medalhas Honra ao Mérito,
aos pioneiros. A Federação das Indústrias de, S. C. está cola
borando 'com o C�lünista no levantamento d�s pioneiras.

\ '

. ,_. 1 '. "
" _.

. A FEDERAÇAQ das Industrias de Sta.rCatarina assoei-

'I
ando-se com a promoção do <??lunist7, na homenagem das, PiC ..

"

. neiras, prestará u�a homenagem ao Governador Celso Ramos.
E' ao Dr. Guilherme Renaux.

'

E' OF�CIAL �e 'Gabiri�te do Ministro ,da M?rinha�" �lrrii�
rante Augüsto Rademacker Grunevald" o ComandaiUe ,: "LU1Z
Mario Corrêa Fraysleben.,'

,"",' , � .

, \

NQ CASAMENTO delAstrid e Jalson Barr:etoj em. Brus,.
que, estavam 'presentes, os Srs: Paulo BàllÉ�r e Sra., Rolf Erb f.

Sra., João Antôn�o .S�haéfer e Sra�,. Jos,é Trlp�da�i ,�' Sra., ,Sér
gio Schaefer e Sra. Aquele acont�cimento::"'Top-Set.", qincr�'
está sendo comentado.

'. ' ,

,

1

o MEU programa soc�al d� doini�g'o na Rádio G!la;u,j,6,<,:, :
p,:.itrocinado� pIa Arimc.aria De'senvolvimento Eco�'ôn:úcb Ldt�:�'

-,

-

I ,
I .,

" �

que foi dedicado ào casamento ele Astrid e Jáison,' foi gravad,)"
("m disco e será ,ofere�ido ao casal Rbland '(Carme�)' Renaux
pelo Colunlst�.·

'

,.' -
�

f "

"

";"., ,

_,; \

I
,

FOI t.ransferid�" ,pf!.rá;. "�ine ..die'·� a festa àe Quinze, Apos, .

da·'menina moça REGINA de Aquino D'A�Üa.
"

',: '"
.

"

' -

....

' ,

't
'_""__

!

�
,

APÓS uma. ternp'6�cida peJ�' Guahiilhara, régressou o Dr:'"
Nelson L�iz: Teix'eira 'N!JI'les', _ChEffe �d�' Ceri:mônia do ' Paláhi� '"
. ,-, ,

.

- .
\ , "_'"

Jantou no Querêricià, 3�. ,feita, ,com � Public-Relation, do Go�
verno, Dr. Fulvio. Vieira. " , '\"; .' " (,

'

.

� .
.

.

•

� I, t.· J
'

o ROTARY CI�be, no �rO:�{lmo' dia, de��sS'eis no 'Teatro
Alvaro de Carvalho, vai 'pfbfnover' a Cerimônia' de Abertu-
ra da,V ·Comferên�ia Distrital..

"
'

.'

ü MENINO Rubens. filho do mlsa(Dr. Ruberts 'de Arruda
Ramos, hoje vai apagã,r veHnhas, festejando aniversário,.'

Convife para Missa de' i 5'Dias·
IA Üúnília dá seml1re lembrada

, '\-

,JutnA GÂNDRA BltUGGEMANN'·
;' convida aos seus parente; e pessoal? de sua's
relàções 'Para, a missa de 15 ,dias, que, será
rêzatlà tUa, 10 ao corrente" às] horas, na Ca-'
teclral··Metropolitana ..

,

,!Ant�cip,adàmenté agradece.,J �. '<l
. '-'

�- -

;. � ,f �<..' ; �

,

'"

MÓVEIS
.

·,C 'l' M O aprés�htaiMaravilhoso
LaqçalJilentº '«le; Mó���s �Jnfa:"',tis

- . -'.'
-

I',
,�

,
. ,

.

.

." 'ÇROMADOS E,ES,MALTADOS
Cadeiras, de AIÀloço cqhi àhdador

,

Garrinhos Esporte:', ;
"

, ;'
"

,

Caminhas Cromá:d�s' c(,)�' 'relas de,:Ráfia
B�rços Cromadós e· Esmaltaôos'

"
.

,

Banheirinhas co�' Tubulacão Plástica
Porta Fraldas - Plásti�o _

-
"

TUna N,O MAIS FINO r\CABAMENTO. ,�

, , " )

ENCANT.O 1?ARA A ,MAMÃE

" ,

D3 rllÇ� l'ID3 �OD r,iuuinie,s' �D Im�ostn ôe,8en�a
tQs�' ficam' 'sllleit�s 'à , 'revisão' 'túado� Os móveis oi; utensílios' gÍ'IIels no estral;geiro, na I",,",h Obs:': 'A '''declaração de bens

"

'J. " '

" ,rl': 'e -e'Qn�rõle, seja' quan'to aos r,,� ��' use ��méstic� ,e ; �e:stlJár!o. d� país" em qUe os, bens '::tej�m,
�

dev�,r;(';";� entreglie: ainda' que
'I. DeClaração de llendll1lentós dil1l'eÍltos, comoj.ambêm às dedu' 'A decla�açào de bens 'discrlmln'a Iocallzadosu« em que os tít"l'os', O ,contribUinte ' não : possuísse

At_i! 30 'de àbril fluente, são obrl ções ,e abaUmentos.
, • , rá, e�pec'iÍ;lcament"::;

"

e valores �enham sido eJ1litidó� (':bel1s,' sobre ,� qU,e" ,esélare�cr�
ga'tI'�'; ',a: ;presilntar "deClaraÇão' '2. 'Declarações de Beus r Co .. .! '8) os ,)!en,s Constantes .da "deCla ,�' ,ou ,sejam exil,;'íveis (art. 6,1' c du lia, "declara,;ã'ó",,' .

"

'

de fendimentos" tod�'s as' 'PeS�O mo parte ÍitfegraItt'e d� "d,ecla, ',�ação'" d,ó eXercício anterior,;
,

Rell'úla�ento)., (,CoHtiY,ua no pró'Xlmo 'I(úrttero)
" '

as Físicas residÍ!ittes ou, dom�t ração ,de' rendimentos,"', 'a Pessoa' -'b) os d�créscimos patrimoniais,
' ""," , ", '

.. _�

lNsica' fl�re'se�tará "Declara- resultan'tes da perda da coisa. -.,....-------,...._;.-----

/) I{'�I(), :tr i> -;_,� ''? � F'" .. ,--.,'. I.· ,{_loI(/ • oit, Jf. • :'}-,..,

1 _ PESSOAS FISICAS

.liadag no pais que tiveram,', rio'
,

ano ..base de 1'963., rendimentos_,
, .

br'utos superior,es à' cifra rie �,,,

504.00Ó,oo (quinhentos e qu'a�i'�;
mil cruzeiros). sem distin'Ção.·de.
\ '

.exo, ida,4e, nacionalidade' é,sta-
do cviil Ou profissão.

çã,O de ,BenS", relacionan�O to

dos OS s,us bens móveis e'imó
vel.; ��rts. ,..,. c 48 'do' Código CI

.

';' �. " _,.....__

vi/), Inc!�sl,ve de seus depend,l:n

tOS, elti,;tentes a 31-'12-1963, no,

pais e' no ;:sbangeiro compree"
,

dendo : edí fíclos, terrenos" dir�i
, t�s e ações definidos nó artlg�
931 do Códig'o de Progresso Ci

vii, bem como : dinheiro, semo-.
, "entes, "ei�ulos, jóias, metais

prec'!osos 'e qualquer o,jtra espé
cle 'd'•.bens patrimoniais, exce-

de atos de 'alienaçãO ou' desapri)

pdtção, indicados nog dOis; úl
. '\ ..

,-

ti�os casos, o preço Ou indcUlza.-'
'

ção recebida.
'c) Os acréSCimos' patriü.oniais,
'h'ávidos ,durante' Q' ano .. basC. Com

. ,-.(,
a Indie�.ção dos 'và'or,s de .a qur

Sição, ',constantes' �o' respeCtivOs
i�str"men,tC;;,; S'e tal:: aquisição
'\ . : ".,,'

,

'houver sido a ,títUIt( IJrat'uito;,
,d) - o, y;alo� dos beris existentes
uo ",xdrior, bem �o�,o o do'!!

....

títulos e v�lti�es I'I�titiriO's ou eX!

"I "

r.:»

.�

()r,�' ócu ias" •
'

be,�\ '(\�jcíp;:: :>s <:,:','c:;: ';:"E'ntretanto, às' que, no ,)tilO

de 1963, tiveram recebido' de
... ',"

,uma! sÓ fonte pagadora exclusi

vam-nze "rendiment(!s de tra
, k '

halho" até ;o valor de Cr$.: ... ,

I
• -� ",'

,8•• 000,00 (oitenta e qfiatro mil

eruz'elros) mensai�, estão de%brl'
,

gadas' de a�reSI'I1tar ,-'''deciltr.a
çij�j de l'enr.ii.melltoP 'rie&te Esér

,

cicio, de ;1:964, devendo poiém,
infOrmar, até 30 de:abri\ cohen
,te 08' rendimen'�s' pagOil' a ter.t ;' "

.

c'eiros (alugueis, honorários, c9

�.I-
•

.

, "

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

, ,

,I 'atendemos C,,)lT1 exoll'(:bo'
,

'" "" I'
sua rGcc,-!o dti U('UlüS:

r
'

O"T'r' ["'l) '-l,"'!z�n'
,. I�....�I'\ �,·l..·�;..,,-\ir {lo'

MÔDf�M0 LARCRÁrÓt

---':;"'. -_.�

, ,

'-r-- ,

'

,_ ',.,

PREVI�ÊNCI�- SO�IAL 1· .

a;wf��,�

.'

';

'L,

·fê�, apr6va�do.a, Re�olução
n. 439 citada; CON'SIDE,UA1\f,

, "

Du que a' "pei::llsáu;' e u "au·

xílio·reclusão", teem" em co·

mu� a mesma' natureza �a -_:__'---";'------,--�

ela. tálônnenst de ,.

LllVlENlu rIJRTtft.HD
Assembléia leral

Brdlhária

•

'

.. '

",,. PELA 'DIRETOiÚA:
,IdroAntônio·Prado
'Diretor.' Gerente;'

Rep:ublicado por t�r saido ��i:n incor-

,
'

1
, .;.

reç,õ€s. "

, , I

'. .'

NOS ,TEMOS
,,)

,
.. -

',I '�
,

A.PEÇA III
-

I

,

I

J

" .

:;.
.'

�: ._;, .t. "/',"..; .. ,
. 1.

CAMINHA0 ';INTE�N.ATIONAl
"6ô, brasileirO' .

"".

quant()' ,Br9sj!ja !"
.

"'-....
.. �. �

"

",

4" . ;"-',.

\
,

I "quê �o(ê precisa;'
, �

, .

, '.
Na qualidade) de revendedores auto ..

'

rizadQs, pOdet)10s: re,solver seu pro.
hlema sem defh9ra. Em nossO estoque
locê (encontrará -: éom :cier'te:za '-;'; a

peça ou O acessório que �pr6clJra, a

p.reço j de' tab�la, ,gerhjíno�" teStódos
em lcibora:tório, garantidos pela mar .. '

co lHo E, no caso dê qua.lq uer con·

,sulta sôbre o s.eu Int!3rnatibnal,- "f'ere.· ..

mos, o máximo pr.�er.e'!l: atendê-k.:
, ...

'"" a � ,'"

, . Representante 101 nesta �cid�de'

·i

,
, "
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A SEMPRE'
'j

trlln�S: drs. ManeeI Carmona
G.al,e�o e Ãroldo Jo�qutm Camil

III - �acie,nte8:, J�sé �,éptente �O
brinhp" Luiz Palmei�as da Ro

cha e" Pedro Pàlm�ir,il .da Rocha.

te:. o dr A�tônio �SylV'io Burigo
Carneiro - paciente João de Sá,

'RELATOR: DES MARCONDES
,DE MATTOS, - Unânímamem,
concederam a ordem.

SES�AO DO ?RIBUNAL PLE-

1':0, IWAL,lZADA EM 18 DE

r·;:, r.co DE 1964.

no, 3.747 - São Joaquim im- .

petrante! O dr. José de Alencar

d'; Amaral Velho '_ paciente·
Ademar 'Barbosa.

\

. nó. 3.745 - Campos Novos - in>

petralleo dr. José Matusalém
Comeí]! .:. paciente: Acelino

Gonçalve(j Cordeiro.

Acórdfio conferfdos c publica
dos:

Nenhum outro tubo lhe possibili-
ta instalações prediais tão sequ- 'i

s

ras e tão imediatas! Suprime rôs-

cas. ou braçadeiras, graças o urn
moderníssimo ,sistema de Junto
Soldado que transforma os junções
em pontos de , maior robustez.
Definitivamente aprovado no Eu- i

J
rapo e América do Nórte! '/

'J"

RECURSOS DE HABEAS-COR-
,

'"

R�C�R'sQS DE BADlaS-Con
PU$..:·,' ' "

v .' .

