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(Síntese do Boletim Geol1!�teorológico, de
Ao SEIXAS NETTO. válida até às 23.18 bs. do

dia 10 de ahrít de 1964
Frente fria: Em curso; Pressão atmosférica média:
1020.9 milibares; Umidade' relativa média: 82.6%;
Temperatura média: 24.9° centígrados: Pluviosidade:
25 mms: Negativo .:....,. 12,5 mms: Negativo - Grupos
-cumulares, cumulus njmbus com chuvas esparsas e

ocasionais - Tempo Médio: Estável.
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Congresso. Elege Amanh� o Novo Presidente
BRASíLIA, 9 (OE) Guimarães alem do Minis- convocação sêr publicado

Celso·· Mantem ·Importanles Contatos ;�1:;��::?Ê�;i: �EggI��igf!: ·n;e;t,a;lic:aIsetae'�lnog�B:r�a�nsâcenoi.�R:e;gv�'e:1'0 Moura Andrade, líderes ra presidente �'vic� presi- .,

nas Esfe'ras' Federal·s :!��ld�n��rd!;�r� d������ "::;:l's:�:ai���r::��d:: �::mn:!����U�����:r��;::
,

'

dos Costa Cavalcant, Ulisses tarde devendo o et'lital dé cial . para apreciação do

da República
Congresso pois não se che

gou ,a um acôrdo sobre :0

ato
.

mstítucíonal
.

que segun-
\

do ',informantes será bai-
xado pelas autoridades re
volucionárias precedido de'
um comunicado a Nação.
Esse ato institucional con

terá as seguintes medidas:
10 - Cassação 'de mandatos
de senadores e deputados
comprometidos com o co-

I
munismo; 2" -. suspensão
dos direitos políticos de
cinco a 10 anos; 3" - de
missão sumaria de funcio
nários públicos por prática
de crime contra o Estado;
4" - vitaliciedade na cáte
dra e magistratura terá
efeito suspensivo. Os parla
mentares que chegaram ho
je a Brasília acreditam que
o ato ínstttucíonal entrará
em vigôr logo que sêja em

possado o novo. presidente
da .República. Para os mes
mos parlamentares, cêrca :

de quarenta congressistas
poderão ter' seus mandatos
cassados.

BRAS:fLIA; 9 (OE) - O
Presidente do Congresso
Nacional' sr. Auro Soares de

. I _

'

Moura. Andrade, 'convocou'
para 'sábado as 16 horas .<L

reunião conjunta da Câmá

:a . e.,Senado, parl1a eleição
indireta do Presiãente e

,vice·Presidente da Repú
blica. O Diário Oficial de
hoje publica a Lei sanciona
da pelo Presidente Raníerí
Mazzüí, regulando a eleição
indireta do Presidente e

vice-Presidente da Repúbli-

Brasilia tem 'novo
Prefeito

Desde quarta-feira o.Governador CeI· Martins' Rodrigues, lfder do PSD na Càma
so Ramos encontra-se na Guanabara onde ra Federal. A atividade' do -Governador Ca
d�senvol�� intensa atividade vinculada à si- tarinense desenvolveu-se ainda em contao
tuação política do país! participandode im- tos' com representantes catarinenses na câ
portantes encontros com personalidades per-' 'rnara dos Deputados e com governadores de
tencentes às altas esferas nacionais. . vários' Estados que se encontram na Gúada-

Imediatamente 'à sua chegada,
-

o Sr. bara.
-

Celso Ramos manteve palestra com' o Presi- Nos dias
-

subsequentes prosseguiram 'os

dente Ranieri Mazzilli, com o General Hum":' contactos, sendo provável o 'regresso do Sr.
berto Castelo Branco. e com o Deputado CelsQ Ramos no fim da semana.

--�------���--

Cong-elamento
..

de' Preces " �,

t

SÃO PAULO, 9 (QE) -, O
I Diárío Ofícial de São Paulo,
publicará hoje <i> .Decreto
assinado pelo Governador
Adhemar de Barros, conge
'lando os preços de todos os.
g'ineros alímentícíos e arti

gos essenciais: O ato, deverá
ser regulamentado' no pra-

-c zo de 10 dias pela SUNAB.

..

BRASíLIA, 9 (OE) O

Tenente Coronel Ivan . de

Souza Mendes assumiu ho

je a Prefeitura da Capital
da República. Transferido
de Aquidauãna, Mato Gros
so, para' a Escola do Esta

do Maior do. Exército, o CeI.'
Souza: MeQd�s nem ch�goU

a exercer sua nova comis

são, por ter sido nomeado,
Prefeito de Brasilia. . O no

vo titular da Prefeitura do
.Disti ito Federal, declarou, a
imprensa que vai procurar
consolidar ..QS princípios que
nortearam o vitorioso Mo
víménto Revolucionário. '

Instala-se hoje -em J o i n v i II e a

Convenção de Câmaras Júniors
Com, a presença de altas Para a instalação, que 'se- pios.

"

corrente, debatendo-se,' na
'. autoridades e convidados rá solene, foi elaborado um O conclave, que será .reali·. oportunidade inúmeros as-

amplo programa que cons- zado no Harmonia. Lyra, suntos do interêsse do ju
ta, . entre outras, do Hino será encerrado dia 12 do níorísmo em. nosso Estado.
Nacional, executado pela
banda do 13 Batalhão de

Caçadores, Leitura do Cre

do Júnior, saudação às De

'legações visitantes, agrade
cimento em nome das Dele

gações de outros municí-

Associacão Iomercial Examina a
, .

.

Sifuacão Econômica do País
,

RIO, 9 (OE) - Represen
.tantes das classes produto
ras de todo o País conti

'nullm Chegando ao Rio pa
ra a importante reunião de

hoje na' sede da 'Associação
Comercial. Na oportunidade

será, passada em revista a

situação econômico-financei
ra .do País e examinada a

pr�posh para que as clas

ses .produtoras emprestem
ao govêrno cêrca. de dois
trilhões de cruzeiros.

especíaís, instala-se, na noi
tê de hoje, em Joinville a

IHa. Cb�VENÇÃO ESTA-

.
DUAL

.
DE CÃMARAS Jú-

NIORS, com a presença de
.

delegações representando to

dos os capitulos de Santa

Catarina. da Câmara Júnior

do Brasil.

BRASíLIA - Será votado

hoje pela Câmara Federal o

, ante-projeto de reforma ban-
, caria. Acredita-se que eomo

aconteceu com o projeto. de
reforma agrária do Depu
tado Aniz Bádra, a matéría

. será aprovada.

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

Ainda O Empréstimo áo
Govêrno Federal

•
• + •

Papa celebre missa
perspresos

RIO, 9 (OE) - Instala-se ernprêsas concederem em

nesta manhã na Guanabara préstimo de dois trilhões
a reumao dos representan- de cruzeiros ao Govêrno
tes das Associações comer-' Federal, para a, normaliza
cíaís dos' Estados. Na opor- ção da vida econômica, fi

tunidade, será analizada a nanceíra e administrativa
situação do país, e estudada

.

do país.
, li

.

possibilidade ,das grandes

ca.
,---- "--- .. - . -- --'-

RIO -. Os .. dirigentes da

campanha da mulher demo

'crática, vão dirigir memo
, rial aos' estabelecimentos
de ensino da Guanabara;
pedindo a expulsão dos

ofeS50�·�UBistas..

Deputad�s Começam 'a 'Chegar
. a BRASllIA,

.

,BRAS1MA. !t (OE)''':':, Df- para apreç:i�ção ,P1\.assuJ;l
;enas ete éiéput.�dos contí-". 'tos ímportanles. �té" f)h�tn

�

nuam chegando a esta capi- já haviam 355 deputados na

tal atendendo a convocação' Capital Federal.

do presidente da Câmara
I

facul�a�e
v <. :lnterüitadá

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

(ubant>s congratulamorsé'
com· o' BRASIL

SÃO '. PAULO - O Gover-
BRASÍLIA, 9 (OE) - A

nador Adhemar de Barros Policia Militar e a Polícia
do

-

Exército, apreendeu far
to material subversivo em

poder dos .acadêrnícos de
Brasília. Alguns estudantes
da Faculdade Nacional de
Brasília foram prêsos. To
dos foram conduzidos em

ônibus para o Quartel da
Polícia do Exército, onde es-

, tão sendo interrogados. As
aulas . roram suspensas e a

'Fáculdade interditada.

.realízou novas mânifesta-
....

'

,

ções de reconhecimento a

Fôrça Públic�& bandeirante"
por sua atuàção na defesa
do regime democrãtíco,

CIDADE DO MÉXICO, 9

(OE) � O Chanceler Vasco
Leitão da Cunha, recebeu te

'legrama de felicitações dé

todos os partidos e movi-

cimentos no Brasil. O tele
grama felicita as Fôrças, Ar
madas, dizendo 1 textualmen

te: ""H6nra;ram' sua' 'tradição
uma vez mais, e' defenderam
'as. liberdades' do povo bra-

M-embro do CGT Conseguiu Asilo
RIO, 9 (OE) ....:.. Furando o

cêrco policial O· dirigente
sindical e membro do CGT,
Dante Pelacanni, penetrou
na Embai�ada do Uruguai
soliGitando asilo político.

Pelacanní, estava foragido e

sendo cassado por agentes
da' Polícia Política. Não foi

possível a sua captura. 'Con

seguiu asilar-se.

mentes. cubanos no exílio,
radicados no México, por
motivo dos últimos aconte-.

síleíro".ImASíLIA - O Governa
. dor Mauro Borges de Goiás
'. está coordenando a candi

datura do 'Gal. Cas:t��l;f3ran�
co a Presídêncía

. dá' Repü,
"blíca. O chefe do Exe'cutivo

.

goiano, manifestou em �1:à
sília, .a convicção de' que: O,S;

éírculos políticos apoiarão
'maciçamente o militar. Mall-
ro Borges seguirá hoje pa-
1',<l a Guanabara" afim de

prosseguir nos contatos.

Ato Instituciona! vai Sair'
,

Guanabara porem. o Presi

dente Ranieri Mazztli. .

_-'_ ------
---

Diplomata Soviéticc
Detido

"

RIO, 9 (OE) - Líderes de

diversos partidos politicos
aprovaram no Rio de Ja

neiro, Prójeto de' Lei que
concederá ao' Presidente da

República 'a, ser eleito, po
deres para tomar várias

providências reclamadas por
dirigentes da revolução. A

Lei substituirá o ch'lmado

r- _.�-._-_._------------

, .,... ,::__ ...._.:...
CIDADE DO VATICANO 9 (01)'-

O Papa Paulo VI, ao visitar hoje os presos
. da cadeia �omana Regina Celli, disse' que ,e

sentJia particularmente impotente, por não

··poder dár-lhes ,a liberdade. O Sum 'Po�tí
f.ice celebrou uma M�ssa para os mil e du�
zen tos ladrões e assassínos, e deu' a Comu
nhão. a uns quinhentos dêles ..

.lider "da lndustria Agropecuária
ViSIta o Secretário

O industriál SaulBranda- cuitur\l, o senhor Cezar Au
lise; presidente da Associa- gu,sto" Filho, 'prefeitq de
(ião Comercial e .. Industrial Videira, e outros lideres de

Ato Institucional, conside- de Videira, esteve tratando
rado necessário para a rea- . da programação e plano
lização do ,expurgo dos cir, executivo d.'3. Festa da Uva,
culos politicos e administr?-, em Videira.

,

'tivos do. país. Os dirigentes', Ainda em dias do mês fin
partidários� reunidos, com- do, o ilustre industrial par-
prometel'am-se pel:! votação ticipou na primeira reu-

Ex MI'n·I·.st,rQc de JANGO p'odem
da matéria do COl;gresso em riião da Comissão Executiva

;). dat'l que ainda não foi fixa- Central da Festa da Uva, e
,

.

d d'
da. Os dirigentes partidá- foi eleito um dos seus Te-

'. per er o man ato rios retornaram' a Brasília soureiros. Na aludida reu-
cêrca das 4 horas da madru-

nião, tomar,am parte os seSil�� e�_re_��:::�s. gada; permanecehcto na nhores dr. Luis Gabriel,
. atual Secretário da 1\gri-

, : .�

polícia e os funcionários al

f.andegários detiveram o di

plomata baseados em novas

instruções municipais que

estão em conflito com as

disposições estabelecidas pe

los aliados. ,As. referidas ins

truções, baixadas pelo Te

nente Heinrich Albertz, dis

põem que qualquer diplo
ma que chegar a Berli'm
Ocident.'ll deve' apresentar
seu passaporte ou documen'

to que estabeleça a sua na-'

clonalização aos funcioná·
rios fronteiriços da cidade.

BERLIM, 9 (V.A.) - A

polida de Bhlim Ocidental

det.eve ontem um diplomata
soviético durante cêr�a de
ao minutos, num pôsto de

inspeção da fronteira -

com

Berlim Oriental, êom o ob-
·

jetiv.o de fazê-lo apresentar
seu passaporte. A polícia

·

militar norte-americana no

pôst6 de Chal'lie em Frie

drichstraSse, optou pela li

bertação do diplomata que
pôde, assim, voltar a Bér
lim Ocidental. Círculos oci-

" RIO - ().Ministro .da Fa

zenda sr. Otávio Gouvêia _de
\ Bulhõés, autorizou a sus

'penSa0 dos juros incidentes

sôbr8) os titulos da dívida
,

I- 'pública, vencid�s nós. dias
l°, 2, e 3 de abril.

dicados aos interêsses da
família Videirense.
Durante a permanência do

ilu�tre' industrial do V,'lle
do Rio do Peixe em Floria

nópolis, manteve com o se

nhor Secretário da Agricul-
·

tura" demorada pales.tra sô
bre a execução do progra
ma técnico de assistência, à

prochlç;ão agropecuária nas

zonas do Rio do Peixe e no

Oeste C'ltarinense.

RIO O Brigadeiro
'Francisco Correia de Melo,
'Ministro da Aeronáutica, de·
·terminou a -instaur'lção de

inquérito para apurar a res

Pon:sa.bilidade pelo' movi
mento de cunho comunis
ta, que marcou. a reação
contra a deposição do Pre'
sidente João Goulart..

·
dentais

, explicaram ,que a
BRASíLIA, 9 (OÊ) - Es

boça-se movimento no Con

!fI'esso Nacional, visando a

càssação dos mandatos dos

deputados que foram Minis:
tros do sr.: João Goulart. Es
tão ameaçados os srs. Abe

lardo Jurema, Wilson Fa

dhul, Osvaldo Lima Filho e

Amauri

Reforma· Agrária
'a . Vista,

São Paulo .9 '(bE) Viajou está manhã

parà Brasília o Deputado_ Federal 'Aniz Bá

dra. Af�rmou' (fué seu projeto de reforma a-:

grária embora' corrstitua grande passo, não

é a sc>lução integral dã problema ,daI terra;
D�sse .

ainda que tudo depende da forma em

que venha a ser pôsto em �x�cu.ção
"

General Assumiu a' SUPRA
Terminnu ·0· Conferência

de Comércio
Por designação superior". Por ocasião da posse do

o General Alvaro Veiga Li- ilustre r1.J.r.'llista, na sede da

ma, assumiu no: dia 8 do., SUPRA, compareceu o Dr.

corrente, a direção da _SU- Luiz Gabriel, Secretário da

PRA em Santa Catarina. Agricultura, que manIfes
tou sua aprovação; à mais

esta investida do General

Veiga Lima; em orgão de

assistência ao' Homem' e à

propriedade rural do nosso

Est,'ldo.

BRASíLIA _I O Presiden-
-

te Ranieri <M9,'zzili já as

sinou o Dec1'f�t,o que efetiva
o GaL SarmEl\nto no cargo

.

de chefe de)Gabinete do

Ministério da \Guerra.

aos , Estados.Polícia Mariti'ma vólta GENEBRA, 9 (V.A.)
Na sessão plenária final da

.

Conferência Mundi'll de Co

mércio, r(i)alizada ontem, re

gistrou-se espetacular ma

nifestação"� contra a' presen- .

ça da África do Sul, Quan
d,o o delegado dêsse país e

seu Ministr,ç> da' Economia,
�iederichs .. subiu à tribuna,
à tot'llidade das' delegações

BELO HORIZONTE', 9 da África, Ásia, Améric.a 'La-'
(OE) - Por setenta e' cinco -tina e do bloco comunista
votos a zero a Assembléia abandon6u o" .recinto. E foi
de Minas Gerais decidiu aos diahte cte umá" sala' quase
primeiros minutos de hoje vazia" onde . permaneceram

Desastre .provoca mais de 11 mortes �:��t:dO�s �o�������s J��: :-e�a�iri��rit: :r:sei���::�����
SÃO PAULO, 8 (OE) .,- 11 viajavam dois recém-casa.. Pimentel; Sinw:tl Bambirra

J presentes, à· COllferência que

pess9as morreram
..
e

..
7- ficá-. dos, acompanhados de fa-' e'Olodsmith Riani. A vota-

' o' 'representan,té sul,africa
ram- feridas quand:�.un1a ca- miliares e convidados.

.
En- ção. lO'i',si,gil.osa .e �1I.ella� \;.�. p,i'onunêiou sua exp·osi·

mioneta Caiu, cie ui1í "barran- tre os mortos, figura a 1'e· tr�,s _deputados não. votaran'l "Z:ção, . q1,le tran�'correu sem

co nas 'Pl:Q'X!'ffiidàdes de Pa- ('ém'('tls;:tr1::t.' pór 'sé enContranj@ ..

incidentes. <O Minis,

J�peL ,<No Vek1Üo·
! "

·''firn1.o,!.\

·

a África do Sul está dispos
ta a colaborar, "na nledida
do possível, com todos os

paises,. qualquer que s�j,a
sua forma de Govêrno", a

fim. 'de melhora,F as perspec
tivas de comércio e do de
senvolvimento mundiais. De

pois' dB pronunciar-se a fa

vor de .uma ajuda interna
cional visando, em primei
ro lugar, à cri'lção de in

dústrias' destinadas às ne-
·

ces�idades dos mercadores

regionais ou locais dos paí
ses em desenvolvimento;- o

delegado sul-africano .. acen

tuou o papel positivo do
GATT que, afirmou, ganha
ria aind'l mais se adotasse

alzul11as medidas em bene

lt�io 4as· nações mais jo-
.:-...t:i��. :." ,i

..'

