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TEM, P o
'

(M�l'eo'roI69icoJ
(Súi do BOletiúí GeoÓ!�teorológico, d�
A. SEIXAS NETTO. válida até às 2�.18 bs. do

dia 1.' de maio de 1964
Frente frlj1: Negativo; Pressão 'atmosférica média:

)023.3 milibares; Temperatura média: 22.3" çentígra
.

deis; Umidade relativa média: 84.6%;' Pluviosidade:
,25 mms: Negativo - '12,5· mms: Negativo - Nevoeiro
cumular =-rCurriulus - Stratus - Chuvas esparsas e

passagéíras - Tempo Médio: Estável.

... t
'I"

Vasco Leilão da C·,ha�:8:rasil.manterá relações com todos
O's' ·pal'.s·.e'.s do" 10' ·d''::0" � �.r.a����r:I;�::u.�;�!�{�ac;� ,�::,���:r r��:� p:r:O ah��: �����:\�rli :e���ãe;',:�����', !;e: s�c!�:�� paises da

.

. :� tçdos OS'PaIS�S\ do mundo, .

.

. ,'.. .

,

.

� '�nde.r!'ln�e.nteme�t; de sua:
.

,

.

" forma de Governo, desde
.

RIO, 30 (OE) �.'''Não'ha- uma politica independente' que assim tambem desejem
,

�,
vera uma· refcrmulaçâo, por tradição". São palavras e procedam para com 'o

mas simplesmente, 'lima re- do.Ministro do Exterior em ; Brasil, com mútua.correção.
tific?ção' de nossa política entrevista, Dr-se o sr, Lei-.\ Dentro dêsse princípio, o

exteraa; que é' na, realidade, tão da Cunha; que o Brasil, > I

t
I

ATENAS 30 (OE) Um terremoto

atingiu' o povoado grego de Klimac, situado
na ilha de Skofilis, no Mar Egeu. 40 das 'ioo
casas, sofreram grandes danos, As fendas
existentes nas ruas do 'povoâdo,' provocadas
por outros tremores de terra 'se fecharam
'.'
., ,

mas poderão reabrir, devido ao deslizamen-
to de terra. Não há notícias de vi'timas.' Os
habitantes, �ediram ao Governo, sua remo

ção para local mais seguro.
---- _ - -----

---------------�----,-------

IDCeD�io Desfrniu O �ine·Teatro �ão José I Rtleila(u aovo
SÃO PAULO, ,3D (OE) - o Cine �eatro São JO'Sé 'da rua Gal. Glissériõ na' cidade que deveria ser ínaugurado �p' e�I'�o'Violento íncêndío destruiu emprêsa Curtis it d

.

d
-

-

/

._, , SI ua o na e, Sao José do Rio Preto, e d��1tro de 10' dias, Para �,au- � U .

r+: xilíar o combate ao fogo,
, DALLAS (Texas), 30 COE) ,

acorreram ao local, Bom

beiros da cidade' de Ribei

rão Preto e também de Ara

raquara. Devido' a. falta
d'água, os homens do Iôgo
não conseguiram círcunscre

ver as, chamas, que do cine

ma,
.

passaram ao prédio vi

zinho, um editícío de 3' an
dares, Os prejuízos foram

de 400 milhões de cruzeíros

.

No clichê: Em4aixador"Lincoll;t Gordo.n;, Almil'ànte Murilo do Vale e, Silva, Gover
n�ÚI.H· t.etso t{a�lh1:\ e-"Hom'Joaqui.lnj_

oÍll.!ngues de OJjvei�a, A páginl!- qUã,trói riolilSQ'
�<;rm;i�ia Soci�i Litz.'lrú' 8'.artuJOfll,CU; pTtlfcnta "COll\pletll, r�'plll"\a.gt1�!;iliJ.�la da'-
1 \ VIsita do. Enll:1aixad An'Jericano em P10riancpoI.is" . . .

---------:,---:---- , t .
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'.Mensagem' ao 'Homem
�. Trab'a'lho

,-

Como Governador, passou. a preocnpar-

me, nos últimos. tempos, a ameaça desorien-'

tadora que, dirigida especificamente sôbre 2,

g.rande classe,' tantas graves consequência�.;
sociais/' econômicas e -políticas, carreou a

Nação.
Hoje, afastados dos 'destinos brasileirlüs.

os temores que a todos angústiavam" meu

pensamento e· meu júbilo se
; aliam nesta

mensagem de saudação e congratulação, en
dereçado ao trabalhador' de, Santa Catarina
e às suas famílias.

Os direitos conquistado� "e fixados em

lei, por 'expressa 'e s?len� definição do n�v',
Gov. da Repúbliça, merecerão inteiro res

peito. Os órgãos de classe devolvidos às suas,

legítimas finalidades :de defesa e amparo aG

trabalhador, perman�cerão vigentes, sob

orientação que não QS desyirtue o desguie.
Essas garantias" que têm o irrestrito ':l'

-plauso .do meu govêrho, engrandecem a ,a
tualidade brasileira e; dntro dela, o sentidú

comemorativo desta festivà data.

'Floria�ópol�s, 1. �e Maio d� 1964
r
• CELSQ�::iRfiNJOS

··\":f2�;�tJ� , ... =;;��*-;",-L""';;"""�=��-=-

,

Na data
.

universalmente consagra�
da ao trabalho, ,m�is uma Vez experimi::nto,
� satid'�cfío de dirigir-me ao .operariado ca

tárinens�. ,I', 'nl�:;çl;hW:!r:; ,

.

A êJe, em passadó recente; ·quando d�irí

gia . entidad�s assistenciais, propug�adoras
da paz soCial, ,e órgãos edu,caciom-is", in3-

.

') trumentos de eleyaçã� 'do. nível de, vida, es-'
.

tive 'diretà e estreitamente ligado. ,'Nêsse can-

o'

tato íntimo, de vários alias, colhi· poderosos
�otivos parq'�stimá-Io e admirá-lo, nàs

suas esperanças; nas suas lutas," rios seuS sa- -'

crifícios e, s:obretudo, no E:entido humano""

das suas('justas -reivindicações,' pleitead;:1s,
com' admirável espírito de 'qrdem e respeito

I

à leI

-

do

.:-.

,
,

•

- Foi regeítado um novo

pedido de prócesso para
Jack Ruby; condenado a

morte pelo assassínio de
Lee Oswald, supôsto mata
dor do Presidente John

Embaíxadnr PI1COill Gordon recebendo cumprimentos- do Secretário Mário' Tava
res da Cunha J\llelo e sua Exma; Espôsa ao chegar em BIumenau. (Texto lia 8." pág.)

Kennedy. Os- defensores de

Ruby, que :aleg.�varn falh�s
na redação. do Processo,
anunciaram sua intenção .de

do cínema e de 100 milhões recorrer .ao Tribunal de Ape-

�;O:NuzeíroosnOtParédsiO. V,Ia: lMaç,�
00

�'rxag,s'-e�m De
..

, Pv'-·.,�s,.t'aRaimundo Andrade
u

• Santá � Catarina'
da RevaiusrijQ

I:' 1" �:�;:�:b�:�e:étl:�1 ���:,j,;T::;�e:�"::. Fe�:.L retornar • Brasil!a

�:-)1', nl'lty & #(>fi.ti�!@> 'Jr" � "ro l��-t;;!f;�.'"l'" 'ue b�: ,,� est senQ r��l�zad,�
•

sa
"

1i? '. Pê}Q' ,l_l;N?g:resso . fala�d.o Iigeirarnente a H'-

contorrri�doÇ �'Gom�' �'dr-Ir- jam. (os désespeT 'dos, �!f;, S
'. .... ��,��;�Wo• .__. :OOl$��,.�'t.iu;....a.....1:itl�;

d
. o Deputad ú".�\]ue, de sua par- 'saudação aos catarinenses,

rota, procuram' intrigar a que foram arranca os as .

dera! 'Raim�ndo Andrade, .te; tu o' f'lrá para que não felicitando-os pelas obras
Revolução de Março com tétas do Imposto Slndir.al, membro da Comissão de f lt G"'
o povo, temos aqui urna ati- a RE\;OLUÇÃo' DE MARÇ,O

.a e recursos ao
_
overno,> que estão sendo executa-

Orçamento e Fisca-lização '.principalmente os consubs-' das, verdadeiros sustentá
tude ,sórdida; quando, po- veio justamente Iivrar 'os

Pinancelra da' Câmara doá tancíados no' projeto do
r�m, ',êres se dírige-n aos trabalhadores brasileiros e,. . .

cu los do nosso progresso, e
Deputados na parte rereren- . qual é. ° relator na Câmara'

,
da nossa ríquêza.

tl,'abal':adQres., ._e,specialmen- os 'prôprios extrangeiros�, , . te' ao' Ministério das Minas e

te',' estamos frente a lima que trabalham honestamen- .

_ Energia, : Sua excía, ilustre

indigniddade. }l. um crime, te, respeitando as nossas
t t-,

lezui ,repres.en, an e do Espírito
que merece repressão exern- leis, das garras do pe eguis- Santo no, Congresso Nacio·

1!����:;�i:hª'�t��/·.ª,;�Üt��ú: ' ��- �:s:t�:v�� c�::�:��� nal, fói escolhido relator do
• . .. I" . , . projeto que solicit':!. abertu-

ç'ão vit�'ríàs,â, .

'de' acôrq.o intern;tcion�l a soldo de Ba-
ra de créditos especít:is ,des-

com as àspírllçôes ;pppu�a: 0�na, ,�)q�:lÍm;;, e. iMpspou,. timidos. às diversas obraSe
res e do; ��lnW'�je�iy�. i1.p� 1 \que . dd��na:va: 'ap ,! suoàpj as-

r'f ,o" JY ,I , . " . •
_(

, q\le no setor da energia elé-

tl'-comuhistas,l',tiàlxoH'� h\' A,.t.ti :.l,s.oH;3Gií,_es 'de classe., lo' ibsti- ...

" I"'" , trica !)..CELESC é a SOTEL-
Ir.stitucionálq', pâra' poder tuições de preVidência e ha-

,CA ve"m' realizando, Mos, se,gulda' no rio próximo a

�gir dentro da lei e das fa- ,viam reduz'ido os nuerários tr�ndo.-stt,., vivamente im-

culdades de 'Poder Consti- ,. a simples massas de m. i.mo- "'
esta cidáçle," O· desastre,

pressÍdnado cor:n, a Fandio;, ocorreJ as'3 horas da .ma
tuinté que é da essencia dos bms para Q assal�Q ao �o- sl'da'de dn uSl"na te'rml'ca de.. drugada de hoje, Sendo que
grarides movimentos de der do Estado" Tubarão' e com I o

.

Plano'
_
vi:ô).java'rn n0 'mesmC' veícu-

transformação social, polití, QuiI1quenal de Eletrificação ' "

d F'
.

I d" trativa A Revolução livrando-os· -
- lo, os funCIOnanos a IS·

ca, mora e a mmlS ' ,

'

.' pôsto. em prática pelo GÓ-.
Mas na�o se d'I'rl'giu esse dos fal,sos líder�s, assegur_a·

.

- vê.rno do Estado através d,a
Ato a grupos ou· a

.
pessoas rá a liberdade 'e a autono-,

C:3ntrais Elétricas de Santa
e muito menos aos tr.'1ba- mia sindicais, todos os di-.

Catarina S/A (CELESC),
. lhadores, cuja' estabilidade' reitos que às trabalhadores

não pOder,ia,ser afetada nem devem auf-erit., inclusive a

mesmo implicitamente, da- p'lrticipaçã� ha vida públi

do que a:s leis trapalhistas ca;' do país,. até ha pouco
'não' estava:tn -n'lS cogitações exercida exclüsivamente pe,

,do. Comandp Revolucioná- los. seus hipocritlts defenso-
. I

,., ,'. ,-, .

'
,

.... -, - -.-""";'-.- - - - ----._..- ---------' I

'Desastre em Indaial
INDAIÁL �0E), - o j,eep

do Inspetor Fiscal Antônio

Souza Filh0, de Rio do Sul,
�hocou,se esta.

,
llt<tdrugada

contra. um 'poste, cainclo em

calíz':!.ção da- Fazenda do
Estado Valdereto Bastos e

Helmir Reis, ambos de Rio
do Sul. O Inspetor Antônio'

,Souza' Filho, que recebeu

graves ferimentos, encontra

se' internado no Hospital
Evangélico d� Indaiaf' Os
outros dois ocupantes . do

jeep, receberam ferimentos
leves,

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

_---

sUa exci'l, manifestou, quer

11a visita que f�z ao Sr. Cel- .

so Ramos, quer ,nos conta-

Completamente Yal�a
NITERÓI, 3 D(OE),.- A-.-----

càsa de detenção de Nite, De G�ullerói ficou práticameJ:"lte vazia'.
.

U
.

!�:�:::.:;ap!::o���::t�:� dI! ,IX-OU Olos'. Os banclidos atraves- U li
saranl. � �ía -

de G�anaba, ;

H-
, I

I' ;; á���i�:.elt�;ai��i:�od�� I fiSn I ta
detentos gosava de /ega-, J:

.

lias, andavam· armados,' e PARIS, 3D (OE) � O Pre-
.

comumente recepial1l VISl- sidénte De Gaulle, abando-
-

tas êrri suas' celás, E.ntre· os nou hoje o Hospital onde
.

ev.<J,.didos,' há bandidos de foi. submetido a uma inter

toda a: espé�ie,' desde pun-. vençã6 cirúrgica, reinician

guistas, a.té assaltan!es a do imediatamente as suas

mão à�mada e perigosos ho- atividades, no Palácio dos

m!cidas. Campos Elíseos,

rio. res,

tos que manteve com· os Di·

retores dos' órgãos especià
I{zado.s o seu aplau30 e' o

seu entusüLsmo pelo' que
Santa Catarina realiza no

ramo energétic6, Recepcio
nado I?elos Diretores daMais 160 alunos na

......-----

e:�cola: .
PLAMEG râmn�nlh�

.
'. o Grupo. Escolar "Gonçalves Dias", li �u� lIu

em Fraibur,g�, pode agora atender. a todos 'c'�ntra" :a' '.
os pedidos de matrícula, sem problema al- U
Ogum. o. ptAMEG �caba ,de·conCluir a am-

V·
'.

I>"
,

pliação de mais duas s�las de aula,' que' .po-:, âflU a "

derão abrígar ,1eO alunos" em .dOIS: tur_nos '
- Em sua '2": reunião, a �o-, '. � "DE·, MA IOdiários, pe�fazéndo um· total de 400 vagas I'nissão Esta,\ual de Comba-' -' "1.0. '.

n;3'e_scola" con.tando as três 'salas' que" lá 1á,..,e'- te à Varíola t.paçou o phno
'

. '.' .

b
-

de, éd�cáçãq �dtáriá, (;les- O mundo civilizado', corisagra o tra, a�

tinado 'ao prepúar inicial lho' n� dat� de 1. de �ai6. ;:

'mente a. cO!f.1unidade onde I
.

-, '

. •

,.
,N·O signoificado. do dia,,' está a exàltaçãrse pretende in�cla: a v8;ci "

.
,

nação, ist,o é, o município do' hoÍhem, que com suas mãos' e sua arte
, de Florianópolis, IEnquantÓ se tr"lta -da di- constr:oi O progresso.
v{!lga�ão de co'nhecimentos

.

Aos· operárips e trabalhadores do Bra.
afni.�és da: . imprensa e' do

rádío, sôbre a �oen�a e sua sil e de Santa Catarina, em geral e em parti-
profihtxia, estão sendo fei- c�lar"b ESTADO saud�:·. calorosamente,
tos .proveitosps contlfctos .identífica.do com todos nos sadios propósit05'
com as �utoriçlaçles fede-

rais que deverao fornecer o dê ún�ã.o de vontades e decisões, de conquis-
matetial necessário par'l a tas' s_ociais justas

.

e reivin.dicac.ões dignas
. execuç'ão da vacinação.

A Comissão, �01t�:á.�� fU;pdamentadas' no e�pír��Q' de. 9r���' e Pr,,:"
P:rOxm�a sega. p��to à� )eis, à líhe+aad�:' e à. qem06tacia,;;';

.

:��'� '"
""_'!' v

.

"', �:':' �{,' '.,,:� lr" 'í:,
.�.

xistiam.

r··

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



·e

,� PrOc�,so no. 305/G4. (Prévio).
E' uma chuvinha que pão carece (como Relator:' ,[inistro lVTilt.1n :Le>_,

diz um àmigo) riem de guarda' chuva nem de te (I:, Costa Origem: Secreta

cap�, .rnà�, ,que pela s\:íà persistência chega' ria da ;3aúde e Assistên�ia So-
'. cial _ Hosj1ital NC'rcu Ramos.

