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RIO - Estão praticàmen
te em fase final, as ,

inter

yenções do Ministério do"
Trabalho em entidade ,sin

dicais de trabalhadores da

Guan8.hara, Restam ser con

cluidas, as averiguações em

apenas cinco sindicatos da

classe operária.
' ,

BELO HORIZONTE - O

sr, Magalhães Pinto, deverá

ser homenageado pela As

sernbléia Legislativa de S,

P'3ulo, ,na próxima quarta
feira, Coincidindo com a

cllegada do Governador mio,

neiro, deverá ir também a,
S. Paulo, '0 chefe çlo -Execu-'

.tivo paranaense' sr, Ney
Braga.

'

,Conferência de Chefes

"das Fôrcas Aéreas'
"

, ,

Brasília 2 (OE), Del�gações de OfiCiaIs
Generais' das'�Fôrças Aéreas das' 3 Améric���'
chegarão ao Brasil 'amanhã; afim de, partici
'par da 4. Confêrência .Internacional de C;)
mand�ntes e Chefes de Estados MaIores das

"

Fôrças Aéreas, dos paises americanos. O Mi-
'nistro Nelson Wanderley, da ,Aeronáutica
abrirá os trabalhos do conclave' na próxima
segunda feira'as 9 horas, no Salão Nobre ciD
Ministério.

CURITIBA - O Côman
dqnte dá 5", Regia,o Militar,
com, Quartel G!,meral ,em

Curitiba, ch8.mou a seu 'ga
binete o DépÍltado Luiz Al-

• berto ,Dalcanalli,
-

lider do.
PTB na Ass�mbléia 'do Es

,tado. O parlamentar,' havia
feito discurso' contra o 00-
vêrno.

DE i-964 EDIÇÃO DE HOJE
, \

'j' -T-A-ê�OG�U.zE�R0-Q0-Sl:H:: gI1/bttllla--:4�
..

TEM P O (Mereorl.li69ico)
(Síntese' do Boletim Geometeorolõgtco, de
A. SEIXAS NETl'O,'válida 2tti i1s �:>,18 hs. do

, dia 3 de maio de 1964
Frente fria': Em curso; � Pressão atmosférica média:
'1024.5 milibares; Temperatura média: 21.8 centígra
'dos; Umidade relativa média: 84.5%; Pluviosidade:
25 mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo - Nevoeiro
cumular esparso - Cumulus - Stratus - Precipita
"ções, passageiras - Tempo Médio: Estavel.

SOe fracassarem as negocia'ções para por fim
nhecimento'sôbre Cuba sera deséncedeede.ume

,
' '

Cassados direitos' pOI'I·II·co's do' ex gove'rna: do�r do E/-' do RI·otadve�!r���e21����: S��i:::St::�:�
.. I, o Primeiro Ministro FIdel C�str� disse hoje,

r
,

'I que se fracassarem as negociaçoes para porRepública, sr. 'Luiz Viana, pública. Segundo fontes ml-,. .

A "

�

A

NITERÔI, 2 (OE) - O que "::Chegou a Guanabara Iítares, .a sítuação . em todo -fim aos voos de reconhecimentos sobre Cu-
,ex'go.vernador' Badger Sil- em companhia dd presiden- o Estado dO,OlUo J de "cal-I .ba., suas fôrças .empregarâo foguetes .soviéti-

te C$t.elo Branco, 'regres- ma e tranquílídade:' '_", ,',,' '. '
, ' . _

' i
'

.

,

A �gência Nacional' a�aba'l' ,

cos para derrubar .os aVIO-;._eS norte,_ amenca:
sou i1i1ediatamente a Brasí- de divulgar ato jío Presl�en- nos., Com' a, derrubada' desses aVlOes, sera
lia, declarando que na pró- te Castelo Branco, COlTh ba- "" " ' ,

. Ixima 'segunda-feira o gover- , se no Ato Instítucíonal, sus-] desencadeada uma' guerra mundial, da qua
nado em exercício sr. Cor- pendendo por 10 anos os não' seremos' 0S responsáveis, declarou Cas-
delíno Ambrósio, será rece- direitos políticos ' do' ex-go- r .

,

,. i trobido 'pelo presidente, da Re· ,vernador, Badger ::;11velnt.' .

A

à,OS VOOS
, ,

de reco

guerra mundial

'Estados Unidos intensifica esforços para
impedir :a venda de mercadorias a Cuba

veíra, cujo mandato foi caso;

sado encontra-se em sua re

sídência não podendo sair
do território fluminense.
No Rio, o chefe do gabi

nete civil da Presidência da

x

WASHINGTON, 2 (OE) - sífícando esforços junto
aos países aliados, no sen

, O Departamento de Estado tido de impedir a venda de,
norte-americano, está ínten- mercadorias, particularmen-

êovêrno Grego deu :ln5ffüções

li v�ice,
,

I

.'
•

r \

Mourão Filho visitará São Paulo

'te locomotivas, para a in

dústria cubana. Diante de

rumores de que homens de

negócios 'fI-tmceses preten·
dem ;xportar t�{s merba-

Congresso vai homenagear
cheJes militares

ATENAS 2 (OE) O Govêrno grego deu
instruções a seu representante na OTAN,_
para repelir qualquer intromissão da Alian-

, '" '

,ça. Atl�ntica na questão de, Chipre; submeti-
Dlante de um maJl'ft,C}SO bõlo e COIn whisky'{'lJo�)' à vontade,'Norma Bcnguel e o� '.ia atualmente às Nacões Unidas. Tal deci-

ah'l' .italJann t�:<;11icie 1'1)1ti, casaram-se dia 18 último num, dos estúdios da Compa- -

.

f
.

da i I
�

f d'
'

nnía Clnemu I.{)�ra[ka '\:el'a Cruz, em São Bernardo do Campo _ sr, A -cerimonia
\

sao oi motf.va a pe o ato e que a Turquia
(cÍI'U' foi ,!'oin;::é:.;., mas comevcnte,

'

pnrqnc NI}�á ���rmf dC -ah�f.ria'- �,úas.e ,o' ',\ ,,,', �dir,igi'u"à ,p.Qite passada�,�
ao Conselho Perma-

t;;Ô�.llQ tMlt! e u.. U"iVOR re eheram clifnrosol' �Jl�
"

�nJJr.�ilt> áJ1e di. '''7'�;' ',�-�,� ':fi ,"i;y]ttN: · '" ��' 'L'

'ypt""I:'S, f'le':" fl.;-;t.luha.\�oni muitos bi'ind�s, serlTú' t'[m J;aia'éõr'h'fmorar' a':con."_- "" ��� � .... �
_

,!"��; �,,�� '-' C"?)t,(,tl(h'U";,
cíusão rlo filme "A Noíte Va�i.lL',.de Walter Hugo Khoury, em que Norma Benguel çao das relaêões gkgd-�urcas:'
marcou sua l'l'cnüêe' no cinemá brasileiro. Os noivos 'seguirão eni maio pàra a

'

Batia, onde se dará a çerimo,nia religiosa da sua união. .' _

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

Na Bolivia uma mulher candidata,
•

o presidenda dal�Redública,�Wi "

l' t b I'
, .

',LA PAZ, 2 � Pela primei- de' as onze pessoas' prêsas feita pelo Govêrno "Victor ,SaCIa IS a o lvma, anuncIa-

_ ,1,",a vez na história da Boli- no domingd', na min8., de Paz Estensoro, e ac'rescen- da por seu licler, Mario

via uma ,mU:lheJ;'.,S!i)rá candi· Huanuni, depois de urna tau: Gutierrez, terá a adesão elos

d�tá' k iVil:!�-Pre�fdêricia da luta com partidários do "Estou em desacôrdo com partidos Liberal e Republi·

�epúblic8. com o binômio Movimento Nacionalista Re- o prosseguimento ttujillista tano, Socialista - os três
-apresentado 'para as elei- voluçionário, do Govêrno. do atu8.I'Presidente.", "ir:itegra�x): a chamada Alian-

RIO - Êste 'ano, o Go- ções de 31 do corrente; pe- Um comunicado do sindi- A abstenção da falange ,ça P?pular.
vêrno, Federal 'deverá ar- lo, Partido Revolucionário Cato da mina, situada a 350
reGadar 330 bilhões de' c'ru-, de Esquerda, Nacionalista. quilômetros de La Paz, àe
zeiros em impôsto de ren.' (PRiN),', do Vice-Presidente clarou que a eritreg,a dos
da. Somente em São "Paulo" Juan Lechin. _ presos ,se fará 'através de
a arrec8.dação deverá atino Lidia Gueiler,' militante u�a comissão.de ád�ogado�
gir 150 bilhões.' do partido OficiaJ Movi- ,e jorna,iistas, que partil

menta Nacionalista Revolu- anteontem
_

para ,'Huanun't.
ci0nái-io CMNR), até sua Te- Mario, Gutierrez; chefe' da
cente' incorporação ao PRIN, falange sÓcÍ-8.lista boliviana,
foi indicada candidata para deci:diu

i a�ster'Sie' de' partici
acompanhar ,Juan Lechin n8. par 'das eleiçõe� do dia 31.

sua éampanha presidenciàl. Gutierrez dec1àrou que to-
Par' outro lado, a Federa- mau essa deciS!1O por ter

cão Sindical Mineira con- comprovado irregularidades
�ordou' em pôr em liberda- na inscrição de eleitores,

São Paulo 2 (OE) Visitará capiUl
paulIsta no próximo dia 11 o General Olim

pio Mourão Filho" quando� receberá em so

lenidade especial as Platinas de General do
Exercito.

, . - Severas punições para os' 'soneg'a-
n;�:C���fi'a Ak��::��iO"- Passagei,os de <D(4 estã_o passando bem d{jres de impôs!os

,

n_al, aceit9� .muito :bein � BU�NOS AIRES 2 (OE) Au�'j�ades mandava a Santiago do ChIle, foi obrigada Brasília 2 (OE) A �amara dos' deputa.-
fIlme bra�uleIro" Vl�a1i 'Se, aeronáuticas informaram aue tripulantes e a pousar no interior da Argentina, fÇlce as dos apreciará n,a proximá seni,,!ua o, proJ'etocas, ont.em proJetamo' no. :J.,

•

_

Fest.ival dE) Cannes. O filme passageIros de um aVIa0 DC-4 do ·CorreIO 'condições de tempo nos Andes. A princípio, de Lei que estabelece severas punições pára
�"���Cq�siderado ,in., 'Aéreo Nacional do Brasil, es�ão'.' pápsanaO pensou-'se que o ,avião cOl1duzia refugiadôà:: os sonegadores. :Â_ matúià'ot1ma aceIta· ,

,

" ,
"-, '

,'Co_; J.v;;tiYi:i1.,� bel�; �o interior do p'élas. A aeronav� �ll1'i.;.,:dc- ,políticos. L,

'
Y .';,. ",- ;;:,�"-

dorías 'para Cuba, o Depar
tamento de Estadô adver

tiu que' os EE.liÜ,' se opõem
'

categoricamente à ,êste co

mércío.,

Brasília 2 (OE) O Congresso Nacional -;

vai .homenagear. na próxima, quarta-feira,
os chefes militares que participaram do Mo
vimento Revolucionário, Q_1}..e afastou a a

meaça de cornunizacào do Brasil.
'

Vão escolher cosmonautas
para descer na lua

WASHINGTON, 2 - A dada durante uma entrevís

'Adminístração Nacional de ta à imprensa, pelos cos

Aeronautíca e E s P 3 ç o' monautas Gordon COOPf>,1' e

(Am�l1,)', r4c;'uf�"3 'd,2!;dé rtuirr-D� ...,ü; C;bop(;l" e Bzy:
i8, até o f� do ano" qua-

-

d;m:�nrm.á'raÍ:n que os ê1Em-�,
renta e cinco cientistas, en-: tis tas cosmonautas serão,
tre os quais se escolherão pelos menos 'inicialmente,
os futuros conquistadores' reservista's civis Até ,1967,
da, Lua, A informação foi ou 1968; receb�rão um trei-

namento de cosmonautas,
mas somente: durante um

períoqo ,do �ano; Em Sf>V-'lj
da, á- 'M1AE- '(::scuUlérá vfn

I)llmero. reduzjdo; <l.inl1a nno

determinado, para o treilla-
- menta definitivo,

Êstes cieritista:s cosmo

nautas participarào dos
vôos "Apolo" que se segui-
rão à prinleira 'ou segunda
"alunageln" dos cosmonau

tas norte·americanos, Não
tê'm por quê ser necessària
mente pilotos de aviões a

, jato, corno seus anteces
I

sares, mas Dryden afirmou

,SAIGON 2 (OE) Um navio' nor�e;ame-', ,que 'deveriam" entretanto,
-- v-! , , , te� uni bom conhecimentoricano que 'dés'c2f:tegava. materiaL. de ,guer-

, da pilotagem dêsses apare-
ra no porto -de'Saigon, foi alvo éstá I manhã lhos, Por outro lado, anun-

de �m atentado. Uma bomba ex-plo'diu 'no.-'ciou que o' cosmonauta
-

"

'

'-

',' " ,,' Coope'r fôrá encarregado do

cáis, abrindo um rômbo no casco da empar-, programa "Apolo", o que le-

�açã�. Não ho'uve vÍtÚnas, porém o navÍo fi- va a pensar, que será um

, dQs, primeiráS homens a

CoU bastánte: danificado. i pôr o pé na Lua,

Navio Americano Alvo
'de um, atentado

Desastre ,Automobilístico
BUENOS AIRES� 2 COE)'Yl,at8. ocorreu um. desastre'

,

,ulJtomobilistico, do qual
- Na estrqda 'que liga" a pCl'ecei'an� carbonizados

'

6

capital portenha' a Mar deI pessoas,
' ,

- ., ,

KRUSCHEW no

Sul do País

Congreslso Hote'leiro'
,

RIO, 2 COE) - Será' pa<:;ão d� 36 países o con

inaug'urado segundá'feir8. na gresso .hoteleiro in'ternacio
Guanabara com a 'partici- naL

Castelo Branco 'recéQcionará lubke
Brasílià 2 '(OE), o. p'residen te Castélo

Branco reeepcionará o Presidente Heinrich
Lubke' no má 7 de maio as 22 horas e 30 mi

nutos, 'no Palácio do Planalto em Brasília.
,•

ti- •
\

•

., Princesa Margareth deu, a'
'. , ..

