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gislativa, o

Abreu, Chefe
dr. .Nelson
da Casa Cio

vil,
.

leu o intróito da Men

sagem do Governador Celso
Ramos, que damos' abaixo:
"Senhor Presidente,
Senhores Deputadosr."

Compareço a êste Plená-
rio para, em obediência a'
preceíjo constitucional" fa
zer . entrega da Mensagem
do 'Poder, Executivo ao Po
der Legislativo, êste honra
damente representado por
Vossas Excelências. Faço-o,

'-�--------------�--------�------------------

Da. EDITE· GAMA
RAMOS' gem 'como as anteriores,

. não será uma digressão
acêrca dos reclamos e as

pirações da comunidade ca

tarinense, mas sim a expo

sição fria, positiva; realís

ta, do quer O Govêrno, den

tro de suas atríbuíçóes e

em cumprimento de um'

Plano legalmente .estabeíe

cido, tem' feito e continua a

fazer pelo desenvolvimento

integrai de Santa Catarfna.:

Sem somente corno índi

ce objetivo dessas ativid.",-

4�'l.G!namEHJj-a,�,.�1.�rA.,.
porém, o documêritn � I)ue
ora trago à apreciação de

Vossas 'Excelências. Há de

valer também como dé·
monstraoão de que dentro

da estrita observância dos.

pressupostos constitucionais'
é exeqüível o planejamento
raciomJJ para a solução dos

�problemas da comunidade
e do Estado.
Disso' Emerge a conforta·

ctnTa lição de que Ó' regime
d�mocrático, permite e até

facilita a ação do Poder Pt1-
•

Deflui, hóje, o natalício de da. Edite Gama- Ramos, Pri.
meira Dama do Estado. É ,um registro que fazemos' com sa

tisfação," tal a pe:J:sunalidade marcante da, respeitáve!.nata.
liciante, que desfruta no seio da sociedade catarinense rdo
máis justo e merecido prestígio.

Onde quer. que haja uma prole carente de recursos; um.
infeliz a estender as mãos; onde quer que surjam crianças
sem agasalllOs e doentes, lá está a figura boníssllua de dona

Edite � como é conhecida por todos ·os catarhiellses, sem

distinção - a 'procurax, com carinho, zêlo e deSl'reildimen·
to, a fazer' o bem.

'.

Mãe e espõsa cujas vil'tude� todos conheéemos, cola·
boradf)ra infatigável de seu esposo, Governador Celllo Ra

mos, a individualidade de da. Edite Gama Ramos se proje·
ta na direção estadual da Legião Brasileira de A15sistência

e na Sociedade Catarinense de Reabilitação, e outras tantas

instituições _pias e entidades dedicadas à caridade e em be�
nefício dos deserdados da sorte.

Sua alma, sua palma, eis o ditado que caracterb;a tão

bem o espírito da Primeira Dama do Estado. Sua bondade
,

é legenda flue os desprovidos de quaisquer bens, os sofre

dores os desafortunallos conhecem.

T�dOS eles, como tl..das as esferas da sociedade de' San

ta Catarina-;--se rejubila,u com es,,-a data, e nós nos" a�socia·
mos, igualmente, a êsse júbilo, pedindo ao Criador fôrças
para que da. Edite continui ein sua faina bendita pelos
anos aJora.

São os augurios dos de O Estado,

GOY. �clso
Ramos ao. fres.·
�a Re�ública·
No momento em

Vossa Excelência vg por

consagradora maioria Con

gresso Nacional vg que' re
flete sober.'i�a vontade povo
brasileiro vg eleito para o

alto' cargo de Presidente da

República vg cumpre·me vg

em nome de Santa Catari

na vg expressar os mais ca:
lorosos votos de uma ges· .

tão feliz et fecunda a prol
da p'iZ vg do progresso et

çla tranquilidáde da família

'brasileira pt Atenciosas Sau

dações Celso Ramos Gover

nador Santa Catarina

Tiroteios continu- Aviões
.

am em Chipre �r�A����!�l� (OE)
Os aviões particulares

.

de

NICOSIA 16 (OE.) Cipriotas turcos e prefixo PP.Bl'W, 'PP·ADP e

gregos abriram fôgo _hoje e,II). Nicosia pelo PP·BRO, todos do tipo
CESSNA, que decolaram há,

terceiro dia conseçutiv:o, enquanto as tropas dias de Br'isília com desti·

das Nações Unidas refo.rça·ram suas posi- no ignorado, deverão ser in-
- . terditados, onde quer que es-

ções. Depois de uma noite relativamente tejam, de acônlo com de-

calma, p_erturhada somente por tiros iso}a- terr:ninação do DAC, expf.l-
"�o didà para todo' o território
I dos e a explosão de uma bomba de fabrica-

nacional. Seus ocupantes

cão caseiTa começou úm tiroteio' as O hora� <�:. deverão ser. detidos. pois se

-: t . , -

., b'
.' d' . .r'(' suspeita .que estejam· com·

çl<f>J:nanhã no,s;SUbll: lOS s�tentnonal� :a Cl:-,
prometidos c9m 9 Govêrno

" dadê;_, 1?!2X4W�oi in �;�tl'i}di;ti:\njeósiq-Kirênia.�, anter�o:,.· ..,....:_ .. :��,-c.=.m
�� �",\*�''",J:.\..Y·«;""-;�",,,,;�!l\,�íf�,1L,�,r';"t,;L""'�:�:'•. ;

. �'�,:���.' ,. ,'��iJii;:
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; '-3,18.

dia .I7 de abril de 1964
Frente fria: Em curso: Pressão atmostém

1
•

10�2.0 milibares; Temperatura média: 23.9'
.dos: Umidade relativa média: 83.7%; Plt
25 'rnms: Negativo - 12,5 mms: Negat.ivo
esparsas ocasionais e passageiras - .Nevo:
lar - Tempo Médio: �stável.

[

Aspecto da lÜésa ([ue lnesidiu os trabalhos da sessão solene de instaiacão d�s tra-
/

bulhos legislativos, vendo-se, da esqtierda para a dir.eita: dep. Lauro Lócks. minis.
tro Olav'; ��l�' reit<9l" Ferreira ,ima,. arcebispo � 'aqui,m ,or.ni gue_. deOliveira,

- Para ,.,0 Gabinete MiJitaT foi nomea '

dr. Nelsull -Ahi.'cll, üep. Jvo Sílveira, eles. ILt)�ul!hon. almte. MuriUo,Val;ico ·dQ·
Gcner.'a.I.,.'iE.,i.nesto Geisel e, pai.·.,·.á'a· Casa' C:Valle Silva, de ... Ali\ílj Remardes, vel'e�fao): � Wa!í.lefn�i Vieira .

e ',qe.p.. qvadá.riCJ�. ��, ' '. -

.

':�:;"Zç:-iF���.c ���� ,::,�' ',,; \. t",irl("'}' . ;:;�:'�il:, ;:;;� '-:::'�--1"."'" t· Deputa,do·Lv.Íi:,.vlana ..,��
'�.;
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'
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'j Mensagem �o Governador telso Ramos à :lssem�léia tegisiatiY3
Na instalação solel1e dos com' .acentuada convicçao so do seu terceiro ano de

"

trabalhos da Assembleía' Le- de' que o Estado de :,?anta gestão. Inspirados /no mais

Catarina, integrado ao es- estável desejo de achar a

pirita que conformou a' soo solução adequada aos pro
ciedade brasileira através blernas catarínenses, os atos
de mais de quatro séculos governamentais de. 1963, as

de evolução política, não se
, seguraram o prosseguímen

afastará nunca dos, postula- to indesviável da execução
dos que , tão profundamen- Ido Plano de Metas que tive

te o vinculam ao -sentído a honra de 'ver aprovado,
cristão da'l, vida nacional. . nos primeiros dias de mi

Pretendo expor a Vossas nha admínístração, por. es
. Excelências, em linhas

. ge- ta calenda Assembléia.'

.raís e tanto quanto' possível Vossas Excelências terão'

em algarísmc s que não per- neste documento, não ape
mitam dúvidas - as atíví- nas os resultados satisfató

dades do Govêrno no decur- rios de uma experiência iné

dita na sistemática de go

vêrno, mas o testemunho
'concluso do auspicioso êxí
to do planejamento admí ,.

nistrativo que decidi ínau
gurar como 'norma gover
namental do Estado. -Conse-: blico
quentemente, está Mensa-

,

I

o dr. Nelson Ai;re\•. Chefe lia Casa éivil e representante do, Governador Celso

R"i1l110S, quando lia a Mensagem governamental
"

.

.

-

em favor dos ínterês-
"

cívíc: da nossa laboriosa

.gente, estou certo de que

exemplos como os' que aqui
construímos, proporciona
rão estímulo para enfren

tarmos o futuro com o otí

mísmo criador de riquezas
e consolidador

.

da unidade

nacional.

Agradeço a Vossas Exce

lências .Senhor Presidente' e
Senhores Deputados, a

.

co

operação com que me têm

dastínguído e que resulta na

concretização das metas de

desenvolvimento social, eco

nômico e polífíoo de Santa

Catarina.

ses coletivos e da prosperi
dade geral.
Apraz-me aqui proclamar

êsse fato, 'que depõe clara
mente sôbre a benemerên
cia dos trabalhos do Poder

Legislativo, Santa Catarina
vemmostrando ao pais per
feij;a e real harmonia de Po-

.

deres mercê da qual tem si-
.

do possível realizar ''obra
de .planejamento em que.
vêm. buscar tainbém in-spi.
ração 'e sugestões, outras
unidades d� Feder9:ção.
Não se me I:1t.ibu'im à

'lTáMllàê -tfts='árÚSoes "ao seri:"
tiCio ploneiro das atívída
des governamentais càtarí

nenses: Anjes a registro nes
te documento oficial, para
que vivam nos anais desta

Casa.. atestando a fidelidade
com que Vossas . Excelên.
cia�, tem dignifiçado. o sis·,
tema de representação po·
lítica.

Re,acão:. Fulmínente
. . ,,11' -.

I O" "Diário de Notícias" do . "Quando, eIT, BP1b Horí-

_lUa, de quarta-feira -úlbima,
"

zonte, um grupo de �eriho·
-na eoíurra "Ibruhim Sued ras, deu íníeío a um movi-

i:nftnn�� ��et�",' 9,��;n-; l�ntQ, �C'al)�.!tii9'� .srJl

te'. ,

Arlete Andrade, para colhêr

assinaturas num documen

to pró-cassação do manda
to ue J">., V quaí :,e11"-1 Bí l

tregue ao general CE (che-
. gou a conter 300 assínatu-

1'<1s), imediatamente foi f�r. ,

que

•

�!
mado um movimento con·

trário, tendo à frente as

sras. general Olimpio .Mou
rão e sua filha, Geralda Tei

xeir.'1
.

da Costa, Lorencina

Confio em que da indis
solubilidade dêsse" bom en·

tendin1ehto entre ós Pode·

res do Estado, .- e declino

aqui;' par'i' a homenagem
que devo também à sua 'in·

tegridade, o Poder Judiciá

ri0 - haveremos de conti·
nuar colhendo os mais

.

ex:

pressivos resultados. E por·

que acredito na capacidade

Pereira, ; si�sf, Bnscl1. Ma·
riel Cassalade, Marianíl La-_
nari, �::-�lena ,

de· càstro e

Zilda' ,Couto. À noite o mo·

vimento pr,?·JK já C;ollta,va
com ,cêrca de doze mil as-"

sin'lturas ..

O presidente da Assembléir'

Legislativa, tendo ao lado o

des. Ivo Guilhon, pre:>idente

do TJ e almte. Murilo Vaso

co do Valle Silva,

proferia sua oração.

C�m a presença dasmais
'

altas
.'.ctàdes civis..militares, eclesiásticas, .

s

. filiadas' a CAMDE. representações
as

- classes profissionais, 'realiza-se h,
Florianópolis a' '-'MARCHA _DA F
COM DEUS PELA" LIBERDADE"_

A Associação Comercial de F

polís.. os SIndicatos, .as 'entidades
'a: indústria, estão convidando 'os seu'

fcia.dôs/ . funoionárjos,' colaboradores
participarem 'da� belíssima -demonstr
vica que terá inicio às 17 �oras de hoj
r
do .da�&�,?.a.><F.io·XII,' ..antig�al"gO
gundes, e rumando.para á frente d

,dral .Metropolítana, onde se acha ar

. palanque" ocasião em 'que falarão vári
'dores, ,>.' .,'
... '

'

A .:Carn.panh,a ,d� 'Mulher pela De
cií1"J=-:�fá cO::l-\rl,dí1odo ao povo �ara a

. ia Fa'mí1i� cqm Deus pela Lib�rdade
�optará:' com a presença' do/General
Mourão fi1.p.o,í� a�éll). �e ;déstáca,�as per
da,des 'do nG$So' inÚh.Hi>: sÓcia!,. cultural
'::0 �'�.,; rriilitar; Que unido a-os 'milhares

. ' .,..
,

'.
�

";iah�'polita'>nos comemo,ra;râ','.� ·vitória I

'mocracia e da-'libef::l'ade' ,\sõbr€:l"'o cbmu
,_

.,_,

,,0

•.

.•• '; o-o _.� '.;_'''' • ".'

., '

MINI·STE,RIO
,BRAS!�lA" '16 (VA) .,-. O Presl

,

.

Castelo Branco assinou atos nomean

, segtüntes.·ministros:
.

'

Justiça -' Milton C.am,pos ..

Educação _. Flávio Suplicy de
Saúde - Raimundo de Br'ito.
Trabàiho - Armando Susse,kind.

I .o,."

Indústria. e Comercio -. Daniel Fa
Agricultura _.'_'. qsc.ar Thom9son Fil

Viação _'_ Juarez Távora.
Guerra - General Costa e Silva.

Os demais permauecer�o em seu

goi a.té nova deliberação. São ê�es:
,

. Marinha Almirante Rademakel
. n�vald ...

.. '.'

Aerónáutica
j

Melo.
Fazenda

-,

Ótávio 'Gouveia de Bp]
Relações Ext.eriores ._ Vasco Lcitã

Cunha.
Minas e ,Energia - U lV.[i�istro da G

continua acumulando O. pôsto.
.. FaIQu-se, ontem, nos nOmes dos Srs
raci Magalhã�s '. e Marcondes Ferraz
substitúí'::lo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rua Conselheira" aíra, lQQ
Telefona 3022 :_ êanca.·Postlil.. ,139
Enuereço Té1e'gráficó .J1}S'Í'�DO

DIRE::rOR. '

. Rubens 'de Al'rnda Ramos
GÉRENTÉ"

.

Domingos For:l1a.ndes. de Aquino
'CHEFE DE REDAÇÃO .

Arltôilio Fernando do Amaral e Silva'
Redator SM,retlÍdo

J.oão' Francisco' Vaz' Sepitiba
.

lU<.:DATORÉS
�

Osvztdo Meío
.Pedro Paulo Mache.(io

-

PUBLICIDAl)E;"
osmar Amamo S(!hlindwein

.

sJ!X;.H.E'i'AR.LU o...JMEilCIAL
Drvíno Mariot

DEP'l'O. D� ASSiN"TUItAS
. .

Major Virgllip Dias
. • 1

,

. COLA:d()nADO�,ES '.

Prof, Barreiros Funo _.,.. Prof.'Osvaído �. Cabr�
- Prof."Paulo Lago -

•.Prof: Fp.roandó Bastos
Prof. Alcides Abreu - Prof. .Otlion Ga'Qls,·,

d'Eça - riJ. :,MUton Leite d� �osta.. - Dr. Ru·
bens Costa '- ::..;el. -Çid Gonza� - Major :nde
fonso Juvenal - Walter !JaJ1lKe'� Dr. Flávio Alber�
to de Arrt(.,rim - Arilfl<ldo 'iS:' Thiago - DÓl"alécio
Soares _:_ 1i'rOf. Osmar: Pisà.ni.

" Ci'õliistas s.clais
Zury

, : Mach�do :'_;_'.Lázal'o Bartolomeu'

Àctes:' .P1asLl�' ,

1.,' Jàir F'rancIsco' Hamms .
.:

,

Getll'gt'l Alberto Peixo- é
to - Thor, l\.iarl'ouct-!!> '; .•. s.

.

\ CrônlC-.ts-.-
Silveira ele Souza _ EC;són Nelsun 'ae UOáLQ,O",
_ .�õ:tUl Caldas Filhe - Márcílio, .M.édefrOs· j,'l'ilhO'l'-. J. J. CalCielrá ,Ji3as.tos _:_ LÚIZ H.enr.1q1.'e ti:'1 Sil-

.

,

V<:lra, '
,..' ,

. .

PaDvl'al� MuSical
"

.i

'

,;("ar C'âÍ'\alhó. ". , '. "\.".,

, ,fj,."''''; ,�l..etras
,

.

SaIim; Miguel '-- �ilvei�'a de SmJz�.
'

SOW:ã, .,,'

Pr,evldência. SociaII
A. Carios Brittl

Econ:.imia
OSW<lJdo Moritz _ Equi"':_) fac;.Ciências Eco"ô,.
mícas r- !lmar Ca'·vaU.o _' .ra6çb A'U�
Mo1Jjen �'l'ác� ,

.

.Noticias
.

da Policia Militar
\ Major Eómundo, (ie Bastos junioí'

.

. Informação AgneoJa
0, Jarmmda. r

.

'" REI)IlESENT�NTE&
Representações A. S. Lara L:da; H,io (Gn)
SeI.adur Dantas 40 ;_ '5" andat;,

,

�<10 �';lUlo - Rua Vitória 657 _ 'ccnj. 32

��Jo Hori:lOnte -- SIP ._ .(=cua d,os Car�6�,?a3 _' 2° andar. .
, :

agentes e correspondentes -em todos .os mupic1- ,

t P1Q" de Sant.a Cat�rina �, J,\núnclOs ,mediante
.

I
contrato de. acõrdo com a ü!bela em ,vÍl!'or. .'

, 'ASS�NATURA ANUAL CR$' 4,UOO,,00 �' ,i lê..'JÚ.\.
AVUI SA cr$ 20,00 ,'.
(� cll�Ç.:.o não se r('sIionq,J.iiiza pelOi> (;UnCl'!l��"

�lllitJ(lns np .... '" " "." rss.inados)
--�-----

PlAMEG:�Con(Juida' Ponte
Kruel ·home-

Com sua ,ccint>trução 101- comprimento, em sólida
, dada em lIjl63, Já se encon· ccnstrução de concreto '3.1"

,
tram totálmente co.nelwdas fiL.do, o que vem abrir )10' I

as, obras,1J.a ponte sôbre o' vos' perspectivas aõs'" trans
Rio do i Peixe, mi cidade de : portes na importan�e região
'ibícaré, sã2i �20' metros de do Vale do Rio

'

do Peix�,
". SZ"

Empresa Edifôra ifO ESTADO"

, .

nageado
, SÃO' PAULO" �:j' (OE) ,

.:_, ,

O Comandante �o II" Éxér'
.