'a·molhai. Borrifos que molh'am. IIl'poJ'iância: CrS 1 451076 .
.,0

Assim va'i ,o, di� in:teir�:'oÇlté a nC,ite;. ta- \'crba: 3:1 2.0/11 .. Empe-
nh�s· n�.'s 45,A7,4B:49 e 60-

·IJeadá. �elo.' acérider dês
..

luzes da ilum. inaçã\.1 C'redor' '.l"' _ Panmá :vrédica S.A.
J

.
.

l'

C 1S r_:uas.

\ Mas, noites

�s
'more , féas sem a menor

��
.

- .

1, .

Pl"Oçe�so nO 252/(54. (Adian o'

, alegri�"cle est,rêla" O c�� aui,s� apres';1n1;,éh�1 . ;;��to�. R�).alr< .�ill�strj >

como lima oasta evoente, c�bertas' de) um 1m"r Corrêa. Ori�'e:n:1 .Secre
-

1 t'Hl'-Là �la Saú;je e A�si"'tência' S'
.. '"� '. manto cinza permanente. t: cial _ DiretOria de Administra-

I . Contratou casamento com a. EX�1il:''Sr� \,' A� .noticias e os assuntos para' .cI1ônicas,
Ivete Ezequiel, o Snr. :Boav€n�urã. o Ba;reto:- 'a não s�r que qhéiramos repeti�las sem acre-

, .
.' '". '.

funcionário Estadual aposentadq. residenü; cimos ou comentários ,são i'�u'almente
.

assun-

na, cidade de Laguna. Aos distintos' noivos tos que não pedem "bis:.'. . .

'

... '. '
. ,

_..
.

;Processo 110 168'5/64. RelatoT:
as felicitàções de "O Estado.?]. ��'de·BE'Us-·am!::... � E assim, Q,inverno aUe vem aí essa es- t-

o" -'

\- 'f'":." ' .',.
"

_. ,

gos desta Capital. (l "'. '.'. ',' . tação também ,triste, de panoramas tristes,
--o-x-�_·;'}> '- de dia.s G"huv�sos, e ventOsa�; com nevadas n3

. ! serrá, n�o inudará de muitcj ,0 panorâ�a'
N1\.SCIMENTO Seixas.,Neto anuncia rigoroso inverno.

TerelÍ1�_S pe.1as suas previsõe� que bater:..
Dia .20 do corrente o'lar do casál Jerô-

-

queixo, até d6ér'a ·maxila. ,

.

I' C Ih p' ",; " I· ,<!'- ,"

I � der' afil'nlativamel1te a consurtammo e vam arva o azzo residentes ehu E' d'êsse ·ti:iste anúncio tíram -

exee ente
.

1
_'.' .. "

. f;)!'mulada.
Curitiba foi enriquecido com o nascimento proveito o's come_:!:ciantes para seus espetacn-
de um rohqsto menino que na Pia Bàtismal láres anúnCios de inverno.

.

'

receberá o nome de Ang�lo Luiz. Por'outro lado, fárll1á�ias dob�am os
.

.. 'seps, estóques de Ixaropes_ e remédios contraO .lar do nosso prezado amiodo sr. Geron _

.

.

'o reurntltÍsmo, dores,- intercost.aiS' e outrascio de'Souza, Oficial de Marinha e de '

.

sua coisas ,mais que são os amIgos do inverno, II,exma. espôsa d. EJlza de Souza, residentes ' .

sobresaindo-se gripes e, constipações:no Rio de Janeiro, foi enriquecido' ·com G
.

- E assim saíu esta crçmica salpicada' denascimento de um rebus'to menino. qlie na
"

b·
- bor:rifos,de àssuntos a êsmo ...pia atismal recebeu. o-nome de' CrRO ALE'- .'

.

\'. - I

.XA�pRE, acorrido dia 215 p. �às'sado.
--

"

) "-,
A f l' ..

' \ .

�----4 os e Izes paIS, nossos patab�ns por �-----�". .

-._.,. '---1tão auspicioso aconteçi!lfento �,:". ,." . !__:.--:---u�iE 1-',' "E'AG---OST�. - '-- " ;1.1"''''' -:" t:,..:t a
"

ai Dz';�I!. lij�. ��-_ ..
I

l-)rOTE.':,···:;"I\'·"o, "

.

•
/�':. ':"",..' wC

.

):
.

t _:.-. l- lirllS ....>.. -.IIi.'�"'-"
--- .-'1111]. ....�

�.� .� �

Ol'HGS·'-�. �.� ·p.>R'OGR�MA DO MES�
Diã 5 - Cinema - Luz na Praça'c .

Dia; 6'- Chá' Dançante da 'Faculqade
, âe'Direito "

"

,.
'. ! -

, , '�Dia,., �(;) �--""-: Encontro dos Brotinhos
Dia 14 -: Cinema;- A Vingança. Dr. Ofto Freusberg
Dia i3 -'Chá Dançante da Faculdad�

. ;

f
....-----'--�_._�-_ ....��-,.-- .. _.
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- Prof.'Paulo Lago �� Prof. F�rnarido Bastos
Prof. Alcides Abreu _ Prof. Othon > Gama

d'Eça - Dr. lYillton Leite' da Costa _"_'Dr. Ru
bens Costa - Gel. CU Gqnzaga.,_. Major :t1àe-:.
fonso Juvenàl·'- Walter Lange ..:... Dr. l1'lávio Albe-r� ;.

to de. Arne.rím -"Atnalrto S. Thiago - Dor.a.léeio
Soares _. Prof. Osmar Pisani..,

" ,

. .

Cronista!': 'Soeiáis '

.Zury Machado -, Lázaro Bartolomeu

. r

\

. Artes 'pláf"icas -i. '\.
'

Jair Francisco 'Rnmrns - George Alberto Pe�:,:o-:'
to _ Thor Marbouqes,

-,
,

.

I Crõuieas
•

Silveira de Souza _ E(.�sori Nelson de Ubaldo
_ ::.1.aul Caldas' Filhe

.

� �árc�lio Me�êitos. l(n�o
- J. J. Caldeira Bastos - Luíz. Hel1nql':e 0', SJ1·

.
; .

/

voíra. r
Pane rama Musical

Iluar Carvalho.
'

1\"T'�i.� () I .... tras
Salim Miguel - Sil-veü'u de SOt:.Ul.
Souza.

. "

Previrlêncln ::loCiM
A. Carlos Brit"

Econaflija'
OSW'lIdo Moritz - Equi"",) Tnc. Ciências B('o"õ
míeas _ !lmar Ca ....\'811.o - Jacob Augu:'ltl'
Moojen Náclll.

Nntíeias da Polícia Militar
Major Edmundo ele Bastps Junior

�Inforl11ação AgTÍCola

I
I

REPRE;SENTANTES

IRepresentações A, S. Lara L'da. Rio (6:1) Rt.,«
Senador Dantas 40 _ 5" andar.

.

So.Íll Paulo - Rua Vitória G57 - ecnj. 32
Belo I{nri:wnte ---'. SIP"':'_ Rua dos Carij6s, n°
5�i'.\ ..."... 2° andar.
Ag�ntes e correspondente" em todos Os muniél-'
plO::. de S1pta CaJarin3 - Amlhcjm� m��djrmtf'
cnnt.rf!tn. np, C!rôrdn. cnrn ri l:Jb\õla em vi<>'nr.
ASs.:I'1\J "Tf_TP A ANtJAL CR.� 4,onO.Oo >.. .\' r....N 1).,\
AVTfT <:::}\

o

rr$ ::'n no
.

( �

C..Jarm1ndá

F:Y"I'('JO �f;" sf' rf'"""""c·"_l!;l;n. pc�o.s ctlncett6!11
(>11"1"1,,,, "."; :HI.viJS asslna�,OS)

CONTRATO

'"

<

f
�'c·.

.'
. 'w.

US"" OelJ os . ,
.

beni odC'ptudos-
� ... �

.

'��'r "

,

. �
-_: .-

\. ot�ncÍ�mos �om exatidoo
Sll�- 'receita de óculos

.
"

��

ÓTICA ESPECIALIZADA .

MO'DERNO' 'lABO"RATÓRIO

"

.
.

'fribunal de CHntas
Ó T'rfbuna] de (on�lls cm

sessão de 2S .;io co]'rci1te sob a

pre�idehcia. dO Senhor Miní sj.ro
Leop61do Olavo Erig' j1llgoll 61

prOCessO) ..que se a!!ha�ram r ,cm
. '

...
.

. .' .\. "., \
�.

.i"

let pire".

'Origem: Secretari." da Saude
.

e Assistência Social - Colônia.
Santa ·1'ercsa. Importâncin:
'('r$ 1.770.600,00. Verba: .....

tJ .1. 2. 0;/08... Empenho 11(}. 85 ..
Cred'or ; João Santos da Si lvu.

Decisão: Registrado.

pnut,!-" de�taCHlldo-se as

tes',decisões:
scgu ln

,

Processo n·o. ·284/(i,4. (Prévio).
Re lator; Mírilst to João Es tiva.,
, r.

---'--------��--�--------------�---

CONVITE \
.

.

Processe 110. 1738/64. Relator: .

Mi11istro Nelson Heitor stoe-

terau Proclll'ad'�r: Wilson Abra

harn. origem: Secretaria da Fa
-

718nda. Assunto: p,rogl'amas e

Trabalhos ESpecíficos do Ser-

�iço de FjSCil.li.zação da Fazenda

'Decisão: Anotado•.
!

'Filhos, genros, nora �. netos de LUIZ
SANCHES' BEZERRA DA 'TRINDADE E
MARIA EMMERICH BEZERRA DA TRIN
.DADE, têm o prazer de convidar, parentes
é amigos para assistirem a missa, que man
dam celebrar; em ação de graçs, pelo trans-

t.

curso de' suas BODAS DE OURO, no dia 9
de maio, às 18 _horas, na' IGREJA . SANTO

. ANTONIO, a rua 'Padre Roma ..

'

, ,

,Pr.JceSSO no, 185/64. (Adianta-
.

1l1cntO). Relator: Ministro Wa!

dl1" Busch
, Origem: SA.:- .Di

reto ria do Fomento e Defesa
da ProduçãO. Importânc!a: .

.

Cr$ 300.000,00. Verba: .

3.1.2.0/04. Empenho n'o
..

13 .

Credor: Joaquim Manoel Domín

Gases ":\1'.?cl:.:::inni::;
DeciSáu:. r.r;:;·:shndo.

"cr'ernel".

. -- --,---'-,__'--�

trues Decisão.: Rell'istr:Hlo.,

Proec�o no. 1553/64. Relator
. Ministr.) Nereu Corrêa Procu
rador: Wilson Abraham 01'i

g-elil: Secreta�'ia da. Fazenda '_

Tesour.o do EstadO. ASSlli,tC:
Apostila de Dy rcc' Pereira Bar

AO c'aldeira. Dcci g âo ; Registrh

do.

/ , I

OSVALDO� .MELO .

I.MÊS DE CARA ·FEIA A natureza

/

nêste abril desde o principio que amarrou ::-1-

cara e não hájeito de fazê-lo endireitar.
\

às dias a�1anhecein' de uma palidez de
convalecente de uma grave moléstia.

Esbranquiçádos, sem um raio de luz a

alegrar o céu, que se conserva sempre paro:

dacento,'Jeito e lambieando com uns· espír
ros que borrifam agl1a m.iúda em' ppneira so-

bre a gente ríá rua.
,.,

Pr·'cesso "0. 297/64. <fré-vio) ..

Relator: Ministro Paulo FOn_

tcs . Origem: Secretaria ela Saú

de 'Assistência .Social _. Hos))i

tal 'Colônia Santana. Ill1por
tftncia' total: Cl'S 878.83<40.
Verba: 3.1·. 2.0/11. E1llp�.
tlhos 1108. ;)8 e '44 Credil!': :lni
LU" do Brasil c Fábrica de

e Outros. Dccisào: lteg-istl'ado

çü·o. Importân('i,,: ·C1'- l.500.0

00,00. Verba: -1.1.2.0/07. Em

penho "o 1. Credor: A.TnoldO
Bcscanli11, D\lcis,io: RegistTado.

"f)ni;;tr0 Nereu çorl'êa. Procu

rador: "VVilson Abrham. Origem:

Secretaria da, Sa{,de e ASslstên

eia Social _ Departame;,to dé

Saúde Pública: Assunto: J'o'(1-

quim Pinto Armela, Diretor dO

Departamento de Saúde Públi

ea,formula uma consulta. Deci-

: sãO: O Tribunal" resolveu respon

criança
: Drs. ÁLVARO JO ..

SE' DF.:
. OLIVEIR-:'\

! ANI�10 LUDVvIG .

, médicos do huspita.i
: ínfa�.til dane.. Edith

Gama Ra.mos

atendem diàl'ia�
.

mente a nartir
•

o

das 14 hs .

Consultório
-

«

Rua Ilhéus 2, esqui
na com Fcmando

'Machado
----------.._------

de Direito'
,/. . ,

Dia 16 -. Festa d� Engenharia
Dia 19' -. Cinema '_ As Aventuras do

Ladr�o de Bpgdad.
.

Dia 20 - Chá Dançante da Faculdade
de Direito

,
Dia 24 � Encontro ·:dos"Brotinnos·
Dia 26 -'Cinema - Duas Mulheres

"

'Dia 27-_ Chá. Dançante ifa Faculda,qe
,f�l'J n0 . 0,

. ;ue, ... lreha·,). ". "," .�;':. ..

. Médico Diplomado
na

.

Alemanha e no

.

_ Brasil'
Doenças e

Operações I dos
Olhos

,Telefone 3153

,Florianópolis. _;
S; -Catarina

..

"

.1 -. No Instituto Brasil-Estados Unidos aconteceu ele-

gante cock-tail; homenagem ao .Embaixador e sra Lincoln
Gordon (Allison).

, ,

2 - Aniversariou ontem, a bonita Verinha Cardoso;'
"Acontecimentos Sociais", deseja: felicitações: ao broto' elegan
te.

3 - Itajaí: O cronista Social Sebastião Reis, amanha nos Isal-ões do "Tiro Caça, Vasconcelos Drumont", promove movi-]
m.entada. reunião social" para. �o e�cblha de Miss Ita�aí.\ Segundo Iestamos mformados, uma das fortes concorrentes, e a srta. Ivo
ne Vidal .

""'lJ.<if :'�;"����;:f;!:"" "f'''�'��6m\1lSiCu;:ra".JG.•iBrW!,
4-- No próximo domingo, as Domadouras do Lions Clu

be realizarão elegante chá, nos salões da sede social do l'ai�,1-rieiras. O cronista Celso Pamplona, apresentará o "shou" Sas-

saruê, atração da tard�de elegância. '

5 - O Reitor David Ferreira Lima, recepcionou o Em
baixador Linc.oln Gordon, na Reitoria, da Universidade San-
ta Catarina, com uma movimentada churrascada. .:

I
6' -- Fazendo tempnrada n� "boite" Djalma em São Pau:

lo, o cantor Luiz; Henrique e o pianista Aldo Gonzaga.

7 - l\1arisa Andrade Ramos;'Elesiana Haverroth, Dorfl

Silva, Maria;Helena SilveiréJ de Souza e ,Ada Maria Vieira, vã"
chr ",shoú", de eleg�ricia na próxima segunda':'feira, quand
acontecerá o chá 'daI' "SociedadlZ Amparo .a Velhice". A parar'
ôe elegânda esta';'Sob a responsabilidade d'e Mademoiselle Mr
, " ,'t, ..� 1''''WI!�'das'. �'IJi1' - � � 'ilfl!lllf' .

8 - O jantar de encerramento da Convenção Dist:-ital +
,Lions Clube. re'alizar-se..:à no próxiino domingo, nos salões dr
I,j}'a 7'éni$Cluh�,.: '

ji , ( ) , t I �, '( ,_, \
'. , \ .

9 _. A cronista Social Lili�. da cidade de Brusque, I"vai
promover desfile Bangú. nos, salões da "Sociedade Ba�deir�n-. ( .

, �' \. .

,tes" I,!pte Olimzer AnneI estará erri pauta paraop�ssa'r'� faixa';:!
nova Miss Elegante Bangú. '

I: J'

10 - �'Dener", ci irriquieto costureiro brasileiro em re

cente Festival Internacional de Modas, em "Las' Vegas", rece
.

beu um'� placa de Ouro, sendo classificado c.o�o o melhor e

mais' atualizado costureiro.)
I'·

-;.