·'il,�ns. ;

Policia Marjtim'l ao contrô
le dos Govêrnos estaduais.'
A' decisão ,já foi comunica
da aos' Govern�dores Car

los Lacerda e Adhemar' de

BRÂSíLIA, 9 (OE) - O

Diário Oficial de hoje :deve

rá pub" ato dó Minis

tro Garriâ:ê\i;'Silva que revoga

portaria do ex-Ministro Abe-

lardo ,Jurema, devolvendo Sr
----------------�-------

Barros.

Comunistas
sem M'andafoPolitka Anti-Comunista

---.-----..,----_.
ção uniforme em relação a

pol�tica anti-comunista em

toda a região. O encontro

fo} sugerido pelo Coman

dante do IVo Exército.

RECIFE, 9 (OE) Go-
vernadores do nordeste es

tarão reunidos na Capital
pern'lmbucana, neste fim de

.

semana, para fixar orienta-

..

Bomba na'Casa do Senador
São. Paulo 9' (OE) Cêrca de uma hora

da madrugada de hoje foi lançada uma

bomba contra a residência do Senador José
Erminio de Morais, a rua Argentina, no Jar-

.I'dim América: O petardo apeúas quebrou a1-,
vidraças. A Políci:a iniciou investiga-
I,
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(<\ (hrcç:;'o· não, se rp"pulliabiliza pejos cUnCf'ft6!11

f'miUrln", '1,.�, :lrtiírQS assinados)

1

OSVALDO MELO

NAO' FOI BEM ASS:uM COMê:}, CON:.
TARAM - Realmente', seg"LlllHló �ude,a�
rar, a "Catarinense'� não' comprou ai. Farmá
cIa da firma Hoepcke, á rua FelIppe Sch

miclt, nesta cidáde. A!}erias comprou o es-
I

tÓCilue, poiS,' a fir-ma Hoepcke var, fazer urna.

Igrande transf�rmq�ão naquele prédio, para
'

montar um m6derno Magazine e que -será 0
'.,

maior' de Florianópolis oc�pando toda a ex-

'l"tensão daquele edificio.
/

I
EM FASE DE A€AEAMEN'FO UM

GItANDE EDIFICIO - A �O'D.strução d'o

précl.iO' si1lfl á )fua Felipe Schmidt, de' pl"O'Plrie-, '

dade do capitalista sr, Acari Silva, acha-se
.

em rase 'de �mabament.g\
ConfO'rme já tivemO's O'DO'rtmrid�ltre de

fazer' minuciosas :referências á, :referida (WRS

trução, VO'ltamO'S hO'je para acres�ntar OH-

��i�see�e���&��a�_�-----�---�------------� _

leria que vai da rua Felippe ScJlmidt até a

ma ConseUmito, �fra" ,que denominar-se...a
"GALERI:A JlACQUELIN'E", (!)cNpalldo> '00-
tantO' grande extensãO'. \

A sapataria; "'Sabutar muito cO'nhecidfl
'em nO'ssa Capital., já aflanciO'u que irá, fun
ciO'nar em uma das sátaa da'quela galeria.

A nova Flo:rianápoliis, ganhal!á; assim.
I mais um mO'derno edifí�ro' que vim juntar-s'e '

ás gnondes «Q.l1stru�ões. �. alindam a" cidà
de' em crescimentO' e progressO'" eOJ'il'ltant-e: '

..

')11:�,',,','1,\,'",",�i�"" ,��
-------0G01------

cOl'l'clominio ,"��� ,

_'_':Í' \

i

_:,���a "....---_,;...;..._,��,.,=�"""""="......-����-"""""''==>'''''===-=--==-=='1i''=--

-------o@o'------

.. ·a ;qu [\ • ' ........... i4# .. ;

Ecl�ficio· "FLORENC10 COSTA" - Bre-
vemente iniciav-se,..à a canst.ÉuÇ,ão . .de máis
'um, pl'édi& COM' 12' a�$ :meSta' CapaI,
cuja a P1im.ta se encontra. em uma «hts-Ínon:"
tIras da .casá Hoe�ke e' de ql!le ;já de�11>S' .
clJnstanciada notícia.

lVLais um ed���jo. ],Dara
"Florian6polis�,<;,�.

h

(",.c'
.

, ';ti,.:�!�7c�;���j7"·"'-"'''''"
'�-'

; . ..__",

I

1 - E: grande a espectativa, com retelT�n�ia: a expo"si�ãD I
d0 '"'Ke�'l'l(�l: 'CCI�be' d"Ee' FloriaR0l\>Ol1.s" a se realizar dia 2r próxi
mo. 'EJn atividades os srs; Francisco Grillo, Mario Mayer, e

. .

MéR'i(i). Ro-!:De1!PQ)l K�'lll1Íalk,@wsk, para 0 acontecimento. I
2' -, "Á "Sociedade Am.P�Oj aiVelh1ice,"; vai premover um; I

chã beneficente. Os salões da Sociedade'T'aíneiras", será gentil-,
'�

mente cedida a Diretoria d�mliênciada seciedade, ·p>f!sra a. tar-• t,'" •

,

d� -de elgârrcia e caridade,
.

'
"

<,

'

,

.

3' -- "'Mademoi.sellR 'JVl'(j)clas" a bouüique erlliie brevemen
tíf, ésta�"á� €!ml os Ifl1ll�am:el'l't<;>s para estaçãe próxima, esclusivi
dades ,úPOl'l'l'êlse??

....; -:
" I
'- '-....::_

.

41 .__ Lege-maisas 2''0,3(:) ;.horas, nos salões do Ouerência
. Palace Hotel, a-sociedade vai homenagear a cantora Ncvds M3-
ria: que festeja h0ge idade nova.

"

5· -_ Pallticipando' do Chá elas Cinco, no "Baiuca'? as e1&
gantes SFas: Maria L�oJlliàa Vieira, Eliana Cherem e Lourcl��;
fL}se..

..

.

6' .--', Ad'a. Vieira, em!' rec�nte reunla0 C)_ue es1:l!'é'ava UJ::l

modelo que melhor' realcou se� "'diárme", deixou mu�ta gente'

com agua na hoca. A m�ça em foco', agora tem seu temp� t'u
,

mado com as aulás .na Faculdade de Direit(l), dtl Univer$idade
de Santa Catarina.

7 - Pela firma Araucária Desenvolvimento EC0nômic<).
Ltda., fomos informamos, que esta Cwffi grande .. a«eitaeão (i)S t1-
tuJos patrimoniais da nova séde social. do Clube

-

Dtlze d'i�
Agosto.

"
, "

,

8 � Também 'festeja aniversário hoje, �'snmpática EI�a-
beth Silveira de Souza. Elizabeth, reéepcionara ,convidauos eln
sua residência amanhã.

.

9;'"'--'- Verinha' ,Goulart de Souza, 'Rainha do � Lira Ten tS
, ,� ,

Clube, d.omingo próximo, vai homenagear os Universitários nos, ,

sâJões do clube da Colina, com movimentada reunião dançantt.,

.

1@ - �oltou a. atuar no, radio cata17inense o sr. Ciro Bar-Ireto, desta vez preferindo a "Rádio Santa Catarina".
'

,

,

I
,

11 Ariiversa,!Íal , �ltrhãl' o «l1edêmaUwlo 1(i)€u.t0r. DT.�
.JUl'ge Cherem. ,"AcontecÍmemto oo(ei�is'" deseja-lla'€; feli-
citaç@es.

. I �

.

12 - C�S.AME�: '-, As 10,30 lwras, de am�nhã, na:('Idade de CurItiba, clara (\ntrada na. Igreja Spnta_Terezinha, a I�rta,. Ma"'a Prockm'aro b - .

l' D'

,

'

•
�

, para sua :ençao .mnpC;La (wm,' o. r. ,ii,: e-Ilio da Silva Hoeschl
I

Dr. RU'_1
,\

J'

,
13 - O menino Ruhens, filho· d0' casal sr. e sra,.

hens de Arruda Ramos, festejoR ontem' idade nova.

(( »
RESTAU,RA NTE

"��,"'o COH, FEI:1AR.J� ·�"T,'
.

(

fe!_,

,

..
,', "

..

RIR
\

'

,Rn8 '.I?:ra;aoo. - 2!l1 � Fone 312:5
-;F"f o ri a D /J p-'o11.

P
'

.

desfaz confusão sôbre.

/

.

Casamento
..

PARIS,. 9 _ A Princesa Irene,
da Holanda chagou a esta capi
tal 'p'or via aérea, procedente de

,

seU paíe, e recebeu uml grupo, de
jornali'stas no apartamento") de

seus futuros '�il', os Bour ,

bon Parma" a fim dc pl'0Curar
esçlarecer 'a confusão reinante'
sôbre seus planes 1)latrilú()niais
A:'I(i.cS de partir de Amester<liiO
o av i âo da Prinresa'- foi revista
do; �;'ois as aUtm ie1ades recebe
ram Um telef01Hlma div.endo que
havia uma bomba cscondída 'a

bor�o: Enquanto Irene se man

tmha silenciosa, 11m repuesentan
.

te da fam
í

l ia Bou rb'on Parma
leu fez Unnl"dealul"ação em fran

cês onde se afirma que houve pU

lilicações incorre+as a respeito de
u m comunicado cxpedic10 em :10

'me' da Princesa anteontem, ú'
nc i te, no aeroporto de AmeSter

dão, quando da partida de seus

,p·ais e sua [rmã; Beatriz; para ..
o MéxicO' Por êste m<ltivo segun
<do a declaração. Irene, desejava
vo Itar a emitir o, trxt\) eomple
to ortu

í

nul de seu ('omunicndo,_
O textO. comnlcto é o scgllill�

te: "A Prl r.ccsa Irene deCidi"

SE,�'1l i r a vida de S<'U futuro mari

<1;; e001 tôdns as. suas cOllsequê!l

res disseram 'que o Primeiro-Mi
nis tro HOlandês, Victor G. M.
"Mafijen conferenCioU durante

mais de quatro horas C':Jm os.
dirigentes dos cinco maiores par

tidos .p'Olíticos do país, inclusive

OS trabalhistas. da Opcslção,
sõbre [:Js aco'ntecimentoS ra[acio
nados com a declão da. Prin�'
Irene. Os informantes acrescenta

rum que l'v�arijnen con_cordou em

ç1ar à Câmara dos Deputados u-

'ma QPortunidade 'para discutir
púhlicamente o àsSünt:).

HDlanda, <\. dec!afaÇjã.o. de _seu

representante firmou que as re

Iaç,ães tia �esa com sua famí
lia não mudaram de forma aI

gUll1ai Disse qu- a decisão de I_

rene foi tOm.ada dep:ois de uma

série de Fressões relacionadas
Com sUa eOll'v",rsão ao, cabcllcts
mo, c a Sua firme res<llução
de aj,udar seu futuro marido.

em seus deveres e obrigações
a respeito da Espanha. A Prin

. cesa negou-se a p resja r quais

quer dcelarações aos jot'na�istas.
Em" Haia, cujos par'lamenta-

r
'

Jnrnalíaêa
ft.lJSl.l!&V@' NEVES

ILDEFONSO JUVENAL "Registra a efeméride de
:Êste' nosso estimado con- hoje º aniversário natalício

terrãnao. e 'apreciado colabo- do ilustre e digno conterra
radar, vê tl1'lnscorrer na da- neo Jormtlista GUstavO Ne
ta de hoje, entre a alegria' ves, da Academia Catarinen.

,

dos seus familiares e satis- se de Letras e ex-Presidente
do Sindicato de Jornalistas

Profissionais,' pessõa muito
estimada pelas suas excelsas

qualidades como cidadão e

Intelectual de reconhecido muito ..'lpreciada pela sua.
líticos de sua familia e, evitar cri valor, yein o anivers,'lriante reconhecida cultura como
aI' dificuldades políticas para a\. militando nas letras e no prosadorr, jornalisÍ;'1 e ora..
Ji"ínha 00 para' o GOvêr�o de jornalismo desde 1915, quan- dor de apreciaveis rec,ursos
seu país" fsto omite li declar" do inseriu nos jornais da e comprovada eloquência. ,

çüo n4ada em seu cOlllunicad'l terra e pubÜcou em folhetos, Tendo militado por varias
de Amesterdão qUe seu futuro ca os· seus primeiros trabalhos 'anos, em o nosso e outros
'Hmento 'sria realizado fOra d,t literál:ios. Fundador de ° 'jornais da terra, vive hoje

( ESTADO, tendo_ cooperado arredio das lides da impren-r
------.-----

com Rupp Junior, como pri- sa, afeito exclusivamente aos

meiro paginador de nosso mistéres do seu cargo de al

jornal, de quando em quan- to funcionaria'. do Estado.
'do, nêle inserta seus apre- ,Como Diretor da, Diretoria
ciados trabalhos, como vem do Interior e Justiça, que é
fazendo até' os presentes tem' exercidó, por diversas

dias, estendendo sua 'colabo- vezes, em caráter interino, a

ração a vários outros jor- pasta de Secretário do Inte

nais e revistas do nosso e rior e Justiça, revelando-se
outros Estados. sempre um titular competen

< ) Membro
dos Instit�tos.His ,�e, (jiedicado justo e opero·

, t'óiieoa-"'''é· ..y.Gedg�cos. d4 �. ""�� "

S�ntos e de Santa Catarina, 'Gust<wo Neves é incontes
d<ls Academias Sul Riogran· ·tavelmente, um dos melho
dense de Letras e "José de 'res prosadores da atual ge7
Alencar'\ de Curitiba e do 'raQão' intel�ctual catarinen
Centro de Letras do Paraná "se, tendo sido' muito apre
como prosador,' poéta, tea- _dadoS" os seús trabalhos· pu
trólogo, historiador e jorna- blicados nos jornais da ter-

•

lista, é :\utor de diversos ra, o que não vem aconte
trabalh0s, que. mereeem elo- cendo de algum tempo a es-,
giosa a,r>reciação, da crític,<l. ta parte, dada a lamentavel
,Conf.erencista de reconhe- inatividade em que se en

'cida, predileção pelos assun- eontram as letras catarinep
'tos históricos e patrióticos, : ses, privando-se os amantes
sua. palavra se tem feito ou· da boa leitura, dos excelen
vir tanto em a sua terra,na". 'tes' trabalhos dos QOssos me-

,

tal, como em outros Estar Ihores escritores, entr� QS"

dos, como ,acontecera em (quais' o aniversarial1te dt;
1960, em Curitiba, onde em hoje é um dos' mais apre·
duas palestras: no Centro, ciados.
de Letras e na Academia Com. os nossos cumpri
"José de Alencar", falou elo· ment08j os votos sinc�ros de

quentemente li alma parana.. 'uma vida longa e feliz.
ense merecendo os maiores

elogios. da imprensa, Cllliti· Srta.

(.ias. Por êstc lnotivo, ela não

rartiCipará da viagem oficial aO
fl:j.çí'!.o d0S seus inúmeros a

migos e admiradores, o seu

setuag"éssimo aniversário na

t�lício, '.
1\féx:eo ]lL!'a aSsinl separar "0111

pj,.tamente a responSabilidade
pe",oal de Seus atos dos atos pu

I

CIMiMAS
CARIAZES

DO DIA
r

� tFNTRO'--
São', José

às 3 e 8 haras

Hinz. Rihnann

Maria Rosa Salgado

A BESTA, SANGUINARIA
.

'Censura até 14 anos

Ritz,',

às � e 8 horas

Al<1n ;Ladcl

Sidney; Poiticr
E:\1:

OS T:\fVENCIVEIS

Crnsura, até 10 anOs

ban�. , lVI'aria das Dores Soares
'Co�, Imenso prazer regis-,

tràmos na efeméridá' de ho-"

je a;'passagem de seus 15 a· ii,
nos da prendada e gentil,.
srta. :Maria. 'das Dores' Soa·

res, filha do sr. Alaide João

Soares p de sua exma. espô
'sa d. Iolanda Campos Soa

res; résidentes em Pindoti

ba, neste Estado.
A nataliciante, fino orna

mento tia socied'1de local e

cer.cada do carinho de, seus

pais, , reeepcionará convida

dos, oportunidade em que

aquilatará, o quanto é esti

mada.
Os de O ESTADO, associ

.andá-se- as rp,uitas manifesta="

ções que lhe serão tributa

das, bem como aos seus dig
no.s genítores, vOt05 de pe- ;..

renes felicidades.

às ,l "'8 ,hOras
. CrisI>ef,r LeI:

E'1rmacêutico diplomado
em 192'4,' pela extinto Insti·

tuto. Polítécnico, instálou

naquel�· ano, a . Farmácia da

Folícia Militar, tendo preso
tado ao Estado, como profis
sional competente, longos
anos de dedicados serviço'S,
até 1946 .. quando obteve are·
compen�a. -d� inátividade re

munerada, sem contudo toro

tar·se inativo para as letras
e o jornalismo.
Ao digno e estimado com·

panheiro de lutas jornalisti
cas, proficiente discípulo de
Galêno ,e apreciado cultor
das belas letras, que todos

apreciam E. estimam, as nos·

sas felicitações e ardentes
votos pelo. prolongamento
de sua útil existência.

Inme Monla"r
A: SElIllA na DRAGÃO, V:ER'\fE
LIfO

Em EastmanColor
Censura até ]8 anPs

gloria

Oscar Homolka
Ronald LeWis

. ! ....1:1
A MASCARA HORROR

Um suspense em cada cena'

Censura até 18 anos

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

império.