,JUI. a uma menina "

LOND'RES. 2 (OE)' A prín�esa' Margêl�,
reth, �rhlã da rainhà, EÜzabeth deu a. luz lÍo
je a umq, �,enina.� Este' é o se'gundo filho' da,
prince,sa

-

casada com Hêlfsnoves
'

MOSCOU 2' (ott) - O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



:,Po�e dizer cOrl) orgulho:
FOI FEITO POR MIM '

... ',CO� FERMENTO EM PÓ ROYAL-'
I'm hólo feito por \'(jer' --por :-lI;l:-;
mãos hábeis � '.iiI,'· meio caminho
aridarlo para () Suc(':-<.;n: Com Fcr
mento em Pú Eoyal.. () sucesso ('st;'l '

plenamente garantido.
Fermento em I',') f�I)\-al faz ('1)111 que.

a massa fi q u c l cv e . cres(:a por
iguaLO." Iliscüito<.; (' ;t,'i piua:- S,WIll

muciose sa!J(Jr_o:, i I"; :. � 'i' (),"Í 1)010':: Le
vcs, fofin�lOs que di'lO g,)qo. ('Cil1fi('

,

sempre na w:ilo :,('gllra do '·'<'rI1WJ110
cm i>() Ho\-a1.

'Exlja stmprfij a trad,iclo'nal e inconfundível latinha vermelha do
" # -'

FERMENTO EM' PO
'

ROYAL
Mais um produto de qualidade da Sta,ndajj(j B;�n(j� of 8raz.il.' In�.

Inicia entendimentos. paraconstrução de escolas
De acôrdo com o que fi- jando por todos o::. Municí-

.
,--- ---

,

'

---._.;'------

yOU estabelecido no recente ;'; -s on.íe serão construidas
Convênio assinado pela Se- escolas, em contactos preli
cretária do ,Oeste com () minares, afim de que, após
PLAMEG a construção de 76 i ssa tarefa, possa determi
unidades escolares ficará a nar e autorizar o inicio das

cargo da Secretaria do Oes- obras.
te. Dímamizando êsse Con- Assim, dentro em breve,
vênia o Sr. Serafim Bartaso começarão a ser construidas
acaba de determinar provi- mais 76 unidades escolares Lcitl�ra para Domingo (Uma Página de Cónst�ncio G. V�gil)
dências no sentido de íme- num� demonstração eloquen �·Ete finha fama- de: sábio e, QS demais a quantos estrangeí
diato inicio das obras refe- te de que.o ,Governador Cel- .J.q_��ilSit?'Vâ),U.� aquela terra falavam

"

sõbre seus profundos.
ridas; desegriando -inclusive, -

so Ramos vem cumprindo
.

conheejmentos da vida e da.��z.a. t �o funcionário kia Secretaría., fielllhent� seu vprograma de i

1;Tm dia, chegou certo àricião' cujo nomé sobre [av
Venicio TOlta/o para .proee- açãQ no setor, educacional, todas as glórias e pediu para ser conduzido á presença do,
der aos trabalhos de locali- dotando se de úma rêde de sábio.

-

zação e assinatura dos - do- estabeleuimentos de ensino E disse-lhe: •

cumentos necessários para que lhe permita
-

cobrir O _ Soube do quanto teus compatriótas te apreciam pelo
a construção das novas uni- "déficit de escolarização ob- teu grande saber. Quero apreender alguma coisa contigo.
dades escolares. servado 'no Estado de Santa Permites-me que te pegunte como jugas a vida?
Referido funcionário já i- Catarina. _ M,uito podes, visto que de mim mesmo sem querer,

niciou suas atividades via-

·1

1 i

I

posso ser juiz. �

_ Talvez tenha ido muito longe, �, Dize-me somente v

que é a luz nos alumia.
'

_' Sei somente o que disseste _ "que é a luz que nos

alumia".
_ Está bem, Escolhe tu mesmo o assunto. Dize-me a

causa de algumacoisa. A última consequência de uma ação .

Fala, que escutarei jubiloso.
_ Muito me honras, esquecendo minha triste condição.

Lem'bra-te de qúe falas, apenas, com um homem.

,

_ E, quiça, por ser um homem ainda não compreendes
te o espaço, ,'1 eternidade, (> mundo.

Nem mesmo a alma que habita teu corpo e a finalidade.
'de tua vida?
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_ Nada disto cheguei a averiguar.
E's feliz?

_ Não sei ri que entendes por felicidade.
� ,Como demonstr,'1rias a .ex'istê�cia de Deus?
_ E tú, como provarias que Ele não existe?

-,Não obstante eu vejo o sol e todas vêem o sai. " .

_ Evê-Io-ias se fQsses cego ou si estivesse no fundo de
, wna mina? /

_ Tua grande s�bedoria reduz-se a isso?
'. � Assim é_ '

,

'�'i
',Jó';f'IIII'm; ,

_:_ E o ancião, cuja fama eclipsaV'l todo o mundo, todas
as glórias, inclinou-se reverentemente e disse:

'

_: Em verdade, és sábio. E que grande sábio és.
•

«
Mtes Plà�'icas

Jair F'nmd,..('(l H:lmn1,S - George AJ.l;>crto PeiAO
to _ Thor Mal'l�OUCP.S,.' , ... ,jl,

, Cronicai"
,Silveirá de Souz� - E<ls0n Nelson de UOa!do.
- :�aul Calàas Fil)!lc _ Márcílio Medeiros PÍlho
- J, J. Cdlcleira Bastos - 1,uíz Henriqt:e .0.':1 Silo
veira,

h»., Ia;lla ,l�1tlsi('aJ
[it'uar Cap,alho.

'

"' J,·�I. o·f "'as'

Salim Miguel - f::lvei','a de SOI;za.
Sou�a,
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Osw'Ilcto MO,Titz - EquiV'\e rac. Ciências ECb1'\O
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� 'Notícias da.. Polícia Militar
Major Eómundo de Bastos .Junior
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c ,O N F E I T A R I A
.,., ..... ,)

.

L A 'N C H E S,

�I

•

C. Jamundá ,,'

." Í,.il,:k't((JtP\ p r Z Z A,R I A , ..REPUESENTANTES .

'

F..epresentações A. ·S. Lara L�da., Rio (G::"l) Rt.'l\
Senador Dantas 40 - 5° andar.. .

São PaJJlo - Rua. Vitória !)57 - conj. 32
Belo ,Hori:t;onte - SIP - Rua «:los Carij6s, 'n°
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Rua

elélrica eDi Pinbalzinho
Secretário dos Negócios

do Oeste estêve na cidade

,de Pinhalsinho, onde partici
pou dos festejos de inaugu
nação dos grupos gerador
Diesel Elétrico, que 'abaste

rá aquele Município de e

nergia,Elétrica até o sístema

de 'eletrificação do Oste en

tre em 'funcionamento-
Na ocasião dos festejos,

o Secretário do Oeste teve .

oportu�idade -de se; dirigir
de Pinhalsinho,

ser prestado pela Secretaria
do Oeste, em regime de Co

vênia para a instalação da

rêde de iluminação püblíca
daquela cidade. Como era

natural as palavras do Sr,

Serafim Bertaso causaram

ai mais viva satisfação entre
a população de Pinhalsinho,
que não regeteou palmas e,

aplausos á informação do Se

crtárío do Oeste.
As festas de inauguração

do conjunto gerador Diesel

Elétrico do Município de
Pinhalsinho, .se constituíram
em motivo da mais alta si
nítícação para aquela com
na que, dia a dia vê amplia
os seus horizontes de prQ.!
gresso e desenvolvimento.

. ao povo
congratulando-se com a ini

ciativa do Prefeito' Munici
pal em dotar o Municipio
de anergia Elétrica, com ,'1

ootáboração do Govêrno do

Estado, através da, CELESC
'

e dizendo que a sua colabo

ração não ficará nas provi
dências já tornadas, mas que'
prosseguirá num auxilio a

,-----�-

Secretaria' da
Agrkultura
No expediente dos dias 28

e 29 do corrente mês, o Sr.
Dr. Luiz Ga'briel, Secretário
da Agricultura atendeu em

seu gabinete as seguintes
pessoas:
Sr. Luiz Barcelos 'do Pra

do, funcionário da S. da E

ducaeào q 1� tratou de as

sun to especial.
Dr. r.u,Jt.," diretor do D.

Central de Compras, que en

trevistou-se, para tratar de

assunto especial.
Dep. Waldemar Salles, eD

trevistou-se com o sr. Se

cretário da Agricultura, e

tratou de recomendações pa
ra lavoura de mandioca,

Dep. -Lecien Slowinsky que

encaminhou recomendações
'

de assistência técnica, para

municipios do sul.

Dep. Luiz Bianchi, que tra

tou d� assuntos agropecuá
rios, cte munícaptos» que te-

presenta, 1
Dep. Fioravante Massolini,

que tratou' de Assístência
técnica aos municípios que

representa.

Sr. Orestes Souza lider do

município de $anta Cecília,
falou de vários' problemas
rurais dá sua região. •

Sr. Mário Meyer da Firma

Meyer !
S. A. que tratou com

referência ao seu ramo de

negócío.
Sr. Ivan Mattos Fiscal da

Fazenda, que tratou de as

sunto especial.
Dep_ Nelson Pedrini que

encaminhou reivindicações
do Prefeito de Agua� Mor

nas, de que estav'l acompa
nhado.
Nenso Ferreti, Prefeito de

i Agtias Mornas em comissão
com o D�putado Pedrini, es

,tava também com o Sr. Nil-,
san Ferreti.
,nep, João :j3értoli, que tra

tou de assuntos do vale do

Taió.
Jacob Lira, Preso A_ Rural.

que tratou de assistêncill, a

través do Fundo Rotativo

Agropecuário.

»

" , .

Sociais

c7'\�1 U{��
�� �� �� Ra__� � 1

,iReun;ão Dançante" terá inicio hoje no' clube Doze

"Noivas em D'esfile" festa da nróxime dia seis

11 - Pelo seu tipo ele

gante e atraente, acreditamos
no 'sucesso de Marisa A. Ra

mos, .Miss Florianópolis,
certame "Miss ,Santa Catarina
1964 a 'se' realizar no . próximr

3 - "Promoção Record" dia vinte e três, na Cidade de
Brevemente a "Nova Re- Blumeriau.

'cord" estará com suas "mane-�

quins", procedentes do Rio,\ pa
ra o lançamento de vendas ii
domicílio.

1-, Promove .chá benefi
cente na tarde de amanhã nos

salões do Paineiras, à "Socieda
de Amparo a Velhice", que te

ra corno atração, desfile de mo
,

das sob o alto patrocinio da

botique
'

"Mademoiseille Mc�
das" - A coleção da "Torna

se", será exibida pelas srta�:

Haverroth, Dora Rosa, A(b
Maria Vieira, Maria Helena Sil
veira de Souza e Maria Andra
de Ramos.

8 - "Noivas em De::;file'�
....;._,. Em pró do Asilo realizar-se,..
-'

- ..

J

á no prOXlmo dia seis nos Sê)-

Iões do QuerênCia' Palace, urna
noite em "black -tie" com sun·

tJ)oso. desfile de mod$. Em aÚ
vijades para o aconte.cimento,
-aí .às. Sara Doner Abreu,

,:�:rla!�4;';'I�o:e 3125

I ,,��:,aLi�:r:�utio�::�i�
��""""�!'1'=_""�"",,,,'4F-�,,,,-=="F,"",_:�s:,;.�=--'=��=�"'""""�==""'=- ','t .... '�� _1"

.

- ....

� f"J

':{��'''';''iJ�,K&!k\Jí1r;l��í�'i,''l�''" y

2 - O credênciado jorna
_lista Harry Laus de "O Jornal
do Brasil", 'que circulou em

I
nossa cidade, visitou D, "Museu

, í Arte,Moderna, � s

4 -,
- Ao simpático casal sr

e sra. Armando M. da Silva,
os nossos agradecimentos peb
cartão que nos foi enviado:
I I •

.�

5 1- Rio: �barcou on,:..

tem para Alemenha onde deve-'
'rá ficar seis mêses na-citiade de
"Bonn": o milionário Roberto
Wetzel.

6 - Logo mais as 17 ho
ras dar-se-á o movimentado �há
das "Domadouras" do "Lions
Clube", nos salões do Painel
ras.. O show" "Sassaruê" es-, .

mo atração da tarde de elegãn
mo atraço da tarde de elegân
Cla,

.�

'7 >- Walter Wendhausen.
que expõe, belíssimos quadro',
em relevos :na luxuosa galeria
de alitiguidades "Vila Rica';�
segundo, estamos informados,
está com todo Q. apoio da criti
ca de artes da Guanah� �,

�'olI....'
"

�r7 IWl'''<

rajá, Deyse Salles e Maria Leol.

nida Vieira. '

9 - Na última semana

também tivemos a visita da

aplaudida poetisa, Estber Laus

Bayer.

10 Movimenta-se a

brotolandia de nosso' Estado,
para o baile oficial das Debu-l

tantes, que realizar-se-a dia 15

de agôsto próximo.

o

12 O lindo 'vestido d
noiva de Astrid Renaux, hoje
sra. Dr Jaison Barreto, avalia
do em um milhão e quinhentos
mil cruzeiros será gentilmente
.cedido para desfilar na festa
beneficente "Noivas em Desfi�
le". -

13 - Em atividades, o Dj·
rf,tor Social do Clube Doze de
Agôsto.

. As chamadas '''R
.-

,eunlOes

Dançantes',', acontecerão todos
os dias, e sempre com a apre

sentação de um valor
de nossa cidade. Hoje, estará
em pauta a cantora, "Society"
Neyde Maria.