I

�i '. " :,
.

no. 671 -.'Campos �ov,o's- recOY

rentei o,dr.rJuiz de Dirf.et� 'ex

.�offícll,J," .:. r'ecorridos:' '!\taíde e

'l'adeu Antulles.

PUS:
, ,

.
� f,

no. 3.740 _ Tijucas _ impdrant.. :
o dr 'Valter Tang - paciente:
Cario, J,oão da Silva.

I,
no. 6'7;) Orlcie" recorrente r:
o dr. Juiz deDirelto"ex-o(fíCio'

. Domingos Adolfo' e Altai�' Ru_
fino Rabelo. R)i:LAT'OR: DES.
FERREIRA BASTOS -' Unânl-,

I.

no, 3�752 - FIOI;ianópolis Impe

FREDERICO VILlAR provimentomamente, negaram

ao r."curso., '

. -,' "-'f',' --J
no. 676 :FloriaJ.lópolls _recorren'

te e o dr./Jlli� de Direitt? da 2a •

Vjlra Criminal "exofficio" -' re "

corrido: Niva,�o Nunes ,_ RELA'
TOR: DES. OSMUNDO NOBRE"

I GA - Unântmamente, negaram'

provimento ao recsrso.

no. 6715.,,_ 'Qrleies _. t�co�renie:
o ,d�: {�iz:d� Direito 'e:i;-�ffício'
recor�fd08,i: "c{)omlngos Adolfo e

Á(á�;' Rllfili� RabeTo.:
.. '

4\, .

'", t
no. 67.6"" Florianópolis _ reéOren

,tr-: 'o ,�r. Jui� de Vireito "eX-Offí
. t, '

.

CiO -« r�cor�idq: Nlval.io NIl-

\ nes..

'Inos, ao.s quais - igualmente
tornar 'extensiva a instrução.
prÚnári;a, até então , quase
desconhecida ao. longo das
6 mil dilatadas milhas da.
costa brasileira,

.. -.._..__'., .....:.admiraçãoHomenagem ,'�e
�

� t

Saudade COM·
TA '$(),LDADA

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

.

',

. VENDE-SE Arnaldo S, Thiago.

· Belíssima área de terra com duas boas
" casas. Tratar com o Sr. Pedro Dutra em Sa
co dos Limões (Fundos Vila Operár.a, anti
go CAEIRA)

Está morto. Frederico. Vil·

lar! PolRS 14 horas de 28 de

março de 1964, cerrou os

olhos para sempre aquele
que sempre foi um entusias

ta ela defesa marítima do.

Brasil!

• solda molecular possibilitando
tubulações monolíticos.

,e junção imed.iata sem uso de fer-
'ramentos especiais.

'

(,1.,' "ozo'ó Su1perior à de quaisquer
. 9lIJros tubos de igual diâmetro.
• paredes espelhados, não incrus-

tam, nõo' retêm resíduõs. .

if

• não órnossom, não gretam� não )
r.acham, - i�u�es a qualquer
tipo de corrosco.

'. peças e cone-xões ô vontade.
• tubos de 6 m de comprimento
nos tipos indu'stria!', hidráulico.
leve e eletroduto. '

• durabilid<;Jde ilimitada - dispen
sam conservacão.

• qualidade'ga':�ntida pelo Brasilit. ' ,

.,....
.� r
,i
"

'�

As colônías de pescadores,
que ele fez instalar em tôda

.

parte onde encontrou peso
cadores dispersos e vívéndo
ao. léo dos temíveis asares da
proüssão, deveriàm tornar- JUL,GA�'ENTOS
se, algum 'dia, não fôsse o

Es ta espécie de morte
'

é, ' .

.

B"
'

"

triste vêso das "soluções de, ;"B�!\�';'�O!!PUS,:, .'
contudo, uma libertação que contínuídade", .

de que pade-
'

'

.Deus nos concede,' perrnítín- , '."
'

cem as iniciativas oficiilÍs,� no, '3�,5:{, édcilÍma' _ ;hhpÍl,t�ando que nos desliguemos, não. '.', '

. "o '.
'
., " """no Brasil, núcleos promíss- ,1

apenas dós laços de uma
res de aperfeiçoamento gra-

Pelo presente ficam convocados os Srs. carnalidaue que nos é pre- dativo dos processos ,'=Ilnda.

cinso instrumento' de puri-. tão rotineiro.s
.. dessa ativida:acioni::itas, para a' assem�léi'l geral Qrdinú- Jjcação espiritual, como tam

de pro.fis�i<:mal em' 'nossá'"
.

ria ·destà:Sociedade, a se realizar em sua se�
bém. de série imensa de pre· Pátria, co.ntribuindo, além
conseito§ e do.s nossos per- disso., para o.� desenvo.lvimen"de social, em Salseiro, nesta cidade, as 10 sonalíssimos sentimento.s,

, , ,to. de. iridústri�s"
.

que ti, ela
horas ,do' ,pió,xl1no 'dia '29 de abril e que teal pois que raríssimo.s são.: o.S

se a<_?ham estréitamente vin'hornens que conseguem, a e- culadàs e que poderiam 'a-
por fhn: xemplo �e Dio.genes, despre" 'ba:steéer de pro.dúto,s do, mar,

·

. a) '�',-' deliher,ar sôbre o relatório fia di- zar tôdas 'essas fórmula�'ce- tão nutritivo.s sáudáveis, mi-
i " '. �. rehrinas

"

de constangimen-
retoria e balanço, demonst.ração da ('anta d2 to, que afin,I11 conseguem te,

lhões de 'sêres hilmàno.s que
se beneficiariam,. assim, de'.

lucros e perdas" e parecer do Conselho Fis- duzir·nos a simples autôma"
uma riquezá im�nsa, em sua'

.

" '. tos de un1a o.rganização. So.'

1
.

I t'
'

. ,.,

f' d' 31 de de grande parte' per.dida po.rca , re a IVOS. ao exercICIO ln o a ,- eial .bem pouco .recome:udá·
.

, falta ae uml1 industriaJ.iza·
.' zembro ,de ,1963; vel, "pois que supinamente ção. adequada.

,

1

h 1" 'd C 11 F 1 -f' corruptQra 'e' perversamente ',A énergia cívica' e' moral'

.".
"

- ,e. eição o àn,se 10
'

isca e lX;}- aplicada a prpmover ades. .

• co.I? que Frederico. Vmar de
Çã9 dos seUs vencimentos;,e

,

dita 'daqueles a quem pôde. senvo.lveu essa campanha

c2.;� eleição da Diretoria pará a géstão le.vl1r à ,c?rruPyào. por excelência meritória e
• . . .

'. -

qúe, apesar dos /o.bstáculo.sde 1·:ê4964 a 31-5-1965 e bem. ,como á fixa-
"

A grande alma de Frede·
que lhe fo.ram apo.sto.s, pro.-_' .}�,' 'h �:' rico Villar está agora libero

,Çii,?':q-os seUS onoranos.
".

ta dessas co.ntingências. E-
duziu resultados benéfico.s

�' I '24 d d 1964
d\ C "-' �� em tôda a costlf brasUeim, ,

, ',.<;�::; t�j,�l, e março, e . '. moções'�"'suave:s�"e�oaelfts �

habit�dà':pot""'�scadores, "é, """

..:, \,,I

Idro Antônio Prado estará ago.ra sentindo, ao.
digna de ser rememorada

refazer·se do. atprdoamento. co.mo. apanágio de uma per-dasse D,l1tural fenômeno.' da
so.nalidade que se fez notá.

"morte", .que nada' mais é
vel pelo.s,seus ádmiráv,els do,

,do que despojar·se. o Espíri· tes de coração e de' inteligên. '

to da· sua indumentária de
etl1, po.is Frederico. Villar eradune, aquele 'que fo.i o grano ,do.tado de co.nheci'mÉll1.tos

de amigo do.s pescado.rés e
profun<;lo.s a r,esp'eito (de tu-

que procurou, utilizando.·se
do. quànto. �(mcerne li. pro.,de

.

medida go.vernamental fisao.: náutica, também não
até certo ponto. decnrrente

sentio. alheio. ii.. outro.s ramos
is ,3 e 8 hora!!·

de preceitos da defesa nl1cio. do. saber 'humano; que de VI(i'ente' priçe
nal, melhorar a condição.,'so." certo. moao. lhe .,são corré: Ji;;' :F!,,,e,m!ln •.

. '.

cial de uma classe numero.·
latos,

� comó a, 'História, á . .�: TaRRE'� DE LO:NVRES
.

sa de trabàlhadores que. co.n�
.

. .

' ., ". .;, ,,'

Pelo 'presente ficam convidados os se- Geografia, 'a' Biológia, etc.' CensUra até is- árt08 ' .. ,',

tribuem grarodemente para
.

DeiX;l1, biOlio.gràficament�:
'

.

,�, ,�,:, :: ;',' r'

",:.;
,

nhor'e's a,cionistas desta Sociedade a. cOlnp'a- ,
. o abastecimento. do. mercado '

.." '"
. '? ,� <

acentuado., tx;aço.',:de �pa 'pa�· ? ',';",,:_:' : n-, '., ,

' > ,"

:tecerem a' hs'sembléi:il geral ordinária a rea-,
com produtos de alto. v,l1lo.r

sagem ,pela,;ter,repa êxi!?,t�ri. ';,
.

';(" , "�:Iil ., ' . ',I

lizar-se: nO dia .23 ,d�abril de 1964, às 15,00' ��i���n�:, ��o;:sc:�jam o.S
éia, mlsta'stl��:,últim�: �l1e��" ,(,'\'lt;,\<':�/',(;;' .1

�,\i':
nação. .. assinalada' por: mes,b-·, "

tt:)r\'�';8;' iiijta��' t' ,
,

"

ho'r'a.s, n·a sua se'de socI'al em Capi\Tarl' de Pude l'I.t?ompanhar·lhe o.S '" d"'". . maveIS serVIço.S presta os a Cri.s.. t,orer Lel,
h passos nessa jornada patTlo.' Pátria.

'

Baixo, Município de Tu arão, Estado de tíca, a que êle empresto.u o. ' ;lvone Monlaur

'S C' d l'h
.

Ab máximo vigor da sua pU,l'an- A SErrA'DO,DRAGAO,VERMEanta atanna, p�ra e I erar,�m 30 re . a Grande número de monogra- LHÓ.

ça intelectual e do.s seus. re· fias de sua lavm, sôbre 0-seguinte: cursos pesso,l1is de dOl;ltrina· ceano.grafia, pesca e, servi:
ORDEM DO DIA ção. e transmissão ao.s outro.s ços'adstritos à sua profissão

O) Ar' - d: -' de tudo aquilo que lhe ia de of�oial de l'd:ar�nna, pode-1 -, preserítaçao, Iscuss130 e vota-
,na alma como. qigno de ser .... .'

", '.'
, , se. encontrar ,ainda em cir' "n,·,.�.',v'Y'ção do Rel,atQrio',da Diretor�a,' ,]3,alanço Ge" post.o. em:"prática, para feli-

culação, Notável a sua co.la>' , .�. 1\

ral, Parecer. do C�nselHo F\scal ,e. el0§ demaIs'. cid'é::le.· d�S s��s;�, semelhan, bo.ração p&ra
.

as 'revistas es-,'
;,

,

'"1
� , "

J:
tes.· pecialÍzadas ')Ilêsses assunto.S' . às: 4. It! .S.·bUra's

atos da Di:rétoria, re a.Uvos ao' exerclC. io. :ün- No garbosó: ia,te, co.nverti- .

, Quero., po.ré.rti, neste passo, osclÍr "lIo)1lolka
d 31 12 63·

' do em navio',�1Jxiliar da Ma-
referir-me,.' principalmenteO em .":. ..

-

.. , , , rinh,<t 'Naciorial, 'c9m o.'glo.ria ao grande .lino.. sôbre um2°)· .-. ,Eleição dos meInbros do. Cuuse- ,so nome, de úJo.s'é' Bo.nifácio." 'do.s 'vulto.s mais prestigioso.s
. lho Fiscal e Consêlho . Consultivo e fixação pêrco.rI�!l F:fe�,erÍ'Co' Vilar, da Marinha N�ional, a que. ;" � � . ." , ... assisiiào.. ná· sua ,árdua mis,
d h', ,.

. . ,. � êle deu o tít!Üo., de "V1DA e
e seus

.

OnOrarIOS; são 1)(.11' mui" distinto.s o.fi- .

· • , , .

. GLóltIA qe TÀMANDARÉ.
30) ..;::--.: ',Assvntos de ,interêsse' social. dais de' 'Má:riírli�, toda a

Obra de vUlto; em que se
r.ost�� 1.;>r.'asile.i:,I-à.:, �esdé o. Pa· ,

'T b
_',

7 d Ah 'I d 1964' _. , apico.u de to.do o. co.ração a,U ata0, e rI e,,' rá 'ao Rio. Gr�.de
..

dó Sul, exaltar a perso.nalidade, in·h'L EngO João Eduardo. Moritzl'
'

auscultando.. as; '3.lmas do.s
vulg'=lr do patro.no da Mari-

PesMdores, 'proPo.,rcionandoPresl'dente nh� Nacio.nal, nela Frederico
'. ..