às 8 horas

CASA - VENDE-SE,
. \

'e-se uma casa com aSi seguintes
, J..

: -.; salas de j� e VISIta conJu"

iuartos; copa, cozinha, b�nheiro .)�
c, t1�I1dê:!.J\''i� �e' empregada eita à r�.�Ç�J�i _.
twio Va..gas. Tratar com' o s,enh�rt??aulo' G}
tes pelo telefone 3354 ru.' P:'P';�::-��"�,', ·1 \

..

'(ASA· VIRDI,�

,
",

"

às 8 ho.ra;.

.Juliet pro'Wse 1
Frankie ,Vaughan I

o CANALhA
CinemaRcope

CenStW'a até 14 anos;

rãj'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Companhia Pery de lleírlcidade
C I P E L

Assembtéia 6erat Extra,ordinária
Edita,l' de Convocação

A Diretoria da Campanhia Pery de E

letricidade - ClPEL - convida os Se-nhores
Acionistas para se reunirem no dia 20 de

abril de 1964, às 10 horas, na séde social,
'à Àv. Salomão Carneiro de Almeida, 316 a

fim de, em Assembléia, tomarem conheci
mento dos atos relativos à incorporação da
sociedade' 'à CENTRAIS ELÉTRICAS DE

SANTA CATARINA S/A. - CELESÇ - e

deliberare'm na forma do § 30." do art. 152,'
do dec. lei nQ• 2627, de 1940 e tratarem de
outros assuntos de interesse dos acionistas.

Curíerbanes, 9, de abril cr; 1964:
"Sr. Hermelino Largura Diretor Presi

dente
Sr Albino CoI Debella - Diretor' Comer..!

ciaI
Erigo.

Técnico
Temistocles Formighieri - Diretor

15-4-64

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

Escritório Jurtdico-Ientébil"

Àdvo�acia 'e' ceníebilidede em geral
.

_

Dr. João Rui Szpoganicz - Advogado
Dr; Persi Adão Hahn - Economista
Ac.Sol., Abelardo H. Blumenberg

End. - Rua Conselheiro Mafra 48 .' sala 2.

Emprêsa 'Sül Brasileira' de �

Eletricidade S/A.
EMPRESUl

.

Assembléia Geral,Extraordinária
Edital de· Convocacão, ,\.

,

A Diretoria da Emorêsa Sul Brasileira
d�' Eletricidadé-SIA � EMPRESUL - convi-

,
.' ,

da os Senhores Acionistas para se reunirem

no dia. 24 de abril de 1964, às 16,00 horas,
na sede social, à rua 15 de Novembro nO,

.448. a fim de, em Assembléia, tomarem co

'nhecimento dos atos relativos a Incorpora

ção da sociedade à CENTRAIS E�ÉTRICAS
SANT� CATARINA SIA.. - CELESC -, e

deliberarem na forma do '§ 3°. do art. 152,
do dec. lei nO. 2627, de 1940 e "'tratarem de
outros assuntQs·de interesse dos acionistas.

Joinville, 9 de abril de 1964: -.

'Emprêsa luz e Fôrça de
Florianópolis S/A,

E.l.FFA
.Assembléia· Geral Extraordinária

Edital de Convocação
A Diretoria da 'Emprêsa Luz e

- Fôrça
de Florianópolis S. A. - ELFFA - convida
os Senhóres ACionistas para' se reunirem no

• dia 23 de abril de 1964, às 9,00 horas na sé�
de social à rua Geronimo Coelho, n. 32, a

fim de. em Assembléi� toma�em conhecimen.;.
. / "

'

to dos atos relativos à incorporação ,de so-

ciedade à Centrais EletrÍcas de' Santa Cata-
,rina S. A. - CELESC �,e deliberarem na

forma do. § 3., do arti. - 152, do 'dec. lei n.

2627, de 1940 e tratarem de outros assun

tos de interêsse dos acionistas.

Florianópolis, 9 'de 'abril de 1964.
. Lúcio Freitas da Silva"

Diretor-Presidente'
Héins Lippel, Diretor-Técnica

15-4..:64
.�
; ,.;... '.

.) ,.,. ,

CAMINHA0 INTERNÁTIONAL,
tão brasileiro
quanto Brcslilo!

\
.,SAIGON, '9 - RUmores de gol,

Pe de estado circularam nova

mente nesta cllpital. que foi paI.,
co' 'de 'dois movimentos revoluci

o,nários nos últimos Cinco me,
.'l:es.
Reina confusão qjJonto a uma

reor.gani7.ação daS fÔl'ças arma
das 'por parte do primeiro-Mi

nistro, Gener-aL NgflYeD Khaeh,
en,quanto' que a burocracía slll

vtctnamita funclona mais lenta
mente do. qUe de ·costume.

para não ser indenfwado, decía
rOu-se favorável á formação de

Um influente polico, que pediu
Um Govêrno totalmente nôvo,
sem nenhum vinculo com I' r('

gime de NgoD4th DL-n, depêsto
em dezembro do ano passado.
A -cisão entre Khanh' e facçõ'lS

políticas dissidentes parece' apro

fundar-se,
O General, qUe assumiu o po

der a 30 de janeiro, dissolveU O

Conselho doS Notáveis, grupo

8j!sesSor que se supunha repr-«

scnta.tivo da, maioria das facções
políticos do país.
Às operaçães contra os guerrt

lhelros do Vi"t Cong no delta'
I

rio M'kong. - ponto focal da

guerra - ficaram prá.til!amente
suspensas na semana, Quando Se

prOCedeu a mats uma reorgani
zação nas fôrças sUl-y}etnamita,,'.
No's .dois últimos dias, porém,

95 guerrilheiros do Viet Cong i
perderam a vi:a em violentos
combates travados nas mesetas

centrais do Vietnam, a cêrea de
, SESsÃQ DO TRIBUNAF nE.' ;_UI quilômetros da f'rontelna com

I

NO, RE�.LI,ZADA' EM 1 DE A
. ol.aos, Segundo anuneíou lima

fonte norte-americana autori. BRTL DE 1964

Acórdão- ,conf�ridOS e publica-zada, . f

O balanço do mês nassado d/"s:

're,vela. que as' fôrças governistas
mataram '1784 guerrilheiros e

HABEAS-CORPUS:

-

ODIJI

•
Na C!Ualidad.e� de, revendedores auto-

rizados, podemos resolver seu pro
blema' sem demorn.. Em nosso estoque
,/ocê encGlntrGl�'" com: certezo -' a

peça ou 9 acessório. que' procura, 'a

preço; de rebelo, genuínos, testados
.

aO) laboratório, ga,ranlidos pela mar-

ca IH: E; no coso de qualquer con

sulta. sôbre 'o seu Jnterncfloncl, tere-
'

mos'o máximo' 'prazer� er:" ofendê-lo. c.

de Eslado' no·Vietnam'

, i;'�d:t�' .e"
'R8JJFesent�ntf'lüI, :R8sta cidade'

Ci. SOéA:8.
C'))(E.t(qo .E

'aEi:''KE8't{wi�A<;:õES
f'ut.':'W AIJII(.Ó 721 -

" ,

, Um, terço. '!I' Vis.':a "'" o rp,;t
..... 12 Pr.'Ntlio;ÕP.B JOI'O

.... ".41".";' .1e.. \

-.'

Tribunal de' Justl

capturaram 584.

As l,laixas no pcrlodo aUmenta- no, 3,753 - Cnici úma '- [mpetrnn

�c: o dr: Antônio, SYlvi.o Burigj,

Carneiro - pacien te : João deSá

rum de parte a parte.

,

�

€na $ ",;,.,tÍ
, - ...

-

,(OUfECC;OIIl,Sl OU&lOUEG li?G
OE t�.lVl

'PUi: frlntls4t " ."t;"".... j

rto, 3.755 - :MO"da�-iJ11petrallte:
o dr, Erico B"rge-s -; pac ientr-:

Ernani Oliveira Pimentel.

nO, 3;756 Dionís.iõ Cerq/J�j�'l_

. impetrante:, o dr. Gui<1o Schweil

, gpe� - paciente: Abílio Rodri

gueS dos Santos:

Emprêsa Fôrça luz Santa (àtarina
S. A. - FORCAlUZ

Assemhléia Geral E�t.ra.Qrdinária
Edital de COflvocacão

,

sidente ";.,

Sr. Udo Deeke Diretor Gerente
Sr. Alfredo Campos piretor Adjunio.

15-4-64
_._----_....._----------

Financ.iamentos Industriais:
,

. \

Elaboração de projetos econômicos e

preenchimento de questionários para im..

plantação Oll ampliação de indústrias de a-
\

côrdo com as exigências dos' estabelecimen.
tos financiadores.

EDWARD NAVARRO
Economista

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

Apto. 10� - Fone 3728
Esther

VENDE-SE
UMA Chácara na Agronômica<;;; ,

UM Terreno na Ponta do Leal
'

"

tl\'f.1r�:r�nq.;�o .Bairro de Fátima

:ffi'fot�i:ígões<pe'o telefone 31-51

I)��d��)'O�f.i�<;,
., '

{.,;;.:�:, .}:,.�.�.:�:.. -i,,�,.,:, " .. :V'�

RECURSOS D:EJ MANDADO DE 110. 3,763 - .FlorianQ!;'''lis, - rm

SEGURANÇ,<\,I
' no, 399 --JQaçaba - reeorrentes: . ,.p�trante e paciente: Darci Mano

Reíno[do Elein' Filho & Cia, e
'

el da Silveira - RELATOR: DR;';

Outras - recqrrido: o Coletor ES ADÃO BERNARDÉS .: Por maj

tadual de Herval d'Oeste.· oria de votos, negaram a'Orde,,,.
no, 37- _ Rio do Sul _ recorreu

te's: ·0 dr. Juiz de Direito 'ex
offício" e à Prefeitura:' MUniei -

pa l de Rio do Sul _ rccor-rida :

Indústria Gerais OurO S:A. e

Mariere ir a Rio do Sn l L.A.

Estado _ RELATOR: DES. A

])ÃO BERNARDES, Unânima-.

mEnte. concederam a ordem.

Confere com o' original: André

;',le110 FIlho' - Escrir Dafiloz,
JULGAMENTOS: ?lfANDADO, D;E SEGURAl\<'.,\:

VJSTO: ' LILIAN GONZAGA
HA,BEAS-CORPUS no. 583 .; Flori- nôpo lis - reque

rente: Nilton 'Meurer _ 'requeri
,à!o: o exmo, sr. Governador dO

PRAZERES - Chefe de 'Secção
de Jurisprudência e Pub licaeões., /

CIN'ERONDA
(l'fr Emanuel Medeiroli. Vieira,
e,nviado de C.R, em Pôrto Ale-

gre)

Prri:L outros tempos, na Sema

na Santa predominavam , nos

lançamentos CinematográfiCos
filmes de carater Teligioso, qúe

pl1:).Curayam mO$�rar ao hOlmem

(ge.ralmente sup,e'rficialmente),
seu inevitável fim transcedéntal
Vinham então· os filmes en

carnados p'eio qUaSe esquecido
H,B, We.rne,r, encarnandO a fi

gura do Nazareno, Ou então o

sem,pre lembrado pela, "velha
guarda" feminina, Ram:Jn Na

varro, viyendo a figura de Ben

HuI', Escrevemos estas linhas

sem tel"Jnosl visto nl],nhum fil":!'"
nOs dias qUe antecedem. a gran

de' festa da Ressureiçã� d'e' Cris

to. AssistimOs no domingo .(um
antes dn Pâsc�a) � ·':iráYtll D"i

Fronteira", no clássico Cine

Carlos Gomes (qualquer catari

nense que tenna vindo � "-_.,,

Aleg'l'e, deverá ter ouvido falar
do velho Cine Teatru varlvs ";'Ü

mes, qUe não se ct.,estaca nem pe

lo conforto, c,oisa que nãO po.ss"i
em grandé es·cala, nem pela exce

lência de público, As crianças
, que gostam de bang-bang (e

qua a criança ,,:;;ue nã':> gosta ';"1

não conhecem, oütrQ cin�a e

não ,perdem um matine sábado
':,1 .. I

'

ou domingo." '''nde apreciam
,as fantásticas aventuras de se'us

\
heróis preferidos,.,.
E ml�itas' vezeS isto também

�co.nte,ce com' Ol> velhinh.os,••.
Não será ',exagél"o dizer que

70% do. filmes lança.d!o!s (lU re

prisados no, Cine CarlOs 'Gomes

são de �ênero- faroeste. E" todo
o amante de cinema que qui_
ser assistir !'lu revclJ." algum elas
sico ao' gê�ero, Como uma Obr�l
de John Ford, Howard Hawks

e, tantos outros, 'interp,retada
relos ",d'onos do. western', isto

e, o s'audoso Gar'y OilO'p:er ec Jo

hn: Waye, 'p'oderá satisfaczr seUs

desejos indo no. citado cinema. ,

Mas comO íamos dizend';), as-\

sistimos "O Tir�o Da Frontei
;a' realizad'O a muitos 'anos por,

. "

Anthony Maan (!ElCid - E ,,,

Sangue. Semeou a Terra) •.
.

, EncaradO como Passa tempo,
"The Last SOdier" é um fIlme

deJi.Cioso, ,que faz o. expectador

esque�er s�s preocupações S�USI
dramas quotidianos.
,Isto tudo dev-ido a simplicid'ade

�

de seu al"gunlento, }lulitas veZr:!';
. -.

exp·10rado ,p'elo. cinema (história '\�
COnl

de batedores do exército para

-'--------------:0------- --___,.__

Pintura ',e,m Porcelena e Tecido
o' rltmo é aceitável, principal, ',', .

,
'

monte' no início' devido ao rotei ' ',�Teéd�in.,,�se de:mpç� para pintura em

,r::> i�telígent�'�e .Fi_hjP� Yo�� _PdT�ilrtPtl'�: f�i;clo:�' . <;>férta�� piira S_!,\O ]?AU
dan, Um dos ma1()lé-s��oS E� ':Ld-�'"1ttlã "AlíC1i'ietá 35' T:�R<fáT sãla ,702
dos Unidos. Anton;y Maan, mes "

mo patuan-ío em toda sua car- aos cuidados do Sr. Ribeiro. Fone: 33-3572.
rira Com o grande púb.li�;)I,: lnos

{
.

tra, Seu talento: na' caracteriza,.
ção de tipos e do ambiente.

'

AssistirelJlos ain;da na, sema fôrç·a., :e,',·'·'Ltll",Vide'i'ra S/A. VIDElUZna Santa: 'Quo Vadis", um, 'do

=:�:�n:::,tár::��:a�:a�el!a:::��: Assembleiá Geral Extraordinária
do Merw:yn Le_ Ro'Y, do qual foi 'Ed·t I "d C

_,

exibido na semana passada o la I a' e ·OHvocacao
-

.,' ,

moentável 'Em Busca de, Um S'il
A Diretoria. da Fôr,::,"-l e Luz Videira

nho (Gosy),"
Veremos também 'caiíci;.s de SIA. �'. VIDELUZ "convi(l� OS Senhores A-

LuXo' Com Cary Granr e Dorys cionist�s. p'ara se .reunire'-'1 no 21 de abril de
Day para descansar" um p,o.uco .

'

'dpOls'valor cinematOgráfiOil, {abe, 1964, às'lO hor�s, 1)a séd;:; social à rua ,15 e

moS que -não ha�erá. 'novembro,' n�sta ,�idade de Videira a fim de,

vo�ã:a:O::�:;:s}er:��:�t�: .

em .Assemb�eia, tomarem �onhecimento do�
grande cal�T human:>, dirigido' atos relativos. à incorport:l�ão da sociedade a

por Ralpoh Nelson, o realizador CENTRAIS' ÉLÉTRIC.A� DE SANTA CA
de inesquecível "Requien para TARINA S/Â. _- CELESC _. e deliberaremum lutador" "

,- .. ,
J f

� .J .,,�,�n'os as�tire lH} forma do § 3a. do art. 152, dó dec. le�
mos "No'DnlJUÍni.o da Vi�lência'

2.627. doe :19'4:0"e tratarem de outrds assuntos
faroeste de já é �l11'a mostra ca'

'bar de inconformismo, cl.ian,te, " de in1;er�s�� dos' acionistas.
das surradas fórmulas dO cine-

" Videira, 9 ,de abril (l� 19'64: _

ma comerc1al-apital'sta america

no. Na próxima corresp'O'ndência Sr. Hermelino, Largura' -:- Diretor Pre-
oritaremos os filmeS, esperandQ
que a prl}�ra;mação Cinematográ
fica ai em Florianópolis, est�ia
pel!a menos aceitável, mostrando
que os exibidores acordam para

a ,cüf�ura ..

,A Diretoria da' Emprêsa Fôrça ,Luz
Santa Catarina �/A. FÔRÇALUZ· - convida
os Se1)hores Açionistas para se reunirem no

dia 24; de abril de 1964, às 10 horas, -na sé

de social,. à Alameda Duque de Caxias, 63 a

fim de, em Assembléia, tomarem . conheci
mento dos atos relativos, à incorporação da

Sr. Geraldo Wetzel. -' Diretor Presidente' sociedade à CENTRAIS ELETRICAS SAN

Sr. Arnaldo Budàl Arins - Diret�r CQ- TA CATARINA SIA_ - t:ELESC :-, e deH-

mercial berarem na forma do § 3°., do art. 152, do

15-4-64 dec. lei 2627, de 1940 e tratarem de-outros
assuntos de interesse dos acíonistas.

Blunilenau, 9 de. abril de 1964.
Sr. Guilherme Renaux - Diretor Pre-

• "'" _,o

sidente
\

Sr. Mário Porto Lc,:,es - Diretor
inercial

'Eng. Heinz Lippel ;-

Co-

Diretor 'fp.cnico
15-4-64

,

Para o trallsporte de suas cargas e encomen�as
de Bel� Horlzonte, Rio de Janeiro, Sãb Paulá. Curi,
t�ba� Pôrto Alegre, Pelotas·e Rio Grande.