11 - Jantando �o ·.Quetência Pal�ce', o Deputado 'Jota j.
Gonçalves, e o Engenheiro carioca, Wilson Gonçalves. L

12 - O Senador Irineu Bornhausen em visita a nossa ci
d8de, foi homenageado' com almoço na, residência do casal sr.
e sra. Fernando Faria (Zulma).'

'.

,

13 - Muito elogiada ai Direção do Querêncià Pal�ce Ho
tf'l; pelo jantar que o Emhaixador dos EUA \'e a'. sra: Lincoln
Gordón, ofereceram ao mundo oficial� ,na noIte I(]:e terca-feira.

14 ._0 Continua hospitalizado o jornalista dé "O Estado",
,Amaral Silva, que 'f�i �úbrnetidq ti uma intervencão cirurgica
na últi�a semana. "Acontecimentos Sociais" deseja-lhe, pron-
to restabelecimento. . .1 1

15 _- Bastante movimentàdo· foÍ o chá danca:ntp da Fa-'
cuJdade de Direito, ontem, realizado nos saiões a-o Clube Doze
de Agôsto '\ '\.

»«

R�E S TAU R A N 1 E

( ON'f E I T A R J À
P' lANC.HES,

1�''''''',,1r
. ��'''. "P I Z Z A RJ A .. ) ..

BIR
o'.

Rua Tr�ano '� 27
'c,F I 0rta�p�tS',

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



·DF;;;�;leráda inâ ESP3nÜ:üi;if,'e !do'P tido 'Cu' D-
OI a� com agen e proce eu e do rasi I.

MADRID, - .A polícía es- do. Govêrno de Franco. A' a- como Antônio, Gil López quantidade 'de material de
panhola d�strulU ur�a ím- gência. espanhôta oficial que veio da França,' e Jesu� propaganda e mímeõgrafos.
portante rede do Partido co- EFE, que divulgou a notícia, Martin de Velasco do Bra- Constatou-se que os folhe
munísta espanhol' dirigida diz qúe; segundo a polícia s11. 9credita-se que ambos tos distribuidos esporadíca
por José Sandoval Moris, juntamente' com' Sandoval são espanhois exilados. mente na Universídade de
membro do Comitê Central falam, presos dois. comunis- Por notícias de fontes in- Madrid, nos últimos tempos,
do partido, que foi colabo- tas enviados ,'da 'França e do dependentes se :�firma que eram impressos no centro
radar do líder Julian Gar- Brasil, respectivamente, pa- um grupo comunísta for de- comunista 'ora descoberto.
cia, executado há um ano ra' trabalhar COm os verme- tido anteontem na Saragoça, Sandoval' e seus colaborado
por pelotão de fuzilámento' lhos. For,oim

.

identificados' entre os quaís se encontra- res serão entregues ao re
vam um médico da cidade e cém-críado Tribunal da .Or
um professor da Uníversí- dem Pública para ser julga-

• \. L
.' •

. dade. _Segunda a .EFE, a po- dos. Anteriormente, taís ca-

lícia apoderou-se de conside
rável material pertencente à

organízação. A agência espa
nhola. acrescenta que José

Sandoval Moris e os demais
membros dÓ núcleo dirigen
te da organização subversi
va comunista que' fora� de

tidos agiam de má fé, tentan
.do provocar conflitos sociais
e exigências impossíveis de

.
satisfazer, a fim de' compre
meter 'a normalidade das .

empresas e a· paz social es

panhola.
À informação da polícia

afirma que os agentes se

apoderaram de uma grande

E'ital de. &onvâtiIÇão
-: ASSEMBLEIA' GERAL,'

.

. Os abaixo assinados, . Presidente. e Re

presentes. dos Clubes presentes": á' reunião
do dia 25 de abril de 1964 devidamente cre-

denciados, e 'por representar a maioria abso
luta dos clubes

I

iteressados ria Organização
\da Federação Catarinense 'de" Ba�qti�tébol,
tendo ·em vista, não .reconhecer validade da

eleição do PRESIDENTE PROVIS6RIO, e
/ . .

a urgencia da organização da referida fede-

ração, resolvem convocar os clubes e ligas á
Assembléia Geral pára o dia 4 dê maio de
1964 as 20,00 horas. na sede do Clube. Doze
de Agosta, sito a Rua João Pinto n? 10, em
Florianópolis a seguinte:

ORDEM DO' DIA
a) Discussão e aprovação dos Es-

.

, tatutos;
b) Eleição da Diretoria;
c) Assuntos Diversos. ,

Florianópolis, 25 de abril 'de .. 1964
Pe. Paulo- Englef - A. Colegial
Dr. Amilcar Scherer - Clube Doze de.

Agôsto
Milton. Lehmkuhl

Verde

Djalma Bertoncini - Figueirense F. C.
Nelson Di Bernardi -. Avaí F. C.
Mauricio Amorim - C. S. Paineiras
Odemir Faisca=-« S E. Cruzeiro
Rairr{undo :G� De C: Henrique - Bu-

A. A. Barriga

caiuva E. C.
, Soenon Pinheiro Bicca -"_/ Caravana do

Ar E. C.
Samuel ']f.

Clube
Linhares - Lira Tenis

.

Paulo Englert
Soenon Pinheiro Bicca
Amilcar Scherer

sos eram' examinados ,por
um tribunal militar especial.
Os observadores políticos
indagam se 3J organização
comunista, desmantelada e

ra de tendência pró-China
ou pró-Rússia, E' sabídq
que; recentemente se forma
ra um grupo favorável 'a
Mao Tsé-Tung, que publica
va o jornal clandestino"
"Mundo Operária Revolucio
nárío" e que havia decidido
destruir o Comitê· Central
investido em Praga, íntegra
do . !lar Dólares Ibarruri,

.

"La Passíonária".

----- -------�- ,._.'---

NOSSA COLUNA
.
Cesar Luiz Pasold

VENTO SUL

/.

.

no centro da ilha dos' ocasos
e casos raros.

Mas apesar de tudo o

ilhéu gosta do Vento Sul.
,

...
Olhando as ondas que pa- Porque êle faz parte do nos',

recern yi:r diretamente do sa vida. E é tão querido, que
"Cambírela", eu recebo na LUIZ Henríque., o cantor
face o frio do Vento Sul.

.

Bossa Sul,' através da músí-
, Nu céu, nuves escuras, ca, apresenta-o a todo o 'Bra
prenúncio milenar de Carga si! como patrimônio' floria- ,

d'água. napolitano. Patrimônio que'
Peja Praça XV, os velhos, hoje, serve de soldado de

casais e crianças passam rá vangarda do inverno que se'
pidos e· encolhidos. As ár-

. aproxima.
: vares, galhos e fôlhas esvo-

.

açando ao vento, tronco des
coberto e desprotegido, na

turalmente invejam os ho

mens que podem vestir aga

'salhos, e que principalmen
te podem se encolher ao

frio. '

Chapéus voam, Papéis
voam ..

A esquina do Café Nacio

nal, solitáriá.. triste, saudosa
das tardes cheias de gente,
d-ó� verão . flortanopolitano,
Os elegantes cabelos - .fí

xos 'por mil e uma artima

nhas dos entendidos per

dem. a elegância, . para ga
nhar 'a liberdade que o ven

to lhes dá.

Isto e muito maísvé oqua
dro que o vento sul pínta

/

®�

Mensagem ao Irabalhador
A FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE'

.S.ANTA CATARINA e os CONSELHOS REGIONAIS DO'
SESC e SENAC, ao ensêjo dapassagem do DIA na TRABA
LHO, participam do júbilo de todos os integrantes da classe

. obreira do Brasil, levando a quantos, _nas diferentes categorias!
',.

profissionais, trabalham a grandeza da Pátria comum, as suas

congratuJações nesta data que lhes é tão cara.

Nêste primeiro de maio de 1964,' em que o Brasil retoma
o seu caminho de paz e trabalho construtivo, es�� efeméride

-, -"

se realça, dentro do espírito de un�ão ,e fraternidade. que tem

Emoldurado o sentido patriótico dos tr.aba1h::ldores 0PSÜl Na

Jçã� . que, pensando no Brasil, na su� predf'stinad�.o históncll
,de país democrático e cristão, se constitui na !,on.e-rosa fÔr(!a
organizada que lhe há··de assegurar a emancÍ'ua.ção econômica
com o consequênte bem-estar social de todo o povo.

O Comércio de Santa Catarina. atr:lvés do �f'1l ';,.cr?io má-
. .

. ,

ximo, assim pensando, sauda os trabalh:=td0rp� rlP tôdas as ca-

tE'goriàs profissionais, nêste DIA DO' TRABALHO. na certeza
de que o seu esfôrço e',o seu sacrifício, no diR-a-dia iJ� SUAS no

bres a#vidades. hão-de garantir HO Brasil a paz social, cristã e

democrática. Que a todos deve animar.
Florianónolis. em 1. 'de maio de 1�.(4,

HAROLDO SOARES!,GLAVAM

.

NOTICIAS'

1.a O Ministro Roberto

Campos anunciou a apresen
tação de um plano desburo
cratizante e realista' de re

forma habit-acional brasileí
ra, 8.0 Presidente Castelo
Branco. Ao povo só cabe a..

guardar a publicação do

plano para o julgamento se

reno e corícensioso.
.J. t-�,

2.a O Coral Universitário

alcançou em Brusque (local
de sua última visita) o su

cesso que 'sempre alcaça .re
.

com razão!) liste conjunto
de vozes moças e brilhantes,
tão bem dirigido e coordena"
do pelo Maestro José Acácio'

Santana.

--- �-�- -'--.-,--
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A IMPRESSORA MOOÊLO' -�'. .

.

� POS�ÜI todo$ .. o� ·te.cursos
e � .necessário expé,!incia pa�o OCIrantir st�pre 'o

.

má_Imo em qualquer s�rviçoo dO' Mimo_ .�

Trabolho idôneo. e pêrfeito, Im q�e V. perde cbnfio�.

POSTA,LISl� A
2.00" VAGAS -- NÍVÊ'L· 12 . �
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" - -- . Posstrimos os pontos: orga:�ircÍdos- para. êste iml�riTt�nf�
concurso a serrealizado em b-reve. Matérias atualizadas. milha-

\
.

"

res de questões práticas resolvidas e racionadas.
Preço �a coleção completa ;.... ·Ct�! "00,00

.
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- ,
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. Con.�ulte Nossos Preçor
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Soe. Assisf. aos lézeros e Defesa

\anta Catarina. Contra ·a
.
Lepra

ED1TAL DE CONVOCACÁO
•

. J

I

O' presidente dr consêlho deliberati,

da: socied�de de assistfcia aos lázaros e def

sa contra. a lepra em Sarita catarina, abaixe

assinado, tem a satisf:�ão de convocar os só-
'

dos dàquela sociech,-le para a 'Assembléia

Geral Otdinária a realizar-se no dia 5 de

maio do cor;rent.e ap0 2.S 20 horas, à rua, sal

danha 'Ma.rinho nO 3A.. nesta capital, em ob

servância das disposi� ;:;es estatutárias e qu-;

constará da seguinte ('�DEM DO DIA:
\

- ,

a) -. Eleição ,rlp . .::; membr0s do
.

Conse-

11->0 Deliberativo e Costítüição de sua Mesa

Diretora;

b), - Eleição dos membros dos Conse
lhos Técnico e Fiscal.

Não havedo nÚi':"ero legal de sócios pre
sentes nê primeira rernião, iniciar-se-á uma

.

outra, 30 minutos a::ós ahora de início da
primeira, com qualquer número de sócios

presentes.
Florianópolis. 30 de abril de 1964

DIETRICH V01'l,WANGENHEIN
PRESIDENTE

3-5M
\

-----

Vende::se
Um motor Hercules Diesel para cami

hão.Ford�_:_ F 500 ou F'600- �nia Radio
la Thores' com 2 t�ca .'i<::COS.

.. V r, ec tr�uU' �em ..;,0 Jasé.
" ··1. ,,\' ·�i.'

'.

. .... _.
'",' '.'

R()sar'��Estf�da gerâl,h�,B"
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LIRA TEN IS CWBE - Sábado - dia 9/5 - às 22 horas.,. Homenagem às Mães .,. Soirée com
.
BOOKER PITTM ANN & EpANA. Traje Soi rée. Mesas ii vcnd il na

RelojoarIa Müller.,----------���------�--,------,--------------------- __ o

No Quinto' Distrito Naval, o Embaixador Lincoln Gor-
Jéincoln Celso' Ramos', 'ao Embaixador don, com o Almirante Murillo ,Vasco do ,Valle Silva'

,rlto, Di- Gordon e Senhora Halison ,e Co-
,

.

mitiva, na noite' de ,segunda-
feira quando ouvi dois impor

.( intenso pro- tantes
-

discursos, um do . Chefe
ido com Hon- do Executivo Catarínense e o

outro do grande Diplomata dos
Ra- "States". O chefe do Cerimoni- ,

urillo Vasco al Professor Nelson Luiz Teixei
:h;andante dq ra Nunes, apresentou ao� convi

�:,:
,

o Desembar- - dados no salão Nobre a� Sr. c

ilhon Pereira de Sra. Embaixador dos" Estados
�

,Mello, Pre' ':enie -rlc Tribunal UnidOs.,' estando sempre
' atento."

de Justi�a:,;;:ó Arcebispo .Metrr.- para com os ,9resente.
,

',,'J�i;anof :r)ó�' Joa,gl�im. p?,JTlin- O iantar à luz de, velas; deco- :.i�'���li�'Mtlà;".,4��,.nk '��'do;'''éóm Íig�e�' irópicaís;.esta;·,da Assem'�l�ía, Legi�Jativa, ,De- va um cenário de bom gosto e
e Sr. 'e tado... Ivo �eira: o Prefeito :?s- requinte, mareando um grande'

valdo Machado; o Magnífico : acontecimento social· do Ano
Reitor Ferreira Lima, o tnstitu� "no Palácio. Rosado. A' Embaixa�\

, to Brasil-Estados Unidos e o . triz ,Hal1i��n ,'Ç}prdon, ,acompa-Mus�u do Homem Americano." rihada da. Senhora Governador .

No Instituto Brasil"':Estados -Unidos, o Reitor' FerreiraColunista apresenta' bs fotos. dó' �el�b' R�mos e Senho�as de au-
'

.

Lima, recebe do Embaixador, um volume da .Enclclo-
Maurício, ,de algumas oportuíu- ,torídades convidadas .formava c

pédia Britânica, nota-se o Dr. Orlando Schroeder "

dades que conseguiu fotografar
, U!ll grupo que despertava ,3 a- ,

,
,

durante as visitas f 'recepções ao <tenção de todos, elegantíssimas
Ilustre Visitante; e Comitiva.' ,"toilleis", embelezavam aquela

.

'

.'
J

Quero destacar a recepção OÍÍCl- 'nOitada. '

.nl no Palácio
'

dos Despachos,
com um elegante. jantar ofereci
do 2."elo Governador ' e Senhora

.. •••••• ... +_.h_ ••• _

.

.

Jantar Oficial em Palácio .oferecido pelo Go- ,. . ....
,

�
_ _

.'

..�

_

'._�

vernád9re·Sra.Celso.Ramos ao Embaixador ".ll:ll1I1!1:I�=saa&IA.=Lincoln Gordon um g'ronde aconteci'mento
' �, �'iO BARTOLOMiü]=

.

. .em Santa Catarina
. -,

-

O El!1baixador Lincoln Gordon e Sr�..em fpolis,
A recepção do gov·ernadol e sra Celso Ramos

,

Lázaro Bartolomeu, Dr. .Anito Zeno Petrv, Coronel EJ.
vídio 'Peter, Coronel Argens de Mont� Lima; Major-f;"

viador José de Guimarães Coreixas e Dr, Celso
Ramos Filhoo Sr. e Sra. 'Embàiicador,T�üleoln Gordon; Sr, e Sra. A��

mirante lVIurillo Va.scod() Valle, Sr. e Sra.' Governa�Celso Ramos, Sr, e-Sra.: Desembargador " Ivo Guilhé�
..

Pereira de, Mello, Dom Joaquim Domingues de Oliv�'t
ra. MOIX1;eritçl' em 'qúe discursava o Chete do Executivo•

"
.

',', J Catarinenss. :, i, Jcano, em

;Í:iS na "Ilhd-'

'} O E

Gordon,
plomata
quarenta

"

cap, cum

grama, se

ras de lVI
tou.: O G

. .'
" �

..
-

.. '"".�' '-'�'-- ...
'

' ...,'. '

Sr. e Sra. 'Dr. ,lYIaiib,'�aV�l'es daC 'Unha Mello,
,

' ,

>S�_�;', Ibraim Simão. ..