111e'"
'

recursos ,'de ,.to.do.
.

gêne:o Villar extravassou de suaJaime Sá ro, quer em ,material de peso alma todo. o entusiasmo que
. (.�;. ls'8.hoilll

Diretor ComerciaI, ca, quer em �edicamento.s senti� pela Marinha, por Jullet 'PTOWSé'
P'ar.a êles e. para. os seus fi, . ',. .

.
'

tudo �uantp 'dIssesse �espei�.
'

.. 'Franki. Vaúghan ,10-A,i ' ,"..

to.. dO. m,ar, co.nfo.rme cOIise� '.. O �CANALIfA

�;;��;;;;;;,;;;;�;;;;;;���������;;;;;;�����;;��...........�.- ;uiu de um,doS'nossos poé·
�,

,
'.' ,!" E D I T A L ."

'

I.;"".
.

.
ta.s· registrar· em' 'versos aI·

:;. \ A . '. ( "tis,'3onontes: "Pescador! lar-

,. ,PRUDENCIA'CAPITALIIA(�O ":, 6: :!a;e�maod:::r���'��:

no 673 - .Itajaf recerr-nte: dr.
,'Juiz t!e Dire�to da 2a. Vara "ex·
offíCio'" _ recorr-ido: ,AmarO E�

- .. ,...,.._ ...�--

., ,

míllo Leutz - RELATOR: DES'

MIRANDA RAMOS - Unãníma-Mineração Sulbrasilelre S;A
Assembléia Geral Ordinária �ente, deram provímeuto aO re

Curso. ....

;. �o., '674 in.daial _ reeorrente s

Willy Wlnkellaus - reCOrrido:
"ó dr. Júiz de Direito - RELA-

.

..

. BOMBIS' 1'OR: 1)ES. TROMPOWSKY

,

. I,HIDRÁUUCAS TAU,L�IS - por maioria de vo

" ",� . in6x'..... de .eflci6nC:i,cí tos, �ao, c�nheceram do pedido.

, ,

, J
'�A:rs.DADOS,DE SEGURAN�Al

•. '
• I

,

Revendedores Autorizados
em fodo o' Brasil /- ,/

\ �1
t,.. i

DANCOR ,$.A. InddStriaM.cinlcl " ,flo• '�7'1 '- �an,J;erê - reqUerentes
,

Cbr.,.�.r5DtO-",�."""OANCO._�lo'· Marj·a. Eli.sa, ,de Oliveira Schell'
Representante em Blumenaú:

e outro, � requerido: o dr. Juiz
,·Ladislau Kuskhc:iswki .

Rua 15' de Novembro n." 592 de'. Direito dá' comarca _: R.ELA
1,<> and�r. C:;tixa Postal. 407 - El, c. TOR: DES. BELISARIO COSTA

Unânim�mtmte,
gurança·.

MANDADO "DE SEGURAN(;A:
'.

no, 58,,0 _ XANXEI,{E" - reJII',.reh!'
te: Leo�or E,q�,lP�, de tO)imi,ra]

'. reqlLerido: o Juiz de Paz. nO �-,
"'1"'Ç.' p;.;J;.., �_ .......", --..�

.

xe,cício do eâl-go 'de'Juiz de
Dlreiio - Relator:·DES. BELlSA

'", tARlA7.CCib'<.� Wit.",.:.�y,
':

.

.
':"':' '.'';' .·;�X�_·<4': �_ .

.�),� ,

•••
,

•••••••.� •••. e

!
.. 'tr

DQ.DIA,: "

. :�,'CfNTRtl;..�
,'.

<
•

• I

'\.;�.,-�. JUNTA,: SOLDADA,
-

,
UM PROp(JTODA BRASILIT

'.de: �,MarcJni,l�l ·7,0 and, . Tel.,' 34·4127 : S, PAULO.-Fáb,ic.'as': São Paulo e Pôrto Alegre e Re.ife e Belo Ho· •

rizontê ',; .Rio de janeiro e Agências • Escritórios: são Paulo e Belém e Belo
Horizonte e Curitibo e Fortaleza e Pôrto Alegre _ Recife e Rio de Janeiro'.
S·(llí.�dór • Vitói.ia e Juiz de foro e Blumena'u e G'oiânia e Brasília.

,

,

RIO COSTA -, -pn;nlmamente,
negaram a segurança.

Diretor Técnico
\ :,' ,�Repuhlicado' pór 'ter saido com mcorre-

çõ�s. RECURSO DE

SEGtrRA;NÇA: '.'
"

.
----------------�---"._------

Sociedade Termoelétriéa
de" Capivarí

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA. '

no, 386 - Joinville reCorren te:

Cyro .J!;Ilke _ recorrida: a Prefei
td�a :Mun(cipaÍ de ,Joi�vllle -

REL4:rQR: DES BEU,SARJO

��:T�n·h:c�:a;á�:I:e::rs:�tO', -"':...;,i"'��"'?"";"""�:)-;;f�-:"-,!,,.--------;.-.,""t>"".;:t"",�"":'�"";c<"':�"�"';'�"""j,---------
<"�'�:j:,'" P:R. SEBASTI,,\O MOURA,

"�,
'. ' � \�-: . .'

'

\

", .'

.. '

REVISÃO CRIMINAL:

'. (.c" .: •
• ,

11o.: ..5�3 - Itá:iópolls - req"eren':'
t{:: 'i!fi1z, Gonzaga Fernandes _;

REL�10R:',DES. TROMPOWS

KY l'AULOIS - Unânlmamente
deferiram em parte o pedidO;

CIRUKGIAO�.pENT1STA

.CL!NICA DIUR1M "E NOTURNA

Ex'Dé.ntista do Se1l:linârio Canuiíano Pio ::;::;,.r de S. Paulo
.1'ratamelito Indo.lar pela Alta L\;otsu;ãQ - Prótese
HOR.A! .10: Das 8,3,0 às 11,30 e das 14 às '18 horas.

�·s 4'� e ti" FEIRAS ATE. AS :.lU,aU
RUA J\TUNES MACHADo, 7 ESQ. JOAO PINTO

AGRAVO DE DESPACJlO DO'
R'€LATOR NO MANDADO

SEGURANÇA:

DEEm--' Eastman,Color
Censura até 18 ano;

. . J
no. 599 - Concórdia - agravan

te: néJia J'a�dlra phle ,-' RELA
.ü9R:' nEs, BELISAIUO COS
'l'A �. Uruinlma�ente, negaram

provimento 'ao agravo. '

.:...... ...."!'.-'...\_........_--- ._----�----------...
, V�i Cvnstruir 'ou Reformar?

I'

Consulte Nossos Preços
, ,Rónal'd L�wis .

t';;'

:' , 4,: M:ASCARA HORRC;>R ,

Confere cum·o original:

�ndié Mello Filh'o Escrlt.

Datilog•.

.' �nd. e' Comércio Metalúrgica ATLAS S.A
�lTm. SUSjlenli!e em cada ce�a .

'Cen,<u-ra até 18. aneiS,

Rua: 'Deodoro No. 23'Visto

Lilian Conzaga Prazeres _ Che
fe da Secção' de Jurispritdência
e PUblica�õe$, em eXllrcício.'

,..1

Floriar:ópo�i'3 'Filial
•...

,i ,. , Cinemallcopê

,;,Ce�su:ra, atê 1� ano!!.
;{
'. .

unbérll
-......:.---JM LIQUIDAÇÃO---

,
.

".J t autorizado pelo Deportamento Nacional de Seguros e a

l?�v'd1-'ame; e:
o resgate de seus Títulos de Capitalização, denlro de.

flll)' etan. ectPfautruras disponibilidades, o Prudêncio Capitalização comu
suas o uats e .

d' I b r'
nico que cumprirá lois pagamentos e� uas e apas, q sa e .

d s velares' de resgate a' partir desta d?�a" .e. os ,rest�mt:s700/0' o, I ente ainda dentro do presente exerCICIO, em Seus gUlches
30% eossplv�lm, ' 'Ruo José Bonifácio, 278 _ 10.0 andar, telefone 3�-318,1.
"em Soo,ouo, o

.' : 'I,'
'" ' '; HORA RIO UNICO:

., -

e conferência doS' títulos: dos 13:30 às 17:30 horas,
,

'

, Poro recepçao
,

-, I.
' \

d d I teria r e dos Estados deverao entl egar seus Iftu os

IMPOR�,ANTE': Os',porta lor)es °car�ões de quitação _ EM C ,BRANÇA - a .qualqút!r
.' .' tau' coute os e

.' , (,i .'
, ·'BANCO de sua lacalldaae.. São Paulo, 18 tia março .de 1964: '

.. ;:�� : �

, L L, T,r,.!,g
LiguI'd,aJ\,

"," is '��_
,

...

Á"dE�y Hepburn'
'lJC;>NE9U:rNHÁ Dt LUXO'
�

t ,"re'cnlcol'or,
CenBu�a até ,14 a�og.

�

...
'li.'••
..... ,_ ,

�: -

. :�.. : ,

�
�.:o'

�,,� c' "

......... 1;

;i;!:'
'
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PlMO ,PAU\..O �"
.

. \

. C:OLA.IOIAfJOJlO .'�.Ií
MAURY BORGE� r- GH,J3ERTO ""��

GILBERTO P4JV"
, .

'

COLABORADORIS
RUI LOBO -- MILTON,. A "41,J.\

ORILDO LISBOA MAR�O lNACIO
COELHO - M�NGON.A

I
t

,

f

,

I
j-

.'

:.

Fi , . -;;:.

o � C A'R

4H ANOS DE LA8Ul1\ CON:::{� Jll.N fE tM

PROL DE' SANTA c...TARINA NO
\

SETOR OOS' esPORTES

seu co,ntrato
semana\

;. ,

.

�A'hl''' O�l'�"'. OH" foi !i:n�nA�'1" ftnl" ?,nO
(f;qli:_ +"1'\,1" 1� eumn...;flO mpt�"" ilq f)P.na. o

Vadinho poderá ter
re,n.ovado esta

Vadinho poderá ter seu l68lttrat., t'..eno..
vado cem, o Avaí ainda esta s� 'foi o

que nos informou elemento ligadt'IJ,_ -cam

peão da cidaif�. o_'ue' enfr=nta ,ur�� . sé- .

rios com as Cll�tm:ões de Mor. ce JJentinho
e a susnensâo de Oscar, que atua', tanto'·' no
ataque ;'0""0 nq ilef1"sa.

.' ..

V�fI;:nl;o 'hc:>m_ Que pod'erá�.. fl 1)(lf.1-
to dp M"Tolli ilpmi�P.:9 contra':ri' F.oviár,jo
quando o �hri�eJ-=,ste tel'ltp,rá a. '���f��o,

'

A l;l lwc�� nora a renova,._ão do contra
to rlp V?rlil1ho nos nar=e=m l"�'7.oá'1�;� P. �

iHl="l,-«Hpr mompnto Q cPJ','-hr�' nhV�T ��t�:rá
,_ ..

I
'

•

apto � lnfpO'l"PT flllmingo o quadr-o orientado
por José Amorim.

VPl'''�1\ rio ...."o;::to ,t� n�nq, Am multa, afri de
tê-lo nos jogos do Estadual.
_._- -_--._---.__._....,...._ __ o

--- ..

,O zaguriro Nini que se en('on

.

trava no interior do Estado, ,eS

teve exercitando',s<e entre os pos

talistas com' grande desembara

ço. O zagueiro central 'Poderá

.vir a ser'a mOais nova co�trata
�ó do Clube dos Coreios e' Tele

grafos,

x X x

o contrato do zagueiro cen

tral Nery com � Avaí termina

rá nos próxim�s dias. O zaguei
rO que pertence ao Paula Raf!1os
Esporte Clube, ao que consegui
moS apurara, dificilmente per

manecerá no team avaiano, ten
do em vista as eXJgên�iãs ,Ir.!'l
serão feitas pela diretoria do

clube paulaino•

, x X x

O presidente do Paula; RamOs

Esporte Clube, sr. Nilton RIWl

em palestra com a reportagem
mostrou-se bastante satisfe·t"
COm O· rendimento da equipe nas

treinos a qUe tem presenciado.