Flo�ian JpOliSExpreS30.
"

MATRIZ '_ Rua Francisco TolenHno 32
. Telefones 2534 - ,2535

Florianópolis
'E agora meU um I�nto da sua' empresa:

1{ESi:NHA DO EXP. FLORIANÓPOLIS
Oe s�Uú-nda; at.s'abado; pel,a1f,Rá,di,Q,Ouarujij ,

., ,'1 •

'.
.J :' ';��tJ ,

;

"�������i",���::�:h:;-�, "�:4�_�" \�!:��:�:.;_;�.

--- ---

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'

SENHORAS
dos Rotorianos, amanhã, convidarãoas moças,q�e apresentaram,
bonitas fantasias no Baile Municipal de Florianópolis, para em

desfile, dia 17' com'um chá, possivelmente no Clube Paineiras.
Parte do programa da 'V Conferência Distrital do Rotary Clu-
be, que iniciará próximo dia 16.

'

, �,
O CLUBE "29'DE: JUNHO", de Tubarão, em altos prJ �

parativos pará a elegante "Soireé" que vai oferecer aos asso

cíados; no próximo dia vinte e cinco
,

,

, HO:IE, SERA ELEITO' o' novo 'Presidente da Assembléia
Legislativa de 'Santa Cãtafina.' Tudo indica que o Deputadt.
Ivo Silveira, será reeleito. merece.

'.
.;

-(
.

CONFORME DIVULGÚEI onte�, a festa de quinze ano;
...

I .r-

de Regina D'Avila, foi transferida para "sine-die".

COMENTOU-SE, nesta Redação que o Padre Braun, se-'
ria um dos candidatos a vereador, nas próximas eleições. . . . .

'

LOGO À NOITE,no Querência, Neide Maria,' destacada
cantora da Rádio' Diário da, Manhã, vai comemorar "niver".
Neide apresentará suas despedidas, que já tem viagem marca

da para o Rio de Janiro.

JOCY OLIVEIRA e MARISE
'

HOSTERNO
, , ,', ",' ,

encontro no altat, dia, quatro de junho.: '

'

,

DA MINHA CORRESPONDENTE social de Brusque Ma-
ria de Lourdes Ramos Krieger,

,

Inaugurando idade nova, ontem, a Sra. Ruth, esposa do
Dr. Carlos Moritz, ela foi fundadora e atual Diretora do lnstitu- '

,

to "Santa IIJ.ês", para crianças exepcionais,
' ,

SEGUNDA-,FEIRA, partiu para o Velho' Mundo, a Sra.
Anne Bauer, onde encontrará se'l filho Cid Bauer, 'que está,
concluindo' um curso aperfeicoamento técl1ico' ge I�dustrias]
Textis.

MARLENE EMERIM E CID BAUER, vão ma.rear

ci�s ainda neste ano.

CIRCULANDO em Porto .Alegre, o industrial
Schaefer e senhora.

A UNIÃO ESTUDANTIL BRUSQUENSE
,
,

Eílcontro dos Ii-rotinhos, para o ,próximo dia
o Brotinho 1964.

programou uni
vinte. Sera eleit�

b ACONTECIMENTO, mais cOliÍentado 'é o casamento dó
srt�. Astrid Henaux com o Dr. Jaison Barreto.

MÓVEIS C í M O apresenta. l\'Iar�vilhoso
Lançamento de lVlóvels Infa=:Jis

.' --;" .

CROMADOS E ESMALTADOS
Cadeiras de Almoço com andador

.

Carrinhos Esporte
Caminhas Cromadás com '1'el�s de Ráfia
Berços Cromádos e Es�altados,

,

Banheirinhas com Tubulacâo Plástica
Porta Fraldas - Plástico -

-

TUDO NO 'MAIS FINO ACABAMENTO
, ' '

ALEGRIA D9 NENÉM - ENCANTO PARÀ A 'MAMÃE'
I

•

• •

.

JeFo,nimo ,Coelho,;�.

,'�,�,�,_"
_, ..... ,.,.�.(,

..

:),7,?{.' :�:( '�'.:' ..
'

.... "','
"O .ESTADO" o 'mais 2'nUgé ni�rio d� Santa Catárína

,

•

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

J"
••

O TribU:1!il de GO�las, :��:J\;n,' ;p;ntJe�l: 'seçret;�j� d� FazcnCil; -. Biite�coui't 'e Outros, 'DeC�:,ão:
do em, sc'sSãO de 25 do' correu- T�s'ouro do'-,..l!;;'-:�CO. Assun�O: :" Relacionados.
te s';),i) a pres ideneta do Min-is- posentadoia de ROsá�lb de Cur'

I
tro Leopoldo,. Ofavo Erig" julgo� valho .. DeCisão;-'Registrad'''..
36 po·ocessos que se 'Il>�havam

, . � (

em pauj.a, destacand('-se as ,e- 'prac. p,o. n�9i64' Relator: 1\11

,

f.Processo no. 1l8/6<1� (AcTtan
tament,o). Relator: Mirii;stro"
ul SchaefeJ·. Origem: Secrerurja :

guí ntes deCi,ões: nístro �e,rcu C.or�êa. Procura:" , da. Viação e Obras lPúblicas., Im
do: Wil,on A-braJlam Origem: portância: Gr. 15.000.000,00. �er

,

Tibunal de iust;i�a, �ssunto: A ba : ,4,1.1.5/06. Empeni'Nt�. e
proc., no. 779/64. delator: M'i
nistro Raul Schaefe·�.' Procura
dor; ,WilsOn Abraham. Origem
Secretaria da Educação e Cultu,'
ra �ssunto: Platão de Castro,

F�rias formúl; Uma: consulta,
Decísão s O T-rib'ulid decidlu 'rés'

pon�r afirmativamente a con

sulta f"'rl}lulada nos têrmos da

6ugestãfj -J1�, tr�- instrutJ'

p"'stila de Viüaí pereira.
Decisão: �mrado.

Aposeut�doria 'por .tempe de melhor Juízo, que períodos
trabalho

.

anteriores de fruição de a

posentadoria por invalidez
Atendendo a solicitação de 0'1 de' auxílios dóenca não

.

'!, ,�

pessoas interessadas e com devem ser 'computados co·'

isto respondendo iflúmeras" .mo i.tetnp,o �e oSE!rv�ço, face o Drs AL V.&UI,\,)' JlJ-
consultas que temos recebi- que estaeelece o artigo' 59.

•

do ultimamente, vamos trans ao qual faz remissão ó ar· �.c.. 1.J,t,J;. .,j._.... • .L....... �....

crever 'à 'Gircular • D�, de' tigo: 6;3 do RG)?S. Contudo

27/12/63, do �epa'rtamenJ;o" ,solicitamos' () Í>.ronunciameIl
,marcaram de �er�f�Cip8 lPP �ABC,; ri�, �o' da Procutildoria GeraL!; � l�.LC\.uI,..IJ�

qual 'est:áJ cla:r�,mente. expres- ': t ,:o. tPARECE;R. ,PA PROCU� i, ÓliaJ. U1
$a que os pe�í04os .�m<, que: ; ��I?ORIA . v�R.A,L é o Se:i I;' �.J·aIl).a HêJ11!".LO::'o segurado 'esteve em .. gôzo� ig",inte� "M<:tnifesta-rrlO·nos dé
de auxílio doença' óu de a- pleno acôrdo com as consi- atendem dlària-

, ..

posentadoria não serão com-' derações· expedidas <'pelo Sr. mente a nartir
'putados como .'TEMPO ,DE, Diretor Geral do Departa· .•

SERVIÇO e nem indeniz'l; ment.o de Benefícios em sua das 14 h�.
dos na fotma do artigo 237 consulta de fls. 3, Realmente

do Reg-ulatnerl;to ,Geral 'da a indeni;;>lação prevista nó ar

Previdência Sopial. ,0 pro· tigo 63 do R. 'G, P. S, medi·
nunciomento do' Diretor do ante as, baseas !;l.dótadas por
'DB é o seguinte: Para fins êste diploma, _lE)gal em ,seu

ACONTECEU DOMI�GO, .últ�mo mllitto animado o pri- de 'percepção de aposentado· á,rUgo 237, se incide sôbre

meiro . "Encontrp dos Estt.dàntes"""no Clube ',M·J "f Ca;rl�" ria por tempode s.erv.içô �u períodos de atividade efeti·
, �Id·'_.:'t,,�,ql >'>'r<", -il.lh 'i�'i....T ;f ,/' _

...!l�,:�"_ "
.," abono_de perman�nC1a"em vamente exercida pelos.se-

uma· promoçao .(lOS 81UllOS aa .rJSCOla"�orn1'a1 -.ÇSM JStxlZ�'. ' •
. '·serviço, cU.Ja concessão, ,in.- gUl'Ítf;l.os. isto �,.sôbre tempo
,depende de 'càrênd:"I

.
como conceituado segundo as pre

prescreve o item III, do ar- ceit0s do artigo 59 do'Regu
t;go 40 do RGPS, êste, em �amento Geral em vigor, que
seu artigo 237, ,combinado determina express<:tmente o '

com os artigos 63 e 226, , desdollto dos "períodos legal
item IX, determina

'

que o mente estabelecidos cOmO

segurado indenize ao Insti- de suspensão de contrato de
tuto o tempo de serviço .du· trabalho."
rante o qual' não contribuiu

nup-: para a previdêncía social. -E' � a aposeÍltadori� 'por in-

j, de ,entender-se ,que só po- validE(z, anteriór d9 que

1
derá ocorrer a, indenização p,resclteve o .at�igO '455; caput; -
do períodO de atividslde tal da Cpnsolidaç,ão das <Leis

\d
. qual éomo considera' o' arti- do Trabl:l.iho,. implica na/sus� a

.

L nano "

go 59 do RÇ;PS. '.(\ nossQ 'ver, pensãlí). do cQntr,�tp laboral,

C N I'a I'
,

I' 9' !l'ecolhimÊmto da iiide�iz:â- durai,lte o p'ra�ô dé� cit\fa!çãÇl
, ":,.,',

'

.

.,' ,rAl
'

I,"

.

ção a g.ue �e refere ,o artigó elo Benefício:,' ':: � h LI
,

" 237 Inciqe sôb're o s.�lário ,dé,' ,

: :gestitua�se:.9 l>x:esent�� pro·COMEMORANDO O seu décimo 'aniversário de fundação,� contribuli;âó'\caso 6,' segUr�:;;, ce��ao:qePàI:ta�ento' de

, o Lions Clube de ,:çrusque� No,prog'rama diz um desfile de mo-! do'aind� nã� tenl\� reque�i- 'B�I:iejício�,t'co'm O'parecer
do o benefício e que antes de fi�. 4 da Procuradori� 'de

das, com tecido das iÍldú;:itrias brusquenses, que esrá apresen-' desejava averbl:l.r <> tempo Beneficios" que aprovamos.
tadQ dia, 18, 'no Clube� E. 'Pa'.ysandú. 'Entre as Que desfilarão:.' ; de servÍ00 e pagar as res- Rio de Janeiro, 29 de ou-

1\1 I
- "pecttvas c<?ntribuições", ou Úibro de 1963. As. Ml;lrcello

,

I ar ene Laos, Tânia p.,', et,e,rmann, Rosel� Corrêa

,e, ,Eulal,ia, Ba,
dó,

"
' sôbre o provento da aposen- Nunes de Alecar Procurador
'tS'doria' poi tempo'de servi- Geral.

,

RECEBEU CUMPRIM ço ou'· �o abono' se requerê- Paulo Luiz Bonow, Dire-
,

,

' ,ENTOS pelo eu aniversário '

dia' los, Daí enterdernios, salvo tor do DRR
seis P_;'i., l�tide, W,aIendoVVdsky, Garota Radar d� 1962; do, -- ---

BrnsqllC. Sociedade Termoelétricaj"
' ,,

\ '

de Capivarí, _

ASSEMBLÉIA" GERAL
ORIUNARIA

!,'rocesso �o. 1440/64 .. Rela

tor: Ministro Cláudio Barbosa
Lima. prócur;rdor: W1!s"'n ;,�:.

braham, Orige;,,: Secretaria, da
Fazenda _' Contadoria Geral.,

Estado. Assunto: Processos de
Rf!l�cionamento 'l3lira Paga�f'Cn
t'" de Dívidas de -�xercícioS Fin

dos C1e A lxira Bahia Sp indo la'
processo 'no, '1396/64. Relator:
Ministro 'Cláudio Barbosa Lima.
Procui rador : Wilson Abraham

Pelo presente ficam j�onvidqdos os' se�
nhores acionistas desta Sociedade iI compa:..
recerern a ilssembléi� geral: ordinária a rea

lizar-se nd dia 23 d� abril qe 1964, às 15,08 '1

horas, na 'sua'séde Social em Capivarí de -,

"'

Baixo, Muniéípio de Tubarão, Estado' de
'

:' Santa CataI,'ina, para' deHberarem sôbre a

seguinte: .

ORDEM DO DIA
1Ó) - 'Apresentação, discussão e vota

ção do Relatório da Diretoria, Balanço Ge·
ral, Pare�er do Co�selho, Fiscal e d01=:l dema'.s
atos da Diretoria" relativos ao exercício fin
do em 31-12-63;

2°) - EI�íçãó dos m�mb:rós do 'Cunse- "

lho Fiscal e Consêlho ConsultivQ e fixação
de seus honorários; "-

,3°) -'Assuntos de interêsse svcial.
Tubarão, 7 de Abril de 1964.

EngO João 'dilia'rdo"Moritz'
Presidente
.' Jaime�á

. Diretor Comercial
.

"

10�Á4

eDcisão: Registrad'o.

Processo, na. 143/G4. (Prévio).
'Relator: 'M_jnistrô -Mí lto n I..e:�e

da Costa origEfm: Secretaria da

Fazen'da, - D�partamento C�n

traI de Compras Impcr tãucla ;

Cr$ 4.512.500,00. Verba: 4.1,3,4-
04 'En,p�nho 'no 1 C'e<1or: l\1cyer
SA -DecisãO: Reg istraüo .

. ,

Proc'esso no. 93/64. (Ad ia ntá men

to). RelatOr :Mi'11jst,,;} ViCente

Schn idere ri-rm : Sec'rtaria _úa
Agl'icultua:. Imr:oJ'tância: Cr,S

52'0000000 Vrba: 4,10,2,,0/08
.. ,.' .

Empenhe no. 4: credo�:: Jo�?
Domaria Cavallazzi, d'e Florianô

'polii:i Decisão; Registard!".
'

,
,

lhntca Cle'

,(nança, ..

nJ.'V.!U..I.V

LlO nuspiLai
JO,HL.. �dith

Rua Ilhéus �. e�qu�
na 'com Fpl'lJallllo

Machado
Consultório ..

; �- :..
' -- .......

, ,

C:.�íjl.�l :", �';' cc.....m cx\../t!.iõo
SU" rC:€11'O de óculos

,---..;..-_.__._----', ----------

tli1 .. Calarin�nse' de
LIMERID rOltTllND
assembléia. Geral

Urdioáríd
.

, I

Pelo presente ficam convocados os Srs.

acionistas, para a assembleia ...

geral
.

ordiná
z ia desta Companhia, a se realizar em sua s��,
de . social. em Salseira, nesta cidade, as 9

horas.'ão próximo dia 29 de ábril, e que �erá
por, fim:.

d) - delibE'l'ar sôbre o relatório àa éHre",

toria, 'bal�nço, demonstração da conta de lu
cros e'perdas e'parecer do Conselh0 Fiscal,
relçltivos ao exerCício findo Co 31 ·de dezembro
de 1963 e bem assim, J sôbre a distribuição,
dos lucros:

.

b) - eleição do Conselho Fiscal e fixa
ção dos seus vencimentos; €

c) - eleição da Diretoria' para. a ges
':, ,;tii�Lde.� 1,-6::�96*, a 3h�-199�, p�m <;o�no'�

, fixaÇão-dos seus honorárioS.' :
..

Itajaí 24 de �arço de 1964'.
J "

"

PELA DIRETORIA:
Idro,·Antônio .Prado

! Diretor Gerente
Republicado por fel' saido com lflcor-

reçõe,s. '.

,
,,'

..

I'
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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" F'lorian,qpoiis lO/7/ÜlS4
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E.C0NOMIA s FINA.'f�Ç�S,:
. " . . !

...� _r;-" ...: .

.1 ." "

,4 - Isen�ões - ,Éstão ex

-cluídos da tríbutação OS ren

dímentos seguintes: diretos

de' autor, remuneração ,de
, magistrados, vencimentos
pe professores, salários de

'

jornalistas e proveitos de a�

posentados ou reformados
'por moléstias éspeciftc,adas,'

Também, estão excluídes . \

da tributação os vencimen
tos' de professores que, por
motívo de promoção, ocu
pem funções' administrativas
inerentes ao magistério.

'

Se �ssas pessoas, .entretan
to, tiverem rendimentos ou-

-, ,

,_"- ----- -

GENÉROS', '

ALIMENTíCiOS

.�-� ..;_ ....'

-'---�---

UNIDADÉS

, ,

1955,

,,.
I ,

r

, '"

, ,

i"

- J

�·l -

·.IMPRESSORA
'
..

' . •

' ,

1',
'.

�. ,

,'I
I' t,' .r .':

'� ..

,

,

,

.

:� \
'

\ ")',
,

,

.

,
,

,
.