14
'

O, Presidente, de
"Lions Clube" de ltajaí, e :3

sra, João Arno Bauer, estãr,
acontecendo em nossa cidade.
A elegância e simpatia da sra.

Bauer, está sendo as�unto em

nossa soc-iedade.

15 - Com um jantar no

Querêneia Palace, foi altamentejfestejado o aniversário da sra.

Dr. Izac Lobato (Cléia. Acom-Ipanhado o casal em foco" o sr

e sra. Dr. Francisco Grilo, o sr

e sra. Dr' Murilo Mota, o sr. f

sra. capitão Ary Mesquita, o si:,
e a srà. Dr. Mario Meyér e o

sr. e a sra. Dr. Sergio Francal
lacei.

os u.# isIh a A .... ..,.....

16 ---' Também está circu·
lando em nossa Cidade, o casal
Dr. Sergio Alberto Npbrega Te
reza.
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em sua cotação normal em Londres
LONDRES (BNS) :: Q ester POr esterlino.

[ino subiu' 1/16 avos �e um "

cent"- onrem, no Mercado de

Câmbio londrino· para um valor
�gol'a de'2 dõlarcs 80 '''cents''

Esta é a primeira vez, desde

agôsto de 1963, que o esterlina
ficou acima da sua cotação �1ar

mal de 2,80 dõlaras.

CRONICA
I

Prof. Osmar Pisam

.

O V�LlIq. ,JOCA

O menino é P&i. do homem como quer Machado de Assis
ou melhor como- eu quero o menino é pai de um velho.

Não sei comq �xRlicªr 'l;llinha inclinação pelas coisas'

antigas de preferência-o homem e. su�s implicações.·O ve

lho Jocá é de um aspecto grave, em cada olhar há urna car

gl\- de �1JP�rtoriciade mansa que não coneorda com' o que
in�Uí\ porque se 'õ,isserew, no mesmo. in$tante, mais forte;
o contrário de. seu argumento, êle fixa solene o interlocutor
e descarrega: ·_.O sínho tá certo! E findÇJ. a díscussão, .

Caminha leve corno ave e pescruta tudo e todos, o mun
do para êle ainda é o mesmo da ínrâncía que não evoluiu,
acha muita coisa estranha e se deleitá' com as críancas!

Algumas 'palavras saem-lhe perolexas
'

da bôca, um fo

níatra o classificaria corno TAQUIFÊMICP que apresenta
uma sérãe ·de. I)T�LALIAS. Polarizando. seo leitor é um es-.

tudíóso 'da fonética 'corisulte o llútgnífico .' livro de Pedro
Bloch, "p�'obletnas da;,voz e' da- Falá", atual e científico. Alí

veremos o �rcaísmo' de _certos
.

livr�s didáticos. Desaelarí-:
z�,l1do se a classífícacão acímâ é esnobe a nossa popular

.

é

correta: o velho Joca é um abobado, no entanto, numa en

trevista que mantive com êle descobrt.
O menino não esquece o burrinho. branco que os bone

cos rp.fendi.<tm quando Zêquínha atavaca-o com o chicote
certeiro, .

UPla vez brincando de bandido raptaram o burrinho

branco. Nêst.e dia Zeauinha apanhou muito, I

'\ ",,,sa sempre triste parecia funeral de pobre, mas as

suzestões e os carrinhos de madeira estavam presentes co

mo !,í"'1.bolo da esneranca desesperada,
Tp"e uma infíl,np-ia diferente e nunca poude brincar co

mo ouería. Ql1A f87.er agora com 70 anos que transforma

dos sornam 2!i 200' dias ... e noites esquecidos. perdidos?
.

Seu asnecto grave era sinal de doenca e diziam em (la

sa: _ MP<:m0 doente ,só brinca com burros. Ele mesmo

ane os fH7.il'l 'de barro, pintava e·o solo resto. Gostaria ho

.i� rl" �pn"Hnrl() 8.ouiln· mA.S- suas mí'i.ns pern,o:n'R.m a motrí

cidade. fa1t.R-lhe o movimento necessárlo. Tentou uma vez

mas
Isaiu' um burro quadrado, um monstro! nem sequer

par�ido com o branquinho que' êle desenha como um le

q'lle no ar.

B",.t.em os sinos Joca reza.

Ar-abada a entrevista acaba-se'o -papel,- e a' crônica.

"

Muitas outras moedas continen
tais o,'lci!aram' també em sen

NOva IOrque.
iEntl'e os fatôres que contribui

ram para a firmeza. da moeda

inglêsa estão o ao:liament'o das

'eleições 'gerais at;.'i; o outono' e

Os sintomas do contínuo aJlI;nen

to das exPQrtaÇ\õ:'ê5,' evide�iados

n as cifras mensais desde, o iní

tido favOrável á moeda
í

nglêsa,

Desde quca" taxa.bancária hl'i
.

tâ njca foi elevada de quatro pa

ra cinCO por cento.em 27 de fe

vereiro, o esterlino subiu cêroa
de metade <;le !'u)1l cerrt" çO\1tr;t CiQ do corrente ano.·

Elegantes· Sul-AmerJeú:
nos usarão 'alhe. Britâ�

nicoem 1165
LONDRES (BNS). - Os elegan fe de uma das prinçipais casas,

Sul-americanas de modas mas

culin�s, a Oonfeccio�.es _Çololl1
bia Limitada, de Nedellin, CO_

.lambia.

te. masculinos sn l-umertoanns

. Usarão nO pToXÍJno ano r-oupas
com côrte brihníc'o - ternos.

com lap€las. mais [argas, uma

'Cintura' mais acentuada, paletós
menores 'e. calças 'mais estreitas'

_- cons'oante opinião de cOnbe
"ci do fig-urinista- e o lorríb inno de

moda 'masculina,' "ato'°lmente'
em "iii·ta .á caprtal ingiêsa .

A previsão foi feib> por Ben

jam1n Zal)'lblera, desen h is+a .chc

O Sr. Benjamin Zamblera foi

um dos cem delegadas 9ue par�i
. ciparam de 1091\.

.

Conovellçao. da: Assoctaçâ o ln-'

ternacional de .Figurinista" rel.'l

}izada em Londres, :·�o_ p'erí'Ju'q-. �
.

" � '\

de 10 a 15 do corrente jn e s
,

\
-------__r_.�,--.��_""'�:·�_· �""

. Pele· Argenté
VENDE-SE

VER E TRATAR NA Rua

Carvalho n? 19
Alvaro de

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

Vende-se
Um fogão marca' WALIG 4.b9cas, no

vinho em folha, preço Cr$ 80.000)00. Um
jogo de comedor - 1 mesa. com seis cadei

.

ras, 1 guarda-louça por CrS 20.000)00 Um
. estabelizador grande Cr$ 8.000,00 moti
vo mudança.

TRATAR na rua

REALIZE ÓSqNHO _DE SUA VIDA!

inteiramente de graça 1
••

" •.•••.• '11/" '

•.

'"

-ANIVERSARIO de

"
')
t;',

. �
: .;"

Esta belíSSIma casa, localizada !lo aprazível Jardim Atlântico, poderá ser sua., Basla
\

comprar em qualquer das LOjas de A MODELAR Olt na barateira GRUTINHA. Cada

comprcr de 6 mil cruzenos. a vista ou pelo credlário, dá direito a um cupão numerado'

pare' o' m"mum�ntol so'rtelO ! Quanto mais '1oee 'con'lpor tan'to mais cupóes ganhará I

Nqo perco este: cnc:nce (}U8 a MODELAR lhe ofereCE: de ser um feliz
<

proprietéuio desta-

bela res'idência, toda e!E:.> alvencma, contendo. sula. :3 quàrtos, cosinha, ;;"anht,?Lw, enirada para

auiemO-fer. dependências de empregada, edificada num bonito terreno de iS x 22 metros.

quando aSSUTi

"N'".. �,

A versa'tilidade do Nôvo VAlMET 600-D impressiona sempre.
Seu sistema hidráulico, sua tomada de fôrço e os 42 pontos•

de fixação distribuidos ao longo do chassi. fazem-no aceitar
qualquer implemento. E o Nôvo VAlMH 600·Q estava, carrega,.
ara, planta, cultiva, irrigo, roça, nivela, terracéia, com produti-- .

vida de nunca ·

..vista. O Nôvo VAlMET 600-D opera com igual
facilidade um arado de 4 discos ou uma carregadeira frontal.

/

,1'--

Equlpcdo com lôrniné,
Nôvo VALMET 600-D r
nivelamento de solo, !

de.' estradas além 'de cNÔVO,

,VAIIIIT 600�D .:à caboclo que nê.

Procure o Concessionótio Valmet de sua cidade, Conheço o trator moís vers

zeiro ou dianteira, o

inesfiméveis serviços:
.eornento, conservoçõo
s,

enjeita
.

.

Ser'l)t{�f)

CINEMA)
. .(AR I·A·2'

DO DIA
.

- fFNTRO' ---
São José

' �A----__-

;'PLAME<i póssibiW .. formação.<.

de' operários di 1fica os'�· i

Foi celebrado no Gabinete cício, nos seus dois re:;;'
de Planejamento do Plane internato e externato -

de Metas do G.'lvêrno a reno. ra- fazer face às respes� �

às 10-1 1/2-3 3/4-7 � 9 hs.
Red Buttons

Em

Barbara Eden

CINCO SEMANAS

LAO

NUM B.I..-

dos Ilheu na j 0,
5-5A

, .................. ;.....o;__- . ......._� �. ...� . �......----- .....i.....�

p.
Censura; eté 5

Cinemll'Scope-Côr dê

anos·

.1.Juxo�

Ritz
às 2-4-'7- e '9 li'oras

Chuck Connor5

Kathleen Maguire,.
Em

Luke Halp�n
O MENINO E O DELFIM

MetrbCo'lor
C'CnS1.11'a, até 5 allOS

'Roxv
às 2-5-8 hO:'as

�andolph SCOQtt

Nancy Gates
Em

0AVALGAl)A TRAGICA

CinemaScope _ EastmanCC1Jr,
Censura até 10 !tnos.

;�·'�a
às 2-4.-7- e 9 h'oras

Gordon Scott
Betta st. ;;ohn

TARZAK' O MAGNIFICO

Tecnicocolor

censllra: até 10 anos

às 2 1/2-5 1/2-7 3/4-9 3/4 hs.
Gordon Scott.

Betta St. John

Em

,TARz,AN O MAGNIFICO

Tecnicolor
densura até 10 ::Inos

, ralá
ás 2 e 8 hs.

Elvis presley
Joan O"Brien

;Ve
. UM ÀUTOMC" S:L DAUPHINE

_2a serie, côr azul eç-üpado.
Tratar Bar Bandeirante

--------_._------�---

JUIZO DE DIREltrO DA COMÁRCA
D�fGCUAÇU

vação do cQnvênio a manu-

. tenção d'l Escola de Aprendi,
zagem Industriaal _de Lages,
entre o SENAI (departamen
to regional de S. C.) e a·

quela autarquia estadual.
Atl'avés do instrumento
já aprovado _ o SENAI se

compromete a manter e

ministmr durante o ano de
1964, em sua :g:scola de A

prendizagem, os cursos de

, torneiro-mecânico, ajusta·
dOl! mecânico, mecânico de

...

auto e marceneiro, com ri

gorosa observância das nor

mas 'que re<!:ulamentam os

cursos do Servico Nnr.ional
de Aoréndi7.ag;em Industrial.
A referida escola funcio

n'lrá êste ano' com regimes'
de interna.to e externato,
com a limete TTIllximn r1e se

tenta a oitenta ruat:r:ícul)õt.s,
re.\ln�('ti�qJ"1Bnte às (1U8S

manutenção da escola.

contraprestação dos T'

Edital de Citação, com

o Prazo de trinta {30) Diar"
de interessados ausentes, i.
certos, e desconhecidos.
O Doutor Objalmar C �

ta, Juiz de Direito dr>

marca de Biguaçú, Eo;;"

de Santa Catarina, na fó r

da Lei, ,etc.

mOfip.lidadec; de regir:1e. a-

brindo inscrir.ões e r"�trí-,
ginasial-cü"'c; pos

industrial.
cursos

"i

A matrkula no rep-;""'e de'

inte"nato, será de candida
tos não residentes no '11úni
cípio c_� La!!�s. e de m-efe·

rência, vinculados a Emprê
sas Industriais. sendo cons- .

tituina: c0T!Ússlio de um. �e
presen1:8l'Jte do PLAM'8G e

outro do SENAI para apre
ciarem os nedidos de matrí
CU)9S ao dito regime.
Os cÇtndiàJl,tos para o re

gime de externato s�rãb ma

triculados ·de conformidade . vlIra Mattos, foi req1�w'
com o artigo 1.0 do Decreto-' uma Ação de Usucapião,
Lei n.o 4.481 de 16-6-42, que ra . 'lquisição do domínio'
obriga os estabelecimentos seguinte im6vel: _' uma
industriais de qualquer na- ba de terras situada no

tureza a empregar e matri- giu denominado Sítio
'cular nas escola& mantid<ts lho - Sorocaba,. nêste- T

pelo SENAI, um número de nicípio, com a área to�"

aprendizes equivalentes a cento e cinquenta e

5%, no mínimo, dos ,operá- mil, seiscentos e vinte
rios existentes em cada es- tros q,uadrados (157 .... :
tabelecimento e cujos ór- m2.), fazendo frente no

r.

gão demande:rp formação vessão Geral, fundos no :"

profissional. As matriculas Negro, extremlUldo de, l'

para o curso ginasial indus- Íado (Norte) com Alcer'
trl!.Ll obedeCerão à' leg.sla- Franci�co Soares e c�·

ção viiente. requerente, e de outro '

O PLAMEG, para a efeti- (Sul), com Eremita Ve
.:.vação do co�tfato, .

contri- Mende� e 4lfl1t:ldO 'D' '

buirá com a importânci}t de PrQ�dida a·justt�icaçãQ .

Cr$ ,48,30Ó.OOO,OO, hêste ,exer- vialçÍa posse,:. �oij'a
..