),
x X li:

ES�eve treinando com desem
baraço na' equipe do Postal Tele

gráfico o meia' médio Amir, per

tencente aO elenco do Paula

Ramos

O jogador, todavía, treinou
uma vez e não mais retornOn.

x X x

A diretoria do Avaí F"ute'bol
Cl"he·· deu entradá: na Federa:'
,<;ão Ça�arinense iJe Futeboi;· 'de
Um- recurso, Jl�otestando' contr,a
o Almiranté Ba,r�os�, pOr tel! ,!'
clube. itajni�"'e incluldo o llon
teiro ·Hel'nho nem condiçõeS BOr .

mais d� jôgo.
<

' '

X,X li:

li: X x

A der�ota '!lo OlÍn,kraft dian
te do Botafogo de' CanOínba6,
na rod�da que passou for reC,ehi
da com surprêsa geral nos mei03
esportivos lajeanos uma :vez ,qUq
a equ'pe 'cam'peão de Lajes, .era
considerada (ranca fa'lfo�ita,

x X x'

A equipe de Os Mal'idões, con
junto varzcano de nossa capital

.

est� ,'aguar�ndo confir.mação
nos próximos dias para se exibir

na tarde de domingo em São Jo

ão batiBta contra .a representa
ção do Veteranos dO Usaty.

x, X, lI:'

riam da prova máxima de shar

písmo barrtga-verde. Na regata
(

desdobrada na larde de sábado,
apresentou a seguinte classifica

. çiio;
lo. lugar - Barco KON-TIKI,
com ,edro Sop,'es e 'Valdir Lo-

jiIl8.. .
.

20. lugar - Barco. PIONEIRO,
�ortt Walmor Soares e João Soa

. \

rc� , .

_
30. lugar _ Barco DUNGA, COm

,Joajluim Belle- e Odinaldo OH-

. vei�.
com _A4emar NuneS Pir�s e Ed-

m,ar rires.
150. 11lgar - Barco XANGO, com

Ney.HUbener e Alfredo: Rilmann
60, lugar - Barco RAJA, cOm

Ni�aido Norberto Ruben.r e Or

lahdo. FranzOni.
" 70; Jugar - B,lrCO CICLONE

c�� José Chirighini e Osvaldo

�oa.res
. N,a ,_scgUJlda etapa, que foi dcs

'bradt1 na manhã de domingo; a

��as, seis b�rcos éontinuaram
'. a ,dia,putar o certame uma vez

'qUe ·.PlONEIRO, com Walmor

tapas Cumpridas SábadO e do_

mingo, ';la baia .s uI de Florta- .

nópolis, a classifi cação passou

a ser a seguinte:
lo. lugar - BARCO KON-TIK!,
com Pedro Soarés e Waldir Lo.,

l)eS COm 3.012 poc:tOs
20. lugar - Bareo DUNGA, Com

JoaqÍlim e Odim'ldo Oliveira

O Presidente da Liga Blll_

Blumenau,
30, lugar - Barco ,VENDAVAL
com 1,933 ponto.

,

com Adernar NU,nes Pires !,ilho
e Edmar pires c-1.33l pontos·
40, 'lllg;.r, -. Barço êANGO., com
Ney Rubener. e }Jfredo RiU

mann C-l.155 "'Oi tos.

50, lugar - Barcc ·RAJA, cOm

Niwaldo Rubenel ,e OrlandO
"

'

Fran:wui c-915 pontos
60, lugar - B,lrCl PIONEIRO,
com Walmor' Soa 'es e João Soa
r�S c-703 pontos,
70, lugar - Bl1rC( N�UTILUS,
com Ruberto D. Filho e Valdo
S03res .:-303 pon'·os /

80. lugar _ Bar( o CICLONE,
COm JOsé Chierig'lini e Osvaldo
F, Filho c-22'6 po ,tos

. menllucnSe de. Futebol, sr. Ayres
Gonpalve..-, acatando pedido dos

clubes Palmeiras e Guarany, 4-
caba de baixar portari�, maJb
rando . O !treçO dos j"g,rci!soi em
Blulllenllu•

. ASsim sendo,.a partir do próxi

mO dia 22, serão observados o� .

seguintes preÇos paJ'a os jogos
do certame esta<:ua'- de futebol
naquela zona:

Arqllibançada _ ·Sr$ 600,00
.

Arquibanoada para sócios -

.'

Cr$ ';;;00,00
Genil _ 'Cr$ 200,()0

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

Nadador Cafarinens'e�na Trtvessia,
do Canal de Santos

.;

A diretoria do Ipiranga do Sa A ,diretori�'40 f'Q�al 'felegrá Organizado e patrocinadc ção de vários n�dadores dos

CO, dos Limões continua �m fico anillladll Co :mo graade fei pelo Jornal "A Tribuna", da mais diversos�stados do Bra-

grande atividade, diBpen�ando tô to do clube P?�li.liJta, está t�a cidade de Santos, será desdobra sit.
da a atenção a construção de balhando �tlv"pient. no sentido. da em São PaI/lo no próxximo Santa Catarina \ estará ,prcsen

f '
'

Sua sede ·própria qUe :stá sendo de cQnlieguir alguns reforços pa . dia' 19, 'uma competição lladató_ te através do at!�ta Olavo Car

e.dificada na Vila Operária, em ,ra OI pon�s �ais fÍ'acics do con ria que contará. com a participa neiro da Cunra B.rito.
1

. Saco dos I,imões. junto. ---- - --- --...;.__--

x X x

EJ1quanto a diretoria ipiran
guista vê aos /

poucos Seu v�lho
sonho tornar-se rea�idade, a .do

SãO Paulo, continua em grande
niovimento, dedicando-se, a ven

,

da de títulos patrimoniais, COm
a finali'dade de adqUirir fundos

para a construção da !lede pró

O iIlaJ'felr, Jl.tl.cIiMto· que �ftav.
s�nd() "filA..... ptJo P.IplfJ�
de·BJuJI'IN!I, •...., �o l'lJ"foU
definltiVJun.t•• ,

fi. ""ação
no c� CoJJeitfl' ti Telé-..

I

grafos.
Toda�ia. a dirêt.ori. pottaJlllt.ll,

'

procura rllOlver a- 'situação ..
destacado J9gacJor, podeudo a�
sim c:Ofttar eOlll • CO.P(W- 4 .

aileta; ns .wxtDlOS:���"":.

\
.

ifCARTAIESda PUBLICIDADE'
fi

EM'ÔNIBIJS

•

de Desportos. São cinquenl::. a

nes de bons serviços ao despor
. A .diretoría do. Marcílio -Dias -continua to nacional

mantendo entendimentos com a do Flamen-
x X x

go dá Guanabara no sentido de conseguir 0" I

concursos dos jogadores Wanderley .e Fraga. A efeméride deverá ser festi-
vamente comemorativa por tO,.

Consultado a respeito o treinador Flá- dos açueles que, direta o" :ndi-

vio Costa opinou favorávelmente, porém a' retamente, colaboraram com a

, , 'entidade, brasileira durante ês

titulo de empréstimo. te meio séCUlo de existênci3-.

......

·,WANDERLEY SÓ POR
,EMPRÉSTIMO

x ,x

, . .

e João Soares, abandanou o Cer

Os f'l,'lJlljJ' �e Bru8o.�e, C�rtos Lal\le enquanto que CICI;.ONE
Renaux, Usaty ,e. Pay's3ndú" ve_

. cpm José Chierighuini e OsvaldO

tararit termi�ant.m�nte o nome' .F!lrI\III\des Frho, não mais re

do apitador'it'laiense, La·ud�Jino ..
'!GrilOu para as 'dilas etapas do

Peilr:o da' Silva para ,rlirlgir, io caIl)p�.cnato que prosseguiu do'

'l'0S em q"e sUas eq�ipes parti ,<. mingo.
cipa rem pelo:, .campeonat� eSti)p .t\sslm sendo, OI! seis barCOs

dUal de futebol. restantes classificaram-se n�sta
ordem.:

. 10. lngar - Kon-Tiki

20, lugar Dunga

30. lugar _ Xangô

Pedro 'Soares e'c Waldir Lopes, no -Kon Tíki»
.

lideraram disputando o Estadual de Sharpie
F!Ji .inici,àdo, na. tarde de sâ- '40• hgar - yendl'val '.' ,

bado e prossegrii_U:- domingo,. o 50. hgar .- Rajá . C' t'· de' B DCamp"onàt�
,

Cátarinense' de 6.0 lugar _ Nâut ilus.
�o

. inquen enano. a . " .

Sharpie que havià- sido anterior/ ';"',a terceira et{' p� d!) ,eampeo, '. ,. Gilberto Paiva conseguiu brindar-nos com dois

ment�·a�uiado pelª Federação de' nato,. a çlassifica;ão dos bar-
. :'

títulos nu.ndfai , de fu�ehol.
'Vela e M.otor de santa Catarina cos. (oi a segúinte. UlTlM'AS- DO ESPORTE
por proposição dos velejadores lo, rugar _ Kon _ Tiki
do Ial;e Clebe de Florianópolis 20. lugar - Dsngn.
Desta fe!ta, apenas g"arnições 30 .lugar - Vendaval

do Veleiros da Ilha, tomara.�'· 40 .. l"ga!' - Xane
ô

parte na ·competição confirman '50, lugar - Rajá
do�se 'assim o noticiário por :60 lugar _ NâutL.s,
nós divulgado de que os associa Apól> a realiaZ'é oã. d�s três e

dos do Iate CI"be não pareícrpa

�:� ..

Preços ·do� �ngJessos maJlrados
em BLUMENAU

CINCO EM TRATAMENTO NO'

PABANA
A diretoria do Grêmio Esportivo OIím�

pico ehViou para Curititba, cinco i de se�s
.

m,ajs destacados jogadores com a finalidade
de Serem·' submetidos a exames, já que todos
se �nC()ntrfUÍJ sem coqdições físicas.

RodrigUes, Joca, Bíra, Quatorze e Jü·
r�,ndjr•. foram os jogadores que viaj�.ram em

busca de recursos.

x x x

BARROSO F.M RIO DO SUL

A . representação do Almirante BarrosQ
deverá se exibir na tarde do próximo dia 15

�a cidade de Rio do Sul, enfrentando na 0-
, '

portunidade, ao elenco da Associação Atlé-

tica Banco do Brasil, em partida intermuni�
cipal amistosa.

x x x

LELÉCO VOLTOU AO GUARANY
A diret6ria do Guarany de' Jtoupava

Norte, (campeão da cidade, conse�lu o con

curso. do·· trp.;muf"... Carlos de Campos Ra

mos, o popular· Leléco.
O vet.erano treinador deixou as�im as

fun�õ�s de comentarista para. valtar a diri

gira equipe bugrina.

Amigos. o Campeonato Brasí

.leirO de .Remo efetUado na GUa x x x

nabara, deu Início aos festejos
comemorativos de cinquentená
rio da Confederação Brasileira

Não foi atou que a Federaçjío
Portug"êsa de Futebol distribu ..

in neta à imprensa
•

afirmando,
entre outras c�USus, que apoia
ria a: candidatura cio sr. João Ha

veIlange, caso o mesmo se c-ali

didatasse a presidência da FIFA

Também à Espanha segundO ti
vemos ,.conhecimento asglm pr')
c('del/.

x X x

Mas João Hav-Ijange ao que

nos parece, é patrimônio nacio

nal i: o sendo, não nos deivarb

,para assumir à presidência da

FIFA. Ele\ sabe que se for esse

o 'SeU desejo, deverá antes de

tudo, brindar-nos com o trjcam

peona,tO mundial de futebol e,

quem "abe, ati 'com o, tetra!
por tedo o trabalho de.senvol

vido pOr João Havellange é que

qUeremOs levar a todos os com

pünentes da C.R.D, os nOssos
. cumprimentos sinCerOs pelo mui

to �"e fez e contin,'ará 'fllzéndo
ternos c'erteza pelo bem do dcs

porto nacional.

Talvez não sejamos li p-ssoa

indicada para, falar sobre o as

sWo. Mas a realidade é que

q�emos levar os nossOs -'m-'
primento!;) siit�érCs a todOS a

qu.êles que direta, ou indireta

mente" �reStaram sua. parcela
de COlaboração à ent:darlê da

rua .da Quitanda e, -multo espe

cialmente, aO 'dr. João Havallan

ge, ('!'Ie a (rente dos destinOs ad

ministr.ativos da cntidad\) s,,'p:!r

visora do desporto nacional,

Associacão Cultural' e Recreativa
,

�

do Professor
Edital d·e Convocação

Maria da r"JÓrlA. Oliveira
Presidente.

Dr. OUo Freusberg,
Médico Diplomado

n� Alemanha e no

Brasil

P�ra O' tritrtsoorte, rfe sua's caroas � enco·meotlas'
..

de 8eio Horizonte. Rio de J;:,n-piro, ��o Paulo. Curi
t�ba, Pôrfo Alegre"Pelotas e Rio'Grande:

.

MATRIZ - Rua francisco Tolentino, 32
Telefones 2534 � 2535

Floria,nópolis
Ê 'agora mais um ,lançamento da sua e'mpresa.:

.
I

'RESENHA DO EXP. FlORINNÕPOUS
oda ,ª_, .vbado- :peJ�"
fiJi':' -.v,,· ".'"

Doenças e

. Operações dos
Olhos

l'elefone ,3153
'I:l!I_-= '

__1;",!&"JO,l",dU,l0}'QUO .
-

. S. Catarina

·Expresso

, De.pQSite' no
-.-

e p�sue --c.om cheque
. "'�,

;�i .