,

Chineses conti- ,,�
nuam presos.
PEQUIN, 16-WE)

gundo anuncia
.. ,a agêri'p!a' .'

:Nova China, um grupo q,e,..:.·
�9 pessoas, pertef!.centes ''1S .

famílias dos'9 corrU:.in'istas' "

CiJ.'.!18S.eS detid(;; 1"0' dia 3

'no Brasil, ped:u 'r1bVarnente/,
ao Govêrno brasil'::iro, .auto-
rização para -viajar. a:ó :Bra:., 'to., ,

sii, ll-fim de visItar 05,' 'pfê-': ". ; ',��' .\ I, "� ,

sos: O grupo, recl9.ma tam/" ,�.�' ','

:'<fó r/bém, a libertação' irDêdiãtá: I
,.

·.t;L".; I �'. '

eles 9.
.

.' ",(iR ,\\,

Se-

I.

------�-·ó . _

"�-' �,

j1/l0T'E./A spus.

OLHOS
,

i use óculos: .

'benl ooqptodo,s ..

�..

otendemo� CQm,' e�.tidão>'
sua r..eceltà. d� ÕC�05 ",

�
..•.

;. 1,.. '\.:'

ÓTIQ6. �SPÉClAlIZADA
MOÕER,O LAB(}RATÓRIO

:�. Do ve�o .'Júrnal do Oom- dade, 'noticiar que um. gato,
. méreiQ, hoje' tão remoçado com os seus míados, fez u-

11 e meía 'do dia'9; de .: e'ajUstado �s .condíções amo ma Câmara de Deputados,.
abril de 1964:' .t\caba"·o cor-' bi$ntés, guardamos dois re- por não poder conter o .riso �I-

..

1'1:
I reio de trazer-lnll·� corres- -cortes: HiJ;;tór�p,. do Posí- dos representantes da Na· CO/7ieC/lnCn,OS

'pondênci�;' 'MenSag�m' do" tívísmo nó Brasil, de Regf- ção,' suspendeur seus' traba- "'�,

Prefeito l.V1;unicipf'1 ,de_,'são .naído , N�s._,;;l,Precia.ndo o- Ihos e adiar a discussão de

Francisco .do, Sul,.nossf\ ter- bra, com êsse mesmo título,' um projeto melhorando a ' �
I

-

U{.
., �

ra natal, acompanhada de, recentemente publicada pe-' sorte dos professores penua-
.. ,..'.�__

.'

'

'. :l'.
,

'

�l-....-....��r--
projeto 'de leí

..munícípal.: lo' nosso caro=amígo, acadê- nos, ,p,ara o dia seguinte, é ..

"__de iniciativa do mesmo Pre- - mic6 Ivan 'Lins e "Gato O- antes de salientar o 'fato pa-
feíto; que é atualmenk o briga Câmara a suspender ra lhe tirar'?-, moral que ___,,;, .:... ;... ..... .-ir;l -

snr. Celso Amorim S�J.aiar sessão": O teor dêste recor- comporta: até os gatos' já 1 _ Realizou-se ontem no Teatro Alvaro de
Pessoa, criando o Conselho te é o seguinte: "LIMA, 8 se metem na vida dos pro-
Stiperio.r. de Ação Adnrlnfs- (FP) ,.:.... Um gato obrigou,. fessores� como se' não bas- a V Convenção Distrital do Rotary Clube.
'trati;VR (CSAA) como órgão ontem à noite, a suspender tasse o prejuízo que lhes

.

apl:\-r,tidáribl. 'de " �sses�ora: a sessão que celebrava a cáusa a pretenciosa atitude
mento e 'plaIiifié84o do .de- Câmara dos Deputados, que de certos a1�mos ...
$Snvolvi�otó � munícípal" .

discutia 'um' projeto de l�i
. Na mensagem o· .Snr. Sala, para melhorar a sorte 'dos A !'História do Posítívís-

zar ooS<t'az :est;t � ·perglJ.l1t�� prGJfe;SoTes. Tão logo o pre-.· �ono Brasil"; de Ivan Lins,
"Que .nos' ciiZeni,�iráricisquen sídente .da Cântara abriu fl. deve ser, dadas as condições
ses, de o,rg�tzâ'rn1os," um. sessão; o animal começou a em que ela é feita, segundo,
"MA'rIRAO mõ 's.,. FRAN- dar. míados,. provocando a

.

o depoim�nto do snr. Regi
cjSCO"? .,-: a qu�l .. respon-. híladldade, Porem como. os naldo .NUnes. que teve o pri
demos, 'desde jà, e antecípa". ruídos prosseguiam, suspen- vílégío ,.

de recebê-la das

do-nos à ',respô#ã;',,' que, )hé· 'ciéU�Se a sessão para expul. mãos do proprío autor, com

teremos '·.oPorlMidade 'de sal' o :.intniso. Este foi loca- .jienrosa e amável dedícató
dar em carla,' q� tem todo Ú.zado sob o ;estrado reser-'

.

ri.a i.Ima elevada contribui·

o nosso apQio,� Oferec,endo- vado à imprensa, o quaien- :'�ã� ao- e�ttido da Filosofia
. 'nos.. me!!r.n'Ó, ,.; Para. q\l6 <} ttetanto" nã<l ,pôde ser, eva· Possitivlsta. que tem tido o

nos�o ,a�� qâo ·�jaia�; cua�Q, embora. .tiVesse ·:fjca· mérito .de aliciar sob o lába-·

"de· 'óôca:::,- ma:!X dyicamenté do qÚieto' quando os carp'ir)· ro,- que desfralda, do "VI

concre�l�.P,a:ta�.r�staui&tmos, t�ros, golpea.ram a tablado' VEVER- PARA OUTREM",
.'3, boa lItlP�nSia' ;em •.nos!3a \, reinindando.s,e .os debates: 'tantos nomens de subido va·

terra, de.s4��tl€ tenharnps', o PoucO depois o felinn vol- lar intelectual e'moral, .

em

concurso' da Préfeitura e a tau a�.se,ndo imp0ssível nossa Pátria, '

conveniente simpatia dó pú.
. continUa1" as "trabalhos que Em 'tudo se revela a DiVl.

blico, municiPaL S�rá' essa f{)raÍn suspensos até o dia h.':l ,Sabedoria: 'na meSma é·

- e quer �os parecer que de- hoje. Leeantadas as tá· poca, quase nos mesmos

não é de somenos importan· buas do êstmdo, o animal dias em que Augusto Comte,

cia, a nossa contribuição. ao fugiu emd;reção ao Senado, pretendendo ter aposentado
"MATIRÃO PRó-S, FRAN- SedÕfJ capturado a tempo". Deus, imergia fundo sua

CISCO". Tão ill:portante é a noti· privilegiada inteligência / no

II _ Número 192 de "DE·, cia que o a,llstero Jornal do estúdo e classificação das'

SOBSESSÃO", ótimo
-

sema- Commercio lhe dá guarida ciênc,ias que .�ntendem com

nário que se edita em PÔl'to na primeira página, talvez o mUl'ldo material, a que re·

Alegre, sob a direção de par.':l demonstrar qúanto a duz tudo, no Universo, ;Deni·

Conrado R. Ferrari. mentalidade latino-america- z<!rd Rivaill: ou seja 'o nosso

mUlt.o 'cl11erido Allan'Kardec,
sob a inspiração' das "'Vir

tudes dos Céus"; iniciava a

grande marchq. da espiritua,
lização da Humanidade,
co� 'l:t sublime Codificação
do Espiritismo!

. .

, '"',

(It�E��AS
CARIAZt.j

-:h :. ;JltlJ{)l/l " � tJ '�

,

';/

III -:- Jornal do Com�rcio,
hoje, 9 de abril de 1964, da

. "ta em que escrevo esta çar,
ta.

na está' mais disposta .a le,

v,ar tUdO na brincadeir,a do

que discutindo e brigando .

Parec�ndo simples fuWi·
"

t'

.

Sôbre O Rio do Péixê ..

uma das mais prósperas, e

produtivas do Estado.
É mais uma' realização

do PLAMEG, no setor ' de

obras de arte.

ti

./

v.eja de perto as nossas confecções
em 'nossa, p'::ópria fábrica,'
Maiôs - Shor1s - Berm�s.;. Conjun
tos e Calças compridas" em legítimo'
fio HELANCA. Bons artígoa - bons ,

preÇos.
.

Aceite êste convite para melhores
compras!

'

AJofpP·' ,

Indústria e Comercio cie Teoidos
R. José Paulino.848- fone: 52-2357

.

, .' SÃO PAULO

.i

1'_�
,

*', -

,
' (

.

De�� hál �ias acha:se em.feSta. O lsr ilo
·,nôss,O .. prezago amigo. sr!' Clemanceáu do A
>niaral e Silya,' Vereador do R.S.D lider da

, :i:naioría da ,Câmar� Múnicipal 'd� .f�ragpá do .

Sul' e "de'sua' exma� espôsa d. Amélia dO A�
�:marâl, e,,:Sl1va elementos (�e qestaque� nos
..

meios s�ci�is é culturais' daquela : -comuna,
com o nascimento de uma robusta menina

que na pia batismal recebeu o nome de PA-
TRíCIÂ. ..' ',' /

, "

Aos venturoso� pa)lais de Patrícia,; '�m�
hora com, alggm atra�? �O�':Llo�l�o� ,parábens

, ..

CENTRO

São José
às:] R hs.

Alberto Lupa.

S"zana'Lül'et
O RKRDEIRO DE SA.TANAZ

Censtira até 18 anos

Ritz
às fi e 8 hOl'CH

'Stepl,len Bôyd
Dolores Hart.

O INSP.B::rOR
Ciucmasccpe _ Calor de LllX;';'

.

Rox,y
às ,1 c 8 hOras

(;ons"1'a. até lO anos

ViC-ente Price

Joan Frce1lJann
A TORRE DE LONDRES

Censura até 14 all0�.

- BAI'RROS
/

gloria
'8

\
aS. horar.

;Liana Orfe,!!
/ EM

O PIRATA NEGRO

;otalscope .. EastmanColor

.\

às B hort{s
Randolf Scoot

.Kareen SteeIe
O HO� QUE LUTA 80

CinemasCQpe - Tecnicolor

CenS1.lr� até 14 'anos

J '

i r.Já·
às Slhora's

,<;hiicht Scklzawa
EM

{It1,
"

Sociais

'-,00000-
2 - Aniversariou ontem, a sra. dr. Raul Caldas (Sibelia

Cumprimentamos corrr votos de felicitações.
'

-00000- )

3 - O "niver" da srta Dora Rosa, foi altamente, festeja
" do, no novo e moderno restaurante do Lira ·Tenis Clube. Dora
tàmbém apagou velinhas na movimentada reunião ..

"

,

,

-00000-."

4 -' .Em grandes atividades a firma "Araucária Desen

,v0lvimento Econômico Ltda., na Construção' da sede saciaI do
êJube Doze de Agôsto .

.-00000-
.

5 Com elegan�e e movimentado jantar, será 'hom�na-
geado, o Almirante Murilo do Valle Silva. O acontecimento es

ta ma'rcado para segunda-feira p;óxima, no Li�a Tenis Clube.

-00000-
6 - () casamento de Irene Lacerda com o dr.

\

H0sa, qUl� estava marcado para o mês de maio,
em setembro próximo.

-_

,

I

...-00000-

7 - O ex-locutor Antunes Severo, afirmou a este

nista, que dificilmente voltará a trabalhar em ,rádio. Afirmou
também, que dedicou-se ape'nas, a suá agência de propaganda

. .

.
-

-00000-
8 - Roston Nascimento em recente reunião social acpn-, I •

, •

. te('eu muito bem acompanhado. O moço em questão prepara,..sé
para mais umã vàlsa de 15 anos

'

_.' , ... '

-{
,_' .: .. ":'�r·'" .- <tÍ,_'i":-?-- �"-\ ): �

--00000-- ."
"

"
,_..

, 9 - Mâria Helena Silveira' de Souza Corih�ida por Ode
te Lara, esta <serido assunta' em sociedade. A móca. em foco,
nu� elegante cock-tail no Querência Palace:estr�ou 'Chemisiel"
em Cambraia bordada.

.
-00000-','

10 _'_' Palestravam animadamente num jantar no

rência Palace/o Dr. Edson Mo�ra Fe_rró, com a bonita Vania
Moritz.

•

'--00000-
11 Circulando em nossa cidade o Engenheiro

Bayer, da .Capital paranaense�
/

.

-00000-:-, ..

12 _'_ No "American Bar" db 'Querência Palace, em roda
das de uisque palestravam animadamente os snrs' ROdrigo
Otayiq. Lobo, Caio Soares, 'Julio Gonçalves e Sergio Gonzaga.

.

I

,'i

�;'-'000.00-
13' - Tamhém o Lions Clube .na próxima semana,

zara' mais uma 'convenção distrital. , \

'«
,

'

.,

R E S lA U R A N 1 E

CONFEITARIÂ,
lA N CH·E S

!

i P I Z._Z A R I A
1''f BAR '(,'"

'.

.\
,

Rua �ajano _I. :2,7 .

� rone 312:5,
,', j�";'�;j��?,� i a D:ÓiP,f?"!i'!:'

.
\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SALÁRIO FAJI.1;tLJA: - A·

D
..
ia 19·.4.-,64'� la reg�a,ta. ·_'-,:10 horas tendendo a solicitação de

diversos' interessados, va-

'. Dia 19-4764' -,_ .2a re,gata,_' 15 horas. mos transcrever' a Circular

.

Dia 21-4"'94 _ :ia regata - 10 horas CF.A 331, do Departamento
.

. .,; �., ,
- '. de A;rtecªdação'e Fiscaliza-,Dia 21.·4 ..64':--- 4:

'

regata :_._. � 15, horas ção do I. ;... P. c. que trata
. , , ./

-

do Salário li'aJÚ,Üià. 1)�z a re�

fericl.a Çiréular que o Salá

rio·ram.ília, ip.stitujdo pela
Lei n, 5.266, de 3 de outubro
çle 1963, é devido aos empre
gados por t6çlas' as emprê
Sª,S ,vincu�ªda:l? .ao sísteme
geral . da prevídêncía socíal
(Lei n.o 3.801' de 26,1;3.60), ex
cetuados os servidores de
emprêsas (assim definidas
na LOPS) parà os quais vi

gorar' regime próprio de Sa

lário':J!'amUia., Para efeIt.o
.'

da 'm�uutep.

. ,As -emprêsas pagarão men- çãç do. SªlªriQ..F�l'Xlhiá,: " o

salmente
.

aos seus· .emprega· em..pregadQ �é .obrigado "í'L- ,ep .

. d�s,' jup_tainente cOfTI o' res' , tJ'egai: ii· emprê.sa, de J;:\Nél
. pectívo salário, as ,quotas de li'O .!1. �VER�IRO . e' .,' de
salárlo.fà!;riília,· 'c'orrespon. JULHO .. '); ÀGOSTC). 'de cada
dendo ca�à' quota ao valor ano., 'ATESTADO' DE VIDA'
d� 5%· (cinco pOl"cento) do E' RESÍDENCIA .. do' 'filho,
salário:família 'local, arre- firmliLdó_,pO-X autprfdade .ju
dondando-se êste para o múl

.

dícíáría.. ou policial' ou.:pelo
·tfplo 'derníl cruzeiros seguín

.'

presidente do, sÚ,d1cato" <ta
tes, 'pa;a' eteíto

.

do cálculo.
. sua categoria profissional,

Casa com 3 quartos, .salas, ,cozinha, No caso' .de os pagamentos .

suspe;nd.endo-se",g;.,pagamen-
...,.. serem : efetuados -semanal- to' da respectiva" quot::l. no ca,

banheiro completo sito. à rua São Jorge 51,. :mente,ou,'por outros perí- so da não apresentaçâo cio

,esq'. com Chácara da'Molenda: Tratar ,à rU<-l,·. .

odos, a quotas . serão pagas referido atestado, em época.
juntamente . com' o último própria.. .

Fernando Machado' 47 nesta. :., -r
•. reíattvo 'ao mês. O DIfl.�ITO AO SALNIÜÓ

26 ..4 ...64, Cal;lerá a. cada' 'emprêsa, FAM:ILIA CES�ARk 4.UTO-
.qualquer que 'seja .o núme- MATICAMENTE: por morte
ro,. a -ídade e o estado civil do .'filho, a partir do mês, se
de seus e�pr'egàdos e índe- guínte ao 'de dbito; ....

quando
pendentemente, t:e .terem- ês- o filho completar 14'�nos' de
tes 'ou' não filhos'

..
menores idade,'! a partir do,'mês, se. ,

de 'quatorze anos, recolher guínte ao- elá data anfvel'sá
mensalmente a contribuição ria e' pela çessação

.

da �e!à-.
relativa, ao Salário Fáinilia ção dt! emprêgo. a p!U'tif tia
'u� .:corresponderá a ún:a dafa epl. que"se ve:rificar.
p\l'centagêm de. 6% .(sels No caso' de admissão ..

'

(te
po'r oQn't;o')"incfdénte sôJ;>re empregado 'ou de cessação'
o vaÍbr.';_dü

-

salário-mínimo da n;lação iempreg�tíca por
OU de qualquer nat\lreza, inclusive 'govêtpos 10?al',��ltiPlica<;t� pelo �ú. qualque� mot,ivo,' no C!eoul"

, ..

')
. , , d t·

'. meró ·,total de empregados so do mês, o Salário-Earlll-'e�t�duais e mumCIpaIS
_

que' esta
"

e.erml-
" da e�Iipre;á; que "

receberam lia será ,'pago' ,tia pro.pqrção'
nando.' O retôrno de funcionários seus cedi-: salár·ia do, n'lês em referên- dos dias do mês, decorridos.

.

- h d d
1.

t
'

t ela. A éOlitribuição' é devida a pa�tir ,.da gata :q;'adtUi��dos a orgaos �stran' os,, even o, por an Q, pela:
.

e�R�ê�a e �ão será
.

são .9U. �t�, �m: que' a- Gessa.:
entidades ou autoridq_des" que 'considerem deseo�.ta4a do empreg.<:tdo; ç;ão se v�rificar, arredouda�
b· I' .' .

d' I '1 b
- descontada do eÍnpreg�o., 'do b réspectiv� .valór·p�r�:oa so utamel1te Imprescm :IVe'_ a CO a o.ra-

Fari 'jús' 'ao ,SaÚirio-Fam,í- múltiplo ,de:e�m � cruz_�irQ$.
ção dos' menéio:{iado's servido,r.es,. di�ígirem -

'l�a tod� .�inpr�.gádo: co�ó , s�g1iiÍ�tes.' .: �"
" ._ : .