. ).:i;, ';;: " . :- �; i " , ' ') '! j"

FAZ S�BER aos ("'1,

presente edital de c:'

com o prazo de 30 di"'-'
interessados .l';t'llsentes, 1r �

tos e desconnecidos vi"'�

ou dele conhecimentc t'

rem, que por parte de A-�

NIO MATOS, brasileiro: r
sado, agricultor, rec;idenc�

domiciliado em Sorcic�'
nêste Município, por
procurador Dr, Jayr- de ('

sos est'lúüais previstos,
SENAI se obriga a manié

gratuitamente o ensino a

ma mencionado .

61

,
Estreito.

7-5M

julgada procedente por s

tença. E, para que che:>
ao conhecimento ct'os í'

ressados, e ninguém p

alegar ignorância, mal'

expedir o presente e'

que será afixado rio Fo

desta Comarca e publi(
na fórma da leI, Dado e í

sado nest'l cidade de E

çú, aos trinta e um diac

mês de março. do ano

mil novecentos e sessen,

quatro. Eu, (a) Araraí

.mão de Faria, Escreve

Juramentado, o datilog
e subscreví.

Biguaçú, 31 de Março
1964.

.

(.assinado )
Odjalma Costa

Direito'
Confére com o origj1o

fixado no Forum dest

marca.

Biguaçú, 31 de mar;
_( 1964.

O Escrevente, ..:\raraT
mão de Faria.

Nada de
REBITES

Exija em seu carro

'Lona 'de freios 00LADJ
_ 60% mais no aprovei!
ment:- das Lona"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Convencão do Lions -Clube na "lIhacap"•

•

AS INDUSTRIAS Pioneiras de Santa Catarina, ��ue se

rão homenageadas com um elegvntc jantar próximo dia treze

de junho no Querência Palace, serão recepcionadas com "Co

cktail" no Palácio das Indústrias, às onze horas, oferecido pe-,
,

la Federacâo das Indústrias de Santa Catarina
..

O EMBAIXADOR Lincoln ,Gordón, comentou que San-:

ta Catarina, é a Capital Brasileira ,da Hospitalidade.
NA NOITE de sexta-feira, elegantíssimo "Cocktail", a..:

conteceu no Lira T. C., oferecido plo Licns Clube �e Fpolis.,
aos convencionais. do Distrito L-lO.

,

FANTASIAS do Baile Municipal de Fpolis., hoje, .serâo
, apresentadas no jantar festivo do Liems Clube, 'no Clube· da

Colina.

NA RECEPÇÃO 'oficial que aconteceu no Palácio dos

Despachos, oferecida pelo Governador e Sennora CelSO lia
mos ao Embaixador e Senhora Lincoln Goruon, entre os no-, ,

,

mes que destaquei na edição anterior, figuram: o VI'. Pauio
Wendhausen e Sra., Dr. Eugênio Doim Vieira e Sra., Dr. Anto
nio Santaela e Sra., Dr. Arnoldo Cuneoe Sra., Dr. Celso Ha-'

, '

mos,Filho s,e
, S�a�.t, DF.; Neutjin;.J1.alnlQ:S�6 Sra,}: -Ên..4.-i�,ltesterne e

\'Ji.,. t f � f\·I .... 1"1I' • .;.:, • '",_, r' .)l.).' J
-

• $ ,., 1.�. � �. -1;.-- 'l' !10

Sra "Comandante Antonio Avila de Malaíaia :e,Si'a, 'Coman-
dante Paulo Antoniolii e Sra.Dr. Ermelino Largura e Sra Dr.'
Julio Zadrosny e Sra.; Nivelo Cuninglan e ,Sr'a.; Deputado Ivo
Silveira e Sra. Deputado Dib Cherem e ,Sra; Dr. Voln�y Cola
ço de Oliveira:; Dr. Nereu Ramos Filho e Sra.; Ministi,o Olayo
Erig e Sra:; Major Deeck e Sra.; Dr. Fernando Oliveira' e Sl'a;
'Dr. João Maria Siqueira; Dr. Luiz Gabriel Dr. G'-:lilherme
Renaux e Sra; Haroldo Glavan e Sra; Dr. Orlando Schroeder ê

Sra ; Reitor Ferreira Limá e Srà; Comandante Odilon Lima
Cardoso; Dr. Cesar Gomes e Sra.; Dr. Nelson Abreu e Sra,:
Dr. Alcides Abreu e Sra; Dr. Jacob Nácul e 8'ra; Ted A. Me.
Cl�ocklín; Glofford Maki, Edgard Í\1uller e' Sra. Dr. Jad� Mu
galhães, Monsenhor Frederico Horol�t; Padre Braun ;, e Radre

.

.

Rohr. '

NO PAINEIRAS, hoje,' às 16 horas, as "Domadoras" uo
l..ions Clube, participam da Primeira Convenção do Dis.tritc
L-lO, estarão reurüdas para um elegante chá. Na ocasião �.
cronista soCial Celso Pamplona, vai apresentar "SASSARUE"

DIA ONZE próximo no Lira T. C., às cvinte horas o ,Alml
r;mte Murillo Vasco do Valle SÜva, será homenageado" com

um jantar.

ESTOU regressandd da Cidade de Criciuma, onde ontem,
participei do Baile de Inauguração da nova séde do CITy Clu':"
be, q.ue acaba de eleger as duas Garot�s Radar, .loira morena,
que participar�o da IIIFesta de Confraternização da Sociedade
Catarinense marcada para o !1róximo,dia onze de julho,' no
Clube Do7.€ rle Agô�to. FEIrei o possivel para apresentar O meu

progrRma social na R?dio Guarujá. ......-

EM JOINVILLE1 Idia quatro de julho, no Clube GinasÍl
co - "NOITE DE FANTASIA", em benefício da Casa da A-

.

mizade do ,Rotary Clube da Manchester\ Catarinense - Desfi
.larão as fantasias do Baile Municipal de Fpolis.

A HAINHA das Orquídeas de Santa ,Catarina, lVIarita
Balbi, on'terp, ,apiV:�l:sariou.

ANA Maha' do Valle Silva, circulanclo acompanhada' do
Dr. Sandro Mascarenhas.

EMBARCARA' amanhã, para IJ "Velho l\lundo"� orcas,al
Dr. Julio Z�drosnY'.

AMANHÃ, numa promoçao de "'IVIadem'oisd� Modàs",
será realizado um" desfile de modas, organizado pelo cronista
Zuri, Machado, qtler éfptesentará num -elegante chá, às' -'Srtas:
Marisa Ra,ll1os;'"Eles,iana ,Haverroth, >'da' Maria Vieirã, l\II.aJ;�<t/Helen: Sii;�ir�. 'deSbuza, em benefi�ld da, Sóc'i� : ','

:

,��\;
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CAIXAS DE
DESCARGA,
�f�br��
BRASILIT
""'4.

o MAIS PER fiEi ro FUNCIONAMENTO
• Economia de agua e facilidade de inst�lação
� Mecanismo totalmente inoxidável

'. Funcionamento suave e silencioso

• C::stéticas e funcionais

ACOMPÀNHA cERTIFICADO DE GARANTIA}

,

O certificado
atesta'

,a 'experiência
comprova

REVENDEDORES AUTORIZADOS EM TODO BRASIL

S. A. TUBOS BRASILlT
Rua Marconi. 131 . 7,'� andar > Tel.: 34-4127 • São Paulo

Rua XV de ,I\lovembro. 415' - Blumenau
.

,_ _;.:o;'.,_1 ,�__

•

__
'
-e- ___....J,__;.

G10'
,

NVI' re•

...
'< .,$- "�,?

-:
.

\

'

'. '

�

, ,

Filhos, génros, nora � netos de 'LUIZ
SANCHES. BEZERRA DA

"

TRINDADE E
MARIA E'MMERICH BEZEih�A,DA TRIN-
DADE, têm o prazer dE:: 'convidar, parentes
� amigos parai assisti-reIi1 a mis,sa, que m,an
dam çelebrar,i em ação 'de graçs, pelo traml
curso de suas ,BODAS DE OURO, no dia 9
de' maio, às '18 horas, na IGREJA SANTO
ANTONIO, a rua Padre Roma.'.

,
, .. .

..._ - _.;.._'__ --�-- '-�--.---

V�i Cvnstruir QU U,eformar?

Consulte NOSSIJS P�eçoe

Ind. e C{lmércio Metalúrgica ATLAS ,�.A
'

Rua: Deodoro No. 23 .

,Filial Floriar_ópoli'3

quarta página

/'

1 J .issegumdo, O sr, Attilio
,o ,)'_)je·

tívos do projeto de lei que

,IRA TE_NI CLUBE - ábado - dia 9/5 �,às 22 horas -: Homenagem às Mães - eirée com BOOKER PITTMANN ,& E�IANA, traje oirée, Me'�as à venda na
,

Relojoaria Mülle-r. '

'

__._ • • .:...-. .... 'J..
_, •

Resumo· do Discurso ,do sr. Senador -ftlilio
Fontana� "roferido em' Sessão de 8-4-64

," c;:�, Attilio Fontana 63, ,que dispõe sôbre o imo que além de injusto prcju- acaba de apresentar vísan- tar a lei sôbre o ímpôsto de
(PSD-SC), leu telegrama do posto de vendas e consigna- 'dica. o abastecimento dos do' justamente a ínterpré- vendas e, consignações .

.....dUlcato da Industr'ia'. de ções. Diz o telegrama que os centros consumidores e en-.

Produtores de .Suinos do produtos agrícolas, pecuá- carece sensívelmcnte o' CU,S'
" Rio' Grande do Sul recla- rios e extrativos' estão su- to de vida Tendo em vista
'mando contra a confusão jeitos à duplicidàde de pa- a impossibilidade de acôr-

,

'f d
.',

provocada pela Lei n- 4.299/ gamento do imposto, fato do entre os Estados, sugereO LIONS Clube de Florianópolis, an itrião . a primeira /

que seja regulamentada, c1B'

d L· CI 'b D' trit L 10 aue esta' sel"ldo rea- finicla ou alterada a citadaconvencão O ions u e, - IS I'I o -

,_
�
., lei, 'acrescentando que alizado na "Ilhacap", que iniciou na sexta-feira, e marcara o

gravidade da situação exi-

encerramento hoje, às vinte e trinta horas, com um jantar Fesl ge urgente' solução do Con-

f t gresso Nacional.
tivo, no Lira T. C. Ontem à noite con orme o programa, acon e-

teceu 'um caldo de camarão na Lagôa da'Conceição. Governa
nador do Distrito L-lO, Roberto Leyendecker; v1ce-·G,overna":
dor Nelson Heitor Stoeterau; Presidente-Divisão, José Andri
ani e Presidente do 'L. C. de Fpolis., Dr. Heitor Ferrari.,

cnança'

• ... _ �J,..."'"
J." ,�L� \ r..;1I\�)

-\-_u.,u\lVIG
do hospital

,'., J

J,uédü.:os

alfndení ,), irra

rnerite �l !:,;I"W'
oas 14 h::"

Consultório

hua Ilhéus ?, esqui
.na com, Frmando

Machado

Dr. Oito freusberç
NUtlico" Diplomado,

na Alemanha e IH

Brasíl

Doenças e

Operações dos
,

Olhos
TeJ�fon{' :115:3

Florianópolis -

S .. Cat<irina

\("
�\"::::"Iv''>. •

®�
.._---

-,-.,..._.. ..._. �._. :-----

'CAMINHÃO INTE,RNÃTIONAl
tão brasileiro
quanto Brasília!

\
I I,

,

.

Dia 5 - Cinema - Luz na Praça
Dia 6 -, Chá Dançante da Faculdade

, \ '

de Direito
,

Dia 10 _ Encontro' dos Brotinhos
, Dia 12'- Cinema - A Vingança
'Dia 13 � Chá Dançante dá Faculdade

de Direito,
"

. Dia 16 -.
,

,Fest_a da Engenharia"
'Dia 19 '-, CiIltma -, As Aventuras do

'Ladrão de Bagdad .

Dià 20 -, ,Chá Dançante da Faculdade
de Direito

Dia 24 - Encontro dos Brotinhos
Dia 26 - Cinema -' . Duas Mulheres
Dia 27 _' Chá Dançante da Faculdade

de Direito

--------��--------�-----�

S,OC� Assisti aos Lázaros e Defesa
, Con1'fa a lepra ., Santa Catarina

EDITAL' DE CONVOCAÇÃO',
.- U presiuente do conselho denoeranvo

tia socreuaue ue assistecia aos razaros e aere-
I

.....-.- _." ":. .'.,
.

,

.

Sâ contra a iepra em Santa catarma, abaixo

abl:S�aQ,IJ, tem a..satl�çaQ,à:e convocar QS so

cios 'daquela socieuaue para a Assembléia
Geral orumana a teaÍizar-se no dia 5 de
malO do corrente ano. aS �IJ horas, à rua s_,Çll
uanna Marmno ilv. ::>4, nesta capItal, em ob

servancla aas d.isposições estatutanas e qU!�
constara da segull1te U.H.DElVI DO DlA:

a) -: �lelção dos meJ.ilbros do Ccinse
,lh9 Deliberativo, e Costituição de sua M�sa
Diretora'

"

,�, �

b) .

- Eleição dos membros dos Co;�e
lhos Técnico e Fiscal.

Não havedo numero legal de sócios pre
sentes na primeira reunião, iniciar-se-á uma

outra, 30 minutos' após a'hora de inícío da
prinl�ira, com qualqt1.er número de sócios
presentes '" , ,!)Ji'i. .

'; .�1i3.
,Florianópolis, 30 de abril de 1964'

,

DIETRICH VON \VANGENHEIN
PRE�IDENTE

,

3-5M,

NOS TEMOS
A PECA

"
f;

de que você preciso!
Na qualidade 'de revendedores auto
rizados,. podemos resolver seu pro
blema sem demora, Em nosso estoque
'/ocê encontrará - com certeza - a

peça ou o acessório que procura, a

preço de' tabela, genuínos, testados
em laboratório, garàntidos pela mar

ca IH. E, no caso de qUdlquer con-
, sulta sôbre o seu

I

International, tere
mos o máximo prazer �m aténdê-Ic..