Florianópolis ,

,

I
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Dia t8 de Abril no Teatro Alvaro de Carvalho sob a D,j,reção de Geny Bcrees . "A CASA DO 'S10DE'f.
"

ia 11 Próximo ootklbe Recreativo 6 de .JaneiIO na·Pli_iIa Üfinde Promoçêe�Ie"� f�flos.Muller Dmante um Desfile de "NYlON;� Elegerá
,

". ,.; a 'frrthai.xatriZ do lurislnQ'(Qtitinetrtal�com�·tnf(ià às', 23.;bo·['às�· Mesá$.e -ConvUes na Secretaria do (Ilibe
.

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

"

�
.

.

'. � J. ,

...• _

'.

>, '

.... :.l .

,. . ,_'_._'.' .
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.
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eun���J�!ç.r!Çn��.n���-ª�!,i�ª,'pâra ··8 1��!�I��ªo�!$�� �
Os .objetiv.os' da Reunjão sã.o:' pUna' de tt'ansitG;' 40. Ev.oluçãg, da têcnic,a CQllstru partictilares poderã.o' ser comllle Para. infOrmações s.obre a moda

li Rel/nião Int-rnactcnal "Téc_ Organizar Reuniões Internacio- _
Publicar estudos feitos neste t.ora dos al/tóv�ít:uÍos, fIlee ar: e- •..: tad.� Com d8nUlnstrações técni. Iídaüe dr participa'çã.o à Reuni-

nlca pa�a a CirculaçãO .Estra- nais regl/larr.". pará t.od.os .os in campo nos' �aí:.e,· q1le pos�uem:
.

v.l�ãl;l.' i.o: j;�J40;;:.' ., .;., cal! 0l1.) d.i.dat.i.caS.
'

.

da] "Organizada pel.o A,utomo-' teressad.os nos problemas da clr 'maior nÚ!llere de. veículos eUl 5.0. O�ãp.do- trânsito em., Em cia�a d.ia ,da trata�o um

vil Clube Italiano e pela "B.P. C'I/ração. estradal; Estudar 08 me circulaçã.o;. Uma grande' cldad,e P.o.r ocasião, SÓ �g.timen.f,Q,
Italiana", sob Os allspiCi.oS da As todos mais modernos praticados CObseq,lClltemeRte sãe- convi de 1/111 aeoriteeim�to de elWep>

dafiog a Reunião de P1llermo, ,cional hnportâneia (J�os OHm.

técnicos, entidades. estadaí,• or picos de 1964 em T.oqllio).
ganizações públicas e cídadões

particulares interessad.os aos Pl'3
blemas técnicos re!af.\volil> ai) tI:an

sUo-estradal, .e afim de estudar,'
e d.rbater Os SeguiRise atill�n
tos:. '

10. Equipamento. técnic«;, pa-,

ra, discipli�ar as zonas de mui

te. t�ãa$�; '.

.,

30. Organiza·çã.o· racÍ9na! da' sina , 'Tais .ex_po.,i�ões. serão' lidas pe

Iizaeão.: los. respect:vos relatcres e a se

31..•. �rej.0s '�ra � contrôlr' psiC"_ '. g'ui" subm('�i(Ja",' ao d/'bate:com
técnico dos condlltçrcs de auto o método da mesa l'ed�nda.

sujeitando·se neste caso, 'aos
pagamentos decorrentes da
ação de c;lespejo, inclusive
honorários de advogado.
Neste" têrmos, atuada esta
e cumpridas tôdas' as forma·
lidades legais, requer ainda,
na forma do artigo 723, do

I
"

d P
. ft,,' A

r

t"
·

Código de Processo Civil, se- ,nshtuto e
.

revmenCt8 -e s�;s encla
Ja a presente notificação en- .

tregue a suplicante, indepen- dos Servidores do estado
dente de traslado, D,"lndo 1t:
presente o valor de doze Com�jssão de -Concorrênciamil cruzeiros Cr$ 12.000,00),
para os efeitos fiscais. Espe- T

' ..

d [ ,.
.. Faz s,"lber.a todos quantos ra deferimento. Florianópo· ecmca e Lnoenrlana
o presente edital de citação l' 27 d f

.

d 1964
;;&J

,

18, e everelro e. C01'.TCO.RRE�NCI.A PÚBLICA.

com o prazo de trinta (30) (Ass.) Eny Pereira do Nas- 1� ..

dias, virem, ou dêle conhe- cimento, advogado., Requeri
cimento tiverem, que, por mento de fls; 8. "Exmo. sr,
êste m�io, cita Q sr. Odilon juiz de direito da 2.8 Vara-�:i:;,':\"

'

Almeida· Vieira, por se en- Cível da Capita.1:",,: Çâ�did�:�'�:" ,,:-7"
_

contJ:sit, _.,. lugar inceito eM' O' �..
. -

Omã.o sabido, para.' responder afla. a-rcia, .por seu adv .

OBRAS DE REFORIVIA E CONSERV'At!A
gado .1pfra·assmado, nos au� '\

,

.

. aos tê:m1QS da petição ini- 'tos da notificação proposta • DO PREDIO DO IPASE, EM
eiaJ., requerimento de fls., e contra- OdÚon Almeida Viei- "FLORIANÓPOLIS.despacho seguinte: Nos au- ra e SU,"l mulher LenHa Viei-
tos ct.ll. notificação, em que -é ra, em C141'SO po Juízo desta
notificante: Cândida Maria 2:a Vara Cível, vêm perante O Presidente c1a Comissão de Concor-

Já n,!;1 segunda.reuniãoc:rea-' Garcia e notificados: Odilon" .

d'
,.

tv.' eXCla. lzef que a VISa·
d T' d Elizamos um cine-fonun, ten. Almeida Vieira e s/muiher�- rências CCO-DCT a Divisão ecnica e n-

do em 'pauta "Desejo q� A· Petição inicial fls. 2: "�o. da certidão de fls. 6 verso, genharia do IPASE, criada pela Instruções
tormenta", filme que critica· sr. dr. juiz de direito da Va- na qual' o Oficial de Justiça
mos, em. correspondência rá Cível d� Capital: Candida informou ter deixado de no- nO 140, de 23 .de novembro de 1962, faz pú-
enviada . recenteme):1te para· GarcL"l. brasileira, viúva, do· tificar o marido por não re-

.

blico, para conhecimento dos interessados,
Cipe Ronda � O próximo Cine méstica, residente nesta ca- sidir com a fgmíli,'ól, e não sa-· (

.
_ Fórum será de "O Proces. Pital, por seu advogado abai- bendo aonde o mesmo resi. que, no dia-- 20 de abril dé .196Ll, às 15,00

.xo-assinado, vêm com fun· de:req',er nos termos do ar· horas, na sala nO 109 do Edifício Sede do
. damento nos artigos 720 e tigo 177,. do Código de Pr.o· P.

t d C -d' d P
. Ipase. em FlorianóD.olis, à Pra('_.� ereira esegmn es o o IgO e ro.! cesso Civil seja expedidos e- -

'

cesso Civil ,e em conformi- ditais. a fim de que se.Ja efe· Oliveira s/no, serão recebidas .propostas pa·
dade com ,o art. 15, inciso tivl'r1-' '''11.1.éle ato forense.

ra execucão de .obras de reforma e consel'-VIII, § 2.0, da.lei n. 1.300 de .'

!'-Te::'c·.?, "!)"lTIaf.;. Espera defe· -

28 de dezembro' de 195q e ri"'w',tJ, Florianópolis, 11 de vação de> citado Edifício mE',�iante emprei,-
, prorrogações. re(jller a v. n'''rQo de 1964. (Assi) Eny t d 1 b 1 . f E.J· � 1 d C '"

\
2 I·

"

d' 23 d
. �'r' -

1 O"" a a g o ao, con arme ,lLa. e on�orrel-
� mClou,se ''tla . e eXCla., ,"t nOt.-Elca-::a8 c e LH· '''''-eira do Nascimento, ad-

março aqui em P. Alegre a lon Alnie;rl" 'V'oj;'a e sna' vogado. Despacho de fls. 9. cia Pública CCO-DCT nO 7/64, publicado
refrospectiva' '. do Cinema mulher Lenita Vieira, resi- "F'=lça-se notificação por no 0r.gão Oficial dêste Est",do no dia 2 de
Brasileiro que patrocInam dente à rua João Carvalho, . meio de edital, com o prazo
a União Nac:onal de estudan -

n. lll, nesta Capital,
\
pelos de trinta dias, conforme so- abril do ano em curso, .a fls 9.

tes·e o CASES. sesuintes' motivos: Que, a licitacão d:;!, requerente. FIo- . Rio de. Janeiro, 4 de março de 1964.
3 ...:_ Morreu Peter Lorre. . suplicante é proprietár.ia, do rianQpolis, 13 de março de

Com iSt0 des,"lparec.e uma imóvel sito à rua João Car- I!J64. (Ass.) Clóves Ayres Comissâo de Concorrências CCO-DCT)
das figuras mais caracterís· ...alho, n. lll, nesta q!;1pital. Gamn, .juiz de djl'e"ta d!t 2.a
ticas do cinema, principal. Que são .inquilinos da refe· Vara Cível". E pPfa que che
mente em S:13 primeira fa- rida casa o sr. Odilon Alm��"gue ao conhecice'1to de to
se, quando f3ra um, dos ato- da Vieira e sua mulher Le-

.

dos, mandou expedir p pre
res preferid?s .de Fritz Iarig. nita Vieira. Que, a suplican· sente edita: que será J:lfixadp

4 - Já . está anunciado te, há vários meses; vêm pe- riO luga:' de costume e publi
. num dos cinemas d,"l capi- dindo a casa acima mencio- cado na forma da lei. Dado
tal (Cine Opera) o 'elogiosis- nad,"t, para reforma, sem que e passado nesta cidade de
simo filme japonês "Fôgo os suplicados tomassem pro· <(õ'lorianõnflHs, Canital do Es·
na Pla.nicIe", que ao que se vidências. Assim, sendo. re· Í,ado de S9ute, Catarin:=t. ROS

diz, pode se comparar e 'até quer a v. excia. que se {U�'ne treze dias do mês de março
certo ponto, superior a mag- mandar notifjcar os suplica- do ano de miJ novecentos e

nífica tritogio de Mosaki dos, para que, nos têrmos sessenta e quatro. Eu, Jair
Notas cinematográficas K6b?Jch "Guerra. e Humani- . das diplomas legais acima José Borba, escrivão, o sllbs·
1 - cine clube Anchieta dade", que comO êste é de citados, desocupem, no pra- crevo. (Ass.) Clóvis Ayres

realizou suas duas primeiras, guerr,"t,. mas que possui um zo da lei, (.I. mencionada casa Gama, juiz de direito da 2.a
reuniões, reIniciando .suas a- crua e humana 'mensagem sob pena de, não o fazendo, Vara Cível. Confere com o u

tividades para o ,'100 em our-
.

pacifiSta e uma oportuna serem despejados judicial- rigina,l; Jair José Borba,·. es·
so - Na prime�ra planejOU ménsagem anti-militarista. mente e a sua própria custa: crivão.

",

dai
terá lllgar em Palermo (Itália)

ão e uo "Festiva}", os interessa
'dos poderão dirigir-se à Secreta.
ria deI 10. Convegno Internazio'
nale" La Técnica ller la Circola

• zlon- Stl"ddale" jllntQ à seguin
. PRIMEIRO FESTIVAL INTER.. t& entldades.r
NACIONAL DO DO(,UMF.NTA-·

RIO S08ItE 'O HOMEM·E 'A
,

DESENVOJ�VIMENTO· DOS

'j;'R,ABALll08 NA CONVENÇÃO· na - Via Fara, 41 - Milan--'
Mur-ala, 8 - Roma: BP _ Italia

ESTRADA

Cada: um dos argumentos 'aeí

.ma espeCIficr,dos -será -tratado

Contemp.oJ:aneaRlente à' Cou-. .,or �éeniePs internacionais na

veneãe, t,crá lugaF em palermo
o ' primeiro' Festival InterRacio

enino RUBENS RAMOS FILHO
Com indiz�vel alegria noticiames na. efeméride � .bQje,

passagem de mais um aninho 'do travesso menino Rubens
amos Rilho, diléto fflhínho do, nosso Diretor Dr. Rubens

de :arruda Ramos e de suá exma,' espõsa d. Gessem, da
Costa Ramos, elementos destacados em �s nossos . meiôs
so�iais e culturais."

.

O Rubióho, 'no dia de hoje, :po?, tão auspicioso evento,
receberá,

.

estamos certos, de seu vasto círculo de amigui
nhos, ,'3.S msís sígnírícatívas. demonstrações qe aprêço e es

tima, às quais O ESTADO, assoda-�e' au,gtU'aodo·lhe e ao:;;

seus ventuf0sos papais, votos. cÍe pere'nes felicidades.
-

.