Na nróxima edição VOl1 desta
ca.r nomes de convidados. , .

Sr e Sra. Dr. Aderbal Ramos ',da Silva. 'Observa�se a

S -r.-' N' 'R F 1ro'ra., Df., .ereu .. lamas ,J J ,

•

o'

u n.mbaixador L. G., no Gabinete dé Relações Públicas .' -Ó:.

,

do Palácio, -send6.;eÍltI'evlslad�, ladeado pelo 'Dr. Fúlvio ',_ .

'Vieira e Consul, Mr. Feldman.

,

Sra. Dr. Fulvio. Sra.'Edgard Muller, Sra. Nevile ' Cu
.

ninglan e Sra. Ray H, Grane,

\ e

quarta'página'I ",
---:............�._-_.

-'---�-----"-'-"�"''-'--'----->--�-�'-'-----�'--�l

/

. ErnbaixadQr Lincoln Gordon_5. D� N.'
.

,\

No Instllufo B'rasil·Esiados Unidos e 'na Reitoria

')

;'

•
.

,
"

r
"

Após o jantar que o Embaixador ofereceu às altoridades

,

No Q-2terência,' reuniram-se os Srs: 'Deputado Waldemar
Salles, Sr. e Sra Nevile Guninglan, o Sr. e Sra Deputa
do Aureo Vida}'Ramos, T.ed A. MC .. Crocklin, Deputa,

do Ivo Silveira, Clifford R. Maki e o Colunista

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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De etapa en1:etapa executa o rograma

.• • ;\�
A preócupação do governador Celso •

Ramos, é formar equipe' de bons técnicos; A" t' bé
, ..,

em cada setor de uma atividade, que exeeu-
,

.»

s: gora' am em para" CIVIS'ta um aspecto do seu programa de govêrno: : .ançado recentemente no Rio Grande do Sul, sob" o patrocínio' de prestigiosas entidades abaixo relacionadas, o MON-
,

A recomendação do senh�r governador 'I'EPIO DA FAMILIA MILITAR, agora extensivo aos cívís, é em matéría de Previdência Social, o qU\3 há de mais avan

na Secretaria 'da Agritura, tem execução, .ado no País. Institui pensão mensal permanente e reajustavel, sempre equivalente aos vencimento., de coronel.. .Atua-

lizável automàticamente, sempre que forem reajustados os vencimentos dos militares da União, o MONTEPIO DA FA

não diretrizes executivas, do eng? Luis Ga- MILIA MILITAR garante à espôsa, .filhos menores, filhos maíc res que cursem escolas superiores, filhas solteiras, víú

briel que é seu tit�lar.
> , i vas 'Ou desquitadas, além de outros familiares indicados nos Estatutos, Um amparo seguro e definitivo. Assim, os milita

res estendem aos civis os benefícios da sua organização. A partir 'desta semàna, o MOHTEP�O DA FAMILIA MILITAR
, I Como exemplo, servem as ...providencias '1 começa a ser lançado também em Santa Catarina. ' ,

recomendadas" ao atual diretor da Diretoria 1\S ínscríções serão aceitas em seus escritórios à Rua Tenente Silveira, 29--=- Lo andar, sala 3 ou através dos agentes au-

de Organização da Produção, órgão, da Se-
torízados. .:

•

'

,

/

cretaria da Agritura, em, fase de reorganiza-
ção, à .base. do organograma, dessa mesma

parte governamental.

NECESSIDADE DO ESPíRITO
Por Altair Gravenstein
de Moraes (Pastor da

Igreja Presbiteriana In

dependente )'

A ânsia de saber os mís-
térios da vida e do além tu-

mulo, não é somente uma

'cu�iosidad:' mais do Que is-
,

so _' Uma Necessidade.
ü apostodo São Pedi,'),

em sua Primeira Carta Uni-
'

versal, no capitulo 3, vercí
culo 21 fala "da indagação
de uma boa conciencía pa
ra com Deus, mas o homem

de\'iQ.o a sua natureza peca-
'

mmosa, preferiu não ter· es- ,

sa ,boa concíêncía para com

o seu Criador, e seguir os

seus" próprios e obscuros

caminhos.
Sem o conhecimento, par

ciaf ou total, o homem teria

a sua mente 'turbada pela'es
cura noite das tenebrosas
dúvidas. E assim foi' de fa-

.,
�

-

.to pelo largo tempo em que

esmaeceu, por' causa do, pe
'cado; em sua alma, a meiga
esplendorosa imagem do E-

terno Se.r.
'

O tempo e a finalidade da
"

exi�tên�ia' humana pçJs tô
da rüosõría.: desde as mais

príscas éra S em grande ati

vidade. ,E na realidade ne

nhum outro motivo leva ,a
criatura 'a 'pensar tão pro

'fundamente, como quando
adquire' ela a certeza de que

o ciclo terreno está delinea

do. E' evidente essa verda

de: A VIDA é CERTA, MAS
A MORTE E' FATAL.

O homem contempla ad

mirado o céu salpicado "de

I

estrelas, presencia o morrer
do sol e o despertar da lua
e Interroga a si mesmo' DO;', -

que êle se desenvolveu com

sua� vilas e cidade, até o es

"tado atual, sóbre êsse grão
de poeira, que é a terra, nes
se ponto do universo?
Essa 'série de, interrogação

surge porque os problemas
ligados .a vida do espírito
sempre despertaram .curío
sidade ao homem:
E' nessa oportunidade que

desabrocha em todo o seu

esplendor, para exalar, mas

tarde, os mais suaves odo

res; essa flôr que chamamos
- SENTIMENTO RELIGIO
SO. Ela viceja num inegável

,
testemunho da bondade do
Eternc.. 'em socorro dessa

.aspíração que possuí a al
ma de encontrar :ec�l para
os seus mais sutís afetos.
Há nesse 'incontido dese

jo de projetar-se ao ínríní
to, uma corrente de vida es

piritual que escapa à men

te, e cuja presença perce
bemos apenas, por' essa ín
'dole da reciprocidade do a

mor, fonte das mais belas
"

virtudes .'

""Amai-vos uns 'aos outros",
disse Jesus, que conhecedor

profundo dos corações sabia
dessa natureza propensão,
do homem --, de amar e ser

amado,
Assim como o filho deseja

o calor pate, no e sente as

maiores alegrias pela mani

festação da sua, amizade, as

sim o .homem, viajar' erran
te dessà vida; rejubila-se pe
la revelação de Deus. seu

Criador.

-,

Com a finalidade de formar as equipes
para seus diversos s�tores, a mensionada di
retoria, treina, se�s técnicos n:as especialida
des da Feder�çãÓI,.Estatisticas e Previsão de " .

Safras, Ãssociativismo e Cooperativismo." ,
.�-�----------

Um aspecto dinâmieo na Diretoria, d�.;
Organização, é que; o seu diret�r não, se .de- I

tem nas dificuldades, inas tem iniciativa e -{ ,

procura vence-las, assim leva a bom termo;
-------------

cadenciadarnente, e por etapas, a organiza
ção dos varios setores formantss da sua dire-

.

toria, com, um intuito superior, de atendi-
mento satisfatório, ao produtor rural e de-

'

senvolvimento da produção agricola.

, .

'JUIZO, DE DIREITO DA COMAaCA
DE BIG,�AÇU

Edital de Citàção, com
'o Prazo de trinta (30) más,
de interessados ausentes, in
certos, e desconhecidos,
O Doutor Objalmar Cos

ta, Juiz de Direito da Co�
marca -de Biguaçú, Estado

de Santa Catarina, na fórma
da Lei, etc.

'

,

Im AçãQ: "Os Comandos Sanitários"
que procuram vender marca

,
O Chefe .do Centro de 3aú dorias deterioradas.

de de Ftdrtanópulis, Dr. FAZ SABER, aos que o

Luiz Miguel Parente, junta- A citada campanha que"" presente edital de cítação,
, '

mente com sua equipe de obtendo arnpíov-sucesso se- 'com o prazo de 30 dias, de

guardas sanítaríos; deu: i�i-': gunde oonsegufmos, apurar ,inte.t:essados ausentes, moer

cio a, nova. campanlla deno- ,seus executores :iapré:r�el:am eos e"-'<iesconhecidos virem,
minada: "Çomaildos S�nit;i-

'

na feira-Livf.e; 'd�rb6je ."�1O ou·.d�le -connecimentc tive,

ri��..._v��\�f.íàí.�����t���:�ii@' ifffl.�rterrte ANTO'

í'isé,a!izaçi:j.o no" comércio ,,'a-: .1.500 1aranjlci -que !}ãél esta- NIO 'MATOS, brasileiro, ca

tacadista. e varejista, coritra vam em condições de serem sttdQ, agricultor, re<;idente e

fornecedores ine1:lcrupulosos .vendidas. domiciliado em Sorocaba,

,

VERDE�SE
Por" motivo ,de, viajem, vende-se um

dhrll1Üório, uma sala de jantar" cori1pletos,
de IMBUIA, Geladeira de déz pés,.Mà.quina
de �ostura, tapetes e diversos moveis avalsos.

Informações á Rua Alvaro de Carva

lho, 34, 1° andár, $ala 3, das 10 ás 12 'e das
15 ás 17 horas, diariámente.

•

",
'

---- ---

CONSULTE; sôbr'e condições do Tem-
.

po atmosférico a "longo praio, o Gabinete de
Previsão de, A. Seixas Netto . .'

Correspondência, 'pedindo informações
para Caixa Postal, 241 - Flori{Ítiópolis SC ..

,
.

__-- .......- _,_.�__
.

,_:� ._r__-:-- ...- __,.
_

NOS TEMOS
,

�,,�
"

A PECA
, �.

'

I
,

..,
.

.

\

,CAMINHA0 INTERNÁTI'ONAL
,

tão' brasileiro
'

quanto Bràsíl-iaJ)

)

,

Il..êste Munkípio, por �eu
procurador Dr. Jayr de ali-

veira MattOs, "foi requerida
uma AçãQ de Usucapião: pa
ra 'lquisição 'do domín,o do

seguinte imóvel: - uma gle
ba de terras situada no lu

gar denominado Sítio Ve-:.

lho - Sorocaba, nêste Mu

nicípio, com a área total de

cento e cinquenta e séte

mil, seiscentos e vinte me

tros ,quadrados (157.620

m�.), fazendo frente no Tra

vessão Geral, fundos no Rio

Negro, extremando' de um
lado (Norte) com Alcendino

Francisco. Soares e cotn o

requerente, e de outro lado

(Sul), com Eremita VeÍ'gínia
Mendes e Alfredo Dal-Toé.

Procedida a justificação pré:
via da posse, foi a mesma

Estado", destá cidade, pelo
riobre gesto d\') solidariedade
à nossa C'lusa, 'por ter dura!}
te o 'longo período de _3 (tres
meses), feito ,gratuitamente
a publicidade da v.a Confe-

'-rê'ricia". ,

Renovando os nossos pro-
<

testos de" aIta estima; fÚ'- Zanzibar Lima ' ,RA-MAR, OGUM G'QERREI-
mamo-nos mui, "RO, OCUM MATINADA, O-

Respeitosamente �Hi lirtigo nós," por méio GUM ROMPE-MATO, etc.
Nabor, Schlichting, Secre- d6l;iCa CUlUW:t., tlvefnos a 0-, - , 'N� ,hi�rarquia das LI-

"

tário pórtumaaue de laiar algo a NHAS OGUM ê colocado
,'Egidio ,Amorim, Presiden- respelLó aos UJ;(,.LAl\'S DA em 2,0 lugar, isto é, OXALA'.

Cumpre-nos o dever de te' : .'
\ ,'UlVitll\NDA, sua teogonw. e, que é o infinitamente, bom;

levar ao conhecimento de' sumutuae com os :::;1\1'< 1'0;:; grande, justo, etc., ,XANGÕ
V. Sa: que os participantes Qá<(j�reja, Católica; no a�'tí· que � o Rei dO,Trovão e do
d!\ v.�, Conferência bisth� No"

'

I'I"CI·"a's' da",,� ,,:go de hoj� v�mos procurar Raio e OGUM que é o Re�
'tal de Rotax:y Internacional, 'l;:l.lar, algo a -respeito ue um da Guel'ra:'

ElO'
por unanimidade, resolve-

, ORtXA', em particular, uma
CASA DOS fR "� ram: _�Secretaria 'de vez que o mesmo 'foi reveren

P,ua Santos Saraiva' 453) "Aprovar uma Moção de"
, ciado no dia 23 P·R: e trata- é 'costume no dia em que se

ESTREITO J agmdecimento ao Jornal "oEducacão e Cultura 'se de OGUM para nós um- reverencia OGUM, os filhos

" 'bandistas e Slio Jorge para do_ MESMO "Arriarem" um
"

o's Católicos.
'

'''AMALA'''' o que é feito, na-

[ulgada procedenté por sen

tença. E, para que chegue.
.

ao conhecimento dos inte

ressados, e ninguém possa
alegar ignorância, ' mandou

expedir o presente edital
que será afixado no Forum'
desta Comarca, e publicado
na fórrna da ler, Dado e pas
sado nesta cidade de Bigua
çú, aos trinta e um dias do
mês de março do ano' de
mil novecentos e sessenta e

quatro. ,Eu, (a) Ar!j.raí Ro
mão de Faria" Es(;revente

Juramentad€l, o d�tilo��fei
-e subscreví.

_

.. Biguaçú, 31 de Março de
1964.

(assinado)
Odjalma Costa - Juiz de

Direito
, Confére eom o original, a

fixadq no Forum desta 'Co
marca.

Biguaçú, 31 de março de

1964.

'O Escrevente, Araraí Ro

mão de 'Faria.
3-5-64

Nada de
REBITES

Exij a em' s,eu carro

Lon� de freios' ,,",aLADAS
_. 60% ma,i8 no aproyeita
ment:- das Lona�_

, INFORMAÇÕ,ES: :

Montepio da Familia Militar
RUA TEN1"E SILVEIRA� 29 -:,1. an�ar S/3 Fi�danópolis

�_------------:,----------"....;_. . •.• ",,: o', � _�. "":�'?íL'
..

' "._. '
__

PLANO "A"

PLANO "8"

PLANO "e"

PLANO "D"

"

,,'

/,

Recebemos' do Rotary
Club do Estreito correspon
dência vazada nos têrmos a

baixo: .

Estreito, 23 de abril de�.
1964.
Ilmo. Sr.

Diretor do Jornal· 'ff)':;�-
ta���rianóPolis l :iti
Prez'ldo Senhor.

Titular 'da Pasta da Edu
, cação, Pmf. �lpidio Barbo

sa, assinou em seus des-,

pachos na tarde cye hoje as

seguintes port'lrias de: 'Evi·
lásia "Waterkemper, Jucéli
dos Reis Medeiros, Jeny da'

, F-osa Linhares, AlCina ,de O�
liveira Figueredo, Nilza Sil
va' Ge'ren'ther, Irmã ÀdeÜna
Bloemer, ,Luci Salete Mar

tins Michele, Elza T,erezi
nha Cruz, Nogueira, Ride ,0-
lindino Luiz, Irmã (Maria)
,Hilda Leonor "Moratelli, So

fia Oszicka, Avelino Clemen

te Prado" Nady,r Maria Da

�am, Armind� Arcena Bit

tencourt, Adely Heck (Irmã
Maria Augustinha), Osvaldo

Pereira, Diva Cruz Alves, Ri
ta M'lSS Schútz, Soeli Cique
ÚI., Erna Ristow, Maria Mar

lene Claudino Rebello, Hol

ga Brancher, Romilda Ana

Bohrer, Ruth Vetter, 'Rosá-.
lía Clivf,ttti (Irmã Célia), Ma

,

ria' 'Anísia Roslindo, werdi

ni Lemke, Hild� Gomes Vi-
I

.

eira, Martha Locks de Sl}u-
zo" Maria Jurasy Berreta,
Waldici:lO Cândido da Sil-

'

va desi�nando para ter exer

cício em outrc. estabeleci

mento Ide ensino a pedido.
\'

de que você precisa I'
�..Ja' qúalidade de revendedores auto

rizados, podemos .re-solver seu pro
blema sem demora •. Em nosso estoque
'lOcê encontrará - com certeza - a

peça' ou '0 acessório, que procura, a

preço 'de tabela, genuínos, testados
em laboratório, !;1arantidbs pelà mar

ca IH. E, no caso de-;'<!lualquer con

sulta sôbre o seu Internationol,' tere-
. mos Q ,máximo, praze.rr· em atendê-Ie.