..
'

,\
,désenlioa

Fontoura
2.a Príncipíos de Socioligia.h., Djácir Menezes
3.a Compendio de PSicologia..,... Abel Rey:'

...... ,

, Ás velhas beatas �inda 'usam véus
E 'respeitam os céus." �

,

As moças, comunista, nada disto;
Nem sabem, quem é Crísto .. ..

f'

clichês
'follletos, .... cotal'ooos

, é:�l-toz's e carimbos
,

'impressos em lIeral
.

oapelaria,

, ....
,

,CIRURGIA o·Í)Él'lTIs1�A

CLtNÍCA DIURNA E NO'i'trlmÀ'

Confessados,. comungados,
Limpós e 'eo�pletamente '

.... \

.Preparados para ,a vida enfrentar.

l; ,i. \ 1 (., ...

'�IMPRESS,ORA MODfLO po'iúi tod�s oí rec;rso,
e,'� .ne�essóriQ ,uferiincia poro vaian'" sempr. ,0
m�Xlma em qUQ,lquer, s,eryiça do ramo;
rrQj)Olho tdõneo li perfeito,.m qut V. pode confio;

, .1 .'

:Mas o interior é isto:
Terminou a missa e Deus está contente.

. Sãem, todos confortados
('

, �) i'

,\

E;x:-Deritista ,;o$flminário CalíHHano 1'1'0 �i d�J3. Pâ�t1
Tr,a,t,amento Indolar pela Alta, Rotp,Çã,o - Pt6tésa",
HOl$Ár"lO: Das 8,30 �f, 11;30 e das 1'1 fW ra'horns cÓ:

! ".' .

IMPRESSORA "�()()ÊI.:O .

, 'DE

ORIVA(OO' STuA�T .. CI,..
ItU,A.DEODO.RO N_133-A

�ON� 2�'7 \,F.J,.OR�ÀNÓ�OI.IS
� .

- .

,

" .: '::'-::'
.,
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-COUBORADORII
RUI. ,-OBO - MILTON- F A'Y111Ã

ORILDO LISBOA MARfO 1't-aAE:1&
COELHO MANGON,A

ttl1iDATOi

PIDRf'. PAt.U
COL.AIORAOORD GPICIAIS

MAURY BORGe� r
' GIL&liRliG)'�

GIt..BER1iO; 9NV,. )

A,

f
, (

Domingo e 4a feira próximos terá se... ·

quência o Campeonato da' -la. ZO:t:la� do Es
tadual, de 64 com a realização da, qu:lpta" re
dada que marca nada menos ,de sete, encon
tros" participando todos 'os concorrentes dia,
zona que reune os primeiros eelocados da
Capital e das Ligas de Crieiúnra, Lauro Mül-
ler, Itajaí e 'Iubarão,

'

.Os nossos três clubes, que são Avaí, Fi
gueirense e Postal Telegráfico 'têm-compro
missos sérios,

/

s�ndQ' que dois estarão para
deliciar suas' torcidas, e1llqillle'tQ; (1)Íe .o .Pos
tal Telegráfico atravessara a, p()ni� rumo' à
região carbonífera, onde conhecerá "O pode
rio da- esquadra do Metropol, tricampeão
catarinense que lutará p�a' desfazer a UTI"

pressão nada recomendável' para um time
de categoria que em três encontros, perdeu'
três preeiosos pon�os O Postal', que fIol'liingo'
!derrotou surpreendéntemente o' Marcílio
Dias' por 2' x 1, é aguardado em' Criciúma ·e
tudo faz crer que saberá resistir a6 rort-e on.. ,

ze metropolista e, se possivel, trazeJ! pára a

ilha uma nova e sensacional vitória.'
O Avaí enfrentará domingo o Fel'llovi'::'

ário, que vem de perder P9ra ° tirussanga,
nos dominios, dêste.', Lutarão amãos ,Pela re ...

abilitação, de.vendo o prélio, assumir caracte
rísticas empolgantes; com I)S, deis litigantes.'

"v€m:renh�lldo",.se ao máximo pelo.. triimro.
O Fhmeirense. Que marcou, domingo,

em IJl1Htnba. �'1� "!"rj'l'Ylf>lr� vitOria no cprla
D1f'.. t-br:í COJ'Ylbate. quarta-·feira; à noite, no

" "Adolfo KnnHPr" ;:10 0J17f' rIo Milll=':r��ii rme,

no ,.".,pc;,<�('\ l()n� 1 foi vpnroiHO .....pln pr"c;,<'4"�l' l"fI?fp:
ftr�fi,.o F.' f1"9r",'('\ f"'ufl'l"it('l ('\ ..,l"T�"'��", (.'fl1.�

nn4-",,",, .,.'f',oi ....."" ....()� �l1 ....p�<:!n

?p. fo; ... !:) reéllizpr povos eyerCícios
e tisicas.'

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

a Yárz�a em 'BCI
do São Luiz e dl1' São PaulO
amb'os dlli Pedra Gr-and�. �ep�
de 90 nioinut5'g fie mo��"

partida, saiu venceo-or o quadro
Defrontaram-se no gramado d'o, SãO Luiz ,pele esCorer de, 2,

da 3a., turma do Abrigá de M'e- tentos à O

nor-es, no último sábado. à �rde No encontro' pr-eliminar, eh

as representações' do E.l\XUTOS tre os times secUndári>O!S, venCeu
e da ACADEMIA DO COMERCIO o quadro do São Paulo pelO esco

DE S/C" que ápós 'Dis 90 minutos, rer de 3 tentos;á; 1
'

regularnientares de boa apresen ',BIGU��V.M\.
'"

"!r,EX�Rm;
tacãO l'dé futebol, Surgiu um em

.

SO FPO�{fT'
pf:!te de 3 tentos Jogarldi fi'ji"doritingo' últi�o �
,�, :C{encontro agradou à assis- à tad(� f3trgullç,ú, O EXPRES"r�, .

yên,:ia .�ue comparee<;u àquele SO FPQk'P.,'ó'ioi suplantado 1>�
:local. conjunt�

-

local pelo dilatado
placar de 5 tentos a 3

Na preliminar venceu .ta.mbem
o conjunto, dO Biguaçu A. e.

L. S.
ENXUTOS 3 X' 3 ACADEMIA

DO COMERCIO DE S/C

IPlliANGA (Saco dos Limões)

3 X 2 BANGU (Mau))o Ramos)

O gramado dO Ip,iranga F.C.

de, Saco dos Limões, foi palco,
no domingo último, do SENSACI

ONAL GLA,SSICO V,ARZEANO
IPIRANGA local x B�GU ãa

Aveni,da Maur''} Ramos. Saiu

vitotr.5So Õ qUaaro 'loeaI, pelo a

pertád'o escorer de 3 tentos a 2

ANORMALIDAD,ES: Aos 10 ml

nutos da segunda "'ase, f,oram

expulsos da cánclo. 0$ atleta.
C'ullca e Maneca,

CARTOLAS 2 X 2 BERIK'HA

.(Estreito)

"

Jogaram no gramad'O da, ,4a.
turm,a do Abrigo de Menores, t1'O

últim"" sabadO a tarde, I-s repore
sentações do CARTOLA E DO
BERINHA do Estrito, que em

pataram em 2 tentos.

Dirigiu o encontro o Sr. João

José, Com péssima atu;gão, ap!
tand'o à sua vontade, prinCipal
mente contra ° time visitante
e ertõU: êm expulsar os arrefas
acima

Nada de
REBITES

Na 'p,reliminar, tambem saiu
rvencedor o Ipiranga, por 5 ten

tos � O.

SÃO LUIZ X SÃO PAULO, CASA DO� FREIO�
Rua Santos aatj.íva

ESTREITO'
-

t.-
,

I'.:. '. -,_. l-=- ........
-

- �
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'TECNI.COS. ,E ,'CURIOSOS

,
.• '

..

.

;., I '

, �i� - ;abrl1 :-" (C��teSia' da Cril'
.

zelto do '''1i1I), _ Jilm qUllSe todas
,

as 'ativi�'idiis ,'di ,;;i4a; ,

encontra'
, mÓS téó�iebs".e' ·aeh�mos curiosos'

-

; '.

Logicamente, .o -técníco que

estudou, 'qU!!:' formoll-!;e que tem
'!1l'átiça, não, pode se � comparar
cOm aquele que.é curioso, e e'xe
cuta Ou ,faz, bem 011:mal determi
nado serviço, de qUl!lquer forma
de ,quilquer ,geito,

'

.
Não., c�n,denamos o cl/rioso

p:�is o' CuriosO muitas vezes, a-
'

certa. E. ch.-ga a brilhar em sI/as

atividades, 'seja pÓr prática 011

pOr tér boa' estrêla.

Mas a :prova.'real" ein inume_

ras atlvlda�es do tr�balho hu

�ano tem deinonstrado que geral
mente os' Curiosos fraCassam e

fracassam, 'com ponderável pl'e

juí�0t. quando exe6�tam tarefas
Ou s,rvlç�,' em' c�*tividade.
Assim con,tece em cOnstru_

tõ.., elll medl,Clna, Tádi� etc ...
E aelmr aconttce muito Dartioll

larmente no, fútebol; Onde I/ma

centena de CUriosos aC,cita f.(!1

çõeS de técnicos de futebol. sem
qualquer conhecimento, sem llrá
ttca sem estudos neceSsários, sem
a' o,bservância da edtlcaç'ão física

prejudicando; inicialmente;, o

atleta, mercê ginásticas exaus_

tlv.s, sem Um eXame físico COm

pltto, ,sem conhecer as pulsa-·
ções do coração dos atletas.

Isto aContece muito, mas os

Cur'osos vão Se 'IIIUltfpli�ando,
primeirO por cu'pa dos, dirigen
tes I;:ue entregam suas equipes
a pessoas que deveriam se consi
derar apitadores de treinos, poiS
nem"s'quer treinadores oU pre

paraaoes fisicàs podeemos cha

má-!a ParI! treinlar �m que �o_

nhecer do assunt- E para ser

,preparador físico é preci�o cur

SOo

Esse negóCio d� UlZer qUe fll

'ano foi grande craque no passa

:ci.o, que sicrano treinou eq�ip�s
na várzea, não co�vence, ral'as
as veZeS que tais pessoas conse

guem brilhar, e ainda assím, por
Sllrte; pQr' possuirem bom plan

tei que ainda não estragaram, é

'por ·veze�, estarem em ,terra de

cegO. ,É o casO de Didi e Jaime

de Almeida: Assim mesmo" êstes
dois tiraram longo período de es

tudos junto aOs seus clubes.
O técnico de futebol formadO

connecedor do assunto" viajadO
desc,v'bridor de táticas,' Observa
dor; ainda assim é constantemen
t'- "queimado" pelOS azares do

ofício. Imaginem o curioso, que

naíia entende, que Se' limita a

colocar 11 atletas em campo

que apita treinos e qUe perde Ou

ganha uma oartida sem dar uma

.,_,. '·no· II, 'em mC!!:er na

uma' dezena de falsos -eonhecedo

r�f do futebo1 -quzrendo ,admi':"

ni$t'rar 'aos .jovens. OI/r veteranos
at'Lc�?� táti�RS' d; .fuf obol; "

'E'sse negÓCio íle- tr,ocar pon-',
tas, ,Ile. mex.e;, n�,' Iínha "média�,
dr movimentar-'o 'cer:tro_avante

para �s late�ais, são recursos

'-, "nte os clubes que não

,

ConSeguem treinadores diploma:
dos e conheoidos; usam de tais

recurSos, ou porque o pagam.n

to sal mais barato.
Mas é preCiso qUe os dirigen

tes salba� e Cheguem à concluo
são de ..fta,e''1Iluita vezes o fracaS

,

I

Exija em. seu carro 80 d� suas equipes se deve a má,

,Lona de freios ,COLADAS
.. orientação que OS técniCOS lhes

_ 60% mats no aproveita. dão, sem disciplinar a equipe_
mento das LoDaa. sem prepará-las psicologieameD

te; sem c;uidar do preparo fisi

Co do atleta;
. O que temos visto ai em FIo

rlanópolls. • falo Florianópolis·
453'7 '/POMUe .falo com ronliecimento

�t' ,4- eausa e e minha
.

p�"�c��';M

que qualquer um faz, ou. mesmo

.

o próprio capitão da eqnip:e man

da o quadril fa,zel'

Treinar Uma ,equipe de fute

ba,l representa milito mais.

Represtnta conhceer as t'écni

cas modern'a� de de31ocamento
de marcação nOs div:orsos perio
dos da partida, na vitória ou der,

rota. Representa ensi lar a .qul'

pe respeito às autorIdades es

pOl'tivas e a'�s ádversários. Re

presenta dar ao atleta tllUa cdu

caçãO fiSica áe,acõrdo COm' a pOs
sibilidades de cada um. Represen

ta possUir- nome formadO
Clonceito do es�,OTte e ,representa

acima de tudO, pOss'Cir' as qua

lidadcs indispensáveis de Ud\:nn

ça para ,dillig�r.

Alguns curiosos, aí, em ,Flori
anópoIiS;' cltegain a 'ser' campe

õe'\ li: IógicQ_ porque um dos ciu

bes fatalmente o 83ria. Mas í.'

to Se' deve à equipe e não grll,

ças a trabalho de e juipe. É pre

ciso não confundir isto. Um �
tlrt� às vezes faz um gol ines

perado e êle repres�nta uma vi

tória ou um título. E não !lher

isto dizer qUe 'o gol sai" porque

o técnico mandou faZer a Joga�a
por aq"êle lOcal
:. Vicente Feolã foi campeãO

do mundo. mas sa')emos nós

não ser um téc.nico de -nOme

mas Um técn'Co, de boa estrêla
assim COmo Aymoré Moreira õil

Denonl, Zizinho; Da ülo ou Eli�

O Avaí foi o campeão de Fpo

Us, mas teve apag"da figurã,
no "Luiza Mello", por tàíta �

técnico, per falta de uina ru.:r.e

toria mais tinida. 'J-.o que me

consta, N'colino.é o único esfor

çado no time' azUrrr, e ,Amorim

O "técnico" que pula de 'gaiho
em. galhO', pegandO qU!l:se sem

pre ,o time já ajustado e fican

do n'v final com as glórias de

c" ,,"".ãn. Oualquer mu faria o'

"lue fêz êle Ou oubro, CuriOSO.
(lue me recOràe, no meu ponto
de vista, senVJ:!l'e apreciei ,\) tra

balho de 'Hélio Ro�a, um técni

CO curiOso; mas efieiente e for

mador de craques, tl'àbalhador
e honesto, esforçad;) e; acima

de tudo, que, mantem moral ne

equ'lpe. 'O Dias, que sempre t-re,i

nou aquela garotada -d,o Figuei
rense e outro .nome digno de ser

rembrad'o pela sua capacidade, de

_trabalho. Os demais são apepas
esfoçados, querend'o criar inova

ções, fazendo as' equipes carre

gar ii) p:eso de derro�as seguidas'
faltandO-he. uma sé:-ie de requi

sitos )nuiSpensáveis ']:IMa q'uem

dirige Um grup';) ,de homenS. Os

fatos e exenlplos aí dCnlon,stt:a
dos indicam a verdade,.,

Já é tempo de pensarm.o'. mais'

no preparo técniCo, disciplinar
e pSiCOlógicO d-e nossas equipeS
mediante a CQntratação de pesso

as capaZes para diifuir. Não sen

do assim; ,SUCederá o que temoS

assistide Sempl'e, isto é, a de

cadência de nosso futebol; as

arruaças e Os J,'ev8Jl>1ls. Mas no

fundo; se >ü6 dirigentes são cul

padós, os qUe aceitam tais en

cargos. mais o são. POis devel'i
am reconhecer a sua inc_apaCida
de pua cargos' de tal envergad'U
ra, sem conhecimentos para diri,

.git treihar uma. equlp,E;' não é j'�
.,

")�
,

.

.' t

,1
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,.Q "NOS DE LABUTA CONstANTE 'EM
,

. "

,

PROL DE SANTA' CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES
, I

,
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U (fIfe.�·'Bá ',COlO ,B J'iloeireBse
, :,Gilb;r'to :,Paiva

" 'si� popi,lár. ';porém': n� somo�" la�"p'erguntn�os .com' vc9lnenc.ia, admi�i�tradores: .O qUe .qve há
•

>

a �e��o� indica«rá, p�ra' falar .so aos 'se;,S ,'iesp�it�Jlos c ,c:lignos Com 'o FiguriÍ'ensc?'.,: J

A-mlgo�, essa é a inquirição" bre �,;t�su�to ,lior��e' não 'faze' .. ,....- ..--' ' ,

que. fazem os torcedOres d�.alv.i ,'o m.O$' 'parte ,da': díretoTia 'do Fi� ,_',Com,'�'','p'"à, nbra,', Serrana de .Eletricidade
pre!O est.eite�Se e ,qrl�,; bifeliz':' '

,'g!'.lIir�ns,«: '. e 'j,,o�anto .'não: est��'
C,' O ::S'. E' ,L,me.nfe nóscdadmpt<en;a especiaii' 'III'os'� llItlJra�'��':assumir·comr-os" ,I

•

'zapa 'noo l?odereÍnos'�esponder' a' ,

..tOl'ce:(I{)res' "um ,'. com'pr�isso:'
,

'

' ) ,

. "ço�tento:' 'Ení'n08sa\n�"�ta, o�:' niall! ·,�ério. O'.Figll'eircnse '

tem ,',. A"
:.