. maréría, .nvma .relação geral e,'
eventlllllment�, completad1> com

dois re!a�lÍ(>s partiCt<Zares nal do DOcumen;ãrio Cinemsea

g·ráficO. e TV sobre o tema 'O Ró

mero e li. Estl'ada" ar im ,de dar

pUblic:Ídade' às possilibidadeS d.o
Cinema r da :rV no campO da

Rlji' fll�lst. l•..•IUIo. IL· J
...oropaganda contra Os acidentes

CASA ,VENDf.�S� ..

Vende-:::e. uma casa' de ' madeira Rua

Tijuc�s, 164 Es�reito� Tratar M�deir�ir�' ao .

lado com sr. Frandsco Ma)::kot.

menina·FÁTIMA l\lMtíA OU1UQVEs ,_'.-'..: .

. . '

Ve passar na data de hoje, seu 8° aninho a inteli�nte
menina Fátima Maria 'onriques,' filhinha do nosso pre?,ado
amigo sr. Acácio Ouriqües, funcionário da Escola' Industi'ial
de Florianópolis, e de sua. exma, eSPÔSB, d.. R:osette S01ange

.

Ouriques. ' • <
. ). .

A Fátima Mária; apfkada alJ,ma do Colégio Coreção de

Jesus, cursando a 2;a série primária,: receberá no dia de ho·
je, de suas inúmeras 'amigiUhas, gr�d�s demOllStraÇões.
d� carinho e regozijo.

. ,

Dentre os quais nós de O ESTADO, nos' assOciamos com

votos de felicidades extensivas aQS' seus genil:.0res.
.

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

JpIZO DE DlREITO DA SE
,GUNDA VARA CIVEL DA
COMARCA DE' FLORIANó.

POLIS

.

CASA - VENDE-SE Edital ele citação, com o pra:
zo de trinta ( 30) dias

.

Vende-se uma casa com as seguintes
dependêcias; salas de .jantar e ·visita coniu
gadas, 2 quartos, copa', cozinha, banheiro e

,. denendência de enipregàda cita à Praça C'Tf>
tuna Vargas. Tratar com' o senhor Paulo Gil

Alve� pelo. telefone 3354' no período, da ,tae-
de. �

O doutor Clóvis Ayres G,�
ma, juiz de direito da 2.a
Vara Cível pesta' comarca
de Florianópolis, Estado de
Santa. Catarina, na forma da

, lei. etc.

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

Construtora Catari'nense� de f.strôdas
S. A. "COCESA" f.

'.

Ass·embléia GeralOrdiná.ria
1a. ConVocacão

, ,

C"
'.

A" t d
' suas atividades para 1964

_

'
. onvoc;;tmOS ..aos" snr�� _ ,.p<?.ms �. '. a. (Por Enanuel MedeirD+-�-·,�Pemetlendo seu. P-:tes�CONSTRUTORA CATARlNENSE D.� ES- ra - Enviado de C. R. em ',continuar vigorosamea1l& a

TRADAS S. A. "COCESA", para a assem-., ,:,rto Alegre)' obra de' Dossá gestão, am

pliando· os destinos do CÍl.Ie
)bMia geral, ordinária;' a realizar�se no pró� . Os dieb melhores filmes de' clube e corrigindo os' 'êrros
xdno di� 18· de abríl de 1964,' às 14 horas,' 1��_ em Porto. Alegre na (). fie 1968.

'

,
.

. ',' puna. de C. R.
na' sede social à rya Luit Delf�no nr.; 30, 1. - Uma Mulher ,Pa.r�
nesta cidade' de Florianópolis; par!l delíbe-

Dois'
2. - Tormento Humano

rarem' sôbre a seguinte 3 - Vidas 'Sôcas
.

ORDEM DO DIA 4 � O Homem Que MatoU'
. .

'. .

1 b
.

o, Facinora.

, 1. ..' Estudos� discussão. e de i �ração 5. o Eclips�

.

sôbre as contas e atos da Diretoria, relatiVos . 6 - Tocata no Asfalto.

d 31 a d
. 7 ...;_ Electra

ao. ex�rcício- soci,al encerra.· o em e e-"
8, ,_ A Face OcU'lta

,zembr:Ó de 1963.' 9. -:- Divórcio à Italiana

2 _._. Estudos 'discussão e delib�ração 1q - Todo o Ouro do Mun·
_. .

' ' do
. sôbre O Relqtório da Diretoria, Balanço Ge-

\

ral Cóntas. de Lucros & Perdas e Parecer de I eu:ros desta�ues:,
.',

.

.

. P,l!ises: Polôma � Madre
Consêlho· Fiscal, relativps áo Balanço Geral Joana dos' Anjos"

'

encerrado 'em 31 de dezembrb' de 1963. :' ;Brasil ";" A Grande Feira
.

- Garrincha Alegria do Po-
3. - Fixação dos honorários da Dire- vo

, toria pára o período de 1963. a 1964. Inglaterra - Sete Contra
. a Selva - Também o Vento4.' - Eleição ao Consêlho FIscal par:.:!. Tem SegredOS

o" período de '1963 a 1964 e fixação dos res- França - A Bela America,

pectivos honorários.' .

n,'1 --: Cartouche - o Ano

Passado em Marienbad
5.-.- Assuntos de interesse soeia}.· ,Itália - Caminho Amargo

A V I' S O _:_ O Bandido Giuliano - O

Corcunda de. Roma
Avisaplos aos snrs. Acionistas Que se,

., ., .' --

acham à' disposição,. em nossa sede social à
ruà Luiz Delfino nr. 30, nesta, cidade de
Florianópolis, os docmnentos a que se. refe
re '0 artigo 9,9, .do Decreto Lei nr.. 2627: de
26 de setembro de 1940.

Florümópolis, 31 de janeiro de 1964.
Dr·. NEwToN RAMOS

CIN'E RONDA

so", obra, prima de Orson

Welles, que �tis0u um dos
maiores impactos no mundo

cinematográtlco e intelectu·
a�, não &,ó de Pôrto Alegre,
como também do mundo to
do.

Estau<Js Unido3 _:_ Terra

Bruta - Infâmia - Bara·

bás - Milag�e de Ana Sul

livan
Sob o DOlYllnio do M.'�l -.

EI Cid - Pi'stoleiro do En,

tardecer - Comprei uma

Escravà.

Diretor . Presidente
,10 ..4-64

/8ociedade�
-

AnonimaExpresso C R E S C lUM E N �S E
,

·MATRIl:·CRICIUMA' - SANTA (ATARIRA
ENDEREÇO TElEGRAfléO CRESCIUMENSE

Serviços. de ca,tga� e encomendas entre' São Paulo, - Santa Catarina· e$Port() Alegre
, " \

.' ,t··
'

I'"lIiais: -;:,São Paa.te �8, João Teod_o,'67Q. � Curitiba Av� I�çú 21J7 :- fone 1.211� - Pôrto Alegrt> Rua 7. de Setelllbr_., 691 - fone' 7818 Floi"ianónolis
t�lne 01 _.- Tub�r8o f �a L;;luro Muller, 50 - f�ne 1479 -

__ Ar1!r�ngua Praça.Hercíbo Luz, 632 - fone 23 - Laguna' Ru� Gu<:favo Rj�!lurril !1.14 --. 'onp J"

�,'.-·f?ne;,7; ._ ,,�. ,."_" .. ,,

.

CAMINHOES PRÚPRJOS PARA M1JOANCAS .

natHógrafa - Precisa-se
Para trabalhar em escritório de firma

comercial, "precisa-se de uma moça, que pos

sua instrução secundária, que tenha bôa prá
tica de datilografia. Interessada apresen
tar-sena Casa R,egina, 1. andar, das 8 às 11

horas.
Inútil apresentar-se sem os' requisitos

ar-una.
----.,_.._. -�-- .. ..--

Curso Preperet ór'o Continente
CURSO .ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
·DE DATILOGUAFIA

ARTIGO 91 (GIN1\SIO EM tiu ANO
PR.EGINASIAL AD�1ISSÃO l)URAN..

1� O ANO
\

- Baseado nos mais modernos preces-
=os ped�p'óqlr.Gs.

.

'_ Dirigido 'pe10
�. PR.OF. VICTOR FERREIRA Dl1

STI,VA
'HORA:aíOS DIDRNO�,; '2 NOTURNO�

\ Faça sua ,iDsed�8� a R111 Dr. Fulvia
Aducci. abtiga 24 dp M810. 748 - 10 anda1

ECíllim:do

EDITAL NO 8/64

Ass. LUIZ ROCHA CORRÊAROBERTO
Presidente Substituto

NOTA:
A . data para a entrega das propostas

contidas no referido Edital, publicdo no

'mencionado Diário Oficial, foi alterada pat'a
o dia 20 do mesmo mês e ano.

I

Arquimedes Dantas

Delegado ASC'
lO-4A

/

! i
,

I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, �.,�-----...,...--

Na Asse·mbléià Legislativa:
'

'J�, Gonçalve�: Confia"ç�<hb�
Od�OVOS Dirigentes. da:,N'�ção;

putado Jota Gonçal- ... ram suas, tradições liberais dar ao 'Brasil melhores. dias; 'rança 'de 'que tanto ... comer-
ves, em sessão de 8 do cor .

e 'f t
v ....

-

.

a as aram a ameaça que e estava <certo de que tal cio como a indústria se-uní..
rente, .fez referência aos úl p"'l'rav"b '"-

... a 80 re o povo orasi- aconteceria, riam aos esforços. .da admi-
timos acontecimentos na-· leil!(!; Mais adiante, aludiu aos nístração federal no senti-
cionais, salientando a voca- "';ontiriuando, pedia aos preços' dós gêneros de

'

�,'
" pri- do

.

de oferecer ao povo
çao democrática das fôrças Ceus que iluminasse os- no-. meira necessidade .e·m Fló-u melhores condições de vi-
armadas, que agindo em vos dirigentes da nação, no rianópolis, eitando o aumen-

t
-

da,
• momen o ue extrema graví- sentido de ernpreenderem 'to 'que tive.ram alguns, po- O
d d

'
discurso do p.'lrlamen-

a e para o país, confirma- uma orientação de molde a rém manífestava sua espe-
.

. tar pessedista foi-. apartea-
do pelo lider udenísta, sr.

Fernando �iegas
•

e outros

deputados, 'sendo apreciado .

no plenário pela serénidade,
.

'

,sinceridade ·e' conhecimento
na' exposição dO,s fatos.

I A.respeito de.díligêncías que vêm sen

do ef�t�á.das· pelas . autoridades
.

milita�es e.

rcivis}cQm farta .apreensãode-.material' de
pregação �gbversiva, ri comando 'milit�r

.

se
diado no 5}) Distrito Naval julga do seu de

ve� p�estar' ao públic9. QS, seguíntes eselare-
eímentose

....
. I . , li

\'
.

CLmC\)\T;imento,. revolucíonário que r�im-.·
plantou -·á dêmoeracía no Brasil teria' .Irus
trad6� todos, os seus esforços �. obietivos �t
permitisse permanecessem I atuantes

.

os prin
cipais focos de propaganda, pregação "co�u
nizante e destruição dos direitos e liberda\.:·
des individuais.:' principais' 'caracteristicas

.
do movimento comunista.

A. infiltração vermelha entre nós, PR
troeinada .por potências estrangeiras' subju
gadas ao. domínio moscovita; atingia' a tô
das as camadas sociais, envolvendo de' pre-

APROVADA
ferência asclasses estudantil e operária, não' O"

....._

E-ST'ADmanifestação aplauso Rádio dos passados et .traidores .

REORGANIZA- � -

"

f,) San.ta. Catarina fa.ce atitud� quernla uatría recebam tra- ÇAO DA SECRE;T�I.i\ DE": sen�o alheias porém,' à influência I anarquis- "

.

"
-,

'- .

:! �,. '

d d
_.

\ SEGURANÇA t·
.

Ih decisiva esde pnmeira M- taniento devido pt Rádio . " �, grupos .esco. i 'os de intelectuais e libe-
ra defesa liberdade et pa- Santa Catarina vg JaliMeiri-'

.'

.

,..... ,. �. MAjS· _,'lIçp .

UlUlO PE S�.titA C)l.l ARnu..
r �.

'-

't .

t"
A' Assembléia. aprovou,' raIs. � \ "

.

'Q'
.

'F.' !l
no ismo esse. Comando nho Diretor DepartamelJ.to

.
. .'FlorianópolIs, ( umta·· cmj,), 9 d� Ablil de 1( 64

frente Forças Atmadas ga- Noticias após ·deb.'lter em sessão ma- o- derr,i:tme dE! :6apit�is e - �---_.-.

�;::��;�1:7:==::S ;::4� d�â:::s !'T::;;:!:' :�";��2�0�:�=��3� r��::�:?rfo�·5. ,1-··�em·· . '. 'No>y"O. �D,_IIi',r 'e- ··1-· O r-· ,o
.