,_, ,

o ..
,

.

Representante IQI ILOst,.�id�e j ;:'.
G. SOCA! {. j_
C�MEKClq E -

REJ:'H.ES�TAÇ()ES
FUL?

..�IO' 'AD1TCCl '721 ..:.

ESTRrITO
, ,Um ter<:!l' a vist.a

em U

ti! ar..
�:�

-

• I: re8tl

f
Pensão mensal permanente e reajustável de Cr$ 100.000,001
Jóia d� Cr$ 120.008,00 pagável em 24·mêses,
Ménsalídade: Cr$ 5.000,00
Carência: 2"4 meses.

Pensão mensal, permanente e' reajustavel de Cl'$- 100.000,00
Sem jóia ," )'

Mensalidade: crs 5.000,00
Garência: 48 meses

,
,

Pensão mensal, permanente é reajustável de Cr$ 5Ô.0000,00�"
Jóia de Cr$ 60.000,00, pagável 'em 24 meses."

Carência: 24 meses

Mensalidade: c-s 2.500,00

Pensão mensal, permanente e reajustável de Cr$ 50.000,00
Sem Jóia

Mensalidade: C�'$ 2.500,00
Carência: -48 meses.

BANCO ,MILITAR BRASILEIRO
GRÊMIO BENEFICIENTE DE OFICIAis DO EXÉRCITO
.Inatítuto dos, Docentes Militares do R. G. do Sul

'

Montepio da Brigada Militar

,

Clrculõ "MÍlüar de" Porto Alegre
Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana
Caixa de Assistência dos Militares

JMPORTANTE.
Idade limite, somente durante êste lançamento, sessenta .e

oito' anos e seis meses_'

I
\

-

Nos cultos Afro·brasileiro:;

. turalmente,,' com muita .con
trição e devotamento, alem'

destx preceito 'é, também,
comum Í'lze,r-se, uma festa,.

Na UMBANDA OGUM é 'o

ORÍXA1 d'l demançla, isto é
I ' _

o ORIXA' da Guerra; l!a0
queremos dizer que seja"E-" "par� !lo qual são. feitos con·

le o responsável pelas de- vites pedindo o compared.-
. mandas �existentes entre os _" mento' de outros BABALO-,
adeptos d� lei, isso_"não, po:

. "RIX�S e IARORI:?CA'S a

rém, de' uma coisa temos
.

participarem da mesma.

certeza,' OGUM é ,o Orixá,. .',

que vence as demandas seja Portanto, sempre, que pos-

ela qual fôr.
", -

.

' " sível,(.n0 dia 23 de Abril;
,

, .' güe é Q dia em que se reve-

OGUM é um Or�:ià de ·mui '", .renGiâ a OGUM, é bom seus

t'l compreénsão e muitas ve filhos acenderem uma vel'l

zes uma demarida é vencida em: intenção ao MESMO pe

sbmeríte com a "presença", dnndo a proteção para os

ou melhor, a "chegada" des- �ovos, e também, para que

te Orixá. Ele interceda por nós jun-
Nós sabemos, .que todas

to -ao nosso pai Supremo
as religiões tem slJa base

, ',que é ZAMBI.
na magia, pois bem, 'se em

.tod'lS as relig,iões a parte bá�,
" ,.., �.

, ),

sica é a patte .má,gica então

poderemos
, dizE)r, que; as

me�mas usam, adotam" e

tem mesmo preferência pe
lo núJiiero 7 (SETE), visto,

que o' mlrherb 7 (SETE) '.é

�"
, ,<l.

Ú �ar:de número religioso
.

ti O S,'j A D E C 1 f É 1 I
e maglCO.

" ,

Na UMBANDA. existem 7 ,flN1'AO PEC� LUÉ ZlT�"j(SETE) OGUNS chefes de ".

_

Sa:ra,vá o Dia 23 de Abril!

Sara�á Ogum!
&travá a Umbanda Univer-
I

sal.

Falanges 'dos quais Iremos,
nomear algUljls; OGUM BEl·

'" � --- ,._--- --

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

PAGA-SE BEM.
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, COU.80UDOR�
RUI 1....0130 - MILTbN f A VILA

r)RILDO LISBOA MARIO iNACIO
COH�O MAN'iO""

-...........Á

COlAdORAIJORB aPIC,AIS
"oI\AURY 80RGE� r GILBERTO NAH�

';11 BERTO PAIVA

Avaí e Comerciário protagonizaram o

espetáculo de anteontem à noite no estádio
da rua Bocaiuva, jogando em sequência ao

Campeonato da la Zona do Estadual de Fu
tebol de 1964. '

Boa pelea "presenciou o público, muito
embora, não. tivesse sido, registrado um úni

co gol que é do que gostam as 'torcidas, isto,
quando o corctcmplado não é o quadro

, oposto,
O resu'tado o x O -,em parte fala

Nél e+�:::,'-'l inl.nl�l o ctomlJlio "lVaillYlO foi
na nrnn0rf>Q(' 'ri", 10 nor 5. tend0, porém. a

TP+<:>p'11prd? r:on+r-5ria ('('1m o� zap'upirl)� Nico
e Gprson. e o R;l)leiro Edival eTYI �rande evi
df'.nf'i::J. jyr,.nn,c�o p'rpn�e' rp.�i��p-n�i;:) llm; ata
rm(:>� nns ::>hrl�'7nlS. Nq f:;l�,p' fj:n::! 1 P(l jJ1f('in ó
AV::>l f'(lnt1nn011 PrJ ,.,fon'�hT::t. ;:Jt{> flllP ",e;: vl<:'i':'

pnt;:i(\ t1V0Tl10!'1 l1TV1 nllP1('1 rle '"'r"....,ol"(>õp� t�is

qúe deiyou o rúbJico em sus�enSf) cO!lstanh;>.

'''';;1''1'' J-.(l,n� P no pt!'fllle ll""el"'�S Viana e
,

A
V

va,lIa'771 �P hOllvprpm ('(\r" N'el'to.
\

'
.

No Con1Prf'lfrlo· Fr1i.va1. G"'r�.nl1 ,l\Tprv,
M:Srlo Ar,mio ,A1rn.prinrJo e o p'p'rrl50

I
M�11-

rI) f(w�m '"'ç' f'.,.'�r�s d,:",f!1��rl'jls rtn
.

nuadro

Annlfl'J1.... � ,...."P.l'.�. (HT '"npo� F. R�N1l"
N::t p1"hifl"PtYtOnl fpl"'f>l(,pou o �r. Arno

Bnnc;: 011P m-ill'l1"'rl11 pVf>plente atuacão e os

quadros forn:élram assim:

AVAí _' Acácio; Binha, Nery, Gerci
no e MirÍnho; Rogério e Hami1ton Viana
(Renê), Vadinho, Cavallazzi e Gilson (Via-'
na).

COMERCIARIO Edival, G�rson,
Nico e Chemerim (Erasmq); Mário Araújo
e Nery; Nivaldo, Mauro, Almerindo, Leo e

Rubens
'Renda: Cr$ 235,000,00,. '

I

Clube, 'Paze dOe . Agosto, .Inco,
Pauia \RiJll�s" e' 'Clube Atléti
Co Catarinenge (O). 20.) Pustal

Tele!\,ráfico,' ,�ar,:v:ana do Ar

Bccaíuva.. J\IVeptuS, Industrial
e, Cartola·s· (2).,'

Cumplemerrtand-j

MELHORES DIFEZAS:

vas à, cesta, fazendo com que o

marcador Ines fôsse novamente
favorável, assegurando a lide

rança do TORNEIO ESTIMULO

RADIO GUARUJA FOLHA DA
,

,

TARDE ESPORTIVA, ao lado'
,

da Granja Miroski.
D'ando a, éotação máxima de 5 eS_

,
'

trêIâs, eis o comportamento. dos

qUe estiveram na quadra.
CARTOLAS M. C. - Técnic'u

,Samuel Linhares

Capitão * *
- Esteve perto do

seu normal,' somente quando sua

equipe reagiú

Clube Doze (O). 20) Paula Ra

nrcs '(1). 30r At ét1co,Inco (2)
40) Bocaíuva '(il), 50} Industri

trou em campo. procurou resol

ver o prÓb:ema d � seu time, mag
não resolveu nada

Dados Técnicos c a partida:
I'o

, tempO: Cartola; 21 x 14

Big Boys
"

Final: Carrolas 54 X 47 Big Boys
'

Cartolas: Capitão (10), Zi (20)
Milt,Jn (2); Car)nÍlos (6) Már

MAIO: Jogos do TOrneio Inter
C:ubes; local B·ja Vista Tênis

Clube; Cidade de Jolnvill"'; Ta

ça' Dr. João DaviJ Ferreira Li

ma.

MAIO _ Jogos dJ Campe')nato
por Série la.; 22. e 3a.
pIes, nlasculino E. fenlenino, na

cidade de B"uiner au; Taça Hen

rique Caràoni

JUNHO

Dia 6 e, 7 _ Jogos do CampeO
nato pOr Série : a., 2a. e

Duplas. masculho e femenino

na cidade de Br, sque Taça Dr.
Hary KrauSe
Dias 27 e 28 - Campeonato Ca

tarinense de Ve� erano� - local
Bôa Vista Tênis Clube _ c1d:.-
de de JOinville,
Linder

Taça

JULHO

Dias 14 e 19 _ C'Impeonato Ca

tarinense Infante' - Juvenil e

da Juventude Si! 'p!eS e Duplas
local Tabajara Tênis-Clube _

10)

ações.

ApontadOr: Aluísio Dobes. Cro

ncmerrísta: César Murilo Barbí

Próxima rodada:

Sábad'�, dia
�:-.

2/51 às 19:30 "ho

ras Granja Miroski x Big
Boys .

•

às 21: 00 horas Medicina X Cal'

tolas.

cidade de Bumenau - Taças Ar

n'o Bue,rgér e Luiz Balbôa.

AGOSTO �

Sim
Dias 15 e 16 - Jogos do Cam

peonato Catarin�nse Aberto de

Simples, 'a ser rea�izadO naS

quadras da Sociedade Bandei

rante, na cidade. de Brusque

Taça Armando Gaparelli.

3a,

flATAS A SEREM MARCADAS

).
Disputa dos J'ogos Abertos Ca-

tarinenses - PôrtO União.

SETEMBRO

Karl

Dias 5-6-7: Jogos dO Campeo

nato Catarinense Aberto JDu
pIas local Tabajara Tê,nis Clu

be '- cidade, de Blumenau Taça.
José Santos.

(dadas' a serem ,IÍlarcadas) ,

Cam'peonato BrasileirO de Tê

nis _ Aberto, na cidade de Pôr

to Alegre. A Federação Gaucha

oferece estadia e refeições gra·

tuitas.

--�------�--�------------- -----------------_.�----

i"· Gttulio Vargas
e D t de aio

'Com\) parte das COmemora.

ç'ões dO dia ,lO de maiO, dia do

'trabalhador, ° Grêmio Espor
tivo "Getúlio Vargas", agremi
ação filiada' ao SERVIÇO DE

ALIMENTAÇÃO DA PREVI.

DÊNCIA SOCIAL (SAPS),
prOmovel'á uma Confraterniza

ção al"Usiva a data, com parti..

cio· da Delegacia Regional e

a equipe· dos servidores SÓCiOs
CIos i 0S.0S espalhadas pela Ca

pital. Às 12,00 horas, terá dei

to uma grandiosa churrascada

oferecida pela �iretoria atual

I

do Grêmio a todos os sócios.

Gesto bastante elogiável, ês'

te dos diretores do Grê!llio Es

48 ANOS DE W'\BuTA. CON:' � ANH: EM

PROL DE SANTA CATARIN" NO

SETOR DOS ESPORTES

x x x

x x

Ava� mais pr ximoda vitór�al mas o escore não se alterou: OxO
-

O [ampeenato, Citadino de futebol de' Salão em Números
Eis os númer-os do campeo., , Postal (8). 20) InCa (7). 30) Henrique (Bocaiuva), César, ARRECA.DJ\ÇÃO: l'a.) rodada no Estádio Santa Catarina da

nato da cidade de f';Jotball de Caravana (5), 4'0) Paula Ra ARTILHEIROS:. 10.) Abílio Borba: Sidio ('Atlético) .' .. 1 : Cr:S. 7.500,00. FAC;

salão temporada ;1964: mos (4).50.) -Atlético (3). 60) (Postaj) .... , .. ,. '4 JOGOS' REALIZADOS: Clube 20 rodada : Cr$ 3.900,00. preliminar: Juventus X Paula

Bocaiuva, Clubé Jaze, Cartolas 20) Ne�y (Inco) .. :'..... 3 DOoze, ,2 X Caravana do Ar O 3a\ rodada: Crr., 1.90Ü',00 Ramos

PONTOS PERDIDOS: la.) _ ',(2). 70) Industr-ialç. Juventus (1).
'

,30;) Nadj,o' (Postal)' Joel,_ ,Ne pO,stal: 4 x Jtlventus 1; I,nco. 7 .""ry'AL' GE,RAL: Cr$� 13.300,00 de fundo: Cartolas x qube Do

nO {I�CÔ) ; Lauro (Cart�las) 'X, Cl'lrt��as Z-; Pauli Ramos 4 x f 1 )X[MA iRODADA: Hoje, ze de Agôsto.

Roberto' (p'aula Ram'Js); Pren lnoo trial '1 . Bocaluva 2 x A -

da; Díjmo. (Caravana ) . ... 2' ,',t4l.é�i�O 3; G�;ávana, 5'x Postal J ,

e�,íltame�, t ��, d-o Trl"bu .la_�.I.' 40) M�réio, .

Maurílio (Doze), ,
.

ti : ..J�dalbei:to '(Caravana) �éTgiO

��, J;::::�s(6(:\o,)60) C�::o�::
'

��:::;�)':Me�;st�(rpa��U';:::s:;, �-cIM.fMAl. de 'J·US" ç lS 'O !JSpO' t�va(7) O_s_mar . (Inrius.trial),,' dé�ar li"
,

i jJ ..li I, J
. y

B
"

.

b I P,--'--�__'_'-d�' CAI< I h'i 4' \ Esteve reunido o ,TrIbunal de Justiça

a'squete or na.' 'a' r'�'a-"', a·
."

·!}O DIA Desportiva, ·tendo apreciado e julgado tres

'IiiU \ processos dos 5, que constavam, ,da pauta,
Cláudio " *

- Se acertasse mais cio (4), Romuaido (12); Quico e
� CFN.'::RO tendo sido transferido dois em face do adi-

e não e�feitado' as jogadas tan- Jipão (O).

Sêo losé. antado da hora, já que.. a reunião do colen-
to, teria jogado hem. Big 'Bo;ys: Adilson (14), Melin

do ontem prolongam-se até as 3 horas daRomeu '�, * - Kão acer-tou nunca (1m Cláudio (11) China (O)
• -1" , � 9hs( Manhã) e 2hs( Tarde)

e isso O pertubou �m campo. Fra Pato (3), Romeu (9). madrugada.Sessões Gratuitas Em COmemo
C';) Juízes: Carlcs Grcgno llí e Mário

ração dI' DIA DO TRABALHO.
Pato *

- Não disse por que en' Abreu Filho, com destacadas atu , DO.
ás.4 1,12_ 7 1/2- 91/2hs., Processo 16/64: relator Osni Barbato

f}rande Oths]c '

A
' C' .

I

Em Documentos do jogo Vai e axias que
QUE ROUBOU, 'não foi realizado, com o Avaí requerendo 3.