"bl'"
;

G' "I E' t
.

dina'fl'.aPt,ntã�,aé1tIHnos 'qu�,.·a, fà!ta.'de;,� ·'t;!do'rrar« ser�a,m'elhõr agremiá.. , .,,'
' sseml: ela: era :' x ra,or I, ' .•..

lI?é�ê1!ei� �08 .d·tig�rt,es:.e:,� mi.! 'i;ão.:'�t�?�ti��'.'dÍi,����:t.!e e tal��,t "" 'Ed"·I.J�,I' d ,e',' ,Co "V'ocaça-o
'

eompreengao dos .. atletas 'talvez "'. do lilstado ,(:por que não O e1" .,«, �',', I: h' �i

p�ssam ';e� resPJ.ilsabi\iz�das pe-
". ,',

•

,
i"

'A" ,': DIT'etoría 'da Com..p_'anhia Serrana de
lo "d�ficit" e inibíção da zsqua Ê,)u� �o,s,.llnié",,/ clubeS . d.8' ,: \,;..

dra alvipretá. A' mudança com; capitat' que cpôsslÍe' um: patrimô- � 'ET�t:dcidade,' _ COSEL - convida OS,'Senho-
tànte, de trei�adOres'qQe preju, ',nio ,re�,;,e,itaílo,' e�igual .�rganiza':""

'

A:' . "
. ,'.,

n -dl'a 20'res- ,ciomstas' para 'se reumrem o,
dica o football carioca paulis ,'çã.o.' E 'po,r' que nãO', progride? -

-,
'

ta C' mineiro aVnge a�ora o po' 'Te� rl� p'l�eÚlóiieroso cllm ',de�abril ,de� 1964, ,às 16 horas,'. na séde social,
bre '''assQciatiQn'' catarinense ,"c�;ké até. 'd� c�ri�z intern.aci� .' .. à ,�u�,' .c�l, 'COJ7dova, 99' â fim :de, em Assem-
• éomeç�, justamepfe, bi no con:'" '!,lal mas', que,;' infeUzment�, não '

,
. "

d' I' . ., . ,. 'blêia.- ,tomarem 'c,Onh'ecimento os atos re a-
thlente escolhendO uma, aas me" coris�gue' pÍ'o!l.'lIiz�"a·'contento' "

' "
. , , ,

lhores agremiações<do fo�t�!ll{ ,< �Ós;': ct�e de ,:u�a maneira � , ':ti�Q�' ,à.,-mcorporação 'da: sociedade 'à CEN
f:6rianopolitano para soterrar,de 'de-, o1í.tlC\l 'pr�cur�Jh(is ,acomp�-" 'TRAIS, illLETRICAS SANTA CATARINA
Uma"vez, pOr' tôdas' as. retensi'jes ,:" :riha;',á" trag�tMi�" da; agremia- ,

'

'

.
.

'

,
, ',�, ••

"

c "S'IA' ,.,' ,,',':', ,ÇELESC" _.,', e, deliber"arem na f"ormada' imprensa espedalizada, que "'çóes. f�or.iall0tiouiauaS e, muito
_

de há muito·vem lbtando,incan., eSDCê;al�ellt� de�A'V�í. e-J,'iguei- ·,do'.§ 3P-. ,do art> i52� do d�c.leí nO 262_7, de
sa·velmente para'oer o'hom' nome � 'rénll!.l, :�ã9' �'o,d��ia�os nos alhéi

'

:: 1940,
"

e tra,tarem de assuhtos de inter.ess,e dos
do fo,\}tba!l 'da terra em desta �1'nu5s'B 'lIlais"esse' fator d� vital'
Essa foi a. �ossa mOdesta opi, . 'iin�o�tâitdã'��ra o tootball"" ·'·.aéíon:tStas.

que no Cl'enáriO' nacio,naI. " 'ilhá '� 'nos'· 3'gr1;P�ndn aos torll.e
" .. '

nião, procurand\) s�tisfaZcr a ân" d'or�s :dó CJ�J)� ai i:'1l� o'iav�, 'Di"
, ,I .', ,

' '. -

,:'
'

, '.

no

':"': LFl3;S; 9 ,d��abtÜ 'çie 1964:
,

�

',':.
" .�'

Ve_'�se ,sete 'lOtes:,� (IQ' t�reQO' "

Sitwvms D.c. Baino de .Fa1AlíBa' ,tEsJlreito). . �.
.. -' ..

,qDtar na rua Araci Vaz Calàdo,- 624. DO,�es-
mo Bair�o.

, '

;.;,:" sr:: 'Sergio 'Ramos -

,
'�$r.,"H;u�o: dê, Castro

'tor;Cbmereüil
Ehgo: ..Hêlnz , �ip'pel

Diretor presidente
Braescher ,- Dire-

,

.12-4-64
Diretor 'Técnico

15-4-64
..

" '

,
.

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

",

..

Não feço cadctlde., qLLerô" ,apeJ)i-.,', �çT como vocee.. ,J)esejo, ,esnidar,· trabalhaI, �tr útil
Com a ,ajud,a que tn.e' d�ra'ril�' i�í se). �l�r :dgUllS pass9s, }lgrendi a ler e escrever. ,�1as aineb

posso ,melhorar niuiro, 'e�l c: 1I}ifha.rçs' de ?)!ú:as � crianças. <k[eituosas que aueremos, a-pe�
nas

_
unia oportunidade de re,lbilltà.�ãó:. Colaboré' cÍ):�

.

a g�r1te ajude" a nOSS3 Campat�na,
� .. �

C�mpanha Pró-Criança Defeituosa,- Ass< ';,a;ão

BraSileira,
Dí.rewr-Executivo .•.••••••••• , •.•. : ..•..••.Jaym!> 1

da Crial'l,ça Defeituosa - ."-,B.C.D, COll:!JSSÃO EXECUTIVA NACIONAL Secrerári.o .. , ...•.....

'

..... ,�uiz Philipe ,Rezende C
,

,
'Tesoureiros. , , ..... ,Alberto Flguel1edo e Camlllo Am

Presidente de' Honra: .. ,
' ,Arpador Aguiar "i't 'a • PreSidente da A A,C.D" , "... ,Renato da Cosr.a Bor.

Presidente da Ci'mpanna· Laúdo Natel Coordemador, ....•.... , , Ulysses Marrins r
- ,

I

..

.
I

EIVIE SUl CONTRfBUlÇl4J, MM l C_fWfA P.�Ó·CRIANÇ' DEFEIlUaU, À ENTIDADE FILIADA DE S.UA
Jl.s�ação de Assistência à Criança Defdtuosa -- A,A C.D, --Av, l'rof.
�endino Reis, esq. Pedro de T-olcdo, - São Paulo,

� Casa eh�Ça-Rua Imperatriz l1eoPoldina, 9,-,Santos.
,,Associação Nossa Senhora de Lourdes. anexa à Sta. Casa de Miseri
,� - Av. CláUdiG. Ruii Ilosta, 50 - Santos.

.Assaàação MiDcira..' Rillbilitaçãa. - A. M. R. - Avenida Afonso·
�,269&-, Belo,�ZOllte. ..

.

'''eM_eatu'mwiS'&abí1i�-.d:.J'.R.;-R.I!WaI;U.811-Curi<ib".
�

.

.

Associação Pet"tlambucaoa de Assistência à \ Criança Def
,

R�a do Esplnheiro, 730 -- Recife.
,

,Associação SanaTório Infantil Crl& Vcrde,-,A.v.Jandira, 1002-
Assdciâção Santa Catarina deReabilitação- Ru .. Ga�. Bittenco�

, FlorianQpolis. .

"'Instituto. Baiano.de Fisioterapia C Reumatologia - Av.};eri\Iio
5!14 - Salvador.
Sociedade Campiueira. de Recupcról-ção (kCri�nÇ'f'J?aralítica-Ru:;. L�
.169 - CampilU$> ii

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dia 18 de Abril no, Teatro Alvaro de Iarvalho sob _a� Direcão de Ge
. '. .,' 1 Borqes "A, CASA DO BODE';

; I

•

f
• •

t
I®

i
WA:SHINGTON, - A: resiBffin

cia anti":comunista prrsisw em

Cubil, a dcsj)'eit1) daS' impiedOsas
táticas dr repressão usadas pelo
regime de Fidel Casrro, inclusi
ve 'algumas de requintes de

terror, como, por exemplo, '''tri
bunais militares rnõv-is"•... '

..

Um estudo fato. pelo "Gomitê

de Cidadã� _lem, IIrol,' de "ma

Cuba· Li�'re" di-ll que a r.esi�tên_
da existe em €uba. em escola
maior do q�C era. de se suspeitar
e constitui assunto de "granlle
preocupação" para .�o govêrno

castr?-COJllun,ista.

;

Centrais llletrkK de Santa'
Cataf.t.li }. A� - (fUSC'
'A'SSEMB'L�IA GERM.. O_INkR'I'A

C o Nvoe'A(:,AO' '

Ficam convidados os acionistas da,Centrais' EI�tricas
de Santa Catarina S. A. - CELESe ...:..., para se rounírem em

assembléia geral ordinária, na sede social, à rua frei Carre
ca, n.o 152, nesta cidade de Ftorianépolts, dia'25 de -al)ril .de '

1964: às 9,00 horas.ve deliberarem sôbre. a, seguinte
ORDEM DO, PIA

"

I" - Rt;!latorio, balanço, conta de lucros e perdas refe
rentes ao exercício de 1963, 'e parecer do Conáelho Fiscal.

2" - Eleição dos membros do Conselho Fisé,al e respec
tivos Suplentes' e dos membros do Conselüo

-

Deliberativo.
3" - Outros assuntos de inter.êSse dã. sQciedade.

" '. -

Florianópolis, 9 de. abril de 1964

As,) Júlio .H. Zadrozny. Presiàente
.

Hel'melino La,rgura, Diretor-Co�ercial
Heinz Lip-pel, Diret.or de Operações '

WUmar IDallanhol, Diretor-Financeiro·'
Kárl Rischbieter, Diretor-Técnico

Constr.utnra Ca,tarmefilse de. Estradas
s. A. "COCESA'� ,

Ass-emb!réia 'Gera:l Ord'i,trá.ria" ,

t' . .

1 a � Con.iocacão,
�

Convocamos aos snrs. Acionistà's da
CONSTRUTORA: C'AT�E,�Dtr ES-'
TRADAS S. A. "COCESA'''', ,para a assem-(,
bl�ia geral, ordinária" a 11IfW2lar-se fi(i)1 pró
ximo dia 18 de abril, de- 1964,' às 14 h()ras,
na sede �ocial à rua bliiz Delfino> nr'. 3.0,
nesta cidade de Florianópo�is, palia delibe
rarem-sôbre' a s�guinte

ORDEM DO· DiA

Avisamos aos stlrs; Acionistas que . se

acham à, disposição, em mossa sede social/ à
rua Luiz Delfino rir. 30,.. nesta cidade de
Florianópolis, os dop'l!l:mend1os a «il� se refe ...

'

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

Florianó'poJis. 3'1 de janeiro de, 1964.
Dr. NEWTON RAMOS

DiJietor Presidente.
,10..4-54

. o· estaoo; ininllcioso e doc,lI

mente, foi, divulgada pelo Co

mitê, caráter prh'ado e não-Ifl

crativo, em sua sed», aqui.
caráter privado e não-Iscratívo,
O Comitê é uma organização

.investtgudora e educaCional', e

-mpenhada em obter, informa
ções precisas sôbre as co�dições'
em Cuba.
Descrevendo Cuba comO lima

terra onde "a ordem social foi
.pel"Vertidll 'e' invertida", diz o

'estlldo' que foram dadas aos cu_\

FR'EDERfCQ, VH1AR-

natal, em sua a.rl,mirável cam

panha, d8, n.acionalização do.:t

pesca, VitH:l16. um dia em

meu lar, rodeado pela famí-
'lia inteira: espôsa e dÔ3e fi

lhos.
.,_

Moveu-se,lhe o bom, ânimo
de' horn,em ·.iu�t.() e dotado de

bom sen.,o e d'2'�idill:, na pri:
meira onQrtunid,'lde, obteI:
dO govêrno a que eu servia
então como�pequeno funcio
nário aduaneiro, uma outra

investidura que me permi
tisse encaminhar tôda essa

grande prole no desenvolvi-

l
.

banO" duaa e"eoThaa,: fllgijr. .. da
il�a, com risco da vída; o'I,:sllh-:
meter-sp 'ao� dit'\[lles de 'uma
sOciedad,' 'Comunista.
"O povo, é claro, preferiu

Uma terceira e-cofha : 'resi:.tir"
,declara O eSfudo.
A .resístêncla em Cuba tem

s-do "maefça" diz o estudo - e

"é avassaladora. em seu elemeu-

to, humano de bravura, em faCe

das espantosas dífíce lddes erta;
,dhs pelo: ayfiio, mil,ltai- dadO
abertaml(nte a. Eide] Castro pejo

Soviético,Pnlmeíro M�nist,ro
KBusHch\-';

•

O apôío aO'movimento de resis

tência vem Sendo receoid-' de
quase todos os setores, da socie
dade, cubana.« �os trabaLha:lQFeS'
urbanos, dos pelll1OUOS comerci

antes, das donas de casa.

Mas espinha dorsal do movi

montS é ° g(,ajil'o (camponês) _

, diz o �stlldo;
A partir de 1960, O guajiro tor-

baluarte' da
"

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

"

J'eSistência e o de�trl,,j,dor da eCO mente em do governo
ll(l,mia agrária de C;,ba" _ ácres- cubano, ,G�4a o abaenteímo capa

,

eenta ° estudo.
'

tio: dOIl t)oaba�adores, Babota-"
, 1lstc fato· desmente- li J,lrOnagon, {l;l!m, _m f4bricas e granja., apôio
da do I!cgime de q,!e o eampcnês ,Popular. aos grupos de guerrrlhe
eea o principal partipár10 _ e

prm'eiro- bantlfioiáq'io - .da I.'!evOl1l

ção.
'

() gaj iro'''é agora oficialment<o
,

reconh�cidi) como o Seu, inimig.,
,

número lIm'� '- declara' O' relate'
do.
'O estudo" baseado principal\:..

,Companhia Oeste; Ca.fa.rinense de

E!e�'rkidadei � 'C�A�OESTt
. . J). r

ASSEMBLÉIA GERAL'O�IN.Ml1A!,
'EDI,TAL DE CONVOCAÇAO.,

Insmuto de Previdênda 8 Ass�?têfl(ia
dos Servtdores do Estado
Comissão de Concorrência,
Técnica de En�enhar�a
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EDITAL NO 8/64
OBRAS DE REFORMA E. CONSERVAÇÃO

I DO PRÉDIO DO IPASE, EM

Ord'Fll1 dL S Mlí� i �n� do- Rrat'f",f' FLORIANÓPO�IS/U tj n 'JS... U ... , a O Preside�te da Comissão de Concor·
e Sul"lentes"do Conselhp' F, d E
l'al,

I

_, �o", MÚllicll8 do, rências CCO-DCT da Divisão Técnica e n..

Conselho 'Federal da Ordem' dos gimha!1ia do IPASE, criada pela Instruç.õe,s
Músicos d� ��aBil; ,

'
'" -tiO '140 de"23 de novembro de 1962, faz PU-

Nesta cond,'çoos,' Cctnroco pa , '
,

..

rã o referido pleitj) 08 p�ofissi'" blico- para conhecimento dos interessa.dos,
.

'

, , - '

_onais. in.<Itt�OS' ..n�8 ,�ÍIlI"��_s." qU-e','�:nt, -dia, 2,& de abril. de-1964, -às 15.,.00
art,·. 16 e 28 paragrafo 10. da

1 ° 109 d E -·f"· c:::. d ,,::
Lei acima' referida. horas" na. sa a n o d_! lCIO Io.-'e e ,-,o

A Assembléia Gi!ral realizar- Ipàse em ,Florianópolis, à Prar::d Pereira e

s�-á, rm, primeira 'ccn"oC'ação" Oliveira s,lno, serão recebida,s proposfas, paCom a maior a absoluf'll 'do,s mÍt

'sicos inse�itos na ,Região, e, 'ra execução de obras de reforma e conser-

nã� send� ?tingidô o coef'iclen vacão do citado Edificio, mediante emprei.-
te Ief!'al de compareeimen�(I, reu' "

'

"

ni,r-se-á, quarenta e oito (48) tada global, conforme Edital de Cçmcor:ren-
h!lras após, em segunda cOnvoca' cia Pública CCO-DCT nO 7/64, pubHcaào
ção, com qualquer número de

no Orgão Oficiã,1 dêste "Estado no dia 2 de
YOnt1nte$. �

�

, Pc� qta injustificada à elei 'abril do anO em curso, a fls 9.

:B,io de Jaiíeiro, 4 de mar�o de 1964.
Coml·ssa-o de Concorrências CCO-DCT)zeinls), dobr.ada na rcincidê,n

cin (I'ará?"l'af� lo, do art. 2a da Ass. LUIZ ROBERTO ROCHA CORR�A

suntos de interêsse dos asionistas.

Conc'órdia, 9 de abril de 1964_

Júlio H" ZadT-,zny, - ,Presidente
OIávo, Rigc.m, � Diretor-Comercial

, Raul Mena B. dos Reis, - Diretor-Técnico

EDITAL

CQNSELHO REGIONAL DOS

MUSICOS DE SANTA CAT.�Rr_'
nossas asp�rações.' AN.
--Ê5&e. pmmôD;'�_ r. Ea,ço saber a__ q",e_opr-"Stn-

'

de gratidão j,'1mais o oCUltá- te. v�em. Ou dêle' tj.verem cOnhe
mos por Frederico V111ar ê cimento q:ue, de acôrdO com a

êle ,que aqui, nos, traz, para ,

, Lei. no, 3.85,7, de 22-12-60, e O

lhe render, a exemplo d��te�' Código Eleitoral 'constante da
marinheiros e' dêstes,. pesca-. Re�luçiíP no. 50 baixada pelo,dores· que :lhe trazem o cor· ,

, €on8Plho. Federal dQls M-úslcos
,:pi> até a sua ,m0rada derra-

,e p"I)1 callo no Diá'rJo Oficial da
tleira,' uma homeMgem de
sincera amizade, orande por

União Nca estabclecHo ,o prazo

de trinta (:;;0') dias, a 'contar de
êle, pelo seu pronto desliga-
mento dos laços. carnais, a

fim de' que' possa receber,
como juntamente lhe é devi-'

do 'Conselho, Regional dos n, ú,ldo, O prêmio a tantos bene-",

fícios que soube prestar à COS de Santa Catarina c a de De

legado' Elllitoral o Suplente dêspátria e à humanidM(}.
A Frederico "Villar,. à sua

f�licidade espiritual, ao des

dobra'xnento c�da vez mais' Ordens dos M'úsicos, r que das

amplo, da sua capacidade de 8 às 18 horas do dia. :W ti -.··... 10.

ação 'e de t�,<tbalho benéfico, de 1'96-4 n;1 sede .,,; ConseJ.ho Re

êstes votos dirijo, rogando g'Íc,nal, à rua \isC<:)l'i, L, ("'1'0.