.

t 'P' s'dência do Banco por tal defmrQ:o no artIgo 3.0 Éln C'3.S0 de tÍ'anSférenciase a respeI o a -re 1
',' Consólidação das Leis do c;lo ��ilreg�ra�oc�iei�:'ofício no mais curto �tem'po posswel para Trabalho, qualquer que seja de 'de nívl?l. de salár�6 mím-

r"'exame de cada' c.aso. o valor e ;_a forma dff sua mo diferente, as quotas ,de
'\"

-

.

:
. remuneraçao. '

Sallirio·Familia serãq. calcu'Rio de Janeiro, 10 de abrIl de 1964;
.

. .0 Salário·Famíli'a é devido ladas págas proporcialmen-
BancO' do Br�sil SIA -.- (ass.) ARNAL- na proporção dO. número de te aó, número de !iiás,: .'do- . ,

"
.' filhos menore�' ue qualquer mês deéorridos em Um.!:l. e

DO WALTER BLANCK, PreSIdente ' ,

condição (legítimos, legiti· outras das regiões.'
22.:.4A mados, ilegítimos e adotivos Os documentC1s rehitiyo,s

\' à prova de filiação de c!,-da
------ ..-...---........-----------�-------------� filho PERMANECERÃO. E�

PODER DA EMPRESA, eu-'

.

Associacão .dos Veleiros da Classe
':Sh��pie deSanía Ca.tarina
,'.' ,

. 'Programação de regatas para 'disputa
da COPA ASSOCIAÇÃO:'

.'�, '

Para. Q presente , progra�a., velistico,
estão' convidados : todos

"

os weleiadores
'

do
Iate � 'Clube' de

.

Florianópolis ..•.e
�"V�leiros' d�'

Ilha
•
de Santa, Catarina, s6éios' da Associa

ção, para participarem ,de�t� � 'que é' a maior

premeção de vela.da sua .classe .Sharpie.
Com a sua' presença" v: está/ '.

colabo ..

rando com a' classe e ígualmente. dando
maior brilho \as competições. "

o-,

111Ms SQ ._#1N·
.

.

'

, '.;' Fpolis, : 14-4-64
.

'

Alfredo' Heilmann.
Diretor' de Vela

VI F.N D E.� SI

. .

BANCO DO BRASIL S.A.
. CQMUNICAÇÃO

.-=�==::===;==�===;:='= "--�'ti./J,riS "

ro-
't,-

\\\ PREVIDENC�A SOCIALJ'f
� a,��.t:r_J5

nos têmos da Legi.slação ci

vil, até .a idade de ,14 a

nos.

Quando o p'3.� e a mãe fo

rem empregados, assistirá.
3 cada um, �epar?dainentl;lj
Q direitó à, percepção do Sá·
lário-Fa.míHa, relatívaments .

aos respect.ivos nJbo!1. �
..

Q �fllªrm'Y3mília seeã de
VidQ ª partir (lo mês em q\lç

t&r feita pelo empregat\QJ
perant� l) respe,çtivas es
p:rêSll, P:tQVll d,e. .fi.l@4(oãO reJ,3-
tiva. 11 cad� filho. medíante
a entrega .do documento cor

respondente, e até º -mês ÍJl' ,

clusive em. que çempletar'
14 anos de ídade. '

quanto houver relação em

pregatícia, devencl9 :.9s "seus
.

. elementos serem' ·lapçados,
quando da apresentação,,; ItR
'Ficha de Sal1ii:io'. . F;am�li�,
que

'

a conservará' '.sempre
, paia -efeito"de-.- _fi�i2aç�o
juntamente . com ,os' àtesta-·
dos· de ,vi<;la e "residêNcia.,
O empregadO datá quita

ção à empiêsa, do' ',r�çi}bi
mento . mensal d�'s� fqu,otas
de salario-faIl).fUa ria p�õpr·ia '

fõlha de pagliLm,euto, ou ?or
outro sistema' legáb1;}ente
àdlJlitido, de modo 'porém 'a

,

que essa quitação 'fique per
feita � facilmente caracteri
·iadá. Os comprovantes de

quitação também serão con

servádos para çfeito de fis

calização.

o Segurado em gozo de
Auxílio Doença ou Aposenta·
do de qualquer espécie, não
.fará jus ao Salário-Fanillia.
A concessão do Salário·

Família aos trab.alhadores
AVULSOS far-se-á por ato
do Ministro do Trabalho e

Previdência Social, mediano
te 'requerimento dos ór�ãÇ>s
sindicais interessados, :aos
têrmos do m:tigo' 43 do R�
guIamento aprovado pelo
Decreto n.o 53.153, de 10 de
dezembro de' 1963, referen·
te à lei que instituiu o sa

lário·Família.

Quaisquer dúvidas ou o,

missões deverão ser objeto,
d3. consulta a Fiscalização
do IAPC, em Florianópolis.
As Fichas de Salário-Fa

mília estão à vend'l;...-nas di
versas livrarias e papelarias
do Estado,;,

T·A[
RUZEI

Produfo{és ,de,lefie querem· a.umen-�,:
':, .:�,:':,fâ'r: /O�:pieG'o'·d.o prodüto�;' ',""., t

RIO, 16: (VAr, C'ôm o ,objetivo de '·ç:(')�abo;. .

rar com o .. q��g�(),,' os. prod\lt9res'a'e' .leite: ,

I'.:

estãó 'insistindo'li�ra qüe:a Confed�ração Ru':' .: Wkf3HINGTON, 16 _. Os Estados' U-,
ral .Brasileira :erlcVie ,ã SUNAB, '·com Urgên:�. nld�s'. ré,�lizãram' ontem nova

("

expenencia
da, m'�:�otiàl,"' pedindo' ,reajustamen:t�',' de' nucleàr' stibt�rrâii.ea, no' poligçmo de Neva
preço :dQ' p'rod�to,: única ,ma:r:reu-a, de. pre�er'-, . ela,

.

seg!;lndo anunciou a Comissão de Ené
var, no, mp�ento, a p:e'cuária lef�eiÍ'a;" Pré..: gía :At.ômica, A explofão, R segunda em dois.

tendem,,- das 'autoridpa�s',,, tamb�m, :p,rbvid��... ,dias'. foi. pequetia potência.
ciás· urgentes para ·que o· mercado seja. abc�s-.. I' -.' -,'

tecÚld à���r�zões jndíspensáv(!is ',e�'a pre�os �';"'--,-,....,.---,
..

razoáveis;' ,: d�beianç1;Ci-��;· � assim Q ,,�ntarecf.,. .

mentchexagerado e ,a .. ,Íaltá: das·,raz.ôes par8"o
g�d�;" ff!tô��s" q�e \;�ráY'ain ,� :estado'�,nf:�cáti9
!l.as p,astâgens, ,dev:�clo'a nina, úrolonga,da. és-..
tiágeni.';'Len{brarp.-os pt'odutQl:e�:;-,que o.. asstm

to está em' pat:\ta::de,sde a 'de�retaçãá' tl'ps rio-,
vos ·nív.eis de salário-mínimo. s("rft solu��o,
não tendo havido nem ll'1�:::l'Y1n (>ot'ret?i'io rlps'"
se fator de custeio qu� só êle, foi majorado
em 100%.

,t _,

• 'l""
•

';.

c

"

, .. Faço', saber a. quantos o presente edi
'tâf�'frem-' ou' 'dêle tomarem" .conheciment:-·

• :fi�am' intimados a apresentar.,se ao Bane
'

..d�:·Bra�il' SIA" no' pr�zo de' dois dias a co,

t�r 'da;publicaçào dêste . \08 '''funcionári
,

.i,
c.,

" .� -

d�ste:estabelecImento, que- se encontrare

-afa�tados\do serviço, em todo o ,territóLI
nacion8I pelos� seguintes motivos: '

,

a) ,

' < _-_ exercício de' 'qmúsquer funçõ(:
, junto a sindicato de classe;

b) :_ te�,em entrado em gôzo de f
rias no p�ríodo ,co.mpreendido entre·, ..

30-3-64 e 1-4-1964;

c) _. terem sirIo postos à disposiç'O"
de entidaa�s estran}�s-de' qualquer naturE
za, inclusive repárti,::,ões' públicas federai·

Cestaduais, munici:'<1;'" autarquicas, gOVf
'nos "'staduais.e mul"; -,l!mÍs.1'-

I .-'

A anresen:tacãr dos interessados dev"
rá efetuar-se;

_._ Na Gua!1�'h"'I"a e Dif,trito Ef'derc
Gabinet� da 8u�erintendência, do Bar.

\

Instituto deiAposentadoria e Pensões
� ""<, .

, .

.
dos Indusfriários

AVISO

Acham-se abertas as seguintes con-

corrências:
-

N° 02/64 Relativa a aquiSição de ma

teriais de e:Xpediente" publicadá no Diário
Oficial do Estado, página 15 de 01-04-64.

NO 03/64 Relativa a aquisição de ma

teriais de Limpeza, e Conservação e, Repa
ros e Outr�s Materiais. publicada n9 Diá ..

'

rio Oficial do Estado página' 15 01-04-64.
NO 04/64 Relativa' a aouisição :dp �1:o

biliário de Madeira, . pubJic51da no: Diário
Oficial do Estado, página 6, de 08-04-64.

-::

co;
\ I

'Nos pontos do país -,
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LOGO às 17 horas, será realizada 'a Marcha' da
.

Família
com Deu� pela Liberdade, saindo da Praça Pio XII,' mitigo
Largo 'do Fagundes" passando pela rua, Felipe Schmidt, : cen

centrando-se em frente a Catedral'Metropolitana. Deverápar
ticipàr o General.Mourão Filho. O Almirante,Murillo 'Vasco
do Valle Silva, foi convidado para falar.

.. ,

�oOOOo
AMANHÃ, no G�lera Clube, as.Senhoras dos Rotarianos,

promoverão um elegante "Lunch". ,Na ocasião haverá um des

file de fantasias do, último Baile' Municipal de Fpolis.
.

,

,

.--'00000-
'

.. ,

"_' ..

,FOI magnífico:'o discurso do Deputado Ivo Silveira Pre

sidente da Assembléia Legislativa de' Santa Catarina, IÍ� .Ce
rimônia da Instalação da Quinta Legislatura, que aconteceu

quarta-feira ..
-00000-:-

DEVERA' chegar hoje, de Brasília, o Governador Celso

Ramos, ond'e as-sistiu' a Cerimônia de Posse do Presidente .Cas
tello Branco.

I
....

NO CLUBE, "12 de Agôsto", amanhã, acontecerá, o jan-_l
tar Festivo de Encerramento da V Conferência do. Rotary
Clube

-00000-

-00000-

_ "
o. _BRAS�L,> c.tbr�i\Í�:na quart_a-fe,ira, novos hOfi�?nt��i,,�elí

,tit'o� para 'o si$'téhíã Republiça:hci. E' :hora da ,h.oI\esÜd�p;e<Ça
d� um deve cuidar de seu setor prof:ssional ou politic9\ <�yi-

,

::�,_ .iando .comentários interesseiros aproveitandó-s� da
'

sih{�çã,o.
A razão foi vencida pelas Fôrças Armadas. Cada um deve sa

ber cumprir seu dever, porque êsse é o mais honesto meio de
coláborar com a.flova ordem; que já, está farta de tantos "do
nos dq vitória", surgidas de tôdas as esquinas

-00000-"
/

'.

Os oradores foram felizes,
\

.

..__
',"

conseguindo prender a aten-

ção do auditório imenso,
composto na sua maioria de

fieis evangélicos, e até de

est.ranhos à, fé, pois verifi,c'l-
· mos, ao nós retirarmos, que
até' no :salão térreo do tem

plo havia um segundo audi-

tório. :')
Ó primeiro orador foi .0

RElV. Adison .Citra, da. Igreja
Batista, que num estilo: a

cadêmico e vi�toso encarou

'o tema _ "VERDADE". 'Nu
m�, ,'luálise notável '

chegou
atia"'apreciar ,de quem seria

a obrigação do Serviço So:
eial, se da Igreja ou do Es

tado. Enfechou todos 'os

pontos dentro de citações
bíblicas, com grande pro

p�iedade.
Ú 'segundo or'ador foi' o

Agradecimento e Co�vHé
Gennv Fóes Cruz Lima e filha, Amil

-car Fóes Cruz Lima eSra , ainda conster
<nado; corri,no falecimento de seu' incsqueci
vel 'marido pai e sogro. _,

RAFAEL GOMES CRUZ LIMA

Agradecem, _!)enhorados, às '.

pessoas, , .

confortaram duraRte o dolorosoave os

tr;llnse,. bem como as que enviaram eprOr-ls.
fJôres e pS aue acompanharam o seu sepul
tamerito" a ld-erradeira '�orapa,.

,

,: Outrossim, convidam - :aos -
. parentes e

pessoas de suas rela€_?ões para assistirem à
missa de' sétimo' dia em inten�ão à sua él1m::t,
'rI ser celebrada no Aitar da' Ca_!)ela de' S:ã0
Sehastião, no dia 18, no !)róximo sábªdr,
às 8 horas.

A todós a sua eternq gratidão.'
Flo:ri�móp'olis, Abril, 1964.

LUCIA de Aquino i)'A�il�:<: ti��çl�-J�ir�':' p'àrtidp�� de um

ta.nta� n� ��sidê�cia �,casal �audi0 de Vice�i" Qu�:�e�o-, ��.dPara O trausnorfQ de SUdS-CMnas e encome"rI�srau o��nrverl",;tl� LUl�et;iiimr-{fde vteenté':r: ,if, '.1, f.�· ,�� ',' ,
•

It tI',: ,- * ,.Y _

_. ,

•
, ,

.

"
';

� .

--00000--
,

�

I, ':

,_.
" ., de Belo Honzonfe. RJO de JiJne'ro, San Pau'�o. CUrI

CHEGARA'
•

-

;

HhR. P-ôrto'Aleore, Pe"otas e Rio Grande.hoje da Guanabara o novo Presidente :lo'
I

Instituto Nacional do Pinho, Coronel Sylvio Pinto da Luz; ql,H�i.
foi convidado para participar da ,Marcha da'Família {'om D.et_'s'
pela Liberdade.· ..' I

-00000-

o PREFEITO Osvaldo 'Machado, envlou Projeto de ' Lei, Isolicitando ,aumento de vencimentos dos funcionarios da Pre-.
, feitura Mu';icipàl. (Câmara Municipal),

.

"

'1A ,"NAMORADA" da ..Faculdade de Engenhatia,',Maria.,
'Êi:>atriz Vinhais" próximo dia 25 rio "Paineiras", pr�mo,ver�lu:n Encontro Danç,ante. '. .

"

.
-.

I,'
GENI Borges,' árqanhi\, no Teatro "Alvaro de Car�alho", -,I

�

apresentará a peça infantil "A Casa do Bode". Extréia.
-'-00000-'

-00000-

A SRTA. CORINA Maria Glavan, noiVá do Acadêmico
Carlos Rodolpho',Pinto da Luz, fazendo compras para o seu

enxoval.

-oQOOo-

é) ESTUDANTE Henrique Cássio Nunes de Abreu, am-.

versál'iou terça-feira, com�morando com um grupo de àmigos
I J' .,-(}0000-.- .

NO Quei'ência Palace os Srs .. Osmar Nascimento, Depu
tarjo Armando Calil, Mini;tro Raul Schaéfer, Alfredo Kuglel'
e Wilmar �\riedrich, palestravam amigaveimente.

-00000-'
O CITY Clube ,de.Criciuma, vai inaugurar sua nova, séde,

. no dia dois d�,maio .próxÚno, elegendo �� garotas 'Radar da-'
quda Cidade.

.

\

'

\

-00000-
'

O,LIONS Glube, de BrusQue, está comemorando o seu

dédmo aniversário de Fundação,
-00000-·

ITAJAÍ estará -representada por três indústrias pioneiras;
na homenagem que vai- aeontecer no próximo dia treze de ju
·,nho nesta; Capital, <com'um e1egan�e jantar.

,

-00000--
'

IGrupo. "Santa, Cata.,t;Jna" está em atividades pa
de Fotografias; que' pI�omovérá'na CODEC, pró-
de

'

'\�_::, ,�";i<t: ',' , :':.. :;,� _
. / �

s evangé i&BS de pu is. ·�um
. culto éivico e religioso·

.A,r-""e""�' a Deus, a Pátria füiv. Altair Gravenstein de .

"IGUALDADE". Com haeílí

'.ii �Dioerática que nos deu . 'MOl''les, da Igreja Presbita- dade explorou tol!l?S os as-
,"

rlana Independente, que pectos do assusto, retendo a

.:No último 'sábado; 11 do Eistilo simples, didático, com atenção dos .presentes, pois
zn@S fluente, às 20 horas veemêncía, dando mostras SWl oração encerrou. num,

em ponto, no .templo da I- de ser orador habituado a linguagem bíblica, uma in

greja Presbiteriana Indepén tribuna, focalizou dum mo- teressante filosofia religiosa.
uem.e desta Capital, sito à do breve mas agradável o Para- se ter uma idéia ao

rua João Pinto n. 37, realí- ���a _- "�IBERDAl?E,": E!'l1 que fOI êsse Culto UIVICb
sou-se um grande conclave meio' da sua alocução con- REqGlOSO patrocinado .pe

uos cristãos evangélicos, de �eguimos captar Ul11'1 idéia la UMPI" basta dizer' que to-

. nossa cidade, 'tehdo sído expressa, pelo Rev. Pastor mararn parte uma dezena de

· ministro otícíante" o Rev. Altair, do seguinte modo: 'Igrejas da nossa 'Capital.
'

Eny Luiz Moura- "A liberdade que não é cir:--.. Oxalá, 'que os ensinos mi-

A parte musical constituiu- cunscrita à lei e à ordem, é nistrados pelos três orado

se de dois solos entoados aquela que se torna cobertu- res, Homens, que se empe

pelo Presbítero Hélio Rosa, ra da malicia e não convém nnam na. transformação; da

que agradaram,. não somen- ao servo que duve a voz do vida de seus eompatriotas
te pelo tom suave da,- voz, seu Deus."

. para a melhoria- da Iamília
como, -por serem duas ora: ,O terceiro orador foi o e -da pátria, não sejam es

ções. sígnítíeatívas _ "Por
.