"

o e;'

Representante I{I nesta cidade
G. soe.!

COMEícCIO i

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Por Walte� Lange

N.o 3�

o grande compositor ale
nua Johann Sebastian Bach
iruciava e terminava as suas

composições com as -letras:
"J. J." e "S. D. G.", .respecti-

'" ,

vamente, sendo que as le-
ti as "J.' J." significavam:

.

Thomaz Kimzey de Dallas,
Texas, com 99 anos de idade,
depois de conseguir o seu

divórcio, foi prevenido pelo
juiz, com sorriso, que, de
acordo com a lei, só ,poderia
'casar novamente decorridos
seis meses. O velho respon
deu não ter intenção de ca:
sal' já, pois pretendia pri
meiro "gozar a vida".

A mulher que faz a limpe
za no cinema de Ramsley
(Yorkshire Inglaterra) disse
ao diretor do mesmo, que o

I filme da véspera devia ter

sido horrendo. Perguntado
porque assim julgava, res

pondeu: Encontrei algumas
dentaduras no meio dos as

.sentos, pertencentes e per
didos 'por alguns frequenta
dores.

Processado por ter mistu-

radó vinho com água que
servia a sua freguesia, o do

no de' um restaurante de

Rouville (França), declarou

ao juiz àssím ter procedido
por pertencer á Liga ;Anti·
alcoólica'.

Comunicam de Santa Bar-

res.

Antigamente era assim,

naquela base... Na Roma

antiga a assistência médica

só era paga depois do doen

te ficar curado! Para. isso o

enfermo se obrigava; então
,

a pagar a conta' mediante

um compr9misso de "hon

ra". (Até isso existia naquela
época!) Dizem que daí, I;> 0-

.rigem da palavra
: "honorá

rio�" aplicada ,à remunera

ção médica em pagamento
do seu trabalho. Havia tam

bém uma lei romana, cha-

_'----"------

o .carnaval mais cedo se

deu no ano de 1913: em 2
de Fevere1rp, o que só re

.petirá em 2008. - Em 1943
tivemos o carnaval mais al-

Isto se deu na fronteira
da França com a Espanha
Um senhor de certa idade,
muito calado, empurrava a

sua bicicleta para o pôsto
da Alfândega, com dois sa

cos pendurados na mesma.

O guarda o interpelou: ;'0
que contém os sacos?" "A

reia", respondeu o ciclista.

Abertos, verificou-se que
continham mesmo apenas
areia. Foi mandado seguir,
pois areia não era considera-

do contrabando. E, durante'
dias consecutiveis o velhi-

'

nho assim precedeu. Todo
exame e controle tornou-se i

.ínütíl, era mesmo areia. A- I,
final o funcionário aduanei-'

'Incredualidade ou burrí

ce? - "Então, você não crê

em nada'?" "Ell só creio na- •

quilo que compreendo." "Ah,
agora percebo 'porque é que

.

você' lião acredita em na:

da ... ".

Do livro de Bruno' Lago
"D� Homem e do Mundo":

"Só tenho como boa e Íegí
tima a liberdade que me dá

o direito de ser escravo si

'eu desejar ser 'escravo ...
"

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

,
, Por, motivo de VlaJem, vende-se um

'dormitório, . um2J .sa,ta de [antar, completos,
de IMBUIA; Geladeira de déz pés, Maquina
de costura, tapetes ê diversos moveis avulsos,

Informações á, Rua Alvaro de Carva

lho, 34, 10 andar, sala 3, das 10 ás 12 e das
i5, ás 17 horas.idiarlamente, '.

',' "
.

--;';';____;'_-'-,'--'-'. - _: _.'_'_
f'

, . .
-----_.-

CONSULTE, sôbre condições do Tem

pó �tmosférico a longo prazo, o Gabinete de

Previsão de A. -Seixas Netto.
Correspondência, pedindo' informações

pal'a Caixa Postal, 241-, Florianópolis SC.

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

Vende-se
Um motor Hercules Diesel para cami

hão Ford -' F 500 ou F 600 - uma Radio
ia Thores com 2 toca discos.

Ver e tratar em São José 'com' Walter
,

,

�osar na Estrada 'geral no Bar.
'

,

\ ',.'
".

---------------�------------------------------�------------_----��----

Escol'a com :450 vagas se�á construida:em
,

b
possuí condições materiais iniciada, obedecendo às

QU 1t11Omi . O'
-

para um trabalho eficaz," mais' técnicas
. pedagógicas,

com suas precaríssímas ins- oferecendo assun um' maior

talações. .

. aproveit""rriento ao 'corpo
Fonte do PLAMEG infor- discente. A. execução está a

mou -que a obra dentro em· .cargo da Residêbcia do DER -,

brev:e terá sua construção -, de Chapecó.
'

t
I

atendemos com exoridóo
sua receita de óculos

I

Financiamentos Industriais
Elaboração de projetos ecOnômicos,' e

'preenchimento de' questionários para im

plantação ou ampliação de indústrias de 0-

CÔJ:dq, com as exigências dos estabelecimen-:
. tos .fínancíadcres.

, .'

':�, 'EDWARD" NAVARRO

ó;rICA ESPECIALIZADA
MODERNO lABORATÓRiO

«mada Lei Cornélia, que es- \ -,

tabelecia: a pena de decapí-
tação para o médico, prova- ' ,

da a sua culpa pela morte
do cliente.

to, a 7 de Março; isto se re

"Jesus jvat") e ,"S . .D. G.'I: petírá sómente no ano ..

. "Suli Dea Gloria", (Só á, .2038:,' I.
Deus a 'Glória): '

1'0 zangou-se -e, desconfiado

que alguma cousa anormal
estava' acontecendo levou ,o
ciclista para 'o seu gabinete
e lhe disse: "Olha meu ve-

lho isto não pode estar' 'cer

to. Tenho muita, experiência
e é muito dificil enganar-me.
Esta � a decírna-segunda
vez. que, você passa ' aqui
com êstes sacos de areia.
Eu lhe dou a' minha 'palavra
de honra que nada lhe vai

acontecer se me' contar o

que está contrabandeando.
Então o velho, encolhendo

os ombros, respondeu: "Até

bâra, Califórnia, qU'3 a éspo- agora foram doze, bicicle-

sa divorciada de EJUot Ro- tas."

osevelt, fflho do ex-presiden-
te dos Estados Unidos, Fran
klin Roosevelt, foi detida e O célebre poeta e estadis

acusada', de ter lançado um ta 'inglês John. Milton ficou

1also .alarrna: o que uma cego nos último� anos 'de

bomba estava a bordo 'do sua 'vida. Sendo o seu hós-
. �

�i1'ro ��'!t','�h-.,de· t�,Ld;iit:f.&:thtlemêàâ;.ooJR. :'-.
perder. "Pensei .que dêsse parou a esposa de Milton

modo o avião regressaria e a uma tosa e lhe dísse: "La-

eu poderia subir," declarou mento, Lord Milton, não lhe

a 'ex·senhora Elliot Roose· ser mais possivel ver esta
.

velt ao ser interrogada pelo rosa. "Milton, sorrido, lhe

, FBI. Ela foi posta em liber- respondeu: "Felizmente' �

dade sob fiança de 2!}O doía- minha mulher é compreensí
vel e, de vez em quanto, me
faz 'Sentir os seus espinhos".

"O ESTADO" o mais antigo .Diário de Santa ,Ca,tarina

��.:
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-

r
m
�
l>

_-_ - ..

,

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

eira

;'

"

r

J
�.

NÉCTAR DE FRUTA FRESCA SElECIONADA!
_,I

I
/Verdadeiro s uc o de frutas

� frescas, YUkY é Jum'''aJ,h:;n,�n-
to que concentra to do o'" 1
sabor e tódas as vitaminas �{'
das mais' deliciosas "Jru�a:s i'

,

selecionadas! Sim ... �;U�iK'y�,é a própria fruta! M IS
SAÚDE E /\LEGRIA' C,< M

, �

YUKY' '
" �Ii

i
.
�.. lo- '-" \- -

vu

E imagine sóJ"�Cirdt1
YUKY contem I o

lata de
.de 4
muit-o

I '

1'.

.,\.
I

;!ft
...

",..,

.

'e)

trutes frescas,
menos I

l.

euc ::J

CllS j. ,,)
, 'v I...�e V. PODE ESCOt,.HER A SEU GÔSTO:

PÊ�A, PÊSSEGO, DAMASCq ou M,AÇÃ.

.....E JÁ VEi\1 PRO�lTINi·gO
••

Tn��,��11. , \':"i •

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

1
i>,

CARTAZES d� PUBLICIDADE'
. EM ÔNIBUS Quilombo, no oeste do

tado,
•.

Es-

O Secretário Executivo

PLAM'EG,. Eng' Armes O novo ,es'tabelecimento,do

Gualberto, aprovou
.

a cons

trução de um grupo' escolar
, com 5 salas de aula e capa
, cídade para 450 vagas, em

em. muito virá mel�r as

condições do ensino naque

la região, 'pois o grupo es

colar que lá existe, já não

________.--�,l ',i� _-- ..

PROT'EJA seus

OLHOS'V E.N D E - S E

----------""-
, ,

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.

use óculos
bem cdcôtodos

REX-MARCASE PATENTES
Ag'ente 'Oficial da Propriedede

Industrial
Registro de marcas, patentes de invenção,
nomes comerciais, títulos de estabelecimen
to, insíg,iás,' frases ,(e p'r0l?flg�n:da e marcas

·:Kle.�po}:t;asão : Economista
C .. R E. P. - 683

)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.�50RO ��:ULQ' .,.Q1,....

eOLAIOItA(JORD IS�ICIÂIS
MAURY BORGE:.)·,. 'GILBERT0 NAHAS.

,

Gll-BERTO PAIVA.
.

, .

COLA80Ri.\OORB,
.

RU •.• OB0 - Mil rON f 1'\ VIU\
')R'I 00 i ISBOA MARI'J :NACIC-

r:OEl�C MANf.'_.iC)NA

Vim�ar-se-á O M�h'opoJ do r S� éon
tundente h��e à tarde?
..

'

.. ME�r:RüPQL - Rubens; Arpino� Flá
zio, Mr-n.l�DF e 1'enentf2'; Sabiá é GaiQla; Cedi,,:
ta, Idésio, Pnp!o e Galego.

FIGUE"'J{.EN8:E l)om�; Marreco,
Édio, Car3zinbo e l\i�noel; Valério e Sergio�
Ito, C�ebno, A!ceno e Ronaldo.

Sl� rãU'1fxCremin rem
RIUllP.�"1� r�l, 'I� nn�(',":'ln rr,·'tijOt'',h 11 Jr,! ..,E J J' �n li .iUJ '�··f'!' ,Ul,"

COm renda de aproxiJnad;t_ Paulo, de f'ão Pau�o, e Grêmio
mente 10 milhões de CruceiT'Ds, de Pôrto Alegre, levan,d,) a me-

defrontaram_ e, an+eon:em, em lhor o quadro rauLs:a por 3 X,2.
Blumenau os ,0' � lt..;S do São

S Ill�--;-,q a-·, oS lt;' �J

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

la a a ri ffi1nnO
....

Pau- mundial p� 3 x 2, após estar
10, F:amepgo e Santos defT''lnta perdendo per 2 x L Em vista
ranl-se anteontem' à t.arde no
Maracanã que apành'Ju cêica
de U;O mil expec:'d�res (a e1',

trada foi fr:n.q1,1cada ao públi
co). Fazendo alarde de sua c1'1"

,
..........

se '0, rubrcne ro cr,lioca levou
a melhai' sôbre o qi�amfeiio

Pela Torneio Rio-São

do reSu:tadO acima, Bantos e

Bctafogo, vo!taram a fl�ar jun-
tos na liderança, senç10 que o

clube paulista será canpeãO
hc5e, Ceso O Botafogoo venha
a perder ou empatar cOm o Pai
n1ciras no Pacaemhú

Segundo notíCias Com a finalidade dç Contra ..

tar refOrços para O clllbe rllbro
da Manchester, enco'ntra-se em

São Paulo Um elllissário' do clll�
be rubro, tratando das concl.u
ses para as transfel'ênclàs pro_
'visórias daqueles 'jOgadores pa

ra_'i) futebol catarinense. '

de São Paulo, éivu'ry,das átra

ves de uma eu)· ss.':r�, os atácan

tes Nilo e l;leeecê, a:ualmente'
• no Pahlle�ras, p,:derão ser ne

gociados, a títu10 de emprés'"i_
mo, cam o Américà F-utebol Clu
be de JOinvj�e.

- .

•

,

'--�-- -.-� -

. Antecipanu Marcílio e Mctropol
As diretorias do, Mareílio

Dias e dO 'jI,[ctro,pol, vêm de

antecipar de COmum aeôrdo a l'o,s mentores do alvi-verde éri_

partida que 'será travada no ciumense.
estádio dr. HerCílio Luz, em di� Assim sendo depois de fracas

puta do caml;eonat'? eatarinen_

s'e de futebol, do dia 17 para °

dia 16 ,à noite.
Acontece qUe O clube Tri Cam

- '\

peão do, Estado, f';)i convidado

minação do estádio dr. HerCÍ

lia Luz', o que foi aceito pe..,

sarem Os �entendimentos par,!! a

vinda do FJamengo e do' Palmei

ras, caberá mesmo aO Metropol
inaugurar >Os refletofes do eS_

tádio marcilista.
para inaugurar o sistema'de,ilu

---- - - \ - -�-- -------...".--.
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S�OR DOS ESPORTES

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

,No 'próximo mês de junho, os

diversoS s.etores do futeh,o,I ca

tarinel\se estarão se movimen

tando com a finalidade de de

gf;lrem os. novos mandatáriOs <1';>

futebOl barríga-verde
Sabe-se que o atual p.residen

te da Federação Catarinense
de Futebol, sr. Osni Melo é Can

qidato a �eeleição pela sexta

vez C"'�secutiva.
Manifestamo�

.

publicamente a

noss� opinião contr�ria a ree

leição do sr. Osni Melo unica

mente 'baseado de que noss'il es

----------

I I

-- -- ----'-- o arqueiro Domi, cujo reaparecimen.

to é certo, hoje, na peleja que o Figueirense
suste�tará com o 'Metropol, é, após a 14a
apresentação, o líder do interessante concur

so. "Oual o. melhor jogador em Santa Cata
rina", que promovem os nossos confrades do
"Semanário Esportivo." e

-

que tem como

prineinal prêmio um valioso. radiofono Te-'
'Iespark. que se encontra expôsto numa das
vitrines da Casa Hoepeke. o excelente pl��'
yer obteve até agora ·11.00,1 votos,
10�807' dados a Joel. I. do M�rcíIio
7.001 a Brandão, do Guarani, seus·mais j'

, , .,

'd C IJ
.

do Avaí 1
proximos r=rsezm ores. .ava .�'7,'7.1. o var,

está em 80 Il'1!pl", com 6�7; 'Mareio, do Fi· i
gllpirense em 100 Nerv Coelho, .-ln Avaí em'
110 e Joânsinho. do. Postal, em 120•

Amanhã será efetuada a ,apuração. final.]