,gão difus.ão vg legitimo pov-. Câmara. Vereadores Lages
Secret!lria dê Seg�rança PU-" portar�a, nUm renàSCimento, I�

�;.���:�:b�;;�i::t: ;::'t:r::��:�2:�!;! '::;::�,t:;�::'�::�, :E·',=:�':�E;�:e1�ir ,OOep:a"'-,r·I',a-:,'m'
�

,e., H,'to' ',de'· C.u'llu··'ra·1d;:ts as armas sob esse Co- patriotica atuação ultimos exigências .atuais, dando-lhe'- 110 domínio sovi�Uc�, o que
.

-

mando pt' Cientes
.

espirito acontecimentos vieram cori-
maior flexibilidade. representl1ria'a negação,' à'

justiça VOSSH excelencia es- solidar democracia �,�ossa.· maiSt,' 'dcomPleta; �áo movi� O Governador Ce1so
.
.Ra- 93, Ltiz, é pessoa por \de- Na ·oportuni'da(;l.e

peÍ'a�os que sem odio' et pátria' vg sentida aspiração NOVOS MUNICíPIOS . ,men o e renovaÇaO e .. sa�--' mos,� assinou ato na 'P�sta mais conflecicla .em ,'no�so r�gi.,stramos êst�
ressentiment.os. todos aque- povo 'brasileiro pt Manoel APROVADOS .v�ção da ,pátria de,sencadeá-" .d.'a .E.ducação, nomeo,nndo a

.

l-t"
'.

1.' to 't
.

I
-. , dI"

meIO po 1 ICO,. SOCIa . e ' cul' _'men·. aproveIamos 10

. les comprometidos desman- Antunes Ramos presidente. ;�o o
.

pe �s au�o�idades mjUra: ,Professô�a· Olga' Brasil .

da tu:ral,. com larga fôlba de', sejo ,para desejarmos
_ _

Na' sess.ão de ôntem 'fo.. r,:s. Dal a razao
:. pela ��al, '�uz, 'parFL o cargo+,�.m ·co�

.

bons servÚ;o's prestados (.ao�' Proféss6ra Olga Brasil .

. ) Vere,ado.res de J.ara.g:.uá.
ram

I aproyados,. ,também,. tao logo conseguira:m'. ,11S .missão de Diretora'�do . De- \ensino barriga-verde, :est�Íl- Luz, os. nOSsos melhores Vo-

projetos criando os' muni- fôrças �evolucioná�ias. I a�as- pa�t�mento de' Cultura, da, do atualmente _ em' pleno . tos de uma feliz gestão a

FI
. ,

I'
dpios :Ba!neário Praia de tar do', pod�r .

o prInc�pll;� . Seer�t,aria de Educação. e exercício. CIG magistério, fa- frente' do ·Departamento de

em onanopo IS CamboI'iú�, desmeJUbrado do r:sPoI_Isave: pela _c_omu!llza�, ·Cultura, em substituição a zendo/ parte 'tamMm, dO' Cultur_a .d'l SÉC.
'

. .município de 'Ca.m'boriú; çao do pais devolvendolhe'
.'

A f, d t t d t 1- d
.

. - -' ,- ,'. Professôm, Maria Emeiiana: . Conselho Estadual. ·'de Edu;

'1
1m e ra ar e assun os' dga· os a,' .Agrolândia'· e" .Au,ror'l, des- sua condJçao ba!>wa de regi- Cardoso da Silva.'

,f· \' ',�.

�:7i?i;�:T:����:�r(�I�i:mL��:;�� :�::::o'D:eN:�d::: ����E�d�ª A Pm'''w,. 01'0 Bm'" �;i�::�:�!�:,�:��'= Noticias óa Sf�
Maioriá na Câmara Municipal e Antônio

Sexta.'ei;a �,óximo ,,,á à p""(um e brn<ea de todo, .. Secretaria da Agr.icllltura':
'

o 8,,,,,t.,'0 de, Ednca

realizada a: eleição. da nova os focos de subver,são que No. expedfente dos dias 3 rn'erciante.' de iendas de' se- çãô e Cultura, Prof. Élpídio

Zimmermann, presidente do Diretó:rio do Me�a da ,Assembléia, que pudessem, maiS ta-rde,. � por 6.� '7 do . c�rrente mês,": � mentes. Sr. Saul Brandrli��, Bárb)osa, em seus déspachos

D t' 1 d F'
- PI' d 1 dirigirá os destinos dã Ca-' reagrup�mento Il .reo'rgani-, d,r; Luiz Gabriel SecI'et,a'�I'o que coment·ou assu'n,tos

.

de n,a tarde de hOJ'e assir.lOu os

_
i ar lQO

.

e \.eptesçntaçao opu ar aquea'
.

'

_ ; sa no próximo pertódo le-.· zação" reini.ciar�m .'1 marcha . da Agriculturá, atendeu, em desenvol'vimento da indú's- seguintes atos de: Ana Ma-

cidade. -

'

.gísfativo. cO'n}�ftàWr.�IJ.,,-..>!tp- .t-pa,ta: o,.;'�Q_. � .tI.�&1! seu Ga:bírreté as seguintes tl'�a de base . ..a:gtQPeoüá"J'ià:.
ri'l Arceno, Catarina Teixei-

Em Floriaqópolis, os ilustres vIsitantes, ta-se, nó poder lpolí-tico, mo- :. tel"ra. , pessôas': Dr .. Francisco Hoeltgebaum,
ra. NuneS: R;P;Sfi, CeJina: 'de

vimento que nfarca ·sempre;. �s. diligências que têm si- Deputado Nel80n Pedrini, técnico do Ministé.tio
.

qa
Novais 'Costa, Albanl de'

m;;mJivêram con,tatos coro vários Sécretários essa quadra de pré-eleição. r dt? ;. feitas. incan5iàYelmente Deputado por ,Toaçaba que' Agi'icuÍtura e Presidente da Souza, Myriam Calado Sci-

de Estado e' alt�s autoridades', tÍ'atando de
-- .

.I I ' ,." , '. tratou de assunto rel!icio· Sociedade Catarinense de pioni, Maria Conceição

. "'1
"

.

. CAP,RU:, Funcl'o'na 'com ·e".X'ltO' :' :..; . nado 'com a:5sistência técni-' Elngenhei.ros Agrên.omos, tra Opuski de A�l11eida'-"Mal:ia
mteresses

.

(O seu próspero munic'l'pl-o.
.

.

ca. Deputado Lecien Slo- tou de assuntos das suas
Cândida de Souza conceden-

"O ESTADO", ap'resenta, aos' Vere�.,. em CUR'ITIS'ANOS'; .-wiôsky. Sr. Natanael� Ma- atividades. Estl!1danté
..
João do licença pU'1 tratamento

d
'

CI
.

dA' ISI'"
. ,I ') ch'ldo, Vereador, que '.' tra· Zanoto de Videira ,·que tra- de Saúde; Nadir Zappelini

ores emanceau o mara e i va .i> An.,.
. S 'h' fI E

,

� O Cur80 de Aperfeiç0�- - Lycurgd Aleixo: Nora", ,Ro- . tau- de assuntos da Casa do tau de assunto' particuhr. c Ie .er e smelinda Mar-

tAnio Zimmermann, votos ':de:boas vindas:
-

mento Q_e Professôres Rú-' nitialdo TheophaI1es'de Fian- Colon<;> de Xánxerê, Sr. Saul . Deputado ElgÍ�io', Lunardi tins SiJvano, designando pa-

_--,__
O ..', • raJs. que se real1za na .ciQa- Ç-'l,. Ira'Cema 'el�nda l B.ul>atp; : B:.1àtldalise, piretor' da Fir- da': região dq Oeste, que. ira-.. ra ter exercício em outro

M�;� r.0.. nv.· e'''.-.n. io� �scol.;"rp('...
·

,_'
,

"

de de Curítibários vem sen- ,Adriá-. Cam:Ha tJazad' . Npra, ma Perdieão :de Yide\J1a,' tau de a:ssuntos;' sôllfe' ;ná- iest�belecimento de ensino a

_ " "t;� _ �.
.. 'do r_eaÜz��p dentro de lrm Zenaide' Schmidt 'Pereira' <ia, que .der:noro�se: trlttalJd0' de quinas' ,e, tratores, Bara;. ,a:'. pedIdo.

,) Plano 'F:ducaci:onal ,ef6 'ltenção e interêsse demons- p1jm'3., do m.ais completo �xi- Costa-: . .';:I'; '·H I �;<l:4' h-;:� aSª'�t9�?:'�;,.!;1'1�duça:o;- CAJ.iIi-' ai�iS'ul�Hra�i:N,fi�jch�H'�fl\l, i,; : .. ,;�j �j : ,x1fx
Govêrno Celso Ramos,' em trado. em I 'd'

. . ,..
.

t •... AI" d
. -'

,I J' -1'::1 rtlal �e rSôbre' a"-'iilroú)jamficão' .q'u·ei�'trb,:t'í-.-1'd� .Iw.á·'te":f·"l'a' 'r ",i,'_! r {, AitJ;.O;.;�:Nm"Ií;;'�A SEC
pro _a.nossa: es- .0 e.e!h.u.aslasmo... em e _ '}, .. ', , '.", " , ...-,,� .. , .. """u ..... lU ".'... 1.1;>'" , "' •• '. -., ,,' ., '

sua parte relativa' aos ·con. cola" favorecçr;do o. enSInO ,.250,. prof�s�ôres' . bolsist.as, .Comü'nista '.pieso. çlà Fe:stít,.� dtJv�. \����9fzai: ""pecia,L D�putii:d�: Nelsbnr'Pe�,: ,E1i:!'tNe�à� {f,<:;ln, audiência

vêniÇ>s f:'seoIares. visando a d.as, nossas crianças 'com' a: " frequentam o Curso' com
",

' /
'.

:' ... ,,' '.: 'I
:

.

·

�ugu·(5to..Filho,.: de .Videftfl..
.

'dr�n�, bel;ut4êto " ESÚÜ1úa:1 � n� tarç.� de hbje c_orri o '. ti-

gratuidade do ensino nos. concessão do ..coiivê�io".
"

tôd�' á regulâtÚlade mais I: �:EC1FE'r·.8clQE.'} _:_ 1!o� ',(Ji'refettQ, MJllJiQipap., Depu�' por Joaçaga;"�'que enç�m.i;: tU)'lr da: Pasta da Ed�lcação.,
est'lbelecimentos '. partir1l1a:" .__;-_.' . 104 ouvintes. A� aulEis estão "piêso' em ,pelp.�l!,lbucO\P'Qr . t!idO, Joãp B.értoli" e sr·' Fa- 'nhou reivin�ii'CáQões dos pro, .' Ptof. Elpídlo. Barbosa. ' '0

res, firmou mais um im-
.

.

.1
. sendo . ni�nistr�d�s. pelos

.

mJli�a�es do, IV" �x�r�ito;;�, '�u�des". �lllJlos
.

qe T:!-ió e· dutores
/
r�rais:' d'a, sti�' fEl;' �pútado Armando Calil '

portante convênio na cida-
� Co'n' fere"nCI·a.

.

eficientes t é c n i c os· dos líder das ligas camponêsas Papal1dpva; que,. trataram k:lê
_ glão e do Estado.

' ...
,.

Bulós, �cbrnpanha.do de uma

de de São B.ento db Sul. O _ CAPRU;4 COI!) a supervlsao ,da Paraíba, deput<tdo esta-
_ ma,t�ria_ d,e' produção agl'íco- '

.'.

"

,

"
,comissão> tJ:atando na opor-,

ato do Sr, Celso"Ramos vem .Pross·.eqUe "dos Inspetores Solon Rosa, do está�#I"Acyr Lerrios, Ao: .la' cooper�tivà�a� <-,Sr_ �1�Í1:
,-

M'�h-:-l-
..--:-:- 'tuqidaq�'de- assuntos com'

aumentar a longà lista' de ;,": Sef
,
pr�sõ'- .0 parla,menta�, Webftr ,_d��M�llo... , re Michel. ann· elr05 respeIto (1,0 'funçlonamento

estabelecimentos
. partlcula-' GENE.BRA .. I! (OE). �::' A

,pediu fl,S áutoridades 'que
-

Quri) 9,e. Flo·!�';tqópolis, q1Je -.
.

dQ 'conjunto edqcacl.pnal

,res que possuem' eOl1vêoio reunIão de hoje" dit Confe-
,,·f não.o.mandà�sêm: de volta,.t:a�a�an'l de assuntos es,l?e-' ''Exp'ulsos' 't "AÍmir'ln.te.Barrosn",da ci-

com o Estado. ,A Diretora rêncÍ'3. MundiaÍ . de Comér-
"..' ao seu Esta,do_ CIaIS·. ,G;' A. _ Car.valho, .. cO-, .... '.