Pastor Messias . R05!;l, por' quecidos. Fazemos votos

· nossà Pátria oramos" _ a- nós muitas vezes ouvido no' que essa.' tIMPI, continue

companhadas- pelos -fieis programa radiofônico _ nessa patriotíca tarefa, con

que' se puzeram reverente- "MENSAGEM REAL". De tribml)do assim para a

mente em pé. • voz suave e personalidade i5wnae2.<; da nosso QUl1rido
A parte cívic� _ dout:í- . simpática.rse "ateve ao tema BHAS�.

nária foi composta de três
,. . _

interessantes palestras refe

rentes a assuntos dístíntos
entre si .mas ligados '10 al

vo durn'a' Pátria' Democrátl
ca de príncípíos verdadeira

mente cristãos.

econômico, no' sentido de a

Naquele .rnesmo século daptar às mudanças' estru

XV 111, ocoreu um fato que, turaís, e com a .urgêncía .ne

por si ::;6', já era 'marcante, cessaria, tudo que dIzia res
sua repercussão na estrutu- petto-ào fator trabalho; pa
ra economica revestiu-se

.

ra ordenar os demais ele
corri características de ím- méritos econômicos, de mo

pacto, pela criação de verda-" doa relacioná-los na propor
deíros traumas socíos-econô-

_ "ç�o, devida com, sálario e

rníces, que' abalaram a sacie- tódas suas implicações nas

dnde e as economias nacio- condições de vida da pessoa

naís, com mudaças radicais- 'humana detentora, _e, q.ue da

de estrutura. 'A organização, i va sua parcela de contríbui

gremial de artesanato se: "éão ao progresso econômico

guíu-se a aglutínacão obrei- .com aquilo .que lhe era pe
ra, em empresas fabricantes . culíar, o

.

�rabl,ilhô�'"
de artígos

"

em larga escala,
As economías . nacionais. en-- - - j·w-Bntanto. não ficou- ads
frentaram os 'problemas sé- .j.ríta 11 situação criada pelo
rios da luta. surda entre ca-. advento da máquina no s,e-,·
pítal e trabalho; fruto de 0- �or índuústríal-. a n'lodi�ic,�;, ,.>
rígem, consequente 'ã.. má � ção. de estruturas. _;: ..:.;.,0.

·

compreensão dos responsg- 'Veríffcou-se,, também, que
veis" pelo aproveuamento '.

.
J3: écpnomià já se não porta

das vantas-ens da revolução ,:' �a- mais dà maneira prover
índustríal, de empresáríós bial; 'que a revolução índus
mal: avisados, porque, se é trial, já para a economia da
verdade .. que se houveram. país isolado, já aliada ao. f'l-

, com )galhardia -na luta por to da conexão mundial ob-
,

vencer as dificuldades de' jeÚvada pêias 'relações de ,;,

estrutura, 1108 meios' esco- tráfico,- que mais' se ia im

,lhidos e nas execl.lção pró- pondo, e, ainda, peló inter

pria da atividade, esquece� câmbio de bens' e serviços,
ram;se de' que a FIlud��ça de pessoas, de capitais, em'

.'

devisi ter em éorita, com o" toâoS' seus'" 'lspectos, e da

aperfeiçoamento que tra�ia técnicà, trazia consigo' um
em .si, o próprio homem, tra- novo acontecimento. 45 eco
zendo-Ihe as vantagens dali nomias nacionais acusavam

oriunda�'; .-melhorando-lhe, j�, por vezes, tensões, fluxos
· em

. tôdas as camada-�, em e refluxos, a demonstrar'.que
"

que' se encontrasse, as COR- não pod�am ser observadas

dlções de vip,a com tôd'Otll as por maneira estáticã': mas

implicações de conservação se desenvolvi'lm dinâmica�'
e desenvolvimesto pessoal. Ji11ente. E' O· aparecimento de

Assim é que,. preocupados, uma .fenomenologia nova, a

osresponsáveis . pela empre- qual foi congnol1)idada CON-
.

sé., ein desenvolver o I�erca· JUNTURA. Constava-se que,,,
do interno, em.jvirtude da apesar de existirem tÔdas:'
produção agora em massa, • aquelas condições para. que
e acelerar o intercâmbio in-' la economi'l progredisse, e

'ternacional, s� tÍid€l is-· com grande-• .intensidade, e'Ilil"
,/
�o·�çolj $:-;��rr.,A; �m1:m�tnen�0. dado �a,:ia'
tânia àusencia de prepara- um como 'que derrubamento

ção interna e aos' obstáculos econômico com todo seu

impostos n� mercado ex rosáI"lO de consequências
terior,. economia a econo-

. negaÜvas retratadas fias

mia, no afã de manter a in- perdas no setor econômico,
· ç'\stria, apesar W:t_ baixa de com a resultante final" p,a
valer ,dos artigos e barreiras miséri'l de vasta camada da
ao intercâmbio, já

'

que, a população, prin'cipa,lmente
renda nacional, na époça, daquela que se encontrava
.não comportava o acres- mais. desprotegida de recur-

· centamento dl,i produção,.I].- sos econômico financeiros..
· peláram, ná,o, só para � aju- As crises que se repetiram

'

,

d'a governamental, com a periOdicamente nos séculos
consequente diluição ,daque- .- XVIII e XIX e ainda bem

. la i!enda, comô para a redu- 'próximas da época presente,
-

ção de custos empresáriais,
\ acabar'lm por impôr a eXls-

�
com o q�e torn'lvam mais e tência do fáto novo, que de

"

mais aguda' a condição já veria ser tratado com tõda

pr��ári� de vasta; camada �uidade, e, dadas suas con-

l: '

'da 'p�p'l}lação. seqúências nega�ivas no de-
L ' senvolvimento_ econômico

�.. Não foi por razões 'outras dós povos, com tôdas suas

f '
'que a indicada, que tivemos influênchs prejudiciais ao

;v ainda em fins dó sécuio pa8- todo social, promqver-se-�he,
'�, sado, 1891, a pUblicação da Se não a erradicação, o con

" conhecida e, éomentada' En-' trôle do fenômeno e de seus
_�

'
....

'

_' _;�_;__ __"'-'T..:,_--......:___;___t- cíclica RER:UM NOV,ARUM, afeitos.'

'Florianópolis
MATRlt� 'Rua frõ.ncisco Tolenfina 32

.

Telefones 2534' � 2535
", "

"

.

-�-' FI.orianÓpolis
E anora mais' um lancaménto da sua "empresa: \

ws . . '. . j ••
\

"'. ,I

RESE.NHA DO·EXP. FLORIANOPOUS
Deseg.u�da: a sábado pela Rádio 60aruiá

",
',o -'

-.-

f

ORIENTAÇÃO L)A FACUlDADE" OE (,ENCIAS .ECONÓMICAS
'DA UNIVERSIDADE DE SANTA CATA!tINA

•

.�,U.DANÇAS DE ESmUTlJ-
RA

.. '

baseada na observação acu

rada da condição Ido assala-:
riado em geral, em a qual,
demonstrada a verdadeira
'situação, apelava-se para a

compreensão dos' responsa-
,veis diretos do setor sócio-

'Nicolau Severíano de,
'Olivénra

·11 'de, uma .séríe

,
,

. ,., 'r

CAMINHA0 IINTERNATIONAL l.
'

tác(brosileiro
.

'. ,.' "". '

t B '1- I �
quon O 'r;asl Ia •

NOS ,TEMOS)
, ·1

\
, A PECA

�.

de que'você preCisl!
Na qual·igqde de revendedores Quto
rizadÇ>s, pqdemos resolver �eu' pro
blema sem 'demora. 'Em. nosso estoque
IOcê encontrará - com çerteza' - a

peço ou 6 acessório que procura, a

'preço de tabela, genuínos, testados
.

em laboratório, garantidos pela mar

ca IH_ E, no caso de qualquer con

sulta sôbre o seu International, tere

mqs o máx·jmo prazer em atendê-Ic_
."".

, IJ '

.

Representante 101 nesta cidade'
G. SOCAS

C9MEkCIO E

REt'KESENTAÇõES
FUV:IO AOlTCCI 72J.

ESTREITO

Um
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Florianópolis
----

ínsuucoes aos" contriouirite's do, �. .

(,_; .!.dll.!U'jão do numero ano

teÜ01' )

� --:.- ObservaçÕes diversas ,

_. a) do illlpuS"'! úe;,,,� l!i,l',',.,

do na fonte: do total' dó

impôS te . calculado na decla

r",,.ão _ deverá ser desconta-
-,""''':/' .

ct!? a impo�tância relativa ao

fmpqsto de renda retido na

fonté sõbre os salários rece

bidos durante o ano de "

1963.
b)

.

i\:dicio.nal do Decreto-

Lei n.o 3.200/41:
,�.- ._--_ .... _�.�" ..

.' s-� }'

} li):J.llcllm·;,;e 11.5, S(..6ollH;;l:Ít> Viuvu, maior de 45 anos � três. mil cruzeíros I- deve 2ÚlamentÇ.l vigente, e

C-:jA'-Ld • sobre' o ·imí?urto _ ii.
.

com um rjiho 5% ínrormar: . :'; d) repartição arrecadado-
[Jagar: ,�, _, ."

Casado, maior de 45 anos, a) imp'ÕrtânCiàs pagas;
"

�'J .
. 'x>' '. _

-

'_'uiLeiro, maior 'de;�m anos, com: um fílno .... , . 5�'u
-

b J'Ú<Jllle,· e "endel'�":ú (ia' ".'f) Preenchimento da de-
I
sem fi1ho .•.. : .. .: .,., i .. , .: "15°/'0

.

". tJ.�squl.tado, maior de' 45
-

'l1lénei·.cisldo; ":clàl'ação: de <

preterêncía à
" vtuvo, maíor' de 25, anos, - .n.nu5 com um' filho' .. '5%1. -. ·.c) número- -. e data:�" das mãquína, 'sem rasuras ou ,e;
sem filho _ : ... ,.:; ..

' 15%.
. .e). '''Adicic?nal Restituivel guias de recolhimento . do !IXlel}das, com o nome com·

Casado, maior de 25:anoS, , "(Lei .n.oe, 1.474/�1· e 2.973/ impôs to de iO% - (dez por. p)eto 'e por. extenso do con-

sem filho ',:... :
... ::. :i lI)o/� !56):::··. cento) de q':le trata . .o art. iti'QilÜlte ',é a;·j.ridicação 'de

Desquitado; maíor, de �a5' ,::,Até' Cr$ 20.00(1,00 de imo ,98,.inciso, lO, item II"do,Re· seu ,e�d�j:e�o.�
anos, sem' fi1h�' .- �.' . ;:�looio

. .:ROsto : . : � . . isento --__,,.....---------- ----

Solteiro; maIor de '.5' �a· . De Cr$ 20.000,00 a Cr$
nos com Um filno . _' .;, '5% 250.000,'Üo .. . . . . . . . . .. 15%

:_.;'; :-_"" __ ,_
__;' , __ , ' . �50/?

, , De Çr� 25.000;00 a
"

Cr$ ..

Jaraguá _ (Do correspcndente)1.000.QOO,00 ... , , , ... " 20% .

Acun'
.

a de A fim d� tratar de assuntos do
Cr$,J.QOO.OOO,OO '

.

• • : ••
'1' •• , •••••••••• : ; 25%' iiltercs8e. dO munte!nio estive-

Nota:- Calcula-se O adícío- ram 'em Floria-nópo!-is o. 'lerea

dores Clemanceau do Amara} e

Silva.� (PSD) e Antônio Zimmer,
mann (PRP), Na Cap;itaf do Es

NotíCias de Jaraguá .do Sul·,
/.----�-.--- ,NOTA DO , GABINETE DO

PREFEITO. MUNICIPAL"

•.;.?'

-

. o Chef& do, !;xecutivo MUni

cjpa,l de Jaraghá dO Sul, 'ante 08

últim,1s acontecimentos que vi-

eram de eClod:i' no país·, sente
,se no in,decliná-vel· dever de in

r»: formar aos �eu� mun ícípicg que

_aperada à críse . nacional e vaI
tada a' tran,quilidade al? lar da

'.

�

,.>.'

.

� ..

":.' ";

tria.

.Haja Com .o, sé�tidO 'mais .pa

os- ooncidadãos . Jaraguaenseg,
ind.ependéÍlt�llle}ite· da. 'mais di

ver�.ificadas' opiniõeS P'0I1t1cas
p�rtidá�ia� e. Cr'ed�� rliligiosos
��m ,,� pre�ípua .

fin3.lidade de

. !
",' ;:'.
'.

",-1.
�;

.-

". "

,
.........

:
,".1,'

:'.� "

','-

'.�
. )

/?e1í(fi:�énlv .intlltérdvet em por, km!

Incansável, ela realiza tôda a-obra, do. pr,imeiro ao último

,km. Proporciona um ritmo pe�manente de trabalho e lucro!

Nivelar, pavimentar, abrir estradas, eSéadficar, .cortar taludes,

re'movt;)r p�vimentos antigos,\consel'var, espalhar misturas - eis··

� ..

que faz a. Motonive.lador�1 .mo '12' Caterpill�r. Um v�rdadei;'é>
. ., .

-

'.",

lúcros crescentes. Faça;..nos uma visita e constate as múlti-'
plas vantagens que à 'Motqniveladora. n.O 12 €ater,pillar lhe

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

pode' oferec·er. Motor 'de 'U5 H.P. - Potência máxima em
. ..:;, (. \'.. '

- _.
. _/-..... '�.'''. '::

\ .'
'

quaisquer
.
condições de' temperatura. Embreagem a Óleo.

Transmissã,o d� '''En·g_rehà(G()!1sta"te'�.com ·6 veloCidades à

f�ente e 4 'ã. �é. TotáJ preci�ãô�no� mQv.imentos' da lâmina.

t.>

FiGUERAS S. AI ENGÊNHARIA' E IMPORTAÇAO
,Av. Ass,is B�asilí 164";': �ORTO- ALE�RE

.

F.m�is: .Cachoeira do Slll� Florianópolis e Blumenau
. "" �

.

-

_.

,

-

,'_-inos Junior". do primeiro cicl<o

.�-_ (nível médio). Pelo mesmo de-.

·.·-Creto de no. S�-411-6a/853, O

x X lt

li: li: lI:.

l '. .

I
, E.tiveram em nOss·a Cidade em

'visita 'lo.; s.euS_ fam.liares e, ami

gos OS S�• .- Danjlo Thiago de 'Cas

.

Felizmente depois da crise

política que ass,olou todo o País

reina agora calma em nosso mu

nicíp.io_' As autoridades mi}ita-

mocrata.

tro; cn.ef� do Esc�itório COmer res e ,civis continua}n a tomar

eia! _

de Santa Catarina n'O Rio. medidas' de segurança afim -de .

Grande do Sul e Ivi-no G�dinhO evitar nOva, agitações que ven
�, .:.' ",.' i '. .

- resident� no. -Rio dEi ·aJne·iro ( .. r--ham' perturbar a_ ordem' e o tra

dEJ.' Ao� visitantçs; desejamos balho pOr uin 'Brasil mclho e cfe

- ,.

Aniv-ersal'ioú dia 8 p. passado
-:',0 SOro ugo de Castro Brase4er do

. ÊXiJ. ém &eu Carro. ';�lto comércio .d� nossa' pr'a1ft e a

Lona de fréios COLADAS ',tua1 Diretor Gerente da Cia Ser

__&0% mais no aprâve�ta· _.,
'

.•ana ,de IEle�ricidade (CoseI).

'menÍ9 'd4á Lona.. ". ",�ela passageni da efeméride. na-,
.

···.quela data <o.aniversariante, r'ui

nal de maneira progressiva,
, �Qapdonando.se· a fráção
ínreríor 8 Cr$ 100,eO (cem

.

!

ctul'ieiro,s) _

tado o. vereadores, foram rece_

q) Divisão em quotas do- bidos por vários secretáiros de

unpôsto <à pagar: O ímpôstó
: Estado' e pelo, COmandante . do

devido. rem face da declara, 5,<1. Distito Naval..

"" .. " ,família_ crí.tã brasíleira, um apê
ção' de 'rendimentos será pa· O prefeito mun ie ipa] enviou 'ao-

"
,

.

" .

. lo' .se· fz· ainda necessáriO pelaga em uma única vez, quan·. Almirante Mutilo Vasco., Val1e
, salvaguarda dos jnaig Iídímos in

do._· fôr _-.inferior a Cr� Silva: s i te d eho' t... I va, O
. egu n esp·� o ..e- /

·te.rêsse. detn'ocráticoI da' pá-10;5QU,OO (dezmil e quínhen- Icgráfico:
tos' cruzeiros) - (Lei n.o

'4.154, -<lrt. 31)._ Nos demais Almirante Comandante do 50.
casos, ou seja" quando supe· Dlstrit� NavaL'
rior à. ,importância supraci·
tada dt!' pr$ 10.500,00," :se.rá Florilmóp·oli •. se
divillido.,

..
em quotas, na .for·

ma ,prevista n.O a'tt. 31 - da .

Apraz-me -expressas voss,el1cia.Lei, R.O 4.154/62. ,

et distintá oficialidade prova
e) .'. Das' iniotmações na . ., 'prestigiaí:'�m' as. a';toridad';ls ef·

. . . -

d inequívocps agradeciIhent�.' nj_ ca·rr.i,.-';a;·s' d'a. ·inãnll.tenção d'a
,

. fonte: �Juntamente com a e_ . Co
. �,,- c

cía-�ção de _rendimentos 'de, mia gentileza cumuladas' Vàea' <!rdem p6-blica, � �espe'itci à� ins
-

. ,.,
-

. -i":: ve_o 'contrÚ>\Únte apresentar d.ores qemenceau Am�rai • S,il t1tuiç.aes de!fiocrats; ameaça-

I m" 'ndad'e d''O' "DivinO" E�·p·:ririf�ti�·:'.SêniÕ',�·· ';::d�ela�!��Qm��ad�Od!�. �:, :e�::�:���:::a�r:�:�:r��:: .: :�;ê:i::·�:����;-�In ae,� � r��imer a '" :...
-

- , . ",__ - ......� -- "-"-'�'''�'' ... '

�·'d'-e""1"0"'.I·'·8',·)--e"m"""--2
__

"--(-du--a"s·)·."VíaS',
"

f"ita'ê&se"Distrito'-l-;"'a.al pt Oor . .. "..