�

Metropol na tarde �e hoje
Dlmi à bente (lo concurso "Qual o Melhor,jeuador em SC'�

TEMPORADA. 'Í'ENISTI(JA .

A .tempoJ:ada do, Tên.s em San

ta Catarina será iniciada €:ste

mês; coil�tando de JogOs do

'Ilorneio' Inter-Clubes, a ser deg
. dobr�do em Join�i1e Nesta opor

tun.id�de 'estará '(ln,' jôgo, a ta,ça
DR. JOÃO DAVID FERREIRA

.LIMA.

RIACHUELO PREPARA-SE

._ .._�--....._-----------

I

,
·l
Rio

_ Abril (Cortesia da Cm

zcíro do Sul) - ./1.0 que tu\:' J ln,
dica, ,'os diretores da' ACESO

não. deram mll'ita atenção, quiça

nenhuma, à ..m inha idéia de 01'-

. ganizar-se, .aí, para nOsSOS cro

nig+as, Um" concurso : de repor

hgens.
Mesmo não .arcandO a ACESC

com quaisquer - despesas, embo

ra só' tenha o trabalha de sele
cionar as melhores reportágens
Com a direção ,03 supervísã-, da

FCF, conf:orme, determinou a

CED, qUe pat.rocina rá
.

o COn_

curso,
.

não tiv�; nem vi qual ..

quer alusão 11,0 fato em jornaiS
da terra, enlissor�s

o F�gueirense ante o
Autên4:iea batalha de gigantes presen

dará o público Ilorianopolitano na tarde de
hoje, no estádio da rua Bocaiuva,

Vão jogar Metropol e Figueirense, duas
pulantes fôr�Pls do pebol barriga-verde.: que
estão a1r(�<!}s, .fisi�o e tecnicamente para pro
�n:r�;?1'1l"r n;::- .....·!�JHe>l) 'um dos maiores espe-á
cul-s �n PI"" '1, Ulr'1 esnetáeulo oue nor muito
tpf"1l�"" O;<"'T,.", v""n�rlàdo por quantos assisti
rem o encontro: í

O h'�(l'lm""�?1f) fio RS'faf'io l1;#\nt� 10 vi ....e..
cam"'''';''' d� C�n�t�1. Um (lY1el" s�n,a.c!!):'1at
e ef1pmhr�,do. O' clube de Cric'úma. inerrá
vplT(lr1l(,1'1rp (Je �;"tP'P:O)l"l� superior: ""ara .veneer
terá que dar 'tudo. visto que o ah1i-n�gr" te'
rá a seu f�w"";r do's fatores: campo e torcida
que tantas vê,,:?s iníluem numa partida de.
futebol. sendo de recordar-se (\ n�éro aqui
disputado no ano passado, que-ido o quadro
agora sob a orienta-ão do gaúcho Joni, de
pois de r{l;,le�.r o Barroso por 5 x 1, levou a
melhor sôbre o time metropolista por 4 x i,
colhendo. assim, seu melhor resultado. dês-

�tes últimos anos.

. .

As guarnições do Clu?e l\áu

tico Rlacbue;o que part.icipa.,
rão da prova de encerramento

da' temp:'Jrada. constante do Ca-
,

lendário da FASC. COntinumn

treinando ativamente.

MARCILIO
CRONICA.

REOEPCIONARA

MERIZIO VAI REFÓRMAR

O jogador re'r1zio e a' dire_1
taria 'do Carlo ,

Renaux acerta-

�::.':�:�:���:"�;:::,:;:: BasOllete.�ol Df, PfJâ pa
o latlral Jl.ler:zio continuar. Por DECIO BORTOLUZI
no tri�olor bru ;qUense por maiL

"

·0 jOgador H�linho tinha pro
I

posta das mai vantajosas po,

parte da ASse :!iação Atlétira

Tu�y, poré'm, ';endo em vista

de que Hêlinh \ disput'�u três

jogos pelo Fi'gl eirense, na at"a1

f���:�:;��t;�1;;;�:f��� Os encontro� �e �oje -e 4. feira
:':'�l:�::::;' de ",',do com

�cl� fst nUJ t p. imeira lilna
Peló Campeonato', da Ia Zona, são os

seguintes' os encontros marcados para hoje e

quarta-feira.'

O arqueiro )omi que esteve

af'asj.ado durar �e um largo 'r,e- )
rícdo de ncgs s . g-ramados .

por

ter fraturado t .. TI braço, vai vcl

'Gal' a defender a ,meta do Fi-

gueirense Fute.,ol Cube. Segun

dO informaçõe s colhidas pela
repor'óagem Do+t] já acertQu to , ,

dos os detalhec com Os rnen to- I
res do Figueire ISe devendo rea-

'

parecer .no co'ejo que o clube
$�stentará Cc ntra o M-etropol

I

,
hoje aqui na ('apita].

um ano,

HELIl'\HO CO,f

NO BOLSO.
CONTRATO

. A diretOria do MarcíliO Dias

está e�penhada em reunir na

O atacante Hel!nho que vi

nha atuando pelO Figueirense,
rescindiu s�e.p I:ontrt:t;>.cora o

preto e branco estando de POs

oe de seu ates'ado liberatór.u.
O contrato de jogador deixou

de ser' renovad), tendo em vis_

ta a opinião c ·ntrária do atual

"re;na,dor JOni Alves,

PROPOST:, DO TUPY

(O�F!(v ��.S1' OUG,oUfG lIH
,

"Dt U!ilVí
.

P�. Ir �o', "Úi., ". ii

II ! A, I • -

nV:prrx mu·mes el,�lçoes
na entidade �alnnista'

pontaS.
concurso, conforme aleguei aO

20. lugar Zi {Cartolas) _ 20 pOn
Presidente Ha'velange, meàian

te carta foi o' de COngregar30 lugar BrUno (Jl.ledic) _ 14 ' '.

mais e mais a nossa i11)prensa
pOntos.

diária" �sportiva, tão afeta a
30. 'lugar Adilso.n (B.B.) - 14

problemas ,sem importância,

contra

Dias e

lá. lugar Aldo (Granja» - 26

Eis o quadro estatístico do

,TORNEIO DE BOLA AO CES_

TO ESTIMULO RADIO GU./I..
RUJA FOLHA DA TARpE ES

PORTIVA;
. Pode ser feito assim:
Gl'anja _

1 vitória, O empate;
59 pOJ'ltos a. fa�Or e 44 cOJ\tr�

CarNlas - 1 vitória O empate,
, .

54 p'ontos a favor e 47 p-Altos

contra.
Big Boys O vitória, 1 empate
47 p.ontOs, ganho e 54 p'ontos
contra

. Medicina O vi:ória, 1 empate
44 pontos a favor e, 59 pOntos
cOntra.

.

O total de pontos consigua-

tos

pont'os
40 lugar DObes (Granja) - 12

pOntos
40. lugar- 'Rõn:úTaldo (Cart) _ 12
pontos
50. lUgar - cláudioo (B.B,) - 11

p·ontos
A próxima rOdada marca pa

ra a noité ge' QUINTA-FElRA
dia, 7, no. 'estádio Santa Cata-
rina, da FAC,
gos:
Horas 19:30

MEDICINA X

H.'1ras 21: 30

GRANJA MIROSKI.X CARTO·

os seguil;ltes jo-

que· c'vrnunÍcanl as decisões
ACESC,

O motivo da realização do

Rio _ São Paula têm aprescn -

ca'ri�cas
envOl....n

tado, aos torcedores

próxil1).o dia 10 de maio, em sua

sede saciar, a, crônica esporti
va de Santa Catarina. Nesta

oportunidade, a diretoria do clu
be portuário faria uma expOsi

ção da nova rêde de ilumina

'çâd do seu estlÍ,dro próprio.

porte precisa, de renovaçãO' To

davia, êste nC�so pensamento
'está condicionCldo' alO,

,

f�to a"

que o candid:d;o a presidênCia
da F.C,F. nãO sêja o e" ,çice

p.residente da própria entidade.
Se assim o fÔr: somas totalmen

te pela reele1wo do sr. Osni Me

lo, poiS 'não damos qualqUer
crédito de COnfiança àquele que
dizem que será candtdato' aO

'trôno" da F. C. F, na grande
pleito de j11l1h'S._.ao h'do :do sr.
Osni Melo.

dos até o presente, duas BIG BOYS

tão constantemente se prOnunci
lindO Cam pr(J\j�.e�las fora espor

�: tl"j
,

:.: .

I

," ��. ... • .J. ';"., ," •

Nem Siquer oomunicação d,a
ACESC recebi, pelo menos co_

mUlllca�lçl9 a aceitação do Con

Cl�rso, se bem que se fOsse O

Idealiza.dor um çlespl;)rti.sta eS

trapho à nossa' terra,
te:riam sida expedidos

OfíCios
agrade-

as 111UiOl'es 'p.eladas",
,do clubes e craques de proje

ção. Os' motivos sà.o vários. Fal
ia de enLrOsamento,' de prepa r'> .

físico, de õl"ientação e, falta

de conjunto, principalmente. O

Fluminense. .uma das g}órias
do futebol nacional, tem sido.

e 111 part�lllar 'o, pior time do

UM PARANAENSE E UM CA-

RIOCA

. A 'diretoria da Associação,A
tlética Tu:-s �o in.ult" ··e re

fOrçar sua equipe pa.a o Cam

p�onato estaduljl ora em dispu

ta, trouxe para um perÍLuO de

.

experiência O paranaense Naval

que já treino.u ·com tOtal agrado
e O carioca Thomé que ainda

náo 'e m>Ov'lmentou entre OS

tur-snertses, para 'ser testadO.

Naval; con'firmando sua eXibi

ção inicial, 'no próx.imo coletivo
será contratado.

PAULi\. RAMOS TREINA.

em

cendo, a iniciahva. COntudo,
'Santo de Casa não �az mila

gie", mas espero que esteja em

anda'nlent'? O concur�o, :pois
C'nf91'me já anunciei e remeti

para aí dados, a CBD proll1';)ve_
.rá o concurso, dandO passagem.

. I
e estadia. em' hotel na, Guaná
hara ao primeiro CoIOcad.:>, po
dendo o mesmo assistir quais
quer jogos aqu,i 110 Maracanã
e visitar' a CBD, além de apre

. presentar o original de' seU tl'a
balhq, publicadO ao Presidente
da CBD, que tão acolhida deu

ao' cOncurso. Será falta de ini_

ciatlva? Será que estamos vol

tando aos velhos tempos de exi

girmos somente entrada nos'

estádiOS com a carteirinha? Se

rá, finalmente, que após um

períOdo . de
'.
b,oas

_ gestões, A

ACESC Continue na qUe era,
'sem apresentar -aos seus asso
ciad'o,s medidas concretas e ilfo

va'çõe. de interêsse da classe?

Um,a coisa. sei perfeitamente:
nãO faltam abalisadog cronis
tas para e�Crever �ôbl'e o tema
presentado - 'EVOLUÇÃO DO

DESPORTO BRASILEIRO',
p,ois não poderá < eScrever em

jornal ou rádi;) quem não saiba

pela menos um pouca da his-

{órfa e,sportlva brasileira
últimos anos, já que é imperi_
os-O um cronista conhecer "aqui-'
10 em que ]ida, que é O eSpor

te diário, já que ser cronista eS

portivo não é somente apresen
tar resultados diários de C:>m

petições.

·Os últimos �ogos do TorneiO

Torneia, seguindO-Se o Vasco
CO!n péssimas apresentações,
Flamengo, Bungú ; além. dos

pauustas que de bom
.

só nas

mandaram o San'b';s F.C.
No Rio, embOra cam alguns

insucessos, o Botafogo tem 'si

do inegàvelmente à melho,r equi
pe, seja p'elos valores, seja pe

lo bom futebOl que pratica, ca·

reêenào, contudO, de melnor

conjunto e mais mOdestia po�

parte de valores novos, que es-

tão surgindO, ermo estas duas

A equipe doO Paula Ramos,
Vem treinandO assldUame'1te,
prepara.ndo-se para O próximo
cam,peonato region:;tl 'que 8n"-

. tentará cam as equij:es do <:ão

Pau}o, Guaran�,
Atlético.

Tàmandaré e

partida., foi de 204, Ocrrespon

dente a 102 cestas de campo.