.

dáde de Laguna.e ainda )05,

do Ginásio' São José;'o re- cio e pesenvolvimento 'teve t,CI', f t.� i �dl ti ,1 N A O!
. -----.-..:.- RIO, 8 (PE) 0'0 'Almi- senhores Ruberls Silva, Di-

cente ..benefidado. enviou i�ciC? .as 10. Il 30,. hora:: de' " C � k;: . TI Ç, 'lI, fi ! V.. I·s··lta' .ao. p''r.o···J'eto 'de' g'ado" l:eJ·,·f·.,e'·',"ro' r�nte -Haden'lai'ker ?etermi- retor do ·Depart<!-ment.o Clm-

mensagem telegráfica 'lO
.. . � to u,

I
"ti

_

.'nou. a éxpulsão de 23 M�ri- traI de .Compras, VereadpI
-. . Genebra. 8 oradores' . 'figu-' I .

_'. �_ ,
. ,

. ., -

B'"
.

.

nhel'ros ,d·a.- Arm·ada.· N Baldl'cero F'l'lomeno ., e
'

Governador Celso . Ramos: ram no prograri{Í!. de deba-··' ., VlSltOU a Autarquia U L Santos, que será 'com ob.je- . o a

em qúe -

agfadee�" 8, imjJor- , tes c,.e hoje, entré él�s. _. os
' ,

"

.

....,.. "Projeto Gado Leiteiro °
. tiyid.'l.de e tomando em boa grupo, estãO incluidos os· Prof". Olga Bra�il da Luz,

tante. medida: J1

--._-� - -- médico Veterinárío .Aibérto conta todas às vantag'��$ e

.-

dir.etores� da Associação ,dos Diretora' do· Departarnento
\

representantes da '-'., Uniã0 C
..

t
.' .,. ,

. .' -. .

'. "Profundamente sensibili-
. I, omunls as Santos,. coordenador' da ;:limitaç5es de cada Região Marinheiros"e-Fuzileiros. de' Cultura.

'zada, venho agradecer ':
a " �a�l-d�:i�i:n�r�I;l�:�b�:rt�;�Q� C9,mpanha. Nacional Cont;a' t)m que se tiver de traba- ..---- ";--".----.::... -'--�----

Vossa Exe.elência . a .grande Chile.'
"

' ...• ' perdem' o�·;, "a :a;�:�Üdade-��a. visi:a< do . ,lh��hforme palavr�s do en-. EI·e·t·r·
..

··lf·IÍlca·',,"'O' R-ural'
.

,
.

d t'
. capaCitádo técnico do

.

Mi- genhelro' 1
Agrônomo jo'ão .

f··'
.

man a o
i ,

nistério d� ÁgricuÍtura, foi Demariá ,Cav'lllazzi, diretor· '.
. ',�"I

:

.' .' ..
.

Petrobrás deve mais de 300 BELO HORIZONTE, ·8 expor aos técnicÇ>s do f'ro- técnico do Projeto Gado Lei- .0, en;gQ/ Paulo Affónso de Freitas' Mel-

m,'lho-es' .' a h'otel'S de. lu' xo.O
(OE) --;- A Àssethbléi� ·Le- jeto ,Gado Leiteiro (j qúe é, teiro, é de .se crer ).'las pa- 'd' d C

.

'. d" 1'0,' p·re$i. e.o.te,,· ,a. . oml'ssa-o' .de E�.nergl·a. 'Ele'-
gisla;tiva votará "boje a cas- como vaI atuar, . aon e vai .lavras do médleo Veteriná-' .

�

BRASíLlA, 8 (OE) _ Ele" sação dos man�atos' dos ,Iltuar, .a Campanha Nal.:io- rio Alberto Santos- !?99r<ie� trica, re'cebeu em ,seú gabinete QS prefeitos
VlHf a m�is de '300 milhões Capital Federal. A chefia depútados comuo\stas Clo-' nal Contra a Raiva enceta- nador ,da Campanha ,Nacio- I B
de cruzeiros_' a dívida da do Gabinete Ciyil d'l Presi. dsmith Rianni e SiRval da pelo' Mini�tério da Agri- nal Contrá .i Raiva, pois é de ·Grava.ta ,'. raço do Norte;. Armazém, ,e a

PETROBRAS para com di-
.

dência da RepúbIi�a, esta:ria Banglirra 'dot' PT;S e José cultm:..a. um técnico que dêsde mui- seguir o' pres�dente dá Cooperativa de Ele-

ve.1'l'os hotéis'.' de luxo da disposta a tornar pública' a Gomes' Pimenta: 'do PDC. .coril . referência, ã Qomo .to trabalha em Laje� no "f'
-

.

R l"d T' d M d-
.

.
' ',.

' tn lcaçao.. ura e. re,ze é aio, ten o e0-.
lista de nomes de peSSOa!? Pam maior rapiqez , da vo0 vai desenvolver ,a· Campa�. e�ercício da Defesa Sanitá-

que se hospedavam em Bra, tação a Assemb�ia modifi- nha,·. disse o Dr. Alberta ria Animal.
-

I , mo: pauta ,)das entrevjstas o andarÍlento das

sília por' conta da Emprê- cou seu regimen,to interno, '.obras dé eletrifica,çã� que a"tEE vem reali-
s,'l Estatal de Petrólep. dispensando os ptaZOS para.

....

a votação.
\ :Celso·d6' impqlso aO ensino gratui,to zando' naqueles três municípios slJ,linos.

T ·....,;----I---·-----il--- o Deputado Paulo Sarasa- benefício d'l ndssa mocida-
Como se sabe a CEE que já há mais de

ransferida a na.uguracão· te, .come Presidente do CO':!-
\

de merecem os aplaus�s de ano .conCluiu a eletrificação de diversos. mu-'

d U· PI'
selho Nac\onal ,do En�ino todos quantos se interes- .nicípios da região .extremo. sul' catarinense,

: a SIna a me.1 ras Gratuito, enviou há dias ao sam. pelo progresso do

Gvernador
.

Celso :Ram�s' parís". vem no momento atacando ativamente' as

merisagem em, que se .con-· �" 'i
- Qbtas que levàrão energia a dezenas de mu-

grátula ;eom.· o 'governante' ·Ofl·c·,a· 'IS 'P' r"e'so
.

catalinense .. ' pelo . impulso
.

.

S . nicípios e vilas'catarinensés, estando Arma-
qué �ste vem .Mndo. ao .'en- �RASíLIA, 8 (OE) - O zém, Treze de Maio e Gravatal ent�e os que
sino gratuito em Santa\. CI\_-r Tenente Coronel' José Lemos ;

tarina.
," '.

_
de Adenaris, chefe dõ De, déntro d� pOUCO tempo

-

passàrão a usúfruir
.

, Eis a mensagem e'm' sua· partamento Feder'al de Se- dos benêfícios. �� ene�gla elétrica,
,ínte_gr!)::

/
.

' 1 .,.

gúrançà Pública, .

foi' prêso .
'

"Acuso recebim�ntÔ' em Brasília e mand<J.do pa- PQderão dar um verdadeiro salto "

.

ant�rior- docuni�tação relaqv,a ...ao <
rá a G.uanabara. Em �ua

. gnisso ·e
.. �stabelec �

"

ifubdifÍca- ensino 'g'rat�,!t� nesse .. 'Es-,' "companhia veio o Major
s.env.

.o.l.v. i.'m.·,ento. .'" .

..'
_ t�ào; .que m\!t� ))orip!'�'> sel! ..

" William
_ .' '> r "

"
• .:..'

.

em todo o país, vêm mos- mais lhes valiam de impu.
!
trando . à soóíedade ao' tre- . nidades ao crime, arsel1'l.is

"menda opia' ..

' de. infiltração refúgios ';. para comuni,sta;
"comuni.sta' "d� que estáva- assalaríados de Moscou, Ba..
mos. sendo vítimas. :,�. vl);na _

e "Pekím., ordens 'de
Estudantes que po�suiatn. derramãmentb • de dinheiro

em suas residências . verda- fáCi) .aos pelegos e est1.ldan<
.
deíras bibliotecas subversí- "tes que faz'iam d.'! agitacão
"vas e nas quais não se tem' subversiva vermelha: a su
encontrado um só exemplar principal atívídade, tudo
de obras didáticas; sedes .ísso vem provando o acêrtti
de associações

.

estudantis; tias. diligências
.

que estamo
verdadeiras- típografías 'de realizando, e sem as quaí
material

.

de pregação sub- conttnuaría pairando
.

sôbr
.. versíva, documentos com- o Brasil o, perigo \. de, um
probatórios . de- ligação ín- nova eclosão 'de atividades
tima entre entidades es- vermelhas.

'.

: tudantís ,e sindicais com Tal material,
países. sovíetízados, incluiu- dade espantosa, está' sendO
do correspondência em: 'Iin- . devidamente arrolado e ser.
gua estrangeira e forneei- virá de prova,., futuraments,
menta

\
de capitais; " polítí- junto à justiça civil, quando

cos federais e estaduais, . do processo a que. serão
que mantinham em suas re- submetidos. êsses tra'ldores
sidêncías, ao escudo de írnu- da pátria por Crime' contra
nidade parlamentares .

que a segurança nacional.
. .'

;l'

Congratulaçóes ao Comandõ
do 'V. Distrito Naval

·Entre os diversos tele-

• gramas recebidos pelo .
Co

màndo
'

do 5' Distrito ;t;ra-
val, destacamos

tes:

os' seguín-

Da Rádio Santa G'ltarina
� Telegrama 6248:

Hl'lce)Ja Vossa Exeelencia

GENEBRA - Ocidente e

Oriente estão se acusando

mútuamente na Conferência
de Desarmamento, afirman·

do cada lado que' o adversá

rio teIit'l sabotar o con

clave, visando o seu fracas

so. ,L�-�'l�;QII

RIO - As Federações Na

cionais de Trabalhadores,

estão se movimentando no

sentido de conseguir a de

sipterdi,.ção de Sl}.l'k; sedes

fechadas desde a eciosão do

movimento, revolucionário

democrftta. ,

NOVA DELH! - A Íncli"

e o PaquistiÍ.o iniciaram C011<

ferênci�' objetivando adis'

cussã,Q dos prol;>lem.as fron

teiriços entre. ambos os

países.

CIDADE DO VATICANO
_ A Igreja Catolica criou

um gr;upo especial, . visandu'
elaborar medidas que

;

per·

mitam .'1 utilizar as massas

populacionais, atmvés da

utilizacão do rádio, televi

são e cinema.

.' RECIFE·_ o ex Governa

dor SeixR:s 'Dória de Sergi
pe, foi levado prêso para a

ilpa de Fernando de Noro

nha. No mesmo· 10c'll, já se

encónti-ám o ex-Governador

Miguel Arr:ais e o ex·P�efei
to Pelópidas Silveira.

NOVA YOH·K - Um avi5,Q

a' jato cOm 136 pessoas a

.

bordo caiu num pântano.
quandG tentava fazer uma

.'lterragem de emergência
no aeroporto internacional

. John' Kennedy daquela cida-

dade. Pelo menos 40 pes

soas !fcaram feridas, 35 das

quais. com gravidade.

RIO - D. Jai:t:ne dE} Bar·

ros Câm.q,ra,.. Cal1deal. Arce

bispo da Guanab,ua, mani

festou-sé favorável a posse.
do Gal.' Castelci Branco na

presidêhcia da Repú1rJlica�
•

CABO KEN,NEDY - Um

foguetE: inteí'eontinental Mi

nute-Man, L'lnçado da plata
forma de Cabo. Kennedy,

percorreu previ�to; 8 mil

kln�. lançando a, seguir um

artefato no Atlântico Sul.

SAO PAULO - A banca

da paulista do PSD, apoia a

candidatura do Gal. Castelo

Branco a Presidêneia: da

República,
.

Foi expedi.da no

ta .oficial nêsse sentido,

HIO - O chanceler Vasco

Leitão elaf Cunha cl.iE:\trihnlu
.

nota oficial Ido Itamara;ty�
fixando as dirdrizes d.e nos-

sa. política 'externa,

'(

Comunistas
/'

serão presos
11'.10, 8 (OE) Conti-

Duam a ser re'llizadas na

Guanabara as diligências' po
lieia,is para a prisãn de co-

,munistas e a desGooerta de
material subversivo.' Até

agora..B,O que se informa, a

Polícia cOnseguiu recolher
15 toneladas de publica
çÕ(js vermelhas. Na Sécre
taria de Justiça o.a· Guana
b�ra, começaram a funcio-

noméa··

.'

Em virtúde ,da ausência do Srt' Gover
nador Celso 'Ramos, que viajou pqra o Riol"
foi transferida pata o próximo dia 18 -do :'coi·-.
rente a solene) i!1allgu�aça� da Usin(l Pal
meiras em Blumenau' e, Linha de Tr�nsmis-

" "

z /

são e S;úbe-stacão de .Rio 'dó .Sul - -í--
:Ií1'" -.0

•

O programa comemorativo

mente estabelecido
"

'. "'.:
. .)

decor:-. r'H os Promotores

'�cnte' (l� 1....1�,v1.�r:r::-'·' c' ':' :�0::Xt":· r1r-:::_-. ")('11; C'J-I/'er:1a1c>r Cad:os
• .L8.cerda. afim de acoi111i�:
nhar os processos que es

sendo. al:le.rtps..
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