',�. ".
'

" .'
-

.,
. -

. . C!>nClta outr08sIm a �odos
'e Asil·(}--.de Orfãs_'-',· ,'" "

';��. ��for�,ndo, cem. indicação :!::'D�::::::�:'-P:;!:;odM�:� q�antos; iinbu�dos nas mais di
.. , . , :; �< :. ,.(�;,,·,-·&\,nattrre?la ·ct,al;i. respectivas • ' ., r1i-sa'à' 'a:��'vll,iàdll� da v,i�a atuan

f"S.1 Viten, ie,::',a� J)�iJ_ ia.',''?,\,:'.',' ';��:';;;��,;':\�Ó::�!::�:��:ee�:n�:�" Cip�l::�.�.,';' '.';. ".,';
:«.�:�;!�,;i,�.'Il_i:.\.!�U.!.eí,:.i:�ee;:.

.. ,,,,- :) ;. cebefam'; todós os rel'l.Qiinen LIONS T._·.,i!M NjJV:A Ii DlRET.6- '

C O N· V ;0' C· '·;4' '--ç 'A'-'.':A.:'.· --.
'
__ ,---

't.À.s' "::51g'·o'" n'>-,-.'
- -d'e.correr I do' óc.upad9,- em fllVor 'd,� pl,'pgressO

,

, '- 'p,-: '_' '.:'��: -, .... L"'-: '" .v
'.

RIA'
da 'Pá,trlà- 'e ti .fé' inquebantável

De ordem do IrrnãQ� pr.o,ved�r;;,.�)na .ano q� r963�;a>ibeÍ':.· ,h
. ·de\Jarag:á: do S�l, do Estada, e

d d
.

d
'

';'e"
� '.

.. ... �"' .....

",' '.·á-)\Juros,.
'

Qividendos' lu· Em 'sua última re��ião o Li-
úe: <Íev�m posEu)r II'OS mais aIforma o etermlna O 'nO" -,' o�prom�.:,D-U cros \e, alugu-�i$ (quaisquer on� Clube de Jaraguá do Sul e_

,

d d'
" .

,I

t
.'

,� "lSl' �irnpórtâncias .- pagas a esses t�, mandatá-l'ios do atual gOve,:
desta Irman a e, convo_eo ôsC rI1J�q� ',". �1- ",t(tul,�s:j; .�_. '.' "

, '!�::: :::�:�::s�:�:���:; P-r��:' n]!,; sinta.m .. assim; mercê de_
ton�s com direito à v."o�b, �P,'ara;:, .Swn�"ec.�.- . h) ordenados, .gratifica· dente Otacil1a P. Ramos; Vice

p:eu.; 'a 'segu'Í'aÍlça ti a paz que

1 d
/I' '

00' '1."'
- "

't A : +�in�. ertl todo o pa[s�
rem a 1'1._ sse.mbléia a Ser !rea iz,.ç) .a.:.;'.'h,o_�".--·.P,t"o.,Jn" ções" m. lcaçües, m eres- presj_dente: Cletna'Í1cau d�O �AlI.na '.' "

.Q. .'
.

' -:,se�, co�issões honorários, :'_.Võitada:: assilllj 11 normaiiªa(le
mo dia 18' do' correht�;nlês; as:,lQ�:hqrª,�;� �o '

pe"rcenl-agens_, quandoo .sup,e-
ral e Silva; 2�:'Vice Prdiden-'

� v,Ída 'demoáatica cam {l paz
-

.

." ,,, '
•. ".� te:: Norberto Hafermann; , 3.0.. ,

Salão do. Consistôr.io,· '.para d�l:J:h�����,rri,[ sQ- ,.FiQl'es, durante 0--' ano de...
Vice p�esid'ent�: M�rilo De;elte:; . �ist� retna�te; ).,sente_':se ainda

. , ,... -."',.'. 1963 ao Cr$ 504 O()O 00 desde ' .

....

-

AQ im,perl�so .'devér de, levar à

bre 'a seguinte ordemo·do dia: .;-'.; \<�"i �;i ;:c. ; ., ..
'

qúe 'QS pessoas' qU� �s tive.
10. Secretário: Ró!ando Jhall

t"úblico' !�Tiag-, No-tlls' Oficiais Cat'erpill�r e Cat sã,o,marca� registrad;:lf' da Çaterpillar Tractor Co..

ELEIÇÃO'-DA: a,vIESA; Â:D�fflJ.��,,: teth'recebido não percebam ke; 20. Sect:etáriO: ,IVi'aicio Airo
fol-l1ecidall pt!}o inclito Almiralt "L'o, 'li''-',''.": ,�l .. , L "'.

. .� .
. .. !i'-�. -,' , rendimentos de ,mitras-fon.· 8'O;10�""iTre!;etOo�:rn.��_�::�:t�:::,: ... ;t�a�..o��,��·dO 50·.tD,�:.t!'�0

N'-()J11'J[f1')·�!Í)
:li,,· .. ,·'J

S'Jh'''(fê' [,;na/l'"'f-g-�"e'S'
TIVA' PARA o BIENIO 19S4yjL'9�j};_(;:.-:,;:_·" teso . '';';:--;: q ':':"'�'.'. \ :�: u

•. "" -" �""'?-"'""':t '11- ;:;:,.

o te Ia
.

"

- , . ,-' ..
' :, ��'� '" No caso dé o contribuinte dack; 20. Tesoureiro: Lino Bar J�!aguâ d.o 'Sui, .1:0 qe Abril de '

,
,

", . INDICAÇA:O'W .I.':çJ." .. ", .'-:\;;:.,,"' :;. .

.

fr do Albus; Vogai,s par, dois : 1 '

.. . '

.1965
' ,;,,":.)'<".. ';�;:i . th�ver pago a pesseas' físicas.. e 1964' ,:., '.

• :; .'
.

"
. ";,'; ....

"> "

'-.;renrumerito de trabalho (co. anos: júlio Mazz')lli e R.omuld'
,.'

Florianópolis; .14':.qe ábril:,d�)��{<·,'. "',mlssõe's, côtretagens, hono- Faroni,"A !lova diret�ria ·tem '
,

....

.

.' .

,"
'.

'

.
,

Wttsliingfoií��. v....:-p�t��.�i�:; <:'f:!��'�r:,é:�:e:��):�:er�:: ::u'l;::n_d�t:.S para os· pei'iOdo
':

"

. .' ,Escreveu: _ Nels';)n �raschet fnissãO, da Usina do Oaveir�s fdieidades e breve
. regressO a

... ,

::,'. S,�çret6:do', c'" ",: �',:' re.s 'li "Cr$ ,631°00,00 _. _csess.enta' ,-. " até
.•
a cidadé"'está' �m f��e 'de Oi)n J:'rinçesa dá Serra.

....

;:',"': ,;:",.,,�.. "_", -, '. �., Pelo'·Exmo.· Sr. 'Governad<-:lr Clu:sãO }.,

'" ,: do Estado; foi criádo em, Làje,
:-'0 Ginásio Industrial ·"Vidal_ Ra

-/ CASA'DOS -.fREIOS\,.

riu' Santoa. Saraiva 453

sS1'REiTa
('

--------�-------------�

._rO, ' 'IMPRESSORA't·':" .�, ..

,.:::
. c;- .... :?�-

-

'E�"
�.-:

'

-

..:._
�

.

_- � ..

..

, '
....

'.'. '"

,- I' /;

.', ,., . ,'-

,

,I.

·�--;'·'··I

·

...EI.O
.

:.'. i: "'

}" \'

'.

r'" .........."';.

.d...eril!oí
c!ic,llês

'I _-

_'

__ (O!Mto,� - r.C!tolo�o.
tortazes e carimba.
i�pre�.os' �'" oe'ral

.

", �ápel�ria
. -"'.:; .

A IIIt-PRESSOR.Â M(JoflO ;o.iui todo. Oi recursos
. e o n',cus,i'riu iápttiiitcili por. 90rÓfttir ••mpr. o

mó.imo .'" qj,alqUft nrviço do ramo.

Trobólhel. i'dõilt'O • �erfei(o,"" Qu. Y.lut';' COnfiar.
.. �;

,.... I.,

.!
_", .

IMPRESSORA M.OÊi:Ô·
"" OE'

I "l .... _'. !"'-l

< ; ••
, !

ORIVÁl:.OO STuÀRT. elA..

;:;O•. tarqúia; em nOssa Cidade.

, ',.

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

..Casa no Centro .....:- Vende-se
. VENDE-SE A CASA sita à. rua Alv.a_;

ro, dé Carvalho 53, nesta cidade, composta
9.e sala de ':visita,

. dois' quartos�' corredor,
.

sa�
la de jantar, cosinha e banheiro, além de
pequeno quintal

.: 'Tratar com- Altamiro Silva Dias, Av.
Mauro Ramos 201 .

--

,

:"'muit-o cumprimen-tad'o pelos se.us
fw.niliares 'e amigos que compare'

.' c�ram im� SUa residência. �ós da

.

'

qui enviamos _;'0. noSso aSSi)lante
e leitor �� �oss'as felic1taçôe�
c�m V'otos ·d�.muitos anos de Ni-

.

da. ----�-;��--------�--�.--------------------�----
VEN·Df.-SE·

Dia 6';í.passado tivemos a iI\8
. talação solene da Faculd�de �de

I brinho; e o Sr Dr. Paule Pere

_ gl'inO Ferreira;. Juiz de Direito

da Vara' Criminal de nossa. O"

maca; que num rbrilhante discur

x x x

Acaba· de

UM . CONJUNTO 'ESTOFADOCUnita de
, .

�trlança�
. Drs.' �VARO JO..· _Ciências Econômicas de Lajes

. .

qUe funciOnará na Instituto de

SE' PE : OLlVEIRA Educação .Na oC�sião; perante
ANISIO -LUDWIG altas au-ll,1ridades de nos� c}da
lhédicos do htJspita'J

'

de;. pri�cipal�1en:e ligadas aO
-

; meIO estudantIl fIzeram uso da

infantil doné. .. Edith. palavra o Dr. 'Murad Mus3i So

Cài:n.a Ramos
'-.,

8tf!rtd�m diària-
mente à partir
d 1'4' h so eXpÔS todas as vanl;ag�ns p.

'

R:;; S. .

.

'. . .. - .

o significado da instalação da

�(':u.ltõri(): .

;� Faéuldade de Ciê'nc!as Econômi

�t1., T1f,�li'"" él.,' ��nll�- _'cas em Iiossa Com1J1l8.

na com p:�:-n�ndQ
."" '

Machado ... :.

·21-A4

em

bú� estado de c'cmse�vação� .

Tratar com

João Alfredo pelo Telefone 2681 no horá
rIO de 9 às 12 hs. e 14 às 18' noras.

21-A4

Associacão dos Fiscais da Fazenda
•

do Est.ado de Santa Catarina
Assembléia Ger,al" Extraordinária

- -

CÓNVOCAÇAO

� .

Pelo present�, ficam convoc?dos os

associados para a Assembléia Geral Extra
�rdinária a-:realizar-se no dia 20 de abril'do

.. .
' ..

corre�te' �no, às 14, horas, em sua sede 80-

�iará rua 'Te�ente Silveira n. 15, nesta. ci-
... .....

..-. 1;' ,..

dáde, a fim de aeligerarem sôpre a reforma
dos EstatUetos e tratarem _de asst1ntos de
tel"êss��aa cÍasse; ,.',

'

�r
� � c'

'

,

:
.. �

. Flodan6polis--' 14 q,e.'tabril ,de 1964 .. i

. . . .• .. ,.... ..- HeIcilio Vaz Niegas.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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..

,

r
,RIO, Abril (Cortezia da Cruzeiro

do Sul)'-' �ia 5, tive o grato prazer de es
. cutar através da Rádio GUARUJÁ, os.Ian
ces da partida Postal Telegráfíeo x Marci

Iio Dias.

su�� corpr;; vitórias e mais vit�ri�,S.
BENS POSTAL.

,

,
IÍêleja"que,o více , campeão me

tJlJ:>J;lolitano 5uSteDj),)U; anteon tem
COI� o 'campeão- da Liga de ,'Lauro'

.�itller;' o mesmo "qúe há pOuco

vimos perder p-or' 3 a O para o

PÓstal Telegráfico,
O jogo; em qUe .pesem as fa

-lhas acusados em ambos os 1ados

notadamente . nO pelotão loca1

que teve dOis reforços e uma no

va djreção técnica, O quadro ':ri'tJ.

.da n�o Impress ionou f'avoràvel-.

, me:ntc à,,,torcidlf que anteontem
, ��.�� ;n'Orriento�·"di'an.áticos 00m
'1',' .;..

i ii perda, de ais 'UH] ponto. O qua

dro visitante teve uma atuação

que -pode ser conside,r�dai)llul�
boa; levando-Se em conta 'Js fa

tor�� campo e torcida que teve

tos

Na etapa cc mpjemen tar o :Fi

gueirense, faze ,d'o passa.r V�",i)
para o ataque' e recundo o _ es

treante Gaeta para o meiO do

campo, esteve bem melhor, que
seu antagonís.u que; no entan
to, assinalou .lois góIs, através

de fort·íssimos pel�taços, desferi
,dos por Wi lso: '

e Bab,ão, 'de fora

. \

Em prosseguimento ao Campeonato
da 1a Zona do Estadual de Futebol de 1964,
domingo .próximo serão efetuados cinco

.contros.
Em Criciúma, o Metropol recepciona-

rá o Avaí, sendo considerado como o jôgo
de maior atração da rodada, tanto que é

intenso o entusiasmo na terra do carvão pe

la _ exibicão do campeão da metrópole que

procurará, frente ao tricampeão do Estado,
desfazer a má impressão deixada domiffgo
passado quando permitiu, em pleno estádio

darua Bocaiuva, que o Ferroviário lhe rou-
..

basse precioso ponto. -,

O Marcílio Dias jogará, em seus do
mínios -dando combate ao Imbituba, último
colocido que vem de uma derrota sôbre o

Guatá.

�·�e· r'a','S·'I�I·2'V2'� I�, < ,I. 4"
OS MELHORES

, \

No quadl',)' visiitante ponriftca
ram- Pipni, Célio;', Carnanga '(o '

melhor em, _campo); WilsOn .e

Babão ; .e,nquanto que no bando

lOcal destacaramvge Ca.ráz.inh'o

Valêrio ; Sérgio; lto e Rona7õõ,

, ,,; , . , , , ,ESTREIAS

•
O� dianteiros Gaeta, eX-marci

lista; e Alceno, gaúcho; fizer'am
da área, contr t um do ,Figueiren, suas apresentações DO Figueiren
se; consignadj por Ito; todos se; conduzin<:]o-se ambos Com al

os três tentoS no e,spaQo de 16 tos e baixos. Poderão melhor à

minutos; o p: imeir> aOs 8; o

segundo aos 14 e o terceiro aos

13; perfazendo: assim: a conta

gcm de 2 X 2, Valérrõ e !to per
deram Ocasião. .pre.ciousa
marcar e Wils,}n atirou 'na tra

ve'- sob a guard i de Márcio ; iS

to nos instantes finais da por_

fia. O escore 'lOS pareceu justo'

;....,.�-__,----�-.....-".....-_._... .-... ----------..;;....------.....-------------------�- � - -.._......

FiUutire�lse não f�Ii alénldr um cm: i,�te como
" 'Contra um l\[inerasil penetran ,rial dos visi ' mtes, mas >O mar

te, e.:lutador que .atacou em vclu c�dor Sáiu f, voI'ãv�J aos laels

�.( mais 'ill<t�n'so,. o Figueirense que acugaram uni sol através

n�o,' foi. alêm,':, de: um empate na do,extrema R, naldO, Os 11 mínu

contra'si.
Na primeira ,etap,a da luta

•

•
•

+. I

hou;ve d<'lmín.io téc�lCO e rcrri.to

b� c�m::>eonato catarinense de

barcO da clai;lse Sharp-ie teve se,

as, desistiu da competiçãO
A c;uinta',e ú tima etapa a'pre

Sentou \. segui' te claSsificação:
10 lugar _ Bal'o K'on-Tiki

20 Iugan _ BarCO Rajá
30 19ar - Barc Xangô
40 lugar :-. Ven"avl a

50 lugar _ Náujilus

Novalnente' f, i notada a au

Sência do ba:rcc Dunga de J,6a-
quim Bcllo

guimento na tarde de sábado e

': termino una manhã de '(lomin

.go 'com, a realização das duas

últill'tas pr'Dvas, que teve' po�_

cCl1ãrio a, baia sul de FlOrianó
polis

RE'SULTADO FrNAL

Norber�O
. Hubener. e orlan1l'<lI

Após a reali ;ação. das cinco'
etapas, o 'camp,(,onato estadual

apresentou, Co no campeãO de

ponta a p'onta, c barco Kon-Tiki

co;U a dup; la 'p�drrJ Soares e

Waldi� Lope/ s 'gu'idO de perto
peio' barcO Vell layal com, Ade

mar Nunes PirE3 Juni,or e ,Ed

mar Pires

Vej.amos entã), a chssifica�ã.,90
final dos barc )s, tripulação e

número de rl,0n' OS alcançados:'

Luiz Fra-nz'oni
O barco Dunga de J?aquim

BeUo lião cOmpareceu e?quanto
o barco Náutilus dfol Roberto Di

ACESC prepára ..se ,para lançar o

Concurso de Reportage�1s
NoS ,p'róxlmos dias a direto,,: Além disso, o vencedor dr,)

COncur.so terá na GUanabara

paSseios especi: 1mente progra_
mados pela ÚOJ'federação Brasi

ria da Ass'ociação dos CrOnis-

tas Esportivos de Santa Catarina
lançará na imprensa um conCur

so, cabendo ao venCedor uma 'leira do Desp'ol;PS que patroci
passagem de ida e volta à Gua nOva o. C'�ncurs J; POd::ndo par

nabara., com estadia paga duran ticipar única e eXClusivamentc
te Uma Semana na ex-capital elementos p'erteCentes ao quadro
_fedral,. , e social da AC;ESC.
--�--�------------------------------------_____.

a

tornando

para

medida 'q'ue forem se, ambientan
'do o 'ex-jogador J',)ni Luiz Alves

oriundo do futebol gaueho , qUe
orientou pela primei ra vez o on

ze vice-campeão,

ARBITRAGEM

A Cargo' 'de Jair .de Souza

a direção do-encontro, Seu traba
lho satisfez,

QUADROS '

/_

Os quadros alinharam assim:

'FIGUEIRENSE - Márcio; Marre

co; Edíoj Caràzinho e' Manoel; .