São Os seguintes os cestinhas: LAS

verdadeiras' promessas para nOs

so futebo,l: ArlindO e Jairzinho

E,stes dois atletas, ricos de

técnica, entusiasmo e de 'fute

boI,' jOlNU.dQ ao Íado de joga_
,dores coma

<

Gers',)n Kilton Gar-
,

'

rinCha e Zagaio,"1êm aparer�
cam brilho, mas íllais

lado

DOMI VOLTA'
'----- ----- ----

, HQJE
Nesta ,Capital ,-'- Figlleirense x Metro-

pol
Em Tubarão Ferroviário x Marcílio

fariam se deixassem de

Dias
Em Urussanga Urussanga x Mine-

'0 individualismo e '0, enfeite,

rasil
Em Criciuma

tuba'
Elll Itajaí

,

'�JifIt:.:

Comerciário x 1mbi-

]l.cr algumas jogadas simples.
ArlindO, .!'lO último jogo cam o

Santo,s F.C" perdeu gols Cer_

tos seja pela filigranas que

desejava fa:rer, ou então por

estar ainda m li i to e n\uito "ver

de" para pontificar na equip<3
principal do "GIOrios'u", COmo
efetivo,

Por falar nO Santos, e1ubOra
tenha perdido, p,ara a Po'rt1\guê
sa na Pacaembú, por 5 x 2, é

ainda a melhOr e mais coesa

equipe de nOsso futebol, praEi
cài1do-o hrilhantemente, com

bola n'O chão, sob a batuta de

Pelé e Zito, e àpareCendo; ain

da, em destaque; Lima; MO
desto, Pcpe e' Almir,
JOgou O Santos contr,a o B-J_

tafogo como quis, aparecendo
aos 'olhos do público o ,ndia-

.

hrado Pelé comO o melhOr em

campo, inventando jogadas, ar_

mando e finalizando; cOrlJendo

e lutando durante tôda a p-Ug_
.

na.

o seu gol cQntra Mlinga é

Barroso x Hercíiio Luz

QUARTA-FEIRA
Nesta Capital _. Postal x Avai
Em 'Criciuma _ Atletico Operário x

Guatá
SEM DATA

O prélio Hercílio Luz x' Guatá, que dei
Xou de ser· efetuado 4a feira, dévido as chü
vas,

. está sem data.
-------------_.------------ --------.---------

nos

uma prova de inconteste de co_

mo anda em forma a nossa "Pé
r-:lla Negra';. lamentando Os tal'

cedores que a Jogada que êle
fabricou tenha sida feita e111

cima d� fenomenal Nilton San

tqs.
Somente' a presença dêste

admirável atleta que é Pelé, dá

nos esperançp para o tricam

peonafo. ReconheçO e atesto
que tudo que di7.em ctêste joga
dor é verdade. E CUlTo-me aOs

elOgiOs f.artos da crônicas, POis'
Pelé' faz-nos esquecer as t�ntas
e tantas "peladas" que têm

Sido jóg'apas aqui no Maraca.nã.
Santas deverá Ser campeãO e os

demais Ilimples participantes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Grande coleç�o de feras amest�adas _;_ 45 atrações nurnsó programa, destacando-se o "GLO�o'DA l\'IORTEH com do�s��tos'� um só tempo, a 90 Km a hora - 'CESTO DO A!3ISMO
CAMARA ELASTICA - TRAPEZIO - TAXI ATÔMICOe outras novidades. .

i· .

•
.

.

.

SABADO e DOMINGO vesperais infantjc:: as 15 horas. Entrada na bilheteria a' partir das 10· horas.

c r' I
t

EMPREZA IRMÃOS' *OBArnNI
HOJE as 21 horas

(Aterro da Prainha)

lhões à do ano passado,
as pess'oas físieas e. 30 de. abr-i l
para as pess.Jas jurfdtcas

até o mOmento; o projeto ain

da não foi enviado à aprecia
ç.ã o do' Presidente da Repúb li-.

que

foi' de Cr8 240 bilhões, "maS
ela deverá, aínda, lIl�t'al)aSsal'
a p,rçvisiío, pois as estimativas
que serão Iniciadas nos próxt': .

PROJETO
'

ria imeciuta acarretaria �hios

peblemas para a arrecadação

dO Impô sto de Hend'l, cOm sé
rios refl�xos no orçamento da

União

cu para Ser sancionado

tadO'
FOntes do' Ministério da Fa-

zenda, entreta�to,' ínfcrrna ram

ao JORNAL DO BRASIL que,
ao que tÚdo ind iça, caso a Cá- De acô rdo com a previsão ,la

Diretoria o Impô'sto de Pend •.
,

o Estado de Silo Paulo clevel'á

continuar lid2rando a esta�'ü't!

ca da arrecadação no atual eX'ET

cicio cem C�·�"� 14.<1" ':"'.1 � lni:h :;cs

mara Federal a] rove o projeto COMPARAÇÃOou V�-

O Presidente Castelo BranCO

deverá vetá-l'�, pois a sua vigên

COm relação aO p.rojeto C1n

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

Ã \ , IJ,J.I 611' � �

�qJUett�a
.

em· , J"".(JC(Jt.
(Escreveu .João Palma são fornecidas por leituras .c!tresc. São os Orgãos cen- por Ialta de conhecimentos. ('''ntro "",.� !"� 7JG do Guall9.!Ía

Moreira - Eng. Agrônomo de revistas e· boletins ínstru trais, sediados em Florianó-· À agricultura atual, difere. ra; Cr$ 22.435 do Rio Gran,'e

do M. AJ tivos orijínártos de firmas polis, que prontamente se muito daquela dos tempos l�O E,--.:l e Cl'S 22,245 de Min�S

comerciais, interessadas na interessarão pelo problema.
venda de produtos. Julgan- Estabele-se assim, a di
do-se assim conhecedor pro, narnízação da agricultura
fundo do assunto, executa a em moldes técnicos e objeti
tarefa agrícola que havia vos ,pelo entrelaçamento do

planejado. Muito trabalho trabalho entre o produtor e

feito, grande capital empre- Govêrno. Há necessidade da

gado com o elevado custo irradiação dos problemas
do adubo e medicamentos, da periferia para o centro,
sem entretanto ;Jbter na co" com as respectivas soluções
lheíta, o resultado desejado. do centro para a periferia.
Procura mercado 'para venda Terá o produtor, dessa fór
do produto. Para completar ma, um planejamento sólí
o fracasso, não consegue do e bem orientado nas cul

bom 'preço pela mercadoria turas que pretende fazer,
pelas transacões têm com evitando possíveis' fracassos
os intermédíáríos, os quais
sempre visam lucros iguais
ou maiores do que aquele
que, com tanto sacrifício

produziu.

mOs dias, já dei�a)ll antever
tramitação na Câmara Federal
que prevê a dil;üação de:, prazo

.

para a entrega das declarações
o Sr. Osvaldo Resende dis.se na

um aumento bastante acentua

dO'

Segundo .o Sr. Osvaldo Rescn

de, O prazo para entrega, das

deClarações do Impôsto de Ren

da; nãO sofreu qua lquai- mod ií'I

cação, ultilllHmente, permaneCeu
do as datas de. 29 de maio para

A Estação Experimental
de Caçador, que pertence a

.

rêde do Instituto de Pesquí
za e Experimentação do Sul,
é o principal orgão. de Pes
quiza Agrícola em Santa Ca
tarina. Nêle trabalham téc
nicos do Ministério da Agri
cultura e da Secr-etari,'l da'

Agrícutura, sob a dírecão

geral do Eng. Agrônomo El
cias Machado .de Lima. Está

previsto para o corrente a

no, .3 .amplíação dos traba-
.

lhos em outras zonas do

da poder adiantar, a não

qUe "as medidas adoradas

ser.

na

área adT1)ir:strativa contir;Y
am prevalecendo, uma Vez que,

Noticiário
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Casa no Centro - Vende ..se
VENDE-SE A CASA sita à rua Alva-

Estado, junto aos Postos A

ro de Carvalho 53, nesta cidade, composta gropecuáríos, obdecendo as

d 1 d
.,

d' t d condições ecológicas de ca-
e sa a e VISIta, OIS quar os, corre" or, sa- d

.- -

d'
.

a reglao. Estao sen o pre-
la' de jantar, cosinha e banheiro, além dp: vistos, com a nec!(ssária an-

pequeno quintal tecedência, tod?s os meios.
.. . para execução de tão Impor-
Tratar com- Altamiro Silva Dias, Av tante trabalho, ,cuJos resul-

Maúro Ramos 201. tados, muito poderão me"

lhorar a produção agrícola
em Santa C,atarina,._------.-.. -- ." "_ _-

- GUfSG-PreparatÓfio Continente·
CDRSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES
DE DATILOÇ}RAFIA

. ARTIGO 91 (GINÁ?IO EM UM ANO
PREGINASIAL

.

ADIVIISSÃO
,

DURANTE O ANO
- Baseado nos mais modernos proces·

sos pedagógicos,
- Dirigido pelo:
- PROF. 'VICTOR FERREIRA DA

\SILVA
HORARIOS DIURNOS E NOTURNOS.
Faca' sua inscri,.ão a Rua Dr. Fulvio

Aducci.
�

antiga
�

24 de Maio; 748 -� 10' a1:1dar
Equipado com máquinas novas.

No desenvolvimento atual
da Agricultura, nota-se o in

teresse do produtor em ob
ter um maior rendimento

por área ,cultivada, com. o;
emprego de adubos quími-

. CDS e tr,lltambntos fitossani
táreos. Procura o agricultor
inicialmente, obter informes
sobre a tarefa que pretende
·executar. A maior parte das

vezes, essas informações lhe

�----------------

SABOROSO�
SÓ CAFE ZIT·3.

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

MÓVEIS C I M O àpresenta M�n·avilhoso
. Lançamento de MóveIS ln�a�t.is

';:���&�". ,

CROMADOS E ESMALTADOS

Cadeiras de Almoço com andador
Carrinhos Esporte
Caminhas Cromadas com 'relas de Ráfü;
Berços Cromados e Esmaltados
Banheirinhas com .Tubula�ão Plásticô
Porta: Fraldas - Plástico -

TUDO NO MAIS FINO ACA3AMEI-TTO
"i*.;�"e,AP":;:;iO�;;

:;"�.,�-, "";"�!l/;"<'

,

ALEGRIA DO NENmI- ENCANTO PARA A' M'\lVIAE

MÓVEIS' C I M O Jeronimo Coelho, 5 F�ne '!J478
--------------���---------- �------�-------

. coloniaís de terras virgens,
fé:rteis e produtivas. Hoje já
exgotadas, dão origem à.
plantas' corri pouco vigor
vegetativo, facilmente ata

cacas por pragas e moléstias

que danificam em' parte ou

total a produção. O cuida

do do solo e das plantas,
não se ressume somente no

emprego de adubos e pro
dutos fitossanitáriQS. O tra

balho é bem mais complexo,
cujo conhecimento total só

se fará por técnicos especia
lizadas ..

Gerais,

do de São Paulo arrecadou : ••

Cr8 113.442 milhões contra

ec's 67.271' da Guanabara, Cr$.
16 :762 do Rio G ran de do Sul e

c.s 15.264 de Minas Gerais.

O Estn·do do PÍ1tií foi O .que
1"�1enC:, ·:.;r1.·e8ad-Ju cm 1�3 com-to

tal ele Cr$ IS8 mIhões sendo a

sua +rev isão para o eXercicio
de 61 estimada cm Cl'$ 392 mi.

lhêes.

f''2_gl1nC:O. ainda. a prcvísã-, da

r' etrria do Impôsto de Renda

no presente exe, cicio; as pe:;_
s- ,,3 Ju_íl.cús d. v-rãc recolher
a importância de Cr$ 160 bt

lhõeS; as físicas Cr$ 33 bilhões

e a ar"ocr:dação na fonte atin
g';"á C1$ 1:i' bilhões.

\

"'.

dade pessa atualização na

base dos aumentos que seu

saiarío integral teria se p�r-
.

InLneCeSS0 em atividade, em
'consequêncía de todos os

dissídios coletivos ou acor

des entre empregados e em

pregadores posteriores à
t;ua '.rposentadoria: Tal rea

juste. também se dará tôdas
ê,S vêzes que ocorrerem au

mentos salariais, consequen ..
.

tes a dissídios coletivos ou

a acordos entre empr�gados
e empregadores, que pode
riam beneficiar ao segura
dos se em ativid'lde.

Arf 3.0
-

Se falecer o ex

combatente segurado de Ins
tituto de Aposentadoria e

Pensées ou Caixa de Aposeri ''_',,__
taúGria e· Pensões, aposen-

�

tado ou não será concedida
ao conjunto de seus depen-
d�ntes, pensões mensal, re

verssível, de valor total a

70% (setenta por cento) do
's'llária integral. realmente

percebido pelo segurado e

na seguinte o::dem de pre
ferência:

a) metade à viúva, e a ou-
.

tra, repartidamente aos ti-'
lhos de qualquer, condição,
se. varões - enquanto me

nbres não ema:lcipa.dos in

tercHtados ou inválidos

se mulheres, enquanto sol
, teiras, inclUIndo-se o filho

póstumo; b) n8-o deix;lndo

viúva, terão direito a pensão
integrai os filhos menciona

dos na letra a dêste artigo;
c) se não houver filhos ca

berá a pensão integ-ral à

VlUva; d) à 90ml?anheira,
(;esde que com o segurado
tenha convivido maritalmen
·te por prazo não inferior 11

5 (cinco) anos e até a data
de seu óbito; e) se não dei
xar VlUva, companhenra,
nem filho, caberá a pensão
à mãe VlUva, soIt�ira, ou

desquitada, que estivesse
sob a dependência econ�mi·
ca do segurado; f) se nas

condições da letra anterior
deixar paí, ou pai e mãe que
vivessem a suas expensas,
estando aauêle invalidado

.

ou valetudinário, a pensão
lhe será concedida, ou a am

bos, rep,lutidamente"
(Continua no próxímo n.o

Aposentadoria e Pensões

par.t os Ex-Combatentes, e

seus Dependentes: � Lei n.o

4.297, de ;23 de dezembro' de
l<;uJ, publicada no Diário O

ficial da União de H.l.G'l,
gágina 337.

. O Presidente da Repúbli-

'-

Soeiedade· Anonima

ca.