A COPA DO MUNDO
CO,ta que faria jús,Censura: eté 5 anog ,

Decisão: condenar o Caxias ao paga-

mento da taxa de 50 mil cruzeiros, face o
----,. ,

estabelecido no paragrafo segundo do arti-

go 10 do regulamento do Torneio Luiza

Melo;

"f"
.

da boa 'per crmance que cumpriram as

duas Q<>fesfls, notadamente a do Avaí quan- MELHORES AT.AQUES: 10)

do, no final equilibrando ás ações, o quadro
visitante procurou/ o gol que: acabou não

vindo.
O Avaí, pode-se dizer, esteve mais pró-, �

- por DECIO BORTOLUl';I

ximo da vitória, criando um sem número
de situações errara�osél.s para o arco do vi-

gcm da abertura do torneio de

ce-campeão da Liga Atlética Região Minei- Bola ao Cesto em homenagem

ra, e obrigando o estupendo arqueiro' "colo- à Rádio Guarujá e Fôlha da Tar_

red" Edival a demonstrar tôda a sua, classe
de Esporríva, eis os daelOs da 2a.
partida da noite de sábado. O

de goleiro de nomeada. Uma bola arremes- jôgo iniciou C01}1 Os Cartolas a-

sada da direita por Cavallazzi, que anteon- certando logo eje iní,cio as infil

f
trações e Os ,arrelI,'�ssOs de meia

tem cumpriu boa atuação oi de encontro ao distância. Fàcqll1ente fizeram

travessão do arco adversário e logo no iní- 21 à 14 no 10. tempo, Com subS

cio da etana complementar, numa falha da tituições desnecessárias Já o 20,

tempo, fOi diferente pois China

defesa adver=ária, . Vadinho viu-se frente a ol'ientou seus jOgadores em

frente com Fr1jval e chutou forte no arquei- campa para uma reação que se

fê.z sentir no marcador. Adilson
-----......- '-----------,-- - ..

roo quando bem podia com um: levei mas in- começoU ganhandO' os rebotes fllr'[ rrC2' çat r�rO"�SDDD lil� I'SteJigente iP1rulso taJ)_to com o pé esquerdo ofenS1iVOs e fazendO pontos. Na
IJ � . (' U [� t, 'I � III Ir "', 1:1'

,1 •

b 1 �' d altur� dos 14 minutos desta eta-:como com o '::, i�et"n enviar a o a n_,ara Um os
- pa, Os Big Boys estiveram à fren

c::m+0<;; r1n !:'��n lIma oportunidade de ouro te em 32 x 31, mas pOr poucO
.J. _1 ",. t t f

. , tempó, pOis Capitão, Zi e R�mu-perull'él P: O 10vom :l acan e. que OI uma.
aIdo acertaram tôdas as tentati_

das 1"'e,:""'8 n0(1Q+iV'2 do on7.e local.

Zi * * * * *
- Foi o melhor atIe

ta da 'noitada PegOu rebotes s'ob

as tabelas, finalizou'COm perfei
No AVé!)í· tA,-':la a defesa. -p(Y'1.tHicél:rH�O o Ç'ão e esteveealmo, o que é difí-

]ater;:Jl Clirojfo Binha que cop�ti.tuiu GP!!). Edi-
- cH de acontecer. Pal'abens.
Milton * * - não apareceu em

V;:ll 08 mf'll>r-rf'S RJ11 ('am�)(I; H�TY!;lton e Ho- campo. Tel!l o problema da yisão

Ca':' quando está sem óculos

Carl1nhos * * *
-:- ReaJzóu bOnS

passes quando quiz. Jogou bem

nOS mOmentos difíceis do jôgo
Márció * * *

- Se não esteve

bem na finalização, ,armou cOnt

regularidade o jôgo.•
ROl11ua;dO * *, -l(.

_ 'Sel11Ilre COm

bastante dispOsiçãO e não per

dendo aS oportUlTid�des que apa

receram. Fugiu bem para o Cun_

tra-ataque, mas' não era l!j.pçado.

QuiCO e Jipão * l(•. _ Atletas ln

fantis, não poderiam apareCer

en tre Os adultos. DeSembaraçados
BIG BOYS E.C. _ Técnico: AI

cl!o. Kurten

Adilson * * * * '- Foi o seu me

lhor jogador. Se mais lançado
'o resultado poderia ser outr�. Pe

gou Os rebotes que 'disputou.
'China * *

_ NãO arremessOu em

cesta. ArmoU sua equipe bem.
Melin * * * * *

_
Foi cOm Adi}

son; o melhor da equipe. Grata,
S urprêsa para Os que foram à

FAC. Deve COntinuar a jogar.

o HOMEM

ás 91/2hs(Manhã) e 3hs(Tarde)
Sessões Gratuitas

.EM Oomemoração do DIA

DO TRABALHO.
ás 5- 71/2- 91/2hs.

Gordon SCott
Betta st. J,ohn

Em

TARZZAN O MAGNIFICO
Tecnicocolor

Censura:_até 10 anos

Roxy
ás 4 hs. '

'S�ssões G�atuitas'
EM Oo.memoração do DIA

DO TRABI\LHO.
ás' 8 hs

Rafael Baledon
Martha Roth
Em

O RENEGADO BRANCO

CenSUra: até 14 anos

ás 10hs(Man�ã) e 2l)s.(Tarde

x

, Processo 20/64,: relator- Lauro Santos
Processo interposto pelo l?aisandú con-

1..-'
tra o Caxias

Decisão: conhecer do protesto do Pai

sandú e negar-lhe provimento.

-x x x

Sessões Gratuitas
EM Oo.ll1emoração do DIA

DO TRABALHO.
ás 5_ 71/2- 91/2hS

DefCY 'Gonçalves
.

Odete 'Lara '

I

Oswaldo Loureiro}
Em

SOKHANDO COM MILHÕES
(, .. em 1110éda corrente\ nO paíz)

Censura: até 5 anos

""''''\'11{)
ás 10 3/4(Mal,1hã) e 3hs.(Tarde)

Sessões Gratuitas
EM OomemoraçãO do DIA

,
DO TRABALHO.
ás 51/2- 8hs.

,

Arthur Kennedy
Margaret Ruthford
QUEM VIU QUEM MATOU

Censura até 14 anOs

.fi,á

·Processo 32/64: relator Osni' Meira
•

Protesto forml,11ado pelo Usati . d� São
João Batista contra o Tupy de Joinville

Decisão: Conhecer do protesto do -Usa
ti e negar-lhe provimento, por não conside
rar o Tupy culpado por uma decisão da Li

ga e da Federação: '

x' x x

O Protesto do PaÍsandú ,contra o Amé
'"" rica e o protesto do Urussanga contra <) Co
merciário foram transferidos para a pr9xim�'
sessão, que será quinta-feira.

Estiveram presentes a reunião os juizes
Milton Liberato, pre�idente, Lauro Santos,
Osni Barbato, O.sni l\l[eira, Julio Cesarino' da
Rosa, Waldir Machado é Marco Aurelio Kri-
eger.

Ouçam amanhã pela GUARUJA' direta
mente�de Blumenau

..

GRÊMIO'PORTOALEGRENSE
X

SÃO PAULO F. C.
cipação de to.doq Os seUs aSsO- pOrtivo "Getúlio Vargas", pois
ciados. Assim é que, hoje, pela além de unir mais OS laços de ás 2 e 8 hs. Irradiação de FernanC:;_o Linhares da
manhã; no cam)O do, Ipiranga amizade entre I()s' funcionáriOS CANTINFL.AS Silva _ Comentários dê Luis OsniJdo Mar-(Saco dos Limões), será reali- daqlltêle! Orgão de previ�'nci\a .Em
zada uma partida de futebol cn Social, p,restigia a' data que tineJ1i - Trabalhos volantes de 'Walter Sou-
,,, ·

C"O "N lh'f"�I'"N E cN c1 .ÀéLlOS
Alberto Crunpos.

CIRCO

':'"

EMPREZA IRMÃOS ROBATTINl

Estreia HOJE as21 horas
(Att:rro da Prainha)

Grande co�e:_,�o' de ,feras amesn:adas _:_ 45 atraçõ�s 'numsó programa. destacando-se o "GLOBO DA MORTE" com doismotos a um só tempo, a 90 Km a hora - CESTO DO ABI,SMO
- CAMARA ELASTICA'- TRAPEZIO -TAXI ATOMICOe outraS novidades. ,,' '. I

.

", '

SABADQ? DOMINGO y�.sp��ai� iAfi!\ti�.�,s i5 hor�.
' ,

·tFaq, bilhe
.'

,.,

'

. '__. . '-,r- - -

.

.-',":;� '; " _",
-

,r�1!:;
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Encontrei o velho Chape
có quase sem nenhuma al

teração em sua fisionomia

urbana, 'significllndo que o

�-------------
- progresso, alí, tem andado

Curso Preparatório Confinente

No expediente 'dos dias 24 e

27 do corrente mês,.o dI. J"uiz
Gabriel, Secretário da Agri-·
cultura, atendeu ei..1 seu 'ga·
binete as seguintes pessôos:
Sr, Hen,:,ique Moritz M. e

Walter Lange, referências
de assuntos especiais. Depu·

.

t'3.do .Aureo Vidal Ramos,
. tratou de. assuntos relacio·
nados com' 'a exposição' esta
dual de'animais e produtos
derivados, que vai ser reali
-zada em novembro. Deputa
do J_,ecien Slowinsky, tratou·
de assuntos sôbre'produção
agrícola no sul do. Est'ldo.
Sr. Altir Weber de Mello,
que encaminhou assuntos

especiais� Sr. Siqueira" Bello
encaminhou matéria referen
te ao município de Caçador.
Deputado Edmundo Saliba,

.
encaminhou recomendações
de prod�tores 'agrícol&s do

município de Ml=tfra. Deputa
do Waldemar Salles,. que

.

tratou de aSSU:lLOS referen

tes a assistência agropecuá·
.

' . ria em municípios' do Sul..
Rua Tenente Silveira, 29 ...-- 10 andar.....- Deputado Paulo Pieis, tra-.

Sala. B - AI�os da Casa Nair _ Florianó-' tob de matéria referente, a

organiza�ão agropecuári'3. e

polis - Cai):{a Po�tal 97 - Fóne 3912 da família rural.

�------------�--�
MÓVEIS C I M O apresenta M�l'avilhoso

Lançamento de Móveis Infa�tis

"1_�_��CRO�I)���� ESMALTADOS
Cadeiras de Almoço com andador
'carrinhos Esporte
Caminhas Crómadas com Telas de Ráfia

Berços Cromados e Esmaltado�
Banheirinhas com Tubulação Plãstico
PQrta Fraldas - Plástico -

. .,w. 2W;;.M-.w!""F·\ "�"'," T'·······......

VENDE � SE
Casa com 3 quartos, salas, cozinha

banheiro completo sito à rua São .Jorge 51,
esq. com Chácara da -Molenda. Tratar à rua
Fernando Machado, 47 - nesta.

.

� _. ----- --_;_'-''__''--''__
, Financiamentos Intlustriais

.

, Elaboração de projetos . econômicos ()

preenchimento de questionários para im

plantaç�o 0\1 ampliação de indústrias de :)

côrdo com as, exigências dos estabelecimen
tos financiadores.

EDWARD. NAVARRo'
Economista

, -

C. R E. P. - 683
"

\ . .

Bes, Hereího Luz s/n - Ed. Esther
Apto. 102 .. Fone 3728

.DR. SFRA�TI/'O MOURA
cmURGIAO-D�N"rISTA

CLfNTCA OH1RN.i E NO'T'tlR,N�
•

Ex_n.mHCltll, -1,.. c:i"',,"fn�1'io nllm11iftno Vi,.. :�::.r: de S Pa1V
,

t Tra.tamento rndelar pela Alta Rotação - Prótese
BI,1tf.M .LO: Das 8,30 àR 11,30 e <1as 14 às 18 horas

2·s 4·s � (5: FEIRAS AT1_! AS 20.30
RUA '�NES MACHADO. '1 ESQ JOAO PINTO

-------�-------------------------------�--�

Casa no CentrO'- Vende ..se
..

VENDE-SE A CASA sita à rua Alva-
ro de Carvalho 53, nesta «idade, composta

.
de sala de visita, doi's quartos, corredor, sa
la de jantar, cosinha e banheiro, além 'dp

pequeno quintal
Tr�tar com- Altamiro Silva Dias, A'y

Mauro Ramos 201.'

CCRSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
'-DE DATILOG.RAFIA.

ARTIGO 91 (GINÁSIO EM UM ANO
PREGINASIAL ADIVIISSÃO

DURANTE O ANO
_. Baseado nos mais modernos proces

sos pedagógicos.
-,Dirigido pejo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA

SILVA
HORARIOS- DIURNOS.E ..NOTURNOS
Fàça sua inscrição a Rua Dr. Fulvio

Aducci, antiga 24 de Maio,' 748 - 10 andar

. Equipado com máq_uinas novas�

---REX�MARCAS E PATENTES
,

Ag:ente \Oficiál da Propriedade
.Industrial.

Registro de m;rcas,. patentes de invenção,
nomes comerciais, títulos de esta'beiecimen
to, insígnia�, fra�es de pronaganda e marcas
:) , .

. de exportação
.

"'a�.
�

'A entrada da cidade totalmente de suas roças, mem., como se apregoa fre-
. foi a üníca diferença que no com exceção, �at1.lralr:a6��e, lqu�ntept�en�e�� mas; prin

. O italiano Marco rolo, que
.

teí - policiais armados re- dos produtos índustrtalíza- cípalrnente, àit pobreza de
. viveu no século 13, segundo .yístam cuidadosamente os'

. dos, como açucar, trigo, sal" terra e .das condições ad-
a crônica da histór�f!., foi -o viajantes que chegam ou / et., versas' do clima e do' meio.
primeiro viajante do, mundo. saem, dando a impressão Quase todos os .. anImaIS

-

.'
I

,

Desde então, o homem não _:que_ áli., a "guerra" de 1.0'
.
são de raça selecionada. Um

.

Secretaria
.

do Oeste
parou maís de viajar leva- lOde abríl.uínda não terminou. porco tem que ,prod,u�ir, em

. do pelo desenjo de-conhec!i)r. Um exêmplo: o snr. Her-' (dljz meses, deoítenta a cem

novas. terras e gente .de CO!)- ::mínio' \Tissiani; .r:r:esidente . qüüos.
tume, crenças e cívílísação do

. Iy.sytjlto .,N,aqional . 0,0
. �er. colono em Chapecó

diferentes. Pinho até a deposição de como vemos, é negócio as-

De vez em quando, o ho- Jarigo, velho morador de saz lucrativo.
.

mem
. tem,' realmente, neces- . Chapecó, viajando numa ru- Isso acontece, aliás, em to

sídade de mudar' de ambíen- ral willys do Rio paro. cá, da parte onde as terras se

te saindo da/rotina do cotí- só ali foi' oól-igádo a eom- jam fê�tei�i o élitna adequa- '.-- ..-- .......-----""

díano para alargar· sUas' provar a sua' con4it,lli6'
.

de. dÓ e o elemento humano sa-

'C A t f�� í �d1 U, NAu \
idéias, quando não sejam brasileíroe mostrar que não dia e vigoroso. i

curtas demais; pois aí não
.

conduzia material explosivo \O mal' do atraso da agri-. C ;t ': t n," ir ! �
há remédío, e deslumbrar- na sua bagagem. cultura no litoral não é tan __--' ,�_

se com novos horizontes.
.

td da incapacidade do ho- F

q , .

Jaime' Mendes

Com. êsse espírito, passa
dos os primeiros instantes
da revolução que repôs o

BraslI no regime democrátl
co, sem distorções demagó
gicas, quando 'os ânimos dos
vitoriosos de todas '3. bata
lhas já andavam meio arre-:

fecidos, tomei o avião em

Florianópolis e voei até Cha
peco, no extremo Oeste ca

tarínense.
Depois de transterída' de

um dia pará outro, devido <t

defeitos no avião, a vicgem
se fez sem incidentes.

Guerra e' Paz

meio vagaroso demais,
últimos anos.

Secretaria da
- Agricultura

TUDO NO MAIS 'FINO ACABAl\-1EHTO

ALEGRIA DO NENÊM - ENCANTO PARA A .l\'!I\MÃE

._ Jeronimo Coelho, 5
.

A DIRETORIAMÓVEIS C IMO Fone 3478
--------------- ----- --,-�--- ..

�Ipresso· C BES C lUM fi N S ti, Sociedade Anonima
<MATRIZ: CRICIUMA'- SANTA CATARINA

.
.

ENDEREÇO TElEGRAflCO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas entre São Pa'ulo - Sa.nta Catarina e Porto Alegre

.Temos a satisfação de científícar nossos associados de

que o Conselho Deliberativo do Lra ':': enis Clube, reunido
em sessões consecutivas, a�',GV('i1 :1 e.-iendá aos Estatutos'
do Lira Tenis Clube, que tra 'lrrc.,.\ a classe de sócios
contribuintes ej'eti�!cr. 0:"1 c'aSSG de socíos proprietários .

A referida emenda foi publicada EO Diárto Oficial do Es"

tado
.

de 24 de marco fin'-';o, fic:Jrd� f. .ssím constituída:

"EMENDA AOS ESTATUTOS DO LIRA TENIS CLU
BE"

Art.' Lo - A atual classe de sócios contribuintes efeti

vos, prevista no art. 6.0, § 3.0, .8u_·"�, do Estatuto do L.

T.. 0., fica transfm:m,..da em cl2sse de sócios proprietá
rios.