'Valério (Gaeta) e Sérgio; Ito

Gaeta (Valéí-ío}: Alce'no e' Ro

naldo

MINERASIL - Santos; Leleii Cé

Ho;, Márcio (A,rcy) e Dioni;
Camanga e WilSOn; Osmar: Gío

vaní ; Pedro e Babão"

;PRELIMINAR'

Na preliminar" dísputada en
"

tre o C. E, JairO Cajlado e Cruz

e Souza; venceu o pnimeí ro pelo
'escore de .3 X O,

sagrarem-se

de

10 lugar - BarcO ,KON-TIKI,
c',)m Pedro SOares e Waldir Lo

pes Com 4,016 pontos
20 lugar: Barco VENDAVAL,
co�: Ademar Nunes Pires Junior
e ,Edmar Pirçs C-2. 034 p

30, lugar: Barco êAKGO, com

Ney Hubener e Alfredo Hill

mann COm 1,983 pontos
40 lugar: Barco DUNGA, Com

JoaquIm ,Bello e Odinaldo 0]1
veira cam 1. 933, ,p'ontOs

50 lugar: Barco RAJA, cOm Ni

waldo N. Hub'ener 'e Orlando

Franzoni Com 1,715 pontos

60 lugar: Bzrco Náutilus COm

Roberto Dias e Oduvald", oSares

COm 858 pontos
70 lugar: BarcO Pioneiro c,Om

Walmor Soares e JOãO SOares

,

O Hereílio Luz, que domingo passado
. perdeu 'a invencibilidade, continuando po-'

rém como "leader" da tabela, enfrentará o

rigoroso Minerasil, nos domínios dêste, e o'

Ferroviário terá pela frente o perigoso Gua

tá, em cotejo que os tubaronenses assisti

rão.
Para· o estádio "Adolfo Konder" está

destinado o prélio Postal Telegráfico x Bar

roso; que UéI tabela erroneamente está mar

cada para a ,próxima quarta-feira.
A rodada, que é a sexta do turno, se

rá completada na· próxima quarta-feira;
com dois encontros jogando Comerciário
e Figueirense em _Criciúma e Urussanga P.

Atlético Operário, em Urussa.nga ..

,\
'

No1icias dos clubes brusquenses
·

Escreveu: MARCELUS

O futeb'ul 'erusquense está a

travessando,; novamente, fase

augpiciosa, No atual certan�e
catarinense; Carlos Renaux e

Paissandú estão cumprindO a

tunções eXCelentes, O Carlos

Renflux está COIU Sua equipe re

modelada, a diretoria do deCan'i)
Com 703 pont�s

"do futebol catarinense; estãO80 lugar - Barco Cicl"ne com

José Chierighini e Oswaldo Fer e,ngajados os desportistas Ader

bal Schaefer,' Án.tônio Heil Eri
nandes Filho com 159 pontos,

co Bianchlni e Leop',)ldO' Bauer,Os pr,êmios conqu'istados pelOS
vencedores serãô entregueS em

,Falar d\ls senhores Bir>nchini e

LeOpoldo Bauer; é relembrar O
solenidade a ser realizada na Se

de do Veleir0s ela Ilha, rt)r' 0_ peíodo áureo do Renaux, quan-

di" O triColor brusquense ostenta'casião da :(esta de el'Cerl'amen,
,

'

va a maiOr e mais homonênea
to di temporada de vela,

Telê,. um. 'exemplo!
.":"Jl�Jf.,,

defendia. Essa qualidade está

rareando;) hoj e nO profiSsionalls
,o; pOrque' uma chusma de -Z'vam

piros", Só ,querem' dinheIro e

mais dinheiro; que é O sangue.
dos' clubes mas não' fazem em

Sôbre um dos mais famOsoS

Duas semanas, antes, havia eu. assis

tido Postal x Minerasil e comentei que o

simpático clube dirigido' técnícamente por
Brálio, carecia de melhores elementos�'mais,
entrosamento em suas linhas, para poder
aspirar alguma coisa.'

.

I

Fiz justiç-a, .ao desempenho '.� dedica
ção da equipe ,naquéla oportunidade! que
embora jogando mal sobrepujou o eeu ad
versário a máxima corrente, é de que "Fu
tebol não tem lógica", que "futebol é uma

caixa de surpresas", que �'futebol se ganha
nas quatro linhas".

Mas fazendo-se um, retrospecto dos

jogos realizados por nossas equipes, chega
se a conclusão de que o Postal anda fazendo
muito bôa' figura, dentro e fora ida capital;
melhor mesmo que. A�aí e· Figueirense� , E,
não possue o Postal o gabaritQ técnico 'e ')s

recursos financeiros e publicitários dos seus

co-irmãos,

O que se passa é o seguinte: agarra
dos rapazes do Postal vem sobrejugando 'a
técnica dos adversários� Dizem os adversá
rios: quem é o Pqstal? de onde surgiu essa

i!;'a (iUllrta. etapa; reaUzaõa
equipe? Qual o valor ou valôres ihdivi(lu�is :,1$' .

t�rde de sábado, a coloca-

que pos�úe �ni' suas fileiras? 'e .então, ep,:.. "ção Idas barcos 'e suas respecti

tr-am em ,campo certos da ,:vitófü:il, tal' a di�' :�as trí�ul�ções f�l'am as segui'n

tes: •

ferença de forças, de tecnieao e de valôres. �o lugar _ Bal,'co Kon;,Tikj COm
.

Assim caiu o Marcílio Dias,· glória de Ped;Ç> ,Soares e ,Waldir LopeS
. �'20 lugar - Barco Vendaval com

nosso futebol, vÍce campeão do, Estado; su-· Ade'm'ar Nunes PireS _ �unior e

bstimou O adversário, levo!!: um:-"gófi·eIAih:"':· Edmar Pires
\

Pago, pasSou a ofensiva empatou, acurou:" '3�1ugar - Barco êangô com Ney
Hubener e AlfredO;) Hillmann

lou reservas para vencer no final, dominou, 40 _ Barco RaJá Com Niwàdlo
-

í'
atacou e chegou ao desespero quando ·le ..

vou o segundo gol que o aniquilou.
• Pela irradiação do prélio, cheguei a

uma conclusão lógica de·que o Postal ata

cou tanto ou mais que o MarcíJio; tev_e opor
tunidade dê ouro para marcar e, sua vitória
não foi lá tanta surprêsa, pois equilibrou
as ações, soube resistir ao assédio. do adver_...
sário, teve garra e eutusiasmo e jogou sem

pensar no "bicho", que agora. por justiça
deve Rer dado a cada atleta.

Mas analisemos o'Marcílio Dias: quais
as contratações que fez?

E' o não. a mesma equipe, com rati- >

nho, Rene, Ivo, Joel e outros mais? por
acaso não possue atletas cansados de tantas Postal sofre diante

.

do Meh opa I
jornadas, que embora craques ainda mere-

cem um descanso? {\ssim, sendo nao vejo �maior goleada' do Campeonato
porque diferenciar o Marcflio Dias das de- A maior goleada da campeo- Segundo ',!s $'e presenciaram

mais equ,ipes. que embora �o:m atlétas SêIQ
nato da la, Zona vem de OCorrer o encontro e qUe acompanharam

" anteo'lltem, à tarde;. em Criciú
.

,
a delegllção do 1'me dos COrreios

cPrt�7.. bem trejn�dI")S.· com sist�ma de jofl,O ma; quando o Metropol; tricam o Metropol efeb'ou sua melhor

df'fiTti-rlo_ rniJ-rpr>irlamente conotlistar n�l"a

PARA�

Pedro Soares e Waldir Lopes,
no "Kon_·fiki",
Campeões. Çatarinenses

SHARPIE

Cracks brasil.iro; eis o' que� nO

"Diário' de Kotí�ias", eScreveu
José Brígido,

�'

Um dós jogadoo�e's niais corre

tos e exemplares do profissiOna
lismo foi Telê; que jogou ,no

Fluminense; onde Se projetuu

,

e depOis; quando não encontrou
a justiça que tinha. o direito de

eSpera�, foi logar n{) Guarani

de Campinas e encerrou sua Car

reira nUm curtíSsimo 'est�10
no Madureira, Foi pena, Se esti

veSSe ainda hoje na, linha ata-

cante do Fluminen.se
dína;:no; inc�tiria ','sangue" na

ofensia anêmica dos tl'icolores
das Laranjeiras, Se há profissio
nal que pode olhar para trás
sem remorsO de nenhUma Or

dem, .êsse é Telê; porque soube
sempre cumprir com ÓS seus de

veres je; no campo; dava sempre
10 máximo em favor do clube que

I
I

, .

IVAfEZiNHO, ,NAO!
, CA"E "1'!'Of

campo tanto quanto deveriam'
fo-pt" """''1 iustificar o que ga

'nham. Telê' deiXOU li) futebol

qU.dÚO ainaa poderia comprovar

o seU granile valor técnico Não

fê,z como Ce,rtos pugilistas; que

aguardam O ocasO pata pendurar,
as 'luvas fOrçados pelos nocau

'tes cOnsecutivos, Ele saiu de

pé; \ Consciente' de que poderia
dar ,-ainda muito de si; se O qui
Sesse Agora; nOmaeead'o .por E

mílio Ibrahim para a ADEG, ali
está,; Com tantos outros valoro

sos "futebolistas de ontem e de

hoje, trabalhand'o ainda pelo
futebol; embora em setor' diferen
te, AI�m disso; Telê,� 'suplente

de tesou,reii'o da ,FUGAP (Fun
dação de Garantia dos Atletas
Profissionais); ao ladO de Cas

tilh,Q; que é O presidente dessa'

orga�ização. O profisSiOnalismo
E um nome que' rePetimos com

um misto de saudade e de sa-

equi,pe que já se mOntou no Es

tado, no'ta-se hoje no tricolor
bl'Usquense a preocupação em

apagar. a péSsima impreSSãO dei

:!Cada nO seio da torci.da 'ca'tari

nenSe;, as medíocres atuações
que O .Carlos Reriaux ap'resen-
tou nos últimos: dois anos"

O CarNJB Renaux, está

sua equipe regularmente estrlltu

rada, O pOnto aito da equipe resi

. de, na defeSa, Conta, o Renaux

COm dois excelentes goleIros, No
presente campeonato do;) EstadO.
o -Carlos Renaux já goleou o Ba

ependi por 4 'x 2, o Paissandú

por,4 a 1, e () Estrêla ,por 4 a O

Está invic1lo, Seu único ponto
perdido 'é fruto do 'empate frcn

te ao Olímpico,
O Paissandú que nos últimos

dez anos desenvolveu c::.mpa-

nhas das mais fracas, ,está
ra 'se recompOnd'i),

O Dr. Walther Wleland Ai

chinger, e Os senhoreS Vitor liu

go Paes Loureiro' e Aimoré Ge

vaerd Bridon; jovens esportistas
dedicad'os e incansáveis direto

rcs do 'mais queridO" de Brus

que, depois de angariar entre Os

industiais e desportistas brus

quense apreCiável quantia em

dinheiro: inici�m um trabalho

de soerguimento e projeçãO jun
to a'O Palssandú; p,ara classifi

cá-lo à fase do Estadual,'.
Vários jogadores oriundOS de

São PaulO e Rio Grande, do Sul

grande efel'Vescência
Muitos torcedores exigem qUe o

caríssimo c I1Õ�O, plantel do

Paissandu; consiga desde já re

tumbantes vitórias Mas a equi
pe' paiss'anduana 'nãO está ainda

b�m .entrosada, Falta maior en

tenãimento entre as ,várias b>:>as

'peças da equipe, S,eUs d1rigentp.s
sabem que tal entendimento 'ir�
brotando COm o deCOrrer do tem

po, E nO campo das luta. E eni
,

breve o Paissalldú será nã'o res

ta � meno; dúvida; uma das bo'
as equipes do Estado ?

.

No campeonato fluente' o Paig
sandú foi batido pelo Caxil;ls e

pel'o CarloS Renaux Por outr' 1�
do alcançpu resultados expressl

vos mediante o Usati (6 a 1),
Guarani, cam'peão de Blumenau

( a 2) e América, em JOinville
(2 a 2)
Outra ag'remiação da, LD.,B,

que está nO Estadual de Futebol

e o Usati

cOni Apesar de falta de eXJlerien
cia e de contàr c'Om uma equipe

mOdesta, o USati de São JoãO

já .derroto" li) Atlético de São

FranciscO e o Estrela

As rendas em Bru.sque melhov

arram Zm consequência da re

mOdei"çii'o !tas equipes Nq" clãs,
sico local; a renda ultrapassou
a Casa dos quillhento� mil cru

z ..irOs
Os clubes de BrusqUc estão

tentando alijar do Estadual Os

clubes da Liga Joinvillense de

Futebol Segundo d'ecl:rrações do

"senhor Oscar GustavO Krieger,

presi�ente' da liga brusquenBe,
o l'aiSsandú eo Usati;; através

de protestos junto 11'0 Tribunal

de Justiça Desportiva, exigem os

pontos que perderam nos jogos
cOntra as agremiações de' Jolnvil

le

ago

Os altos próCeres
sandú e Usatié alegam que não

hOuve em 1963 cpweonto regio.
nal em JOinville 'portanto falece

o direito do Caxias, América

Tupi de disputarem um campeO

'nato para � qual não. pOSslle��
o d�ploma l�gal

t�-lo
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Dossing,
Convidamos os senhore.§ acionistas des- Entree a gel'enCia e a comissã'"

ta sociedade para se reunirem em assem,...· episcopal age cOmO órgão perl

bl' I d
'

d d h cia:l o Conselho da MISEREOR
eia gera ar inaria, na sél.- e a compan ia, reunindo os peritos-técnicos em

nésta cidade de Antônio Carlos, no dIa 29 agricultura, CO':.Jpreativismo, e-

(vinte e Iiove) de cabril de 1964,' a-fim-de
deliberarem sôbre a se.f1uinte:

Ordem do dia

u

Advogacia e contabilidade em geral'
Dr. João Rui Szpoganícz - Advogado
Dr. Persi Adão Hahn - Economista
Ac.Sol.· Abelardo H. Blumenberg

End. - Rua Conselheiro Mafra 48 sala 2.
� � M

�_

Financiamentos Industriais
Elaboração de projetos econômicos e

preenchimento de questionários' "para im
plantação ou ,ampliação de indústrias d� O"

côrdo com as exigências dos estabelecimen
tos financiadores.

EDWARD .NAVARRO
Economista

.

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

Apto. 102 Fone 37�R'
Esther

" .

if

CARTAZES da PUBLICIDADE'
EM ÔNiBlis __...,.__

I
'.

'.
'

..

I� publicidade

,

F
/ .)

ernando Macbado, 6
1�. !lo·da.r

Fone 2413
Florianópolis S. C,

Rua

Cia. Açucareira Biguaçú S/A
, Usina Pirabeiraba

Ass,embléia geral ordinária
Convocacão

,
,

10) - Exame, discussão. _e votaçao _go� ..

balanço geral, conta dé lucros e perdas, re
latório da,' diretoria·e p�recer do conselho'

fiscal, referentes ao exercício de 1963;
20�) - eleição do co.nselho fiscal;
30.) - outto.s asóuntos Ce interesse da

. companhia.
Aviso

Pelo presente comunicamos· aos senho
res acionistÇls desta companhr3 que se en

contram à. sua dispo.sição em nossa séde,
nesta cidade de Antonio Carlos, os documen
tos de que trata o artigo 9�, do decreto lei
na. 2.627, de 26 ,de setembro de 1940, rela
tivos ao exercício de 1963 (1963).

Antônio Carlos, 19 de mafço de 1964
MODESTO MENEGOTrO

Direto.r Gerente
16-4-64

VENDE SE
UMA Chácara na Agronômica
UM Terreno na Ponta do Leal
UlV[ TerreIio no Bairro. de Fátima
Info.rmações pelo. telefone 31-51

Dr. Moorris
com

Industrias VILLARES SIA
ELEVADORES ATLAS

Precisa alugar uma casa no centro ou

bem próximo. Tratar com sr. Júlio. A. d:l
Gama. IDEAL HOTEL; Cons. Mafra 70;
fone 3659.

•

mento de SOlidariedade 'dos ca- campones-s, meeâll'icos, médi-

.profissiOnal, assim como peritos tõlteos alemães para com I'S f�
.

cós; enfermeiras; professores' e
, Prof�ssor Dr. Hermann M. Goel\, conhecedOres dos c'ontinente's 'l mtntos e dOentes e aquêjes qUe pr';:;fess.ora� alemães; que ; áé-

"

�en. pai ses O Presidente do Conse.- vivem na miséria do mundo in ,1XJis dê um estátio especial a

lho é ° vigário geral da diocê- .
teiro - não São bastante vul tuo : cÓm.panh-ith os ,prOjeto. da 'MI

se' de É'ssen; .Kr�i'Cheicit. Sas ,pará significar mais do qUe SEE.EOR em sUa 'execução nas di

A Ação MISEREOR, em 1959 a jrfamada :'gota na pedra. quen 'versas partes do mundo
,

foi prOrrogada por mais anOS; te" ..Outrossim; e' por isto me-s Nos .próximos artigos fala

em 1961 por mais três anos, por mo, os prOjetas d MISEREOR remos sôbre a imp'urtância da

enquanto. Pr:evê-se ; desde já; .escolhidoS nos diversos campOS Ação MI�EREOR assim corno

uma d - ..

d d -da vida social no mundo intei OS objetivos e os métodos 'da Auraçao mlll;ma , e ez

anos; senão houver- acontccímen 1'0 são pl',?jetados 'cOmO "mode ção ADVENIAT para a A.mérica ---�----

tos extra';)rdináribs; que. ímpe-. los"; tendo por objetivo O 1n-

çani a continUação' .da . orbra, centi'vo à auto-ajuda.

Foram apresentados 6.478' l'e- Assim, 1\lISEREOR, nOS cin-

,querimerito's, ne valor �otaI, suo Co .anos de sua existência finan

perieI' a um bilhão de marcos Ci';)u .p.rojetos mO.dl.lares � cam

(25';). milhões de dólareS). Esco po da higiene e saúde, da agri

lhidos e ap"ovadÓs foram � 042 1Iltura, .do ar-tezanaj.o, da fo;ma .

proietos num :valor total de 223 '.ção prof'issíonal 'de hcniens e

milhões de marc�s (55,075 mi-., mulhereS; da Organização de cO

1hões de dÓlares) de modo que
operativas e de esco las, teT\d'o' in

quatro milhões de marcOs (11m cluiáo a própria formação de

m ijhã» de dólares) já f'orarn di s
, It .

tribuidOs por C9!)t� da coleta ?e
1964.

'
.

A Ação' MISERl:OR não é, ôe

honorários advocatíCios na

base de 20% sôbre'o total,
custas _judiciais e demais

cominações de direito; Ore·
querente se �ropõe a provar SEGUNDA CONVOCAÇÃO

. o alegado por tôdas' as pro. .�F'
�" , .