Desiludido, deixa o peno- ASSEIVIBLÉIA GERAL .c'aço saber que o Congres-
so tTabalho d::;t terra, subs- Os abaixo assinados, Presidente e Re- 50 Nacioüal decreta e eu

tituindo-o por um emprego .

sanci:ono a seguinte lei:

nas cidades, Verifica então presentes dos Clubes presentes a reUnIaO Art. 1.0 Será concedida,
o contraste. Como produtor, do dia 25- de abril de 1964 devidamente cre- .

após 25 anos de servi�o a

vendeu barato os seus pro- b
. "\-posentadoria sob a forma

dutos; como consumidor, denciados; e por r�presentar a maioría,. a
.

SO- de renda mensal vitalíci'l,
. . .

�

dO'
.. - kllal à média do salário in·

paga"o tão caro. Comenta luta dos clubes iteressa os na. r:�D.tllzaçao .

.'
.

110m o vizi,nllQ, e cOO) gs f�- � : .
.

1
,_ -.. _ _ ,... '(;eL;ral �.�.rt_e l'erqe�ldo,

riiiliares q'úe. o� que ê.le ,da Federaçao Catarmense· de Basquetebol,
.. _.,?u��te·,b,� l�._��ses a�V.�io

alimentava os pórcos, lhe tendo em vista. não reconhecer validade da
- -1'es a resptctIva

.

C0r.11S�.3.0,

custa trinta cruzeiros. Não
.

.' ,

O
ao segurado ex-combatente;

.

elei(',ão do PRESIDENTE PROVISORI ,e de qualquer Instituto ele Apode mais voltar a terra,
porque a vendeu quandO 'a u;Q'encia da orO'aniza�20 da referida fede- po�entaà6ria e Pensõ�s ou

saiu, para' comprar uma ca- �

v
'.

b -

1 b li
' CaIxa de· Aposentadona e

raç'ão,' resolvem convocar os C.:cU. es e gas a Pensões, com qualo.uér idasinha na ci!!lade. Est� é um

drama cotidiano que muíto A�sembléia Geral' para o' cria 4 de maio de de, que tenha servido como

se observa nos dias atuais. 1 Cl l'D convocado, ou não, no tea-
1964 as 20,00 horas na sele co . une oze. tro de. operações da 'rtáliaNecess!'trio se tórna san:;t.r

tão grande mal, a .partir do oe Agosta, sito a Rua João Pi:.1to nO 10, em - no período de 1944

próprio produtor e' C::lUl a 1
1945 -ou que tenha inte-

cooperação dos Govérnos. Florianópo is a seguinte: grado a Fôrça Aérea Brasi-

Ao produtor, cabe as próvi· leira ou a M'lrinha de Guer-

dências básicas iniciais que ORDEl\1 DO DIA ra ou a Marinha .Mercante

se resumem nn plimejamen- a) Discussão e' a';)ro\�a��ão dos Es-
e tendo nestas últimas parti

to total dos trabalhos. Este .cipado de' comooios e pa-

tatutos; trulhamento.

b) E!�iC'ão da DiretOrIa;
.c) Assuntos Diversos.

FJc.rianópolis, 2� de abril de la6·�1
Pe. Paulo Englet - A. Co]egi:11
Dr. Amilcar Scherer - C�L�':; Dcze de

VRESCIUMEN SE
MATRIZ: CR'ICIUMA -.SANTA. CATARINA

ENDEREÇO TElEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas· entre São Paulo Santa Catarina e Porto'Alegre (r{"'Ji'�

\ ���;p..._�.,----,--:�._
•.

Filiais: - São PQUlo RUa João Teodoro, 670 Curitiba Ay.,Igutlçú 2117 - fone 1.2171 -- Pôrto Alegre Rua 7 de .Sete�br(),� 691 - fone' 7818 ,;_ FlOTianól;)olis Rua Padre Roma. 11
- tone 28Ul - Tubarão f la Lall:ro Muller, 50 - fone 1479 Araranguá Praça Hercilio Luz, 632 - tODe 23 �'. Laguna .Rqa Gu�tavo Ridulrd 514 _. fone 131 - Joinville ttua AbdVí
�i��l�, .

207 .2i. f�DeL,1:85., .... _•... _ .,�

"

'.�.

.

�Ipresso

'\

planejamento, diz respeIto
não só a cul';ura em si, mas
também,:to cmnércio. Balan

cear os meios que dispõe e

o auxílio q'-le poderá rece

ber. Consultar os técnicos,
para previsão dos mínimos
detalhes na 'cultura, H:;ie

em dia, há técnicos espe�ial
lizados em diversos setô,cs

agrícola.s. Basta lGc�lizá·los,
solicitando info"'11f'''ôes por
intermédio dq F1e�retarift da

Agricultl'Ta. Dele�acia Fsds"

ral .da Agri"u1tura, � .:;rY1r:ia
do

.

Servj�o Federal d� Pro·

moção Agropecuária ou A-

Agôsto
Milton

Verde
Dja.h:na BertonciDi - Fifueir�nse F. C.
Nelson Di Bern2rdi' - Avaí F. C.

§ 1.0 Os segurados, ex·com

batentes! que desejarem be
neficiar-se dessa aposent'ldo
ria, deverão requere-la, para
contribuirem·. até o limite

dp salário que perceberem
e que venha a perceber. Es

sa aposeilt2d8ria só poderá
ser concedida após decorri

dos 36 meses de contribui

ções sôbre o salário integral.
§ 2.0 Será comput,ado co

mo tempo de serviço inte

gral, para efeito de aposen

tadoria, o período em que o

segurado estêve convocado

para o serviço militar du

::rante o conflito mundial de

1939-1945.
Árt..2.0 O excombatente,

aposentadO de InStituto de

Aposentadoria El Pesões ou

Caix,a de Aposentadoria e

Pensões terá seus proveitos
r:eajustados ao sallirio inte

gral, na base dos salários a

tuai.s e futuros, de idêntico

cargo, classe, funGão· ou ca

tegoria da atividade a que
'I

pértenci'l ou na imposs�bili

Lehmkuhl A. A. Barriga

Mauricio Amorim - C. S. Paineiras
Odemir F2isca - S E, Cruzeiro

G. De c. HenriaueR
. 1 .

élJmUnaO

caiuva E.' C,
Sf\pnon Pinheiro Bic:ca

Ar E. C.
Cé'_ravana do

Linhares.Samuel
Clube

F. Lira Teni3

P�uJo EnO'If'rt '

S(lpnon. pill ....pj.rQ Bicra
Amilcar Scherer... SOLA NAIS PCPlFEITA 00 BRASIL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Iscolarizecãn Iatarinense
,

. .

o Ginásio Secundário La

gunense, da histórica terra

de AnHa, acaba de ser in

cluido no sistema estadual
de ensino.

guaçú e Braço do Norte e

autorizara '0 Gabínete , de

Planejamento do Plameg a

adquir-ir imóvel em Barra

Velha, para a construção de
mais um grupo escolar, en

tre tantos que se erguem
atualmente no Estado de
Santa Catarina.

Anteriormente, o Gover
nador Celso Ramos criara
os Colégíos Normais de Bi-

Filme brasileiro 'Causa

inpressãeem Cannes
.CANNES,2 o tilme tavam seu grande íntenõs

se por esta película de um

terrível realismo,
b-rasileiro "Vidas Sêcas",
história escrita por Nélson
Pef�'ira dOs Santos, causou

em .sua p-timeira apresenta·
ção no Festival de Cannes

uma forte impressão. A du

reza dó tema das te.çras
áridas sob o sol inclement'e
motiv.ou um efeito de �u:r·

A fotografia de LllÍs Caro
los Barreto, excelente, e a

interpretação de Atila Hírio,
Maria Ribeiro, Orlando' Ma
cedo, Jofre Soares e os, me

ninos Gilvan e Geni\Taldo, é

prêsa::Entre o Brasil que se, justa e magnífica. Assim co

conheóe nas gr'1ndes, cida- mo a da cadeln Balei'1, que

des, �: o que é apresentado de:;empenha um papel im

no fili'ne baseado na novela poi'taÍlte. Momentos depois,.
de Graciliano Ramos, ,que' Nélson Pereira ,dos Santos

acaba de. ser editada em concedia uma �ntrevista à

P;aris, em lingua francesa" imprensa, a qual assistiram

hª- ura 'lbismo.
.

muitos jormllistas. Ao· ter-

O filme obteve o aplauso minar, o filme "ViêIas Sê

de um púbÜco que na pri-' cas" era' soUcitado ao rea

meira apresentação estava lizador, 'Pereira dos Santos,
composto principalmente de para figurar el"V outro

I
fes"

críticos. Alguns dêles, como tival em 'dezembro, na 'Fran·

Claude Mauriac, não acuF ça.

PROIBIDA A CA'CA EM TODO .o
, ,

TERRITORIO' CATARINENSE
'

PORTARIA N° 14/64
O CHEFE DA AGENCIA DO DEPA,RTAMENTO DE B,E

CURSOS NATUl:1AIS HEN'OVAVEIS, 1:lsándo 'dás atribui
ções que lhe são conferidas e tendo em vista entendImen

tos ,entre esta Chefia e o Exmo. Sr. Comandante do 5° Dis

trito Naval
RESOLVE:

• a - Ficá terminantement15
.

proibida a caç'1 sob qual
quer pretesto, em todo o território do Estado de Santa Ca

tarina, até segunda ordem;,
, '. b - Aos infratores, serão '1plicad;ls as penalidades da

lei;.
,
,c - A presente" portaria entrará em vigôr ria data de

sua assinatur,a.
Ass. João Quirino Neto

Chefe da Agência do Departamento de Re

cursos Naturais Renovaveis em Santa
,

Catarina

R,egistrada ,a presénte portari.<:L as fls. 15 do livro' com

petente.
"

Ass. EghUo ,Amorim
Chefe do S.A.

VAl DEVOLVER O CARGO

,Brasília, 2 (OE)' O sr. Pedro Aleixo,
convidado pelo Presidente Castelo Bfam:o
para líder do Govêrno na Câmara, está e'11-
contrando dificuldades para unir o PSD a

UDN. O sr. Pedro Aleixo, Linunciç>u que de

volverá o cargo, se não conseguir o ap�ió do

PSD. A resistência à fusão dos partidos num

'só bloco, na oDÍnião do líder d::1 bancada d0
, ," '.

PSD, Deputado Martins Rodrigues, ·se deye'
ao fato de não pretender aquele partido,
ct;m}-I'Gl-:L1C�c.r a Slla legend.a, desejando
ter n:'l1>:;l hixa própria, para, assegurz:r
)11dependência.

ão oi o os

Sociais. dos' Trabalhadores
SÃO PAULO; ,2 - Precí

samente às 20h 30m de on-

.tem,
-

o "Viscount" da Fôrça
Aérea Brasileira qilie condu
zia o Presidente da Repú
blica, Marechal Humberto

de Alencar Castelo Branco,
. ,

aterrou no Aeroporto de

Congonhas. Saudaram o

Chefe da Nação, à saída do

'avião, o Governador Ade

mar de Barros, os coman

dantes do II Exército e da

, IV Zona Aérea e o represen
. tanté ?a Marinha em São

Paulo.

Discurso do Presidente

,Foi o sp,gninte, na ínte

gra, o ,discurso prommciado
pelo Presidente Castelo

Branco;
"Trabalhadores' de São

Paulo! Identificados na con·

templação da vitóri'1 ou to
cados pelo fervór de espe

ranças, costumam os ho-

Vis1orfa· de
Empl�camento
Na Secretaria de' Seguran

ça Pública,:.! o sr. Alfre�o
João Leal vem,çle !?�r desig
nado para funCionar' COlIlO

. perito vistoriador, durante,
. o emplacamento de veiculas
'no município de:,Canelinha.

Novas Delenadõs
...J

Ato governfj,menL'Jl deter
, mina a criltção de três no·

vas delegacias de policia,
nos niuniclploS c.e AI! l'f) rA,
Ar>;'C'nõnlic:.\ Q L,t1�,E"irlQ d'e

Cf\.lUpori1.l, ,içâ<3ií'l1"
".

' �.'

'�"! ,:'_<

mens reunir-se .em tôrno do implantação de um usurpa
simbolismo de certas' datas.

"

dor p0àer pessoal ou para
A que hoje celebramos,

.

o subversão da' ordem, fonte
1.0 de Maio, consagra o su- 'imediata de clamerosa re

premo esfôrço da criatura dução do rendimento do

humana para sobreviver e trabalho nacional. Assim li-

PÔRTO ALEG�E, 2 (OE)
- Os documentos apreen

didos na casa do Sr. Leonel
Brtzola toram tornados pú
blicos pelo chefe de Polí
cia, Major Leo Etchegoyen,
que falou' sôbre o trabalho
'que a polícia empreende no

sentido de desmontar a má

quina de subversão armada
no Estado.

se assada à modelar devo- Anunciou, ainda, a exís
ção ao trabalho, para hoje têncía de documentos alta
me dirigir 'a todos ós tra- , mente comprometedores,
bs:thadores. jo Brasi\." um dos quais manuscrito
"A Eevoluçfto não' foi feio, pelo sr. Leonel Brhm'la e

ta entra 0'3 cllreitós sociais por êle àssinado. São' ano
dos tmbl;ülJaL'lote's. Pouco tações do 'ex-deputadó sô

ímporta o que assoalhem bre negócios, deixando cla
os ainda: inconformados' por roO que êle e.< (> presidente
haverem perdidO os 'oofres deposto eram, sócios e"ll vá

públicos com que 'levavam, rias transações,', inclusive
com sacrifício deiS pObre,s, 'na compra de aviões, ( que
tuna artificiosa e rendósa 'foram, registr'ldos em nome
luta de classes .. A 'verdade" d.e outro ','CUnhado) dd; ,,.ex·
porém, é qu�. :�s,tamos ipte';

, _presid{jnte,;: :sr��M�i�::tqpes
ress'inos 'não apeJ::1as em' de AlIrleidd.: .. �

..
I,

,

'I I;
conservar, mas, tambéni; � O sr. Brizolà' faz: rere'r�n
em aprimorar as normas de: cias, em suas anotações, sô
'proteção ao trabalhador,

"

bre a compra de um carro

promQvendo .os meios e ins- Mercedes Benz assinalando