Art. 2.0 - São transfe:r\dos aos sócios proprietários
todos os direi�os, deveres' e ob:d;8.ções atribuídas pelo es

tatuto aos sacias contribuintes efetivos.
Art. 3.0 - Fica a Diretoria do Ch. Je autoriz'1da a emi

tir dóis mil títulos de sócios p::,'cpriBi>\xíos, no valor de
',sessenta mil cruzeiros (Cr$ 60.000,OG) cada um.

deração do Egrégio Conselho do Diretor do
, Parágrafo Unico - Esses títulos, que terão a garan-

D N P S f d d· t A t 337 tia do patrimônio social, não serão �esg2táveis nem ven-'
. . . ., na. arma· o ISDOS o no r. ,-

.
. �erão juros.

inci�o I, do Regulamento Geral da Previdên- Art. 4.0 - Todu sócio que ppr êste ato pass'3.r para a

.
cia Sociál, a fim de que sejà

.

estabelecida classe de proprietário, terá direito' a um título cie proprie
dade, com quarenta mil cruzeirúS (Cr$ 40.000,00) já inte

n�rma -a respeito da matéria em lide, com o) _zralizados, devendo completar o seu mil e quinhentos cru-

seguinte ponto de vista dêste Conselho: '2iros (Cr$ 1.500,00) e uma de doís mil cruzeiros (Cr$ ....

a)
.

que P?ra fins. de APOSENTADO- 4.UOO�0�\.o _ Distribuido.s os títulos entre os associados

RIA ORDINÁRIA, p'revista na, Lei número .a.,ue êles. tiverem direito, os que restarem poderão ser ad-
E' v�:rdade que se os co·. .

.

t t massem o ,po- 3 385 A d 13 5 58 J t d
.

,.

1- quiridos pelos proprios sócios ou por estranhos ao clube,.
mUnIS as ,o,'', . � ,. e. -..

, regu amen a a ,pe o··· 'olifedéeidás, auanto a estes as re:;i'33'(') capítulo III do es-
der,'a nossa·-Patna, sem .a,- -T"t, •. _'t O 44172 d 2·6"'" IQ�8

.'

t
-�... _ - ..... .::... " '. - -

.,

menor sombra de dúvida, a-' vecre O n -. ,e -, - ,)u, con am- tatuto SOCIal.
.'

,

d d
.

"d Art, 6.0. -- O voto na Asse'ubléi3, Geral será pessoal,fundaria num mar de san-
.

se os peno os em que o segura o esteve E;!-
p01:lco ir.::1portando a quantidade de t.ítL:los de que seja

seínpr�gado, CU em gôzo de auxílio-doença detentos o associado .

t d·
.

,'d
.

d d . Art. 7.0 - O sócio que não desp'ar participar do clu-
OU a�osen 8. orla. por mva 1 ,tez, es e quP- be com sua nov.'1 estrutura, poderá tnm'Sferir os seus di-

integraIi;z;aclas as contribui':"0PS corresnon-
.
reitos. sociais, obedecidas a regras do Capitulo III do Es-

dentes aos J'RsT'ectÍvos �")�ríodos, na forma tatuto.
Art. 8.0 - O filho' dO SÓC�I), cr ,·c·'rl.er<>ndo dependente

dos artÍ!:!f'S 4°. 6°. e 7°. do Decreto-lei nú- ao .emancipar.se uassará a con:.rtb'1.i� en'n a'mensalidade

mero '2.00.4, de 7-2-1940;
, correspondente a de sócio-prOl''''''e'� '0, c�M. despf?nsa da

taxa de expedição, tão logo o clu'Je f"ça nova emissão de

títulos. '

Art. 9.0 � Enquanto o C. D� não fizer o reajuste do

Estatuto A. n�va estruÍ"J.U'3. do' é'nb� 8. T)iretor'la poderá
baixar os regulamentbs e adot<l.� 8.<' �E'O''''''S que julgar ne

cessária a aquisição e transferência dos títulos de proprie
tário ..

Art. - Ficará o novo sócio prl"'Drietário sujeito ao

pagamento. d� taxa de expeQição de 10% sôbre o valor

de título.
Art. 11.0 - A pres�nte emenda entrará em vigor n!:l.

data da sua publicação." . .
I

Esta mecEda foi tomada para que o Lira Tenis Clube

obt.enha mei:Js para construir uma niscina, e anexos cujas
. plfmtas e fof'e0'rafi"s estarão 'expostas na séde social. Foi

deliberado t�.ml-.,'!)" que o infcio df's obras está marcado

p.'lra o dia 1 '·i· r1p m0;r, Y',.;;�;,."..o. aur,ndo será lançada a

pedra fUIldamental úO magnífico empreendimento. O Clu

be começará a arrw,ad'1�' as TFestar,ões dI) títlllo patrimo
nial, ·também, a partir do próxi.;1.0 mês de maio ..

Como se trata de um'3. obra que o.<trá ao nosso queri
(10 clube uma proje�ão sem iO'1.'1 e r<'l� a1ém disso have

rá ·be'1ei'ícios para ° emhe1ez?.I'"'ento ('h CClujtal,. t�mos cer

teza que todo o associado dn T '[ra 'T'pn's Clube contribui

rá com a sua, parcel"t de sacrmci:Js fi, fim de que possamos

concretizar ês�e m.onumental errrpreendimento.
Cumpre-nos esclarecer ql1e, o custo da obra confor

me contrato aT)rov�do. será de vin+.e e oito milhões de
. cruzeiros (Cr$ 28.000.000,00) sem rel'.justamento, estando .o

trabâlho a cargo da fir-rw:t ROMBACH & ClA., conceitua

da firma nrusquense que já tem demonsj;rado sua eficiên
.

da, a qual podemos comprovar ao citamos como exemplo
a piscina do Clube Bandeirantes dJt cidade de Brusque.

Externando; antecipadamente'; os nossos agradecimen
tOf:!, nos colocamos à sua disposição para qualquer escla

recimento de que necessitar.'

Parendon

Chapecó víveu dias de

grande agitação com o mo

vimento armado' que aras
tou do País o

.

perigo da in

sanidade comunista.
O número de prisões, só'

nos municípios de Crapecó
e Xanxerê, se elevou' a 84

pessoas.

A polícia teve dificuldades
de arranjar" "ocomodaçôes"
para tanta gente, então, en

tre eles aiguns caboclos sim

pIes e ig�orantes que: assV
naram a famosa listai dos
grupos dos 11 pensando que
era para receber uma gleba
de terras, prometida 'pelo
sr. Brízola.

Segundo ouvi dizer, havia
no Oeste grande núrnero da

nos
pesso�s que assinaram aque
las' list'3..s e agora, por igno
rância ou má-fé estão pagan·
'do os seus pecadOs.
Fui inf::n;mado também

t c
hoje, de 31 municípios, pare

'. ce respirar mais aliviado e

confiante no futuro.
Os dois problemas funda

mentais da região - ener

gia elétrica e estradas de

rodagem - estão sendo ata
cactos com vigor dentro ce

um primoroso plano de tra

balho que eu acredito vai
mudar a fisionomia SOClà�,
econômica e política do Cha-

pecó. �

.

E não é preciso que 0·.1.
poder público faça mais. 1�.i1

O resto deve ficar por
conta da livre iniciativa que

lá, diga-se de passagem, é

extremamente dínã.níca e

corajosa.
Estive na Secretaria de

Oeste e conversei Iongamen
te com ssu ilustre titular

que conheço de longa data.

Senti. que o dr. Serafírn

Bertaso e suá equipe de au

xilares estão perfeitamente
integrados na missão e con

cios de suas responsabilida
des.
Voltei entusiasmado com

o traballõ que realiza a Se

cretaria do Oeste.
E' mais um servico de al-

. .
-

ta relevância que presta ao

Estado a ad-nínistraçâo do

snr. Celso Ramos.

que já 'se organizou a lista
dos que ·deveriam perder a

cabeça, se os comunistas

vencessem a revolução ..

Meus irmã.o, que é indus

trial e colonizadm na região
<:tndava indignado, pois fora

avisado de que seu nome

era o primeiro da relação
Ínacabra.

Confesso que não acredito
na existêp.cia dessas listas.

gue.
Não há exêmplo na histó

ria da humanidade de' mu

danças tãe.. radicais, como es

S!:l. que se pretendia fazer -

democracia para o comunis

�o - sem derramamento

pe saIlgue.
E' evidente que a nossa

geração se�ia, então, brutal·
mente sacrificada, pois até

que a revolução se consoli

dasse, muito sangue have

ria de correr neste P2.íS, co

rno aconteceu na gússLt, na

Hungria, em Cuba, na ChIna.

A �erra e o meio

As torras de Chape,có e 'de

quase todo Oeste, sem a me

nor sombra de dúvida, são

as mais férteis do solo cá· .

tarinense.
Tive o cuidado de anotfJf

êste fato auspicioso: uma

fa.mília de <tgJ;'icu1.l-nre·,. C'JDS

tituma de 6 pess�as adLlltas,

nosqui.nd:J u:-r,a colOl1la de

250.000 m2. te", qua;;e cer·

to, como fruto de seu traba

lho, por ano, . os seguintes
rer..dime.::1tos:

100 cabw:as de gado s�ino

2.4.00.000,00- ,

100 sacos de feijão
400.000,00
Vende, ainda, uma vez por

.

.8"0, no mínimo, uma junta
de bois de carga, pela flSces

s"J.e:ie de substitui·la por

outra de menor idade, para
o açougue, por Cr$ 200.000,00
Toda alimentação de �U<lS

Com a ci-íaçâo da Secretá

ria do Oeste, cuja direção
foi entregue às mãos habeis

e competentes do Engenhei
ro Serafim Bertaso, o velho

Chapecó, que é constituído,

APOSENTADORIA ORDINÁRIA E

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SER

VIÇO: - Essa modificação' sugerida pelo
Ministério do' Trabalho, parece-nos não che

gou a· se concretizar, pois desco'nhecemos
qualquer ato governamental nesse sentido(.

Como se vê do exposto, a matéria em

discussão iá vem de longa data e ainda está

exigindo exame acurado, pois é complexa e

de interpretação controvertida, con�orme
consta ,de pareceres jurídicos nos autos'-

Nestas condições e tendo em vista o

mais que dos a.utos consta, VOTO no senti

do de se submeter os autos à elevada consi-

b) Q_ue para fins dê APOSli:NTADO

RIA POR TEMPO DE SERVIÇO, prevls'a
.

L" o ,. 8 7 1 <'l{� Q - (,� r; /L' O Cf'
na el n ;j. iJ , a.e L,U"V-_:_ J":t J \. e1 rba-

nica da Previdência Social) e no SeU Regu
lamento Geral (Decr�to nO 48.959-A de

19-9-1960), não serãp computados cs peFio
dos de ccn1ribuição, anteriormer_le à vigên-

.

d J'.·d L'"Cla (:', reler! ,a el.

Sala das Sessões, 12 de 'mêr'�ó de 19S4
fi

.

O
r-., TI rr� ,... ,.,.. ., -", -;. 'iV�I-As. GER. .t' LD LI\. ... ,:,..:-1 '(; ;_.u _ Ll. .L:.I

RA - Presidente
As. T\/LANOEL ALFEU �ILVA

lator

/

Re-

'x. x x

REEM:r?OLSO DE DESP�SAS rlI'8DI- .

....,
� �nL� �"IS F�"ÍF!'ólTA OOIRASIL

,

criações - suinos, aves, va·

cas e ovelhas - assim como

de 'sua família, é extra�a

CAS: -' Inúmeros processos de reembolso

de despesas médicas anresentadas ao IAPC,
- -. f

. são' indeferidos pela JJR, por r.ão estar devi-
damente comprovadas a urgência de inter-

namento .

AJgcns Institutos de Previdên-::ia che

gam mesmo a exjgir, r�ra jEs'i-ificfl:t; a urgên
cia, a �rova da chamada para o S.AMDU.

No gue se refere ao' I.A.P.C. estamos

compilando alguns dados para publicação
nos próximos dias .

URA·l(t!�S L���L
CONSTRUQAO DA PI3CIl'ti "i-o�. 'i' C.
TRAl\SFüm,�AçüO DA C;:_,"._,::,,� �'_' CIOS CONTRI
BUTNTES E�·'B'J.;t;·,;:;s EM S::.C.:,�·3 F_".)P�:�IETARIOS.

1':iIiais: - São Paulo Rua João Teodor.o, 670 - Curitiba Av.• Iguaçú 2117 - fone 1�2171 -- Pôrto Alegre Rua '1 de Setembru, 691 - fone 7818 - Flo:rianópolis Ru" P�dre Roma. 5'
- tune 28'JJ� - Tubarão f 18 Lauro Muller, 50 - fone 14711 - Arltranguá Praça H�rcílio L�, &32 - fone 23 - LaguhR RUA f;lifô'tavo Ridml'd !)14 -- f'0'1:I" ·t::n - ·Tii);,..n·�1(' 'RIU, I\hdo,

'�'� fit���..�()7 - fone 765.
,-... __,�,_.",l}-iiJ;ii��)��i;!{;'J��Jt�· :L4��

.

"\- .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Regressando ontem de
Blumenau, para onde viajou
em' companhia do Embaixa
dor Lincoln Gordon, o Go
vernador Celso Ramos de
vorá voltar amanhã àquela
reglão, onde inaugurará vá
Tias ol)l:�l:'; do seu Govêrno
e inspecionará outras em

andamento. Rio do Sul tam
bém receberá a visita do'

Governador, aguardando in

tenso programa de ínaugu-
raçõ�s:

.

•

Eis o programa . estabele
cido para a viagem:

PROGRAMA
Dia 2 de Maio as 8,30 ho

ras, recepção ao Sr, Govér
nadar do Estado f! comitiva

nas proximidades do clube

Blumenauense de Caça e

Tiro.

As 9 horas, coquetel nas

dependências do Teatro
Carlos Gomes.
As 11 horas, partida para

o local da Usina Palmeiras,
,'3. realizar-se .na Casa de Fôr

ça. /

As 12',30 horas, churrasco
nas proximidades da Repre
sa Pinhal,
As 15 horas, partida para

Rio do Sul.
As 1'7,30 horas, Chegada

- Recepção e concentração
escolar na Alamêda Aristi

'.iano Ramos � .entre a Igré-

[a Matriz e )'rédio dp Paço
Municipal.

'

I As 18 horas, Inauguração
da Iluminação a 'Vapor Mer
curio . da Alamêda Aristilia
noRamos,'

, ,As 20,30 horas, Banquete
,

Oficia� na Associação Du

que de Caxias.
Dia 3 de' Maio

As 9,30 horas -' Sessão
solene da Câmara Munici

pal, na Auditório Dom B0s

co, com entrega solene do

,titulo de Cidadão 'Riosulen
se ao Exmo. Senhor Gover
nador Celso Ramos.

, As 10,30 horas - Início
das Obras de c.onstrução do
Grupo Esc0lar de Barra dQ
Trombudo.

sídente do PSD Senhor An-'
tônio Naschenweng.
Segunda feira dia, 4 de

Maio
"

8 horas - Visita as Obras..
em construção do Serviço
de Abastecimento'dãgua da
cidade de, Rio do Sul.

8,30 hOT'3.s _: Visitação as

Obras do edifício do Paço
Municipal em construção.

------------------------�----------------------�---------------------------

9,30 horas Visita as
Obras do Lar da Menina
Desemparada, realizaçã'o a
'cargo dó Clube das Mães

10 haras '

Inicio d'l�
Obras da Construção do
.Grupo Escolar da Rua 15
de Novembro.

11 horas - Inauguração
da estrada de acésso a SC-23

em Trombudo Central.
'

As 8, horas - Missa na

Igreja Matriz com a presen-
. ça ,d? Exmo. Senhor

<u
"

.. '

Ina:sor� horas - Visita ao ·InCO n'
Colégio Dom Boscu

, O Embaixador Lincoln
Gordon, acompanhado do
Governador Celso 'Ramos e

de sUfl comitiva, procedente
de Flcríapõpolís, .chegou a

Itajaí aproximadamente às
10.30 minutos da última têr

ça-Ieira, sendo recebido no

Aeroporto Victor .Konder

por altas autoridades esta-
, duais e municipais. Logo. em

.

seguida dirigiu-se a Blume
nau, sendo festivamente re

cepcionado em frente ao

Grande Hotel por autorida

des, industriais e grande
massa popular.