�, .

vas em direito permitidas'
.

De ordem do sr. Presidente e nos têrmos ,da Lei e dos

especialmente dbcumentos, Estatutos, ficam os senhores acionistas desta Sociedade

digno,., docurr:;-ent:al,,: Rel=l4er�., ' .. eonv,o.c.ados ,a comparecerem á Assembléia Geral Extraor-

,Exmo: Sr. Dr. Juiz de Di· ainda;�sejà Q'. requerido (;ita� '�, '(Hná:gà,� Í:t: real1zar·se no dia 25 de abril do corrente ano,

reito da l.a Vara Cível de to .para, no prazo de �'ho· ')ás' liQ:h0raJ')"n�. séde sooial, a fim de deliberarem sôl:ire a

��lj)�ópolis ...� Jas.ernar.. A..�l"l'tS, solvet -sua df'Vida, 'sbb seguinte ordem do' dia:
'>

.-

da' Si1v�, br·asileiro, solteiro, pena de ,penhora .

em bens a) - Ratificação no aumento do Capital da Sociedade

residente e domiciliado à de', sua. propriedade, ·tantos de Cr$ 450.000,00 par'3. Cr$ 4.950.000,00, a ser apreciada pela
rua' Santos Saraiva, n.o 903 quantcs sejam necessanos Assembléia Geral Ordinária de 25 de abril de 1964 (artigo'
no Éstreito - Florianópolis, para o resSllrqimento d.e seu 78, letra "d" e 111 e seus parágrafos do Decreto·Lei n.o

requerer a V. Excia., se· dig- dêbito. Dar-se'o valor de 2.627, 2.� 26 de setembrQ de 1940);
ne determ!nar a citação do Cr$ 30.00,00 (trinta mil cru· b) - Alteração dos Estatutos.

- Sr.. João José MlJ....niz, brasi· zeíros). P., E. Deferimento! '!II:í'llt� \

leiro, cásado, residente e Florianópolis, 27 de novem- Criciuma, 13 de abril de 1964

domiciliado à R",a Almiran- bro de 1963. (a) Aroldo Joa-

�çÃO DE AJUDA l\,:ISE'REOR . conomia· sistenla ele formação

a

Lat ina
\

. Finalmente resta-nos O gra-
t:.J dever de apregenj.ar os tra

balhos ela Igreja Protestante da

Alemanha, que de sua .vêz pela
Aç'áo ".Pão para o Mnndo", es

tá contrtbuindo no mesmo terre

nO aas necessidadeg f ís icas e ',na
'.

. .

teriais rara a lfetivação da So

Iidarredade ínternaciona] erist&.

-_.---- -----_--.._----�._.

Edita,1
JUIZO.DE DIREITO DA La da, a primeira em 7 de [u-
VARA etvEL DA COMAR. tino e a segunda em 7 de
CA ·DE . FWRIANÓPOLIS juiho

. passados, o que não
foi fett.o .. muito embOl'a te·

,

nha o 'requerido.sido chama
do ao, B'inco ao qual devia
efetuar o pagameI,lto, inúme
ras vê'zes,. não ligando a isso
a tr,enor importância; 3 -

Tendo sido' chaE1ado ao es·

critório dos signatários dé;;·
. ta, també[n não comparece�,
nem respondeu à carta· que
lhe foi' endereçadJi, impossi
bilitando, assim, qualquer
composição 'amigável; 4 -

Nessas condições, na melhor
forma de direito, vem re··

qu.erer a p'resente AÇAO E·

XECUTIVA para ver ore·

querente, digo, requerido _;_

como, rliás e de direito, -

obrigado a pagar:Ihe. a im

pórtância de Cr$ 30.000,00,
além dos ju'ros mor.stórins,

Edital, com o' prazo. de
trinta· dias para citação de

.' João José Muniz, que- se erl·
.contra em 'lugar incerto e

não sabido.

O DOUtOl: EUCLYDES
DE CERqUEIRA CINTRA,
Juiz de Direito da l.a Var'3.
Cível da Comarca de Floria·

nópolis" S. C. tia forma da

lei,

FAZ �ABER aps qtié apre·
sente edital' virem ou dêle
c'Jnhecimento tiverem que,
p310 presente cit�t' João José
IHuniz,

.

que se encontra 'em

lugar ince�to e não sabido,
com o prazo de trinta dias,
pB.ra responder aos têrmos
da ação executiva que' se p:c')

.

cessa nêste Juízo, movida

por Josemar A: da Silva, con
for.me petição e despacho a

seguir transcritos:

Petição Inicial

te L'3.mego, n.o 35·P., para

responder aos têrD.10S da

presente ação exer:utiva, l?e·
lo q_ue, de fa�o e de direito,
passa a expor: 1 - O reque·
rido deve ao _requerente a

importância de .Cr$ 30.00tl,OO,
conforme "provam as notas

promissórias.: - d�vi '1 'lrúente
assinadas, pelo prirnpiro; 2

Ess'3. importância devia ser

paga··ao rem1('!1'?nte em duas

parcelas de Cr$ 15.000,00 ca·

quim Camillo
Wandelli Filho

dos.

A'lva.ro
Advoga·

Foi festa toda' esp'ecial

Peti.ção de fls. 16 verso

P.,ê�lUslr() a. citação do réu,
por e1'[:;.::\1, visto o mesi.1O

m\J ,81' sido enco�j.rado.
F1)J113., 12.3.64.

Vl�i.rldelli r,'_il:10
(a) Alvaro

urna

orgànizada no Domingo, dia 8

ele março de 1964; em COlônia

(Alemanha), napresença d',) 'Pre

sidente da Repúbliéá, Dr h.c,
Hejnr ich Luebke, do Arcebispo
Cardeal de Colônia, Dr. JOseph
Frings, persOnalidadeS do mun

do religioso; cultural; .]J'olltico
eCOnômico e inúmeras autorida

dts.
A Ação MISERFOR prestou,

contas de cinco
.

anos de sua,

Despach.) de fIs; 16 versu

MÓVEIS C I M O apresenta. Maravilhoso
Lançamento de MóveIS ln!a:-::tis

.

CROI't'lADOS
.

E ESMALTADOS
Cadeiras de Almoco co:;,u andador'
Carrinhos EsportE
Caminhas Cromadas com 'relas de Ráfia

Berços Cromados e Esmaltados
Banheirinhas co.m Tubulação Plástica
PC)l·ta Fraldas - Plástico -

Jeronimo Coelho, 5 Fone 3478

Expeça·se edital de cita·

ção COi" O prazo de 30 dias

a sef publica"':o na impren
sa e DO e -afixado no local
de costume. Fpolis, 18.3.64.

(a) Euclydes de Cerqueira
Cintra - Juiz de Direito.

E, para que chegue ao ·co�
nhecimento do referido .João
José Muniz, e não possam'
êles de futuro, B.legar a ig
norância, é expedido apre·
sente edital, que será pu·
blicado e afixado na forma
da lei. Dado'e passado nesta

cidade de Florianópolis, a01;i
seis rUas do mês de abril
do ano de mil novecentos e
sessenJa e quatro. Eu (Car·

.

los Salcianha.>, Escrivão, o

subscrevo.

Euclydes de Cerqueira
Cilltra - Juiz de Direito da

La Vara Cível

���ffl': '_�V��f���� .�-�.

)

TUDO NO MAIS FINO ACA3AMEJHTO

ALEGRIA DO NENÊM - ENCANTO PARA A MAMÃE

MÓVEIS C I MO

existência, exortando ao povo.

católico da Alemanha para que

ap'o;e sempre ma ig as obras da.

MISEREOR, que no mundo in

teiro deixaram marcados o. sen

timentos de fraternidade" e de

amo r cristão. ,

.En� 1958, a Conferência' dos'
. Bí spcs da Alemanha, em Fulda

'

apelou ao} fieis católiC>1s; para modo nenhum missão reliO';<):;.�"
que no Domingo da Paixão aju· preg-ação dOutrinária, aj:cida à.cu

dassem,; por meio de' Um sacri ra -à'almas .. Lógiéo qUe a açã'::l
fício monetário na luta\ contra dirigida e executada plea organi
a fOme e a ·d:Jença no l1lunao.. zação da IlSr�ja. Católica traz

O resultado surp.reendente da consigo m,tomàticamente i'nl:"n

primeira coleta de 1q59 foi dê .sificção de c(j'ntatos da· própria
35,5 ,!,lihões de marCos (8;88 mi" Igreja com' os n sceosáriós. M.ú,ª
Ihões d "dólareS). O Suce' so dO.' não é a missã;) finaHdade da ;t-

apêlo fez com que qs bispos re

solveram a in.titucionalisar a

c>1let�. Fundaram a "Ação' Epis

copal MISEREOR COntra a Fo

me e a Doença nO �IIundO�6 �

responsáveis são oS bispos ale

rnãe!'. que nomearanl uma cOnlis

são ã.Z CillC;) bi.spos:· exe�� ..

do splanOs estabelecidOS; sob a

'presidência elo ar�ebispo de J.

lônia aCrcleal Frillg:S. Cabe a es

tá comissfLO a última decisão

sôbre Os diversos. pr:.Jjetos 'apre

smtados peI", gerência da ação

estabelecedida em Aachim, sob

. a direção do Pl'lado Gottfl'ied

auxilia à Igrej:,. Católica. COmó .

tal, em toda a América Latina

r eC'olhendo para êste objetivo
nO dia de, Natal, cada ano; os
donativos dos fieÍS'.. :;

De outro .lado;, MISEREOR

tamb�m não pode Ser confÚndi
da cam a p'''líticà de desellVO 1
vimento; idealizilda e posta em

.
eXecução pelos govêrnos dos diver

60S paiseS dO mundo. rois; a�
onlaS dispend:adas pela MISERE

OR, - apesar de ronstituirem
uma ,p'l'Ova ClOquent� do 6enti�

Filiál Floriar:.ópo�i'3

. Filiais: - São Paulo Rua João Teodoro, 67Ó,- Curitiba Av... Iguaçú 2117 - fone t.2171 �-- Pôrto Alegr.r Rua 7 'de Sete�hr{),. 691
;-Jone. 1 - Tubarão m ...auro MuI er, 5 ODe 7. ,·_..·._ ....·ó � e

. 'z, 2 - o 2. R a G

.Rat� 207 - fone 765. CAMINHÕES PRÓPRIOS PARA MUDANÇAS

Expresso C R E S C IUM ti N S E Sotiedade Anonima
MATRIZ,: CRICIUMA - SANTA CATARINA

,
ENDEREÇO TELEGRAflCO CRE�CIUMENSE

Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo � �anfa Catarina e Porto 'Alegre

ção.
Para açõe:; de. carater religio

so existem outras .organizações.
na Al�manh)., ·esp�cialmente 11,.

Ação Papal para Propagauda
da Fé, �ediada em Aachen, e -!'l'

Ação Episcopal Ji.DVBNIAT; s�

diaqa .

em E,se'il. Esta últill1a-

Govêrno Alemão Felicita

Cã'stern Biãnco
BONN, Alemanha, 16 -, O Presidente

Heinrich Luebke enviou lima mensá'gem de

congratulações ao' n�vol Presidente do � Bra

sil, ,Marechal Humberto Castelo.' Branco, por
. motivo da transmissão do ··pod.er realizada.

ontem, em Brasília. "Que <> povo bI'!'1si1:'>iro'
sob a esclarecida direcão de VOSS:l V,vn.plên-

-
.

cia, possa marchar para um, futúrn J ....liz" -

reza .e mensa.ftem, do Chefe do Gr-���"'n() da
'. ....

República Federal' Alemã. Que. conff'r"encia-
rã co.m o Presidente Castelo Rranc'<') nllr",;nt'e
., . I

sua próxima visita oficial ao Brasil, de 7 a 14

de maio vindouro.

EiW...W4&&4i4@; _

deres: Ieírem .Botafogo e Santos
'0 }{io - São Paulo pJ'ossrguiu

na noite de anteontem, com dois

encontros,
Enl São Paulo, O Santos, lí der

jnstamente com o Botafogo, sO

fre" con tuden t erevês, sendo go

[eado
.

pela Por tuguêsa pelo eS-

core de 5 x 2'; enquanto. que:

nO Rio; 'o Bojafogo era suplan
tado pelo Va,co; pelo escore

de 1 x O; de forma que O Fla

mengo retornou à liderança aO

ladO dos dOis alvi-pretos.

-

------

lêrca e Luz de Iresciuma S, A.
. .

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA'

SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam convidados os senhores acionistas

desta Sociedade a comparJcerem á Assembléia Geral Ordí

náriá a realizar-se no dia 25 de abril do corrente ano, ais 9

horas na sédasocial, �fim de deliberarem sôbre a seguinte
. Ordem do Dia:

.

a) - Leitura, exame, discussão e aprovação do' relató-

rio da Diretoria, balanço geral, demons.tração da conta Lu

cres e Perdas, parecer do cOnselho Fiscal e documentos

que acompanham o balanço geral, realizado em 31 de de

zembro de 1963.

b) � Eleição da Diretoria e dos membros do.Conselho

Fiscal para o'exerc:eio de 1964., cabéndo á Assembléia fi

xar-lhes os honorários.
.

c) - OUtros assu.ntos de interêsse social.

Criseiúma, 13 de abril de'�964

. . Francisco João Cabral CanzI3.ui - Diretor Presidente
,

.

17 Abr.

CHWKGIAO-D�N'fJSTt'\
CL!'NICA L)JURi.-.;� E NOTURNJo

Ex·Dentista 'ia Sp.rmnario f�arll!lianu Pio :�..:..( . de S PsuJ

Tr.atamento lIidolar' pela Alta Í:u�t�.�ãO.
- Prótese

Bn�Ar 10' Das 8,3(1 à" ll,�n e (ias .. 4 as 1B ,loras

'2's .1'5 e o" FEIRAS ATÉ. M3 20,30
R.TJA "�UNES MACifADO 7 F:SQ JOAn PINTO

--------__,.-�.-

. Fôrca e luz de Crisciuma S.A.
,

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

.·.Francisco João Cabral Canziam -"- Diretor Presidente
17 Abr.

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

Parfidoacão
iii· ':

IVO NORONHA' e SENHORA partici.,.
/

pam aos seus parentes e pessoas de suas re-.

lações de amizade o contrato de casamento.

de sua filha,MARTA,' cofu ° senhor RU·�
BENS RATCHITZKI.

•

- Rua Presidente Coutinho,
Florianópo.lis .

Vva d. CHEINA L.

108

RATCHITZKI.

participa aos seus parentes e pesso.as de
suas relações de amizade., o contrato de ca

samento de Sf'U filho .RUBENS, com 'a se

nhorita MARTA R.o.drjgues Noronha.
Rua Peixoto Go.mide 1967. São Paulo.

,

16.4.

Vd Cvnstruir uU Reformar?

Consulte Nossos Preços

Ind. e Comércic Metahirgica ATLAS S.A,

Rua: Deodo.ro No, 23

fone 7818 - Flol'ianónolis Rua Padre Rõma. 5'
d ri 4� a

"

:1't·
,

('Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"Venham a mim os brasiÍeiros e eu irei tom êles" com o auxilio de Deus, busc�
melhores dias .' nO$'horizontes do futuro 'c/a'-' D,l,

'''-

E-·S,T.A-DApós a solenidade de [u- ter,giversa:çõe� no, processo , cepções que, nos, vên'í do soerguimento nacional. , I �
ramento à Constituição, 'pe-. para a I/leição do brasileiro passado e que deveremos dá operário' e cada homem

OI' O MA1S �HHGO íllAlltO DE SANTA CATARINA" •
rante o Congresso, Nacio- a quem entregarei o cargo transmitir, aprimoradas, às' de, emprêsa, êste principal- Florianópolis" (Sexta-Feira), 17 de Abril de 1964
nal, o Presidente Castelo' a 31 de janeiro de 1966. Sus- gerações futuras. Foi uma mente', pois a êíe lembra- '�___ ,_ _ ....... _

Brarico proferiu- o seguín- tentarei com tôdas as tõr-: revolução ,a" assegurar o, rei esta, sentença' de Rui

p
,

b
..

te discurso; ças '1 união, a integridade e, progiessd_, sem renegar o Barbosa: "É nas, classes a 'p a' a encoOU"Senhor Presidente do a- independência desta Pá- passado. Vimos' assim a: Na- mais cultas, e abastadas que ,

'

, '1·",Congresso Nacional, senho- tria, dentro e tora. de seus ção, .de pé, a 'reívíndícar a devem ter o seu ponto de

I Bres �Senadores, senhores limites' terrttoríaíje Não ape- sua+líberdade e- a: sua von- partida as agitações regsne- r-;:;.s· te' o' rane,oDeputados, senhor Presiden- nas a, -herança 'ad'mirável da tade que, atinai, e nos têr- .radoras. Demos ao, povo o \,�te do .Supremo ITrib.m�1 F,e: ti�iáad�', nacional,' mas a' mos, ,pievist,os pela Con'Sti�, exemplo' e êle nos seguirá,"
deral, brasileiros; �_ br.<.LsiIel· concórdía de todos os bra·' tuíção, se' arírmou através Cumpram, pois,' os brasíleí-

, tas: síleíros. Serei o -Presíden- do ,Congresso, legítimo, re- .ros mais felizes ou mais do:
" \ te .de todos: êles, :'não o pr�i;entante dos ídeaís e as·, tados, o seu devei para com

"Na singular -sígnífícação .cheíe de uma facção. pirações do nosso povo." a Nação, e verão que o 'Bra·
desta "Jlcnidade" cívica, e I

'

"Nossa vocação é a da lí- sil os ímítirá para a pere-
quando" .!ülhões de compa- "A índependêncía dO Bra- berdade democrática, go- nidade, glória' e concórdia
criotas nos a,nim3:m .COrri a sil co'nstituirá J postulado vêrno da maioria com a co- "dêsta Pátria privilegiada.
'sua contíànça, e as suas es- básico da nossa política- iri. laboração .e 'respeito das "Os votos dos represen-
peranças, desejo assegurar- ternacional. ',Tôáas as '�a· mínorías, ds 'cídadãos, d�nj tantes da Nação, na escolha

'P'
"

'd'vos $ie' que
"

'o ju,r�nto ções amigas contarão '. com \ tre êles, também em ex- para governar em hora di·'
,',

a' s c o' a
'