Prefeitura Municipal de ·floriaRópoljs
,

- --- _'--- - --- - ----

a Deus que o ilumine e o

tenha na sua onipotente pro

teção, concedendo-lhe as

bênçãos que o desembara,
cem sem 'tardança das peias
materiais!

N. R. O nesso

cOlabomdor, prof.
constante
Arnaldo

(Continuação do Número mento 'cultural . que,' tanto
anterior)- nos pode valer, quandq . ali-
Pescadores- e' marinheiros, cercado em uma boa forma

graves e como que tomados ,ção moral e naquela disbipií
de mágua pela perda, que .na de, costumes sem a'qual,

'

. A Diretoria- da Companhia Oeste" Catarínense de Eletri-
muitos talvez reputem írre- toda cultura' pode mesmo cidade _:_ CIAQESTE _:_ convida os Senhores Acionistas pa-
mediável·, do seu grande a- .tomar-se pernieioSj9.. Para ra se reunirem no dia 22' de abril de 1964, às 10.00 horas
migo e chefe, levaram-lhe o conseguir o s�u ebjetivo te-, na, séde social, à- rua do Comércio, n.o 564, ',a fim de em As-
inerte corpo até a sua últi-. ve de lutar contra o,govêrno sembléia tamarem conhecimento. dos atos rejativos à incar
ma morada-. Foi nêsse instan e contra as fôrças políticas poração de sociedade à Centr.ais Elétricas de Santa Catari
te, cheio de' absoluto realis- ,dO meu Est'ldo: Mas VilIar na, S.' A, - CELESC -, e deliberarem na ,forma do § 3°, do
mo, em que o homem se de- não era dêsses que fi)LcÍlmen art. 152, do dec. lei n° 2627, de 1940 e tratarem de outros as

fronta com o que ainda .uma te recuam, quando se trata
grande parte da humanidade de boas ações' e cumpriinen
eonsidera o incognoscível ou to de deverés, consegúir1cio

1) a queda suprema e irremissí- colocar-me em s�tuação que
15-4,69 vel do ser inteligente no a-, me permitiU realizar o meu

bismo incoinensurável do sonho ,de !'lducação e cultu
"NADA", que foi .movida ra dos dôze filhos que, por
pela amisade a erguer a mi-' sua vez, transmitiram aos
nha voz humilde 'e sem éco, seus ,descendentes idênticos
para conclamar aquele a incentivos,' ao ponto de cons

'

quem tanta gratidão' eu de- tituirmos hoje um núcleo
vo .'w. reconhecimento da familiar de ,mais de cem bra
sua real situação como Es-' sileiros, todos procurando
pírito livre, nêsse infinito orientar' suas, vidas pela for
lVundo da realidade, que a mação cristã' e pela, cultura
todos 'nos e&pera, mas ao - 'duas ,asas sem as quais
q�l b�m poucos prestam a não há equilíbrio estável das
atençãó que se deve prestar'
,à SUljlr-ema '_re&}idad.e. d� 0.0..<;.

'

sa passageira existência na

te,rra.
i
m o fiz, apelando para, a

amisade que gedicav,am a,:
y),l1ar todos aqueles que se,
encontravam, à beira do tú·
mula,' a yue deséeram os>

seus despojos carnais; ,con
vidando-os para a prestação
de um serviço prestimoso à
quele que tantos serviços

1 E d d· d' lih - prest'1ra à sua e nossa bem
,

, .
- stu OS, },Scussão e, 'e" eraçao amada Pátria: .orar por êle,

,

sôbre as contas e a.tos- ela Di!l7etc)1l'ia, relativ<:>s' chamá-ia à 'reaUdade da vi

'?O exercício social encerrado,em 3'! de de-
' -da espiritual, em que acaba-,

. vá, de novamente ingressar,
zembro de 1963. '

v01tando de lon!;R jornada
2 Estudos, discussão e ,déliberacãoi terrena qué .lhe

'

deraCC'certa�
, mente o justo' va:lor das van�

sôbr� ,O Relat6do da Direto:da, Balanço Ge-\ glórias e' das vaidades do

ral, Contas d€ Lucros'& Perdas e Parecer dr plUndb, ,tão pequeno ·diante'

Consêlho Fiscal, r�lativos' ao Balanço Geral :�n7:i���!::�it�: ::no;!:
en,cer1!ado em 31 de dezembro de 1963. mos ,par.!l pom os nOSS0S se-

1J..
'

..1 melhantes, movImento êste,3'. - Fixação dos' nonorários -

ua Dire- sim. que nos reserva somen-
toria para o período ,de 190'3 a 1964., te felicidade na 'verdadeira

4,. -, Eleicão' do Consê.in'O Fiscal prar:}
pátria para a qual todos nos

- encaminhamos.
O períQdo de 1963 a 19'6.4 e fixação- dOs res- Particularmente eu lhe de

pectivos hon0rários. 'via essa homemurem. Frede
rico Villar, a quem ajudei,

S.- Assuntos de interesse. sociat no pequeno âmhito da terra

A VI S O

IS. Thiago, após pronunciar
a atenção funebre, a g;ue se

refere neste seu artigo, foi

convidll;do peja direção da

T. V. Continental a compa
recer aos seus estúdios, nas

Laranjeiras, às 21hs. e 50. de

29 de março último, em que
se verificou o sepultamento
do .I\lmirante Villar, para ser

orador de um progr.ama em

homenagem ao grande vul

to d� Marinha Nacional o

,�e realmente foi levado ,'1

'efei�Q, com todo êxito. A,
essas homenagem da T. V.

compareceram pescadores
da z15, do Rio.,

10. da ahril .de', 19�, p.ra regis
too' d.· çhapas de candidatos a

M'timbri>s Efetiv()s e Suplf'ntcs

,

Se mesmo oigão à ,el�içã(j dos
Membr'()s de éons�lho f'\:d<"1'a: d!\

Prêio, D3A, re"'Uzal'-s('-âu as (·lri

çôes p:lra �\l�mbros f�fetivGs e

Snpll�.,.4-,.", Af'. r"'�""'''QTh..1) Regional
dos MÚSicos de Santa Cato'

('Qnl Dláiloal,O .;_� t,.Cl. nl.lfidl' em 196'7

bem CQlmo para Delerrado Elel

tor e Suplent.e dê,ose 'mesmo Or

gão

çãO, incorrerá o músicO na muI

ta de C,·S ZD(),OO (dUzentos cru

lnenc1GTIa.da .lei).
O::t:';t·s t"'s�.'aecir�entos serão'

f'orneej(lOS na Secretaria do ,Con
,nO i{oeg-ional ao� sábado$ das

1" às ,17 horas ou por corre.s-.
iJondência epistolar.
Florianópolis 10. de abril' de

1964.
HELENA MORITZ PEnEIRA -,

Presidente dO COnselh" Regio
nal.

12-4-64

locais.
Três ou cinco membllOs .de II

ma Côrte M�litill sumária dir\
gil�-se ,para uma zona onde

tenha siüo anunciada uma ,desor
'demo -:

i 'O veredito r a scnteça são
iros 'e manifestações em mas-a

em 'várias õi({ades, cQ.mo ex-m-:

pIos, li,o!' movimento inwno ,d,e "
sempze os mesmos, '

�esis,tênda.
'

'

VGrdf;J!, "Conspi"r,ar eenta:a,

Revela o estudo qJlc, para COn

fcr Õ mevímenro,'o regime vale

-se d,e eXe,cuções, em massa, ma

iores medidas de' terror, vgtlan
cia pOlici�l. ii �epresá:i.as econê

mícàs,

.

C rei·j·:ne'�.
��iti:c .� S 'tExec�ção sumá

ria, diUlite do pelotão de fíiziTa

mento'u.
_-/

Em mu-:tOs casos, OS "juízes"
tamh&m constituem o pelotão
de fuzilamento".

DECLARA O ESTUDO

"Talvez, O requinte' nas téc�
'tr,ibunais �it'tares ,mõ,veh, que ,

\

'

8 A B n. R O S O t

SÓ Cl\P,E ZITIJ'se de81õcam através
.

para 'julgamentos e

do p.,ís.
execuÇÕeS

Presidente Substituto
NO TA,:
A data para a entre'Ja das proDostas

cnntidas no referido Edital, publicdo no

mencionado Diário Oficial, foi alterada pro a
o dia 20 do mesmo mês é ano.

Arquimedes Dantas
Delegado ASe
.'

10-4A

HISTO'RICO

1. 9 6 41. 9 5,9

TOTAL
Inativos - 114

Contr�ados _ 27

Funaiohários do Quadrd - 405

_ 546 _'

-�-------------�--_._-. __ ..-

TOTA,L
Funcio�ários do Quadro - 310

'

Funeionátios Cont�a.tados - 17
Funcionários Inativós - 120

-447-

NÕTk-A�t;r de 1.959 até 1.963, foram extintos 0itenta e seis(86) C;!l:rgo::; no quadl'o dos servidores do Município.

RUFINO JOSE' DA SILVA:
Diretor do Dep. de Administração

OpressD C B ,I S 'CIUM-EN 5' E Sociedade Anonima_
. .,

,

MATRIZ: OII(IUMA - SAlTA (ATARINA'
ENDEREÇO, . TELE6RA�CO CRESCIUMENSE

� Set:J� de carga� e enco�en4a� entre São Paula Santa Catªrina ei POlro' A,�e'gre
I :

. ':j:i1iáis: - Sã6i Paulo, RuaJ{,ão 'Deoão,o,;·67(J _' Curitiba Av.� guaçú 117 - one .2 '11 - PÔr.to Alegrp Rua 7 de SetentJ)ró, 69' - fon�, 7818 - Floi"Íanóllolis R.U3 [ladre Roma.. 5'
n#J� tone ,2801 - Tubarão r m' Lauro Muller; 50 - fone 147!J. - Arm.-anguá PJJaça Heremo Luz, 632 - fone 23 - Laguna Rua GUl<\b�vo,3jd!un'd 514 -_-fon� l!il - Jü�nviHe �Ha Abd'

••

amtat.. f07 � fOne 7:65.
.'

,.,11
CAllll1'riiOE�,PRÓPRIOS PARA MUDANC� >

, !f.�;.· '.ià'
"

.

_'i/_I:____.._............

JOÃO SILVA
Diretor do Dep.: de, Fazenda,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Confurme lfoi weviam.ente anunciado, -nhoras de autoridades locais, com o objeti
realizou-s� no' Palácio dá Agronômica, �r vo de ;prompver '8, MARCllA DA FAMt�IA
iniciativa de Dna. Edith Gama Ramos, uma COM DEUS PELA J.,IBERDADE.
reunião da qual participaram Exmas. ; Sé- Na reiferida teunião deliberou-se;' por
nhoras dirigentes da' CAMDE e Exmas. Se- consenso. únânime, constituir \uma Comissão

____________________________�..�__�M_ _

Supervisora daquela promoção. cristã e de
mocrátíca.. sendo que por solicitação de Ex
mas. Senhoras, dirigentes' da CAMDE ficou
assentado que a data darealização da MAR..

CHA DA FAMíLIA COM DEUS PELA LI�

BERDADg,. seri� marcada oportunamem
em 'virtude de -estarem ausentes 'desta Cap
tal, diversas Exm��> Senhoras que integra
a Diretoria daquela'Eritídade.

Na Assembl,éia legislativa:

Lideranças (,onsagramr Gestão, Ivo Silveir
· Ileições hoje pera novo período legislativo
Significativas homenagens foram tn- segurara méritos, que

b dAI guem negava, e mereciam
ufa as, ontem, no p enário da Assembléia, exaltados, tal a grandeza

ao seu presidente, deputado Ivo Silveira, � que o sr. Ivo Silveira em-

'1 d di
-

d M L· prestava," .novamente, ao PO·
seus <;0 egas e ireçao e esa, srs. iva- der, Legislativo. ,Finalizando,
dário Nobrega, LC:;lUrO Locks, Lecian Slovins- agradeceu as atenções que

ki. F· MIl M recebera, como
1 seus Iídera-I, íoravante

, asso ini, vo ontenegro e. dos, da presidência e de to-
Waldemar Salles.

.

dos os. componentes da Me-

O primeiro orador, deputado Dib Che-
.

sa Diretora da Assembléia,
dizendo que o abraço da

rem, em nome da liderança governista, de- o.posição tambem era o

sejava, no último dia do atual período Iegis- abraço do povo. de Santa,

Iativo, transmiti; ao chefe do Poder Legisla- c.�S:��smo diapasão to

tivo a saudação eloqüente e caloros� de seus ram as
.
manifestações. dos

. ' srs..Evilasio Caon e Pauloliderados e do orador, Disse mais, que o re -

Wright, o, primeiro como

presentante da Palhoça se houvera, na dire- lider do. PTB em nome de

çâo da Casa, com elevação, serenidade e' ('...
seus companheiros e o se-

gundo como representante
quilíbrio, acima. dos partidos e ao mesmo pessepísta,

'

tempo; somando a média do pensamento das
agremiações que compõem o legislativo.

Continuando, disse haver, o ilustre hu::"
mem público, honrado o eargo .que ocupara,
com' desenvoltura e austeridade; conferindo
à Casa uma dignidade e uma, projeção ím
pares, especialmente nos. dias' difíceis. que o

país vem atravessando. Cumpriu seu devei"
elevou o nome do partido que representa,
ampliou a grandeza do poder político, digni
ficou seu torrão. natal e colheu, para sí 0:,

louros que assim fazia jús, "par droit de
.·conquête",. Aludiu, em especial, à atuação
de todos os componentes da'Mesa'Diretora.

Os estudantes da Faculdade de Direito
desta Universidade, que não podiam, P0t
circunstâncias conhecidas do povo brasilei
ro, manifestar-se dentro dos princípios de-.
mocráticos �' de acôrdo com a própria Cons
tituição do País, antes dos últimos' aconte
cimentos Que abalaram a Nação, lancam à
Juventude

-

e ao Povo Catari�ense ê�te ma

nifesto, cujo .teor é válido, em sua decisão,
para o presente e para o futuro (

Acaba de ser extinta no Brasil a mola
propulsora do comunismo internacional.

. Não foi fácil a vitória. Mais difícil será a sua
consolidação .. Interêsses pessoais de alguns,
interêsses políticos de outros, vaidades aqui "

e alhures 'não faltarão pata niacu'lar os de
sígnios glorioso.s das -Fôrças: Armadas do: :' Em reunião realizada sex-

Brasil. "ta-feira .últíma, no Depar-
( tamento de Estradas de Ro-

falar em Democracia. Não dagem, e que contou com a
basta falar em nacíonalis-' presença de altas autorída
mo. Não basta' falar em Cio des. da Administração, foi
vílízação.! É necessário sa- Instalada ,a Contadoria Sec
,ber o que" sígnítíca cÓ,

cada .cíonal do Departamento' de
uma dessas coisas. As Idéías Estradas de' Rodagem, 6r.
.e os ideais para nós' se' con- gão incumbido da escritura.
jugam nas clareíras abertas ção contábil daquelé De-

-

N t Df'· I d' f �
-

;:��r�...�:� :: _ :":::;timam presen- -.
O a. i lei8. _ Jl[ ,

e _eríltogs_
A FEDERAÇAO DOS TRA· Intervenção injusta em noshistória, foram POVOIi, cultos tes � Dr.· Celso Ramos Fi-

, BALHADORES NAS IN· sos organismos representa-mas, nem sempré c,iviliza· lho; Sec�etário dl1 Viação e
. DÚSTRIAS DO: ESTADO tivos. Nossos direitos estãodo�: Porque só· o ,Cri�tianis· Obras Públicas, Dr. Eugê· DE SANTA CATARINA e, a g.arantidos. Aquilo que pre.o:mo. c;iviliza' os povos. E so� nio 'Doin Vieira, Secretário ','

�enté' à luz de. seus, prir{cí: da 'Fazenda,
I
Dr. Tarciso FEDERAÇAO POS TRABA·. gávamos e cumpríamos, em

.\.' , LHADORES
.
NAS ,IN:PÚS� nossas reivindicações - ospios, .

nas tr:adições;. de pa,da Scha'efer, DiretQr do Depar· .

·t
.

d
.

t<lmen'to de Estradas de R'o.
TRIAS DA CONSTRUÇAO acôrdcs sepl greves e coa·

pO,VO, se conpel ua. a v.er. a·. ......

de'tra Democracia. "dagem, I Dr. lmiz He�rique E· DO
.

MOBILIÁRIO' DE çóes, volta, 'felizmente, a imo
SANTA CATARINÁ. por in· ,perar em nOSSa querida Pá·Ao sôpro de idéi'ls extra- �aptista, Contador Geral do termédio de' seus' membros tria.

vagantes, oriundas de' I_la· Est.'lqo. ,além', de. outras au-
" ' diretores, vem a púbÍico' ex·ções abalada' spela guerra, toridadel> ,e•.eq)lipes técniças

.' .Com,�.Vr,l'lenderam as Fôr.', ,t ,. • pressar seu maior regozijo 1l,ar em ideais. Não. basta fil- temos recebido da Europa da� 41.\al> ��çretaria�. :",." � A'rinlidas e os g'ovêrnQs,
., •

., .

J ' • • l ,pela vitória eonseguida pe· "

lar em cultur.a. Não ba.sta e de outr,os pontos ''''0 "","ti· .

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

I
. ""m'0C';"s't'a t·'

,: ,.,' .J....:....;....I' ':'_ . '.' :-: ,: ,,'.I; ••....;;:'i.·l.J.1::I, .