Erradicacào da Verminose:
Convênio PLAMEG':LBA

Em 1962 o r;LAMEG pro-.
gramou e executou o Plano
Piloto da Ilha, de Santa C�-
tarina, visando à erradica-

,ção da verminose que atac'1

o interiorano, habitante ctú;,
trital de Florianópolis. Foi
uma experiência cO'roada de

pleno êxito.
, Em 1963, dando sequên
cia ao trabalho, o PLAMEG

objetivou a assistência mé:

dica-farmacêutica em tôdas
as sedes distritais e zona

'mem do interior, ,no setor
de saúde ptiblica�
Os dois planos foram exe·

cutados eme convênio cOpl a

Legiã.'l Brasilein: de Assis
tencia.
A L,B.A. propôs pa-ra o

corrente exerCício a renova

ção do convênio cek)brado
no ano passado, a fim' de
dar prosseguimento ao tra
balho de assistênc.LL médi
co-farmacêutic'3. nQ interior
da ilha às mães gestantes e

crianças, ,visando à extin-

ção das verminoses em ob-

Nove �on�ena�ões' a morte
DAMASCO, 30 (OE) - A Aileko. A rádio acrescentou

rural, ,que
' proporcionou

grandes benefícios ao ho-

rádio de Damasco anunciou

hoje o Tribunai Militar

Sí,rio" condenolt a morte

5 soldado:; e 4 civis, por te

rem participado de ataques
contra distritos policiais de

que outros dois civis ante
riormente condenados a

morte, tiveram a pena" co

multada pam 20 anos! de
prisão, com trabalhos
çados.

for-

A imprensa la'cerdista, capitaneada pelo'GLOBO, está'
fazendo nas tripas coração para éxplicar as razões pelas'
quais, em Orly, o govermiilor da Guapabara APELOU PARA
À IGNORA.

A melos� explicação assenta em provocações qU� teria
�ecebido dos jornalistas gauleses. Dado de barat6 que hou·

vesse () intúito provocador, o revIde, necessariamente, de
veria limitar-se aos provocadores" individualmente, e �lão
estendel'-se ao "país amigo,'àS'sllas institúições, à sua 'his�ó·

ria, ao seu Pre�idente e a T()UT LE MONDE ET,SON PÉ
RE.

A diplomacia francêsa, un'iversalmente, consagrada pela
(jnura e talento dos seus 'homens, recebeu do sr_ Carlos La-'
cerda esta ponta-pé: "O MELHOR EMBAIXADOR DA

FRANÇA, NO BRASIL, ATÉ HOJE, FOI BRIGI'I'E BAR
DOT." Com que" então, aquela artista,

I
ne1trótica, duas /ve·

zes salva de suicidio, e aqui r,otografada {la cama coin {) S!"II

"NOIVO", era o melhor que a I;rança eterna, a França pen
sadora, a França .mãe (]J\ civiliZação latina, a França cora

ção do mundo Íinha no seu extraordinário departamento
diplomático?

Isso é revidar' reporter?"
E as ofensas a D, !·-tel(lp'l" CâmIJ"':t, rmJüfn�das pejo muno

ao ca:óUco dó llrasiJ inteiro?
Sf"l'á que (} �rand.e sacPl'dote, missioneir') e

jmag�m ViVfl lh� lmmiki.actf" f' mans��tud(',
ag'ente pr9v{ICaôm:?

jet-ivo corribate à ariemia

ENCONTRO COM O
PREFEITO

'Mais tarde o Diplomata
norte-americano esteve na

Prefeitura, em visita de cor

tezia ao Prefeito Heroílio
Deeke, .que o saudou 'em rá

pidas palavras, .dando as

boas vindas em nome da

população do Município.

ALMÔÇO

O Sr. Lincoln Gordon par
ticipou depois de um

.

al- .'

môço no Tabajara Tenis

Clube, oferecido pela As

sociação "Comeréial de Blu-

As 11,30' horas - Visita
aos Trechos, da estrada
,SC-23,

.

curítíbanos-Blume
nau.

As 12,30 horas - Ohurras-
'

co oferecido pelas' firmas
empreiteiras daquelas, obras
ao Exmo. Benhar Governa
dor €elsd Ramos e' demais

.

autarídades,

Go:rd
dor Celso Ramos, o' Prefei
to Hercilio Deecke, o Secre
tário do Intertór e Justiça:
Dr.. Mário Tavares'; o Dr.

Fúlvio ' .Víeíra; .
Chefe do

GRP; Dr. Nelson Nunes,
Chefe do Cerírnonal: Dr. Jú
lio Zadronsy, Diretor da
CELESC e' Presidente da
Assócíação Comercial; Depu
tados, representantes das
classes produtoras e pes
soas de 'destaque da socie
dade blurnenauense 'e de
outras cidades do Vale do

Itajaí. Discursaram, na opor
tunidade o Dr. Júlio Zadros
ny, referrndo-se a importan
te visita, o Embaixador
agradecendo as demonstra
ções de aprêço e cordíalí
dade que teve em Blume-

'

nau, e naquela sociedade e,
por ultimo, o Governador
do Estado.

ENTREVISTA

Após a homenagem o Sr.
Gordon deu uma entrevista
à imprensa sendo arguido
por representantes dos jor
nais e .ernissôras de Blume
nau e do Vale .do Itajaí, a

respeito de
,

assuntos que
interessam ao Estado,"· .110

País, e que têm ligação com

os EE.UU.

. membros.Ienvíou expressiva
mensagem . telegráfica ao

P�esidente ,nacionaJ daqu�la.

As 16 horas.c-- Visita a es

cola Ruy Barbosa, Cock
Tail ao Exmo. Senhor Go
vernador e Comitiva.
As 17 horas - Sessão so

lene da CAPRU homenagem
dos professõrres da região
do Alto Vale'ao Exmo. Se

nhor Governador.
As 20 horas - Jantar ín

timo,' na residência do Pre-

._
on em ,B lu rne.n a u

Embaixador Lincoln Gordon, Governador Celso Ramos e Prefeito H�rcílio Deeke,
de Blumenau, per ocasião da visita que o Chefe da Missão Diplomática Norte Ame.

rtcana no Brasil, fez à Prefeitura Municipal daquela cidade

ciou, naquêles estabeleci
mentos' da Indústria Blu

Em companhia de índus- .. menauense.

tríaís e membros da' comi-

.

VISITA AS FÀBRICAS

, tívá. ,
o Ernbaixador visitou,

as .Fábricas Artex, Hering e

,Erpprêsa '

Industrial Gar

çiil,� .onde foi distinguido
com novas provas de aten

ção ,e simpatia, O Sr. GOl
don ficou, bastante impres
sionado com o que presen-:

CONTATO COM l'RABA-,'
,

,

'LHAD(,)R"ES

Ao regressar das visitas
o Embaixador e 'o Governa
dor Celso Ramos estiveram
na sede do Sindicato de

Fiação e Tecelagem, man-

tendo contatos -com diver
sos dirigentes de entidades
síndícaís. Saudou o Dípío.
mata, o Deputado Aldo' Pe·
-reira de Andrade e. em se

guida, usou da palavra o

Sr. Lincoln Gordon, fazendo
breve explan�ção sobre a

"Aliança" e sóbre o Sindica

_lismo nos EE.UU. O Gover
nadar Celso Ramos dirigiu
se também aos trabalhado

res, dizendo conhecer a jus
teza de suas reívíndícaçõss
apresentadas conforme o

Presidente Inter Sindical, é
o Governador "um velho
.amigo dos' operarics (la
Blumenau". O, Sr. (j!!!�*f
Muller, Presidente da As

soclação que congrega to.

dos os sindicatos. agrade-
, ceu a honrosa presença, en

cerrando a sessão orn 'ho,

menagem. ao Embaixador
norte-'3.mericano.

CONC1tRTO
tados" que integram, a bano

'

,

cada do Partido, Social p'e- � '.Encer.rando ° seu progri
m@crático na Assemblélia,_ ma erÍ1 Blumenau b , Em

Legislativa', de Santa ,Cata"
.

'baixador' Lincoln Gordon'
,r.ina tem o prazer çie se di- paàiçipou de um Concêrto

rigir ,

a ,Vossit lP..xce-lência vocal instrumental no Tea

para aplaucÍiTj o �bnsciente' tro Carlos Gom�s, no 'qual
patrÍotismõ p}e o afirmativo', o' Chefe ,da -Missão norte

espít:itp ,par.tÚ:iário com que americana no Brasil mos

propsegue conduzindo trou . seús dotes artísticos

executan<;!o u1n<i peça para
violoncelo, com a orquestra'
"sinfônica da cidade.

RE�RESSO'

Ontem, pela m'anhã a Co
mitiva do Embaixador Lin

coln Gordon deu por terr�:Ii.
nada sua excursão' pelo sul,

ido País, regressando ao Rio
de Janeiro. O Sr. Gordon ).
tomou o '3.vião especial em

.

Itajaí,
"

onde o Governi:l:dor
Celso. Ramos e outras' auto
ridades catarinenses, foram
lhe apresentar as despedi-
'das do Govêrno e dã, Povo
de Santa Catarina.

--Mt.nSagel'n 'ao Operáne
o Departa1nento Regional de Santa Catarina, do Serviço

Social da Indústria- _ SESI _' pela sua Diretoria', vem ex

prr ssar ao operariado'catar}nense, em geral,' � ao operário nas

Indústrias, em particular, as suas eíusivas congratulações pelo
transcurso da magna data do trabalho.

, Ao faz�-16, neste ano, e em seguida ao movimento r�voh�
cionário que patri�ticamente devolveu a nação à tranquilida-
de e à ordem, e afastou dós seus' rumos a ameaça comunista,

quer dar especial ênfase a esta mensagem, portadora que é das

seguranças de que a paz social, razão dei sua existência, conti

nuarab.a �er, sem interferênlci�s estrtanhas é ddesagregadoras,
.

i,
um o jetívo comum nas re açoes en re emprega os e emprega- I
dores.

O Admiravel cumportamento da classe operária em.San-
ta Catarina. e a sua' contínua cooperação com êste órgão, foram
sempre fatores positivos .de compreensão e harmonia.

"

O respeito às conquistas e às entidades classistas, expres-
so na determinação das mais altas autoridades do novo govêr
r.o, mereceu o aplauso dai nação. ,

No nosso aprêço, a par disso, persitem as instas reivindi
cações do homem do trabalho, processadas pacificamente, de
acôrdo com as leis e sob o império da ordem.

Que a grande e gloriosa data de hoje mais nós una, e cou- .
.-'

fraternize, para engrandecimento do Brasil
A DIRETORIA

menau ao ilustre visitante.

I ._:omparecéram, o Govel'na-

Dep� Cat;.in�nses Solidários
Amaral Peíxoto'

CelSO-dá Ginasio 'à :MarBvilha
ferr"opriva (l11icróti<:!a�. A recente criação'dq' Gi- ."Cumprimos'ü grato de-. piÓ:ê.·que'Vossa,Excelência,

.
'Na presente cartlpanha ,a násio Secundário Pio XII", ver de, por meio dêste, agra- tão bem compreençiendo 'os

L,B.A. deverá prest'3.r seus despertou. a mais viva,' s�tis- 'decer pEH;lhbradamerite ,a: imseÍos( 'do nosso povo, em

serviços através de ambu- fação, no seio da comunida- Vossa Excelência, a instala· : tão,: boa horà' houve por
latórios; medicamentos, ,e:xe-, de de Maravilha, que mui- ção do Ginásio Secundário.�.berii.;íassiner. 10 ato de sua

cução do pr0jeto. O. PLA- to se bp.neficiará com O no- Pio, XII, d�sta cidade, es- �l ;,�r.jã��l !tponcretizando, as

MEG, por sua( vez, participa vo esta'belecimento. tabelecimento êste que veio. :"sifu�:as��.P\lstas 'aspirações 'da
com os recursbs para a con- O Prefeito Muni'cipal de preencher umà lacuna que, pqpülaçao do nosso munici- �
tratação' de 4 m�dicos, co- Maravilha, Sr.' Nidolfo Car- se fazia sentir no setqr, edu-' pio".:
mo também é encarregado los Matty, envioú 'ao Gover; cacianal do nosso munící-. "":

ela fi(>cal(zação, '3.través" da nadar Celso Ramos o se·

sua Assessoria para ASsun- guinte ofício em qüe agra

�:tê��I�a�::;ia�blka e A'� d:: C::�'rn!� �:::.� ,Mensagem do'Pres i-

A bancada do ,PSD na

Assembléia Legislativa, pe
la unanimidade de.' seus

agremiaçãó partidária, aplau
dindo .a maneira pela qual
êste ,verri se conduzindo na

�----------------------��--�--�----,-�,
"

DIA 1. DE MAIO
CONVllt

dente da Assembléia
O Presidente da Assembléia Legisl�ti-.

va de Santa Catarina, no dia universalmente
êonsagrado ao Trabalho" cumprimenta a la.:.

boriosa - e ordeira classe operária do Estado
e do País.

FE

DERAÇÓES DA INDÚST�IA E1 DO CO""

MÊRCIO, O SESI, O SESC, O SENAI" O

SENAC,I E OS'ÓRGÃOS REPRESENTATI
VOS DAS CLASSES TRABALHADO�AS A grandeza social e econômica do Bra
e'm

'

Santa· Catarina, 'associando-se a outras sil dependerá da compreensão entre o' Capi
cOl11emorações promovidas' pelo transcurso tal e p Trabalho, dentro. das' normas preco
do, DIA DO TRABALHO, patr,ocirrarão t 'nà nizadas pela Democracia Cristã.
data de' 1. de maio, nos horários abaixo; es- Precisamos alcançá-la.
'pecificados, ,sessões gratúítas nos' cinerilas Somo� um povo de tràdições pacíficas.
,desta 'capital e do sub- dIstrito do Estreit�, ,e Possuimos inesgotável mananci'al de energia

/

com as quais homenageiam e pàra, as quais oe civismo que nos capacitam a equacionar e

convidpm o� trábalhadores e' exmas.' famí-� resolver os nossos mais angustiantes 'proble-
lias:

.,

mas

.o GOVERNO, DO ESTADO, AS

Período da manhã
�

Õ
\

"

Cine São José _ às 9 hs.
Cine f{itz _ às ,9 hs.
Ci�é Glória (Estreito)
C,ine Império (Estreito)

,

Período da tarde

9 hs.
I

R hs.
às
às

'Cine São José _' às 14 hs.'
Cine Ritz - às '15 hs.

atual situação, it frente dos
destinos do partido.
Eis a,,'ííntegra da mensa

gem: "

"A unanimidade dos depu-

entre os séi-ios - p:wblemas
políHcos _. e, econômicos,
át�ais - a "podéi'osa agre
miáção a (ij_ue se honram tie

,pertencer. 1\s.: Dib Cherem,
Augusto' Brezota,' Epitácio
Bittencourt,

'

N,elson p,edri
ni, Paulo Preis, Paulo Ro
cha Faria, Henrique Ra

mos, Waldemar Salles,' Le
cian Slovinski, Aureo' Vid�l
Ramos, Nilto.n Kucker, Nilo
Biancl;lini, ,João Bertolli,
Walter Gomes, Ivo Monte

negro, Ivo Silveira, Laura

Locks; Fioravante Massoli
ni, Abel Avila dos Santos e

Edmond Saliba;'.
•

,I, .

Hoje', em homenagem ao TRABALHO,
balha!

não 'se çra-
I

_E escrever, por aqui, neste c'3.ntinho, será traba-
lhar? ,Certamente, por mais incertd que\ seja o que se

escrev!", no trabalho,"
.

Assim, ,se se 'escreve, trabalha-se!
E, trabalhando-se; ou seja, escrevendo-se, foge·se à

,homenagem ao tx:abalho, que consiste, precisamente,
em nã,o se tr,'3.balhar.

Mas, então, por que .escrevo,. se' escrevendo traba-
lho?

'

",

Elementar: o que o leitor incauto trabalhou para
le1:. até agora, foi escritó orit�m!

E ler não é ,uma forma de trabalho?
Os laboracionistas dizem que é.

Logo não sou eu quem não respeita, a homenagem
ao trabalho!

Basta que nesta arrancada histórica,
,

iniciada pela..Revolução de Março, palmilhe
mos os mesmos caminhos, ,em' busca de um·

horizonte comum. ,

.

'

Operários, o Poder Legislativo· é tam
bém O· intérprete das vossas aspirações.

Procupai-ó, com a serenidade que mar

ca QS legítimos anseios e juntos haveremm
. de dar à Pátria, pela constância do Traba
lho e a: sabe'doria das Leis, o nível �conômi
co e social sonhado pelas gerações g�le nos

,

' precederam.

.,

SILVEIRA

Legislativa
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