'

oagora proferido :;pei;t�� os a, lealdade, dos br,'1Sildeirç>s, pressíva atitude" as' mulhe., fici�, Valehr11 por certo �dela /',,' _',,'.ugustos representantés da que honrarão os trata os e .res brasüetras;' todos, civis maior : onra que o ci a·

l.\l�ção encerra muito, mais pactos, celebrados. Tôdas �s esoldados, ergueram-se num dão poderia receber. fi mim,

[.
•10 que a fçrmul'1 ritual: nações ,'democráticas .e lli; dos mais' belos e unânimes entretanto, proporciona tam

'

e'g'IO'n"'a rl·O"S'contém a retormulação de vres serão nossas aliadas, impulsos da nossa história, bém nítida idéia da gran-
sentimentos e ideais que assim como os povos que, contra o desvírtuamente do deza da tarefa a que esta-
nos acompanham ,i: ínspí- quiserem, ser livres, pela de·:� regi�e., ,rei obrigado para corres-

ram desde os dias da [u- mocracía representativa con ponder às esperanças da A exemplo dos anos an- funcionalismo da tra
ventude. Defenderei e CUIl).· tarão com, o apoio, do -Bra- "Promoverei, sem desãní- nacionalidade. Direi mesmo teriores, desde o início da nal Casa de Assistência
prirei com honra ,e lealda- sil para a sua autodetermí-: 'mo nem fapiga, o;bem-estar que a minha humildade ,de gestão da Exma. Sra. Dona . maternidade e à infân
de a ,ConstitUição do Brá- ,,- nação. As históricas alíân- geral' do Brasil. NãO' medi. tôda uma vida cresce nes-. Edíth Gama Ramos, os fun- '

que dedicam sua Páscoasn: Cumprirei e' defenderei ças que nos ligam às na- rei sacrfrícíos para 'que" ês- te ins.tante. Nunca um só cionários da Legião Brasí-, intenção da manutençãoCOm 'déterminal,!ão, pois se- ções livres das Américas' te bem.estár· se: eleve, tão homem precisou tanto da leira de Assistência 'estarão paz no stio ,la família b
rei escravo das leis do 'País serão preservadàs e formo depressa 'CIU'=l.ntó ,racional. compreensão, do apoio e da, reunidos na data de, hoje, sileira.'
e perm'1necerei em vigília lecidas. Respeita�en'lOS a in· mente �Ç>ssível, a. todos os ajuda de todps os seus con- para a' sua Páscoa anual, O piedoso gesto dos I'
para que tódos as õbser· dependência dos países de, ,brasileiros, ,e ,particular- cidadãos. Venham a mim os que será ministrada em. nários
<vem com uxação e zêlo. Meu todo o mundo nos, seus ne· "mente aquêles que moure. brasileiros, e eu irei com Missa solene, oficiàda n'1 veste, também, no sen
govêrno será o das leis, o gócios internos e 'exigire· jam e sofrem nas ,regiões êles para, com o auxílio de Séde ,da Institllição,

I
de homenagem a Prim

das 'tradições e princípios 1!iVS igual respeito dos nos· ,menos desenvolvidas ,do Deus e 'com serena confian· Ao divulgarmos esta no- Dama do Est'1do, que n
morais é políticos que re· sos negócios, q�e não ado Pais,. A arrancada para <1 ça; buscar melhores dias tícia, salientamos desejo data vê transcorrer
fletem 'a alma brasileiro, mitem a mínima interfe· desenvolvimento econômico, nos horizoi1tes do futuro." mHnife!3to da Pret<idêpcia e um natalício,
o qJe vale/dizer que será ,rência, por; discreta, e suti� pela elevação moral, educ'l'

_..:..._
, ' ,--------_,u

�:;:�ad�o;::�o o :��:����� ��;eiv���:a�om;r;::�=:h:e� ': ����\e��t:r:!!r:���l�!��� 'n,'ss,�'C,IDaça-O'"'"·0'r,al' de', fio' r,I-'t"1 é certo que, Uln constan- mãos estiver p�a. �ue se ,cupaç6es' do govêr!l0' Com
te- sentimento de progresso consolidem os Ideais do êsse Objetivo, o Estado não

:it: :P=��::bê:n� ��v::�i��iraC.íV��:te:a ::�' �:r!ada:s�::o pr�ü!���i�t�V:'
8""PU II-s enl Uru'S'S80'gasentido da nossa l�istória - .memoráveiS. ,?\i" abrjJ, q�aq:, "Tém;.dGi-_Wivo q� .Jus-

'

,'" '

,

'

politica e social. Não exa·' do se levantou unida, es- tiça social dev-idà 80 traba.
.. --""'.;, - '

>

.' � .
-

":, '

'

'

'.' geto' a? -dizer quç nessa ca· plêndida de coragem e de·,
lhador fator 'indis-pensável -

mlllhada para o futurá, de· ,cisão, para restaur.Íir. a de-
à noss� 'prosperid�dé. Até Apresentou-se na Cidade

vt:rertl0s. empenhar-nos ,com
.

mocracia e�' libertá·la. de. porque estou entre tJs' que de Urussanga, nos, '�iias 4 e
'1 paixão de uma cruzl/-da,. quantas fraudes" e, distar- acreditàrh" po� benefícios de 5 do correute fllês, a,'AS
para a qual ,é preciso cOll' ções a torn!l:V!"-II1- :irr�conhe. uma c�nsta�t� é�oi\i�ãÓ; ca- -SOCIAÇÃO CORfÁL DE FLO
vocar todos os braslll3iros. cível. ,Não através ',d.e, um" pav :d,_,�iittegrar" -em melho: .- �iANÓPOLIS, convidada
Uma jornada para a qual, golpe de--..!ll{t�dO" mas. �nr 're_s condições, �e y�da, tlm i

que f9i para abrilh'lntar' 'as
cam energia, �,sopretudo, uma revornça_o .que,:, nascld� ,-

1 J;!j)mero cada 'yez ,maior �e 'festividades orgnhizadas por
. com o meu próprio' exem· nos 1<1res. amplIada na 0p'I' '1;;n"aslleiros,"muitos' dêles,,'m- 'seus habitantes, para ceíe
pIo, espero a adesão de to· nião p1}b!ica,� e nas instit�:' felizm�te, ,'1iFlQ8 ',aflj!stadQ§ }Wl.� �? _�ln��ãQ, <.llJ, Cônego
dos os concidadãos a êste çõe!i, e deci�nvamente. apOIa-' éJ�s conquistas , d3:. civiliza·

� ,�gel1(ó).r N€VE'� ,Marques, a-0,

propósito; que será a g'1ran- da ?as Fô.r�as Arma!i3s, t,ra: ção: C!Q1l1rÍharernos par� -a' )tl�:(1' ,d�, �on,�nhor., " ,cional, iguahIiente, convida.
tia suprema de todos, os ho- dUZlU a fm�eza daI?' f',?s,sas frente, com !! segllrança de ••_,Ati... ,2�??� .}l:!��� n? ,Cme dos'" a participar do ban
mens e mulheres dêste país.' convjecõeS e -a p:roftUldlda- 'ó

. -

médio '-pára os ma- Ner"llláuiil, -aprtrsWltou-se ,a quete, foram surpreendidos
Meu pro(;edime�to será ,o de �as .. nossa�, ,:oneepções �j�cib{��'· extr��-�últier: AfSQeiação�C8r�',IC0m' �!� • quandO-; no entrarem n.9 re
de �m Chefe de �st�do ���. ' de vld'3.'., �qnViççoes ,e con· da não será o nascimento ..p�:()�,ram� .,!.:11,)'" t-J'es , parte,�. ,em�o, ouviram o "HINO tem apresentado."',;Y ;' ", _' d" -, direita reàcionária, co�o mls�o, côro feminino ---

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

e um'1, '. " '
'

6- , t ,', \..
,

mas o das :-reformas que se e,- n vamE_lI.l�, .- GOr,o' ll1IStp,,
" -

'

,

� ", " COm. um. p:t;og,rama consti-

SI d' 'd J II 't' P ti
I , f,izeram necessarlas. . ,"''''' '

, m icato. OS orna IS as,
'"

ar 1clp,arfl .-

.

�����ié��··!O,r���:�:�I?lI��tl�""Creio 'firmemente na

compatibilidade 'do deseri· siásticos aplausos' do gran-

volvimento
,.
edm os proces:' de p:úblico presente,

Na manhã seguinte, l1s
10,00 hor,'1s, novameI'lte sob'
a regência de seu Maestro
AldQ Krieg-or, a As�oeiação _

Coral partiCipou da Missa
çelebrada na Igrej'a Matriz,
c9m um programa sacro

clássico, onde sobressaiam
"OS CEUS DEQLA,RAM",
de Beethoven - "�T IN·

CAR�ftTUS EST" de Vitó
ri'1, "PANIS ANGELICUS",
de Cesar Franck e, no mo·

mento em que era outor·

.-';.

Notícias da MAR INJ;l4•
.

�

I

" o Comando do' 5., Distrito r-�'p.val está
,

"". 0'( ". ',e' /'

r*-,�ebendo solicitacões; pp�iqas e i*'$inuações
, '�ata que cómunistas notór�os, des�a cidade
:nãb "seiám detidos e afastados "da� sociedade
i��de a-té h�je agiram livl'émentéi tentando

:uestruir as liberdades democraticas. Hoje se

t���bertam com imunidade� e anelos senti

)nentais pedindo clemencia é ,-�oritmplação_
Quando agitavàm, conspiravam e cOffi.pra
��m conciencias com o dinheiro do j)OVC

,I'
.

�.'.
�

';: ':'",�
nã'O se lembrando dos filhos e dos pais. ,.

", '.'(;, Agora fazem apelós do ,coração prf)C\l
ratido fugir à responsabilidade pelos s�us

.

/
'

atos.

" 'Em comemcraçáo à passageril� dv 5�!Dia
deI; Índio',' o prof. Sílvio Coelho lios Silnto'-'_"
-da} Faculdade de' Filosofia, Ciências lLe
\ra� da Universidade de Santa Catàrina;'
proferirá uma _9a]estra sôbre o tema "O� Ín
dios Xokleng e o Antro""01ngo", na ,Casa de
'Santa Catarina, no próximJ dia 20 de april
"çorrente, às �20.QO horas.

Convite da Associacão Comercial
,

. , '.

de Fiorianópolis

._--�.�, �,. ------_............,..-

da Marcha da FamíJia,com n,eusA Associarão Comercial de" Florian0-

polis convidaná� todos os seus ass�cíados: n
participarem da "MARC'BA DA ·Fl\.MíLIA
COM DEUS PELA' LlBERDADÉ'� "a �ea�i
ú.r-se h o j e, sexÚ:1-feira; às ' -i7,'00 huras;'

dos Jornalistas Profissio·'
APELA AO COMÉRCIÓ' É A- INDUSTRIA, nais de Santa Catarina eon-

e�cerra:- suas atividades, h ü:j e, 'às 16,30 vida os seus associados

h'
'.

f" d- f 'l't participação__ jornalistas sindic'llizados e
O r a s a 1m ,e aC1 1 ar a

-

quantos trabalham na imo

de todos naquela .demonstração çívica.

.,

sos democráticos, mas não

creio em desenvolvimento
à 'sabia da orgia' inflacioná·
ria, ilusão' e/ flagelç dos me·

nos favorecidos pela �or·
tuna, e' ninguém pode espe·'
rar destr":1í-Io sem dq,r a su�
parte no trabalho e no sa·

crifício, (onte única de onde

poderá fluir o bem·esta! � e

a 'prosperidade de todos.

Portanto, que cada um faça,
a sua parte e carregue a

su't pedra, nesta tarefa de

pela Liberdade
\

pren�a falada e ;�sctita
para partici'r-arent da· Mar
cha d'=l. Família C0m Deus e

Pela Liberdade, ··a l"e reali·
zar na próxima sexta·feira,
nesta Capítal às 1"1 horas,
saindo da Praça PIO XII

(antigo L'1rgo do Fagun·
des) para a Catedral Metro·

politana.

A Diretoria do, Sindiçato

Prefeito' de A. Luz com

Governador Celso' Ramos

(' sr. Aldflil1.'l f"r;iqoni, prefeito de Abelardo Luz, juntamente com o veread�r DOo,
ming-n� Brandiní e ii deputado Elgidio Lunardi, estiveram em visita ao Governa-
1101' Cel:m Rll-rrIl,8, ( lia qual se fixou o aspecto acima. O chefe do Executivo ,dé '.

,Abelarrl.ll' Luz *nítou, ,junto ao primeiro mandatário estadual de assuntos ligados,
.a,; p:,,;:,: ,,+�"" � � ú:'�,:Hv;:,lvi.rne,1to do muni ípio que' dirige. O sr. Aldoino G�ldoni

d" deputadO Elgidio Lunardi, noutras repal'tições, esta·
i;!.'\.hi,imenlc, da -solução de 'problCl;H�s ptll' f\que-,

:'a\t:eliuldo. r;a:s reívui
", ·

�--------

:

'Onde odores e ruidos d'=l.
civilização ainda não ferem

a paz da natureza, entre as

encostas da serra coberta

àquela época construida
com prev!&ao para' amplia·
ção futura, aduz, através de

29 km canos" 220 litros por
,

segundo, ou sejam 19.000.000
de litros Jiários do precioso
líquidP. a 5' reservatórios

que os distribuem ,aos con·

sumidorés,
Agua encapada a domici·

lio, é uma comodidadEll tir

b<:tna, moderna, cujo valor
<;ó é compreendido na sua

ausência.
, Os 19· milhões

mata virgem" ouve-se o

gir de uma cachoeira:
Iões.
Imensos buraoos C'1va·

dos na roch'a por ,séculos de

erosão, dão o nótne a êste

salto do rio VaTgem do,

Braço, em, meio dos picos
do maciço do Cambirela, a.
150 metros do nível do mar�
que se avista ao longe,
Só uma coisa se destaca

'0(\ ',R.mbiente. um enorme

a;'uoe captando -ã;gua par�
abastecer a CapitaL

,

,

J "

Inaugurada. em 1950i sob
o Gqvêrno do Dr. Aderbal.
Ramos da Silva, � barragem'
,de Pilões desde então for·

"

l1ese_!igua a Palmoça, São

,José, .Florianópolis ,e' a.rredo-

ru

Pi·

de litros
diáriameFlte fornecidos à

Capital, são consumi10s por

aproximadamente 14 mil li ..

'gações, o que daria mais de

mil litros diários por liga·
, ção, e isto sem, cOplputar ,Q,
que 'fornecem os três peque
nos' açudes da Ilha, tempo,
rád",m�nte pi1l'alisados de

vidb às sêcas, _

. "

Secretaria da
Agricultura
No expediente dos dias 13

e 14 do corrente mês, o dr.
Luiz Gabriel, Secret,írio da

Agricultura, atendeu em

seu Gabil'lete as sflguintes
pessôas:
Deputado Hemiquc

Arruda Ramos, tratou
.. interêsses da Secretaria na

região do oeste, Sr, Nat'l
noel Machado, Vereador de

Xanxerê, que tratou ele as·

sunto de agricultura. G, A,

Carvalpo, tratou de negócio
de sementfls, Deputado E1·

gídio Lunardí, A1duino Gol·

dOJ;!i, Prefeito Municipal de

Abel,ílrdn Luz, e DomLrll;os
Brandini, Vere"ldor qe xá
xitú. "rataram de matéria
relacionflcta com dcsen,vol·
vIm8nío ag'toj5c ·,;n.rio, 81',

MeJlo. tnJ,[ou de a�_'
com

CIJ)ADE DO �A.TICANO,
16 (CE) - O Papa Paulo VI

Presidente pelo, N ú ri
Apostólico D. Armando
bardi, que afirmou ter
Pontífice abençoado o

brasileiro na pessoa de
Presidente.

enviou 'bênção' especial ao
Presidente ,Castelo Branco
por sua investidtira na che-

'

fia' cio Executivo Nacional.
A comunicação foi feita ao

------�--�------------

_!5ado ao Cõnblgo Marques, o NAC�ONAL", com q11e
título de 'Vlonsenhor, o saudwa o Coral de FIo
"ALELUIA", de Haendel. nópoHs.
Após a missa, os integran·

tes da Associação Coral, vi-�, Úêste inodo,
&itaram as fábrIcas de vi· te seu regente, o MAES.

ALDO KIÜEGER" 'cwnnho, dirigindo·se, em segui-'
da ao loc,�\l do Banquete,
oferecido ao homenageado,
Membros do' Exército Na·

a Associação Coral de
rianópollS" a sua fin:ali
oe levar arte e cultura

sical, através do nosso

tádo, o que tem cop.se
do ',com grande sucesso,

tôdas as cichdes onde

Faça Pastag:e'm de 'Aveia, Preta,
,

� :ÃVElLl\-'t>RE'fA, é urna

excelente plant'1 fQrrageira.
.E para que aos cr�adores,
principalmente,

.

'mr dédica.
dos. à, ct:iação de animais.
A Secretaria da Agricul·

tura tem para revenda, por
oitent'1 cruzeiros um quilo
avei'l-preta de germinação

garantida.,

\

,

O crilidor' interf'ssl!-do.
ve dirigir seu pedido , p
Secretaria da. A,gricult
porém deve dirigir o ,q
tó antes porque' .'1 qua
(iade para revr-mda
muito grande.

------,-.._.-'_._----_._--_......._-�

de
de

\

)' ", EstanCio em vésperas de f�rias, p!1ra umas caçad
e uhs 'chUrtascos, 'lá pél,eSe_rra, tratei de seleci!�mar
gnns livros, de literatllra' para as frias noltes que
esperam: "

Mostrei·os a um dil.eto amigo e dele fu1 ouvindo
, anotando os comentár,ios: ,

� Por que leva Noites de insôn)q,? Você não v'
descans.'1r, dormir? Ou será que essW! noites s�o as q
voce' ja passou, nos último::; tempos?·E por que' Ce
contemporâneas, se você garante que, nas. férias, sbm

, te ouvixá rádio de futebo,l'l E este aqui. d bem e o

não será um livro político, a favor da democracia
contra o comunismo? Mais atual .'1inda, em face
m�rcha de hoje, não 'será este aqui. o. que fazem
lheres? 'Este outro, Luta de gigantes, será sôbre Jus
lino, 'Magalhães Pinto, Adernar e Lacêrda?

'

De que tr

ta aqui, A caveira da martir? ' "

- Sei lá! Deve ser da Constituição!!!
- E este, Cavar em ruinas, será sôbre o esforço

nosso novo Presidente?
___; Não.,O auto� não é HU��j;p, é Camilo!
Foi aí qUe meu amigo ob�i.lYque t.odos os me

livros de férias são de Caste�;.]jtimco.,.
,

'�
�-) rP' C;/7_:::��A"l<!�r _
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