� \ � r' ;': .; ",:
. laSlIFQ!1Ç<ts·'t>\-ma��l�j·p'êlás ':"',';f: S

I
que es avamos

------"-,+-- " I "._�,lnova, ,<;(j�taq.o.rIa ,sec.. t' ,:,'
" "dl'ht I· "'ti li' td'� com a razlió, q,:ue não· po·

l·'eOI"a';"'O", B",ra('ltle':,',"r'a AnfJ,"·Co:m·
..

·:'u;:.ni "IS:t'L�lí' �.,;:., Ci���l" ,c,héfiad.a .. I!ero'
..
I?r,,: C'����i�an�bOC��t��r��:t� díamos·luç3:t:·��z'�hOs.� a

. Omldo Costa, e suboI:dma·. ..' , .. .. .

, : Não mais 's' em amea.'. .
.

.
. .." , .' 'nosso \Pais e expurgando' do', .. er os

Confiante na formação e â. tarde das 14. às 18,30 .ho- da tecmcament�· a, Contado· '.' "

..

' ',' "çados e amordar.ados r
moral', democtá,tica .

e cris. r�s.
"

.

.

melO. operaTla:!, o c!!.Qpr.o .. qJ.l�: .:' Uma"
.'

;.
� po

tã do P.ovo brasiIElÍro, que,
,

.

se alastro!l' P9r tàdi}�,ã, Na' ',. '.' . ��q.u�na governamen·
• . çiÍ.o -'- O Comunismo� , t�l '. e . dmglda pela Interna·

repele qualquer regime exó- .

.

. .
ClOnai Soviética que, por in-

tico contra nossos princí- Solid.ariedade ao· Délégàdo dó 'Acolhemos a presente vi· termédio de sindicatos me-

pios democráticos, convida.
'

'. J tória, não só como uma vi· nos avisados, procurava,

:e:dO�i������s !�t�!�!::: Tribunal Ma-riÍlmo"";-·' !ó��� ��v!�r;;sas de�:���� .

���COa :oss�ou��er����ida� :

côr e sexo, de tôdas as ci·
' " cós,' máis uma vitória' nos· com nossos principios reli.

dades do Brasil, a se ins· O Sr. Delegado do Tribu· respeitosamente hitm'tecar. sa, uma vitória do sindica·' giosos, 'e, usando
creverem no quadro social nal Marítimo em Florlanó· vossência irrestrita solida- lismo democrático. Pois des·

. do traballlador em· suas
d L

.

·1
.

t< ·POlI·S recebeu o telegrama rI·ed,nde· la'bori0sa' Fôr"as ., . ,

a eg�ão BrasI eIra An 1- ,.... '< de a criação do malsinado . pregaçães dem.agógicas, o
C

..

t t d n'013834 de 8 de abrI·l· de 1964 Armarias pe'la n'lanuterição b
'

omums a, mos ran o as· .' ,.,. CGT e .PUA, a rIamos ,nos· escravizava.
sim, seu protesto e repulsa co\TI o seguinte teôr: princípios democraticos 'em

sa luta, luta árdua e contí·· Agora, que êste' ASpeétro
O Titular da Pasta da /coritra os m'lus" elementos O Quadro Conferentes do nosso País. Saudações De-

nua pl1ra expurgar de nos· " está longe' é que a democra.tivo' de Encerramento pI>. t de Flor· ó 1· r m'ocratas. PAULO CESAREducação, Prof. Elpídio que pretendem· através de <:Ir o lan po IS po· so meio falsos sindiçalistas, cia e liberdade reina emà . Local: Clube 12 de Agõs- .

t d
.

GALLOTTI ..., '.

Barbosa, em seus despachos falsas argumentações e agi· mIm represen a o veIl! mUI .

os aproveitadores e carreio nossa Patria, queremos ape.
na tarde de ontem assinou taÇões em todos os setores _, ristas do Impost0' 'Sindical lar às gloriosas. Forças Ar-

da as seguintes portarias' de: da vida nacional, implantar

do·
e da �revidêncià, Social. . madas que perm,aneGam

Dor,'lci Verônica Garcia, o regime de terror, o regi· Congratulações ao Comandante Nossa luta prolongou·se e alerta e que já que foi dado
Ana Maria Pereira, Dalci Pe' me comunista, em nossa tornou·se máis'difícil quan' o exemplo de unidad€, de
reira, Freitas Camilo, Ivone Pátria. V Disfrl"to' 'N:3va'l do f�i dis�itu'ido do. Depar·. espírito democrático e com·

Silva, Eliane Rosita SeU, ;
U tamento Nacional

.

da Pre· preensão, continuem firme'
Jandira Gastaldon Damiani, Somente atr,'lvés da união P Comando 'do 5°' Distri·., sa

.

Pátria vg envio. vexcia vidência "Social' (DNPS) o,!lm seus postos I:)empre vol.
" - Dilma. . Medeiros' Ferreira, de todos os brasileiros es· to Naval recebeu 0- telegra- man,ifesto minha integral pelêgo'mór Dante' ·PéUacani'. ·tado para o· bem estar da

.rU·' r'so ·de Int'roduça-O a c�· raAm. ica Anita Accorde Manfredini, sencialmente democratas é ma n° 792 dl1 ,Cidade de .1o'a· solidariedade vg oferecendo e acreditamos que a liber.,_ família brasileira. Pois os
\, Marlene Rocha Brasil, Rosi· que poderemos impor os çaba com o seguinte'; teôr: colaboração eSSe Comando dade e a democracia volta· trabalhadores estão sempre.

Pre'hll.S·to'rl"ca .·do' B'RASll nha Milbratz, Zezina Vieira nossos direito's de um povo ",Pa'rticipando jubilo ,de- da mesma. form,<t estou ria aos sindicatos e órgãos'· unfdes :a seus irmãps das
Reis,"Maria de �ourdes Cha- livre e' levar o noss� grito mocratas brasileiros pelã' vi: prestando autoridade lo· de classe, m,as,' para ,S1.\rpre· forças armadas para defen-

O Prof .. OIdemar BIasi do Museu Para-, ves. Maria. de Lourdes AI· de veemente protesto por toria conquist�da pelas glo· cais pt Ats sds WaldoI)1iro sa geral de
.

todos, fomos der a nossa liberdade. '.
meida Burg, Maria Terezi· todos os recantos do Bra· dosas Forças Armadas nos· Silva Prefeito Municipal". miseravelÍnen,te traidos pelO '". 'Aqúi fica o nosso apoio, o

naense, experimentado arqueólogo, especia- nha Varela Clemes, Terezi- sil, no sentido
. de manter·

,"

-----�� ---- Govêrno Fed�al, em 6
.

de apoio mais irrestrito e pa·'

11·sta em cerâmica, indígena, 'realizará na Fa,;;;- nha Locks Alves, Tererinhl1 mos
.

ina:rre�ável o nosso

N' D"
I

d IAPTEC CAMDll
janeiro,' nas, eleições da

.. triótico, às bravas Forças.'

culdade de Filosofia, Ciências e Letras da ��hl=��r, 61��i:� �:��: ���f����o. ct;re���en�:r��:r:' !OVOS' Ing'entes. O,' ." 'e J. . , �i�:�I-d�:nf;�:r::l��dO�:�'",'��::E��sa�s ag�����9�q�:�
·Unl·versl·da,de de Santa C,atarina, 'no p_eriodo. Pereira, Lilia Yared, Suely dos princípios democráticos, ,Tomaram posse na· data tes ,e Cargas '(IAPETC); em nas Indústrias qu�do 8:Pre· les que, c9lnungando com

, Cravo de Pietro, Nilda Mar· da Constituição Brasileira. de ontem: .os senhores: .' Santa Catarina; e sent'lmos a, chapa demoqrá- 0,8 principios -democráticos,
de 13· a 21 do correrite mês, um Curso de tins Pietro, Marlene 'FÜome·. Solicitamos a todos cida· Dr. Rodolpho

.

FeI:nandes. 'Dr. Vitor Mendes - no tica encabeçada _!leIo incoq··, ll:bertaram nossa CJuer�da
-d 'C

A •

P h' t'· d B na Chaves Rosa,. Oraci Ri· dãos democratas,. residen· J;'into dl1 Luz. - no cargo 'de cargo de Diretor do Serviço teste líder Joao Wagner, Pátr.ia. da comu."'i"'ação aIntro ução a' eramlca· re IS onca . o ra- ... '"

beiro Serp.q., Maria do Car· tes no interior'do Estado de Delegado do Instituto de' de Assistência Médica Do: conseguimoS, contra toda' a que estávamos destinos.
sil.

.
,

mo Farias, Maria Salomé São Paulo e demais cidades Aposentadoria e Pensão dos miciliat Urgente (SAMDú) máquina governamental, e VIVA A DEMOCRACIA E

O curso será teórico-prático e realizal- M. Berto, NeIva Terezinha> do território nacional,. que, Empregados em Transpor· ,em Santa Catarin�,� voto de'20 federações déino· '.VIVA O BRASIL.
, . ..1 f Silvestre, Altiva Maria Sil· desejarem representar a cráticas - 20 votos que,

-

Florianópolis, 7 de abril
se-á no predlO da Faculdade de FI oso la, va 4e Melo e Maria Salomé L.B.A.C., em suas cidades 'e \ muito nos orgulhou. Os ata· de' 1.964.
no Coniunto Universitário da Trindade, dr...

· 'M. llerto concedendo\ licen·. em.olltros Estados M. Fede· Diretores d.e Organizac.'ão
.

ques, as insinuações, a hu� Paschoal Pereira da C�).stá
',.' '·'·'d 1 ' 11 h ça para tratamento de SI1Ú· ração, que nos- com\miquem milhaç�o que sofremos, ml1is Secretário da Federação dos
anamente, no horarlO as O as oras.

'de; Ilza Martins Pessôa, por carta ou nos' procurem .

da..nrodura-o
.

ânimo nos' deu para a luta ,Trabalhadores nas Indús·
As inscricões estão abertas na Secreta- \ Nilcéa M�rtins Silvério, pessoalmente. As adesões í '; e, Q,o}e vel1lOS que o preço trias de, Santa Catarina

.

d 1 F
-

ld d .

.

t d e N�sltr Zapeline Schiefler, poderão ser feitas, diària· Seja qual for o seu inte- de Economia Rural e I Assis·. qu� a democracia nos co· Rogério da Silva
,rIa aque a a�u a e, aos ln eressa os,. quo MiriaJIl Francall1cci, Bernar. mente, à Rua ,Francisco rêsse em ,fazer Cooperati: tênciá ao· Cooperativismo, brou não foi caro. Hoje es- Secretário da Fede��o:;" U�verão ser portadores de diploma :de ;J).íVG j�a Maria Medei;os desig' Cruz, 110., - Vila ]I/[ariana - vismo, .procure à Dirytoria Esta Diretoria está às tamos Ilvres" gozamps a li: dos Trabalqadores nas',,;Jl:J:l-f;" '. .,.' d
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'i' .:anito para ter exercício em Sií,o Paulo - Capital, de Or:ganiza'�ão da Produ· su<ts ordens das oito às 18 berdade e 8;' poqemos trans· dústrias da;,'·Construçãú 1'e
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CATARINENSE

O deputa.do Fernando Vie

gas, lidet da oposição, fri·
sou a ,<ttuação firme e su·

perior do sr. Ivo' Silveira à

frente dos destinos da As·

sembléia, bem como de to·
dos' os seus companheiros
de, direção da Mesa. Afir·

mon q_ae-, em
. é�a& ...

.

"11Iru&s, e mesma. em> l'9gimes
de fa1;&, é imporllmte .qtM!' O'

povo se manifeste através
do poder político, através
d'lS assembléias, e daí a imo

portância de elas se con!'er·
varem abertas e em fun
cionamento.

Observou, que' a ma�eira
com que o representante'
da palJ:loça se houve como

presidente da Casa, lhe as·
- -- ._._-._------

Va. \'C&nferênci� Rotár�a
. ',I' .

20 horas -. Apresentação
das Escolas .de Samba do

A Comissão Organizadora
da V' Conferência do Dis· '.

trito 465, do ROTARY IN·

TERNACIONAL, ap.roV'ou O

'programa social que deverá

ser cumprido nos di�s 16 a

19 do -corrente e que ficou

assim elaborado:
DIA 16 - quinta·feira
17 horas - Cocktail de

apresentação.
Local: Clube 6 de' Janei-

ro - Estreito
20 horas - Instalação so°

Iene da 5" Conferência.

Local: Teatro Alvaro de

Carvalho - Florianópolis.
DIA 17 - Sexta·feira
08,30 horas - Passeio

Lagõa da Conceição
Local da Partida: Casa da

Amizade
12 horas Almõço ,na

Lagôa. .

14 horas - Regresso
Tarde livre.

Estreito.
DIA 18 - Sábado
Manhã livre
14 horás - Apresentação

'�o Tema da Casa da Amiza·
de do Estreito:
"Missão da

Rotary".
Local: Clube

Mulher em·'
"

6 dé Janei·
ro: 4" sessão plenária.
16 horas La.i:che em

desfHe
. Locàl: Galera Clube - Es··

treito
20,30 boras ;_ J,'lntar Fes·

to - Florianópolis.
.. DIA lb - Domingo·
10 horas - Plantio

"Arvore da Amizadé"
. Local: Jardim "Nossa Se·

nhora de Fátima".

nin·

PRESo IVO SILVEIRA:
I _
...

'DEVER ÇUMPRIDO

O sr; Ivo 'Silveira, . vísí
velmente emocionado, agra
deceu as manifestações' dos
oradores, a colaboração de
seus companheiros de Me

sa, do fUllCionalismo, afiro

mando que' as manifesta

ções que alí ouvira calaram

fundo em sua sensibilída
de. Discorrendo sôbre o ele·
vado significado do Poder

Legislativo, sempre aberto
às manifestações populares,
disse haver sido com orgu-
lho e ao mesmo tempo com

humildade que assumira a
pll8sidêmeia da Casa, onde
........ por todos os meios.
e-� cliJl'S'espendetr a

confiança. que lhe f6ra de

positada.
, .Ao fim do período - men

cionou ..,.... tivera a' satisfação
de ver' que' a missão delica·
da e dificil, ao mesmo tem-

.
po q�e honrosa, pudera ser

.

cumprida. E isto, acentuou,
coqi . ..t' colaboração das lide·

ranç�s, de t9405 os parla·.
mentares, Integrantes dos

dentais cargos da, Mesa Di

retora, 'côrpo funcional e da

imprep.sa, através, da .crôni·
. ca 'parll1me!l:t� ,acredítada
naCasl1 ,I:.,:f!"

.
•

I 'í';Jf:

EJ�EIçõtS 'PÀJIA NOVA
.

MtsA
,

,
Hoje à tarde.' co�fortne

praxe regimental e .consti·

tucional, serão realizadas

eleiçõ�s para a composição
da nova Mesa Diret01!a d,a
Assembléia. e ai qual dirigi�
rá os trabalhos da Casa do

Povo para novo per�odo le·

,

\ ,

Noticias da SEC

gislativo, a ínícíar-se a ( 15
. .

'dp mês em curso.
Reine. 'grande expectativa

em tôrno dos nomes "que
importância de que se. re

veste
.

O. ato, no momento
delicado por que o país atr
vessa,

comporão a nova, Mesa, j:_í
pela eleição em si, já pela.

Manifesto à Juventude da 'Universidad
de Santa ,Catarina e ao povo·,Catârinense

'do nações. erradas 8 até cri
fnínosas sõbre nós e a nos

sa própria civilização. É o

tôdas as ".tiranü�s, negado
ras do homem e da -Cívíll

zação. TEMOS' DE TER A

CONVIÇÇAÓ INAJ3AL.\VEL
DO DIREITO E DA JUSTI·

ÇA. .
.

120

. nosso Destino. Não faltemo
à nossa Missão. Seria' um
crime de lesa-Pátria;
" Floria.nópolis, 6 de abril
de 1964.

caso, por exemplo, do n�·.
cionalismo, bandeira hoje
desfraldada até mesmo por

aqueles.que negam a Nação
e a própria Pátria.

Nós, estudantes de Direi-

Não
.

faltemos, pÓ�S'. 1:1.0.
Seguem·se

raso

.»
.

.

Ô�ESTAD
... r-Ó: e lUIS llliGO DIUIO DE SANTA rATABIN/.

,.

,Florianópolis, (Sexta-Feira), 10 de Abril de 1964
.

.,

. te, temos, acima de todos,
o dever de empunhar o le
ma da Lei, da Ordem e da
Liberdade humana, contra

Inslalada a ·Contadoria
Seccional

.

do' DER'
\

ria Geral do Estado e coor- ra aprimorar e tornar mais
denará suas atividades den- eficientes seus. diversos se·
tro da sistemática contábil· tores, permitirá registrar e'
adotada para todas as re- refletir com maior fidelída
·partições.e autarquias do de e eficiência da admínís
Estildo. ' tração daquele importante
Esta medida, que vem cut- Departamento da Secreta,

minar esforços enviado pela ria ,de 'Viação e Obras públi-.·
Administração Estadui11 pa- caso

�� .

!

,

Ao longo da História po
demos contemplar na ruinà
das. civilizações .o eníraque

. cimento dos grupos sociais,
a divisão das famílias, a

Iíderança do individualismo,
.

o 'ódio, a inveja, a ambição,
a' desconfiança, o egoismo,
a indiferença - e em con

sequência disso tudo o de
sabar dos. ímpéríos, o extin.1
guír-se das culturas e o de

saparecimento das cívílíza

ções. Essa tem sido a ori·

. gem remota dos grandes ca·

taclismas. Foi o destino da
Grécia e. çie Roma. É a li·.'
ção triste da SUI1 História.
No estudo das 'reftlidades

nacionais e universais do
'

nosso teMpo, .não basta fa·
lar em idéias. Não. basta fa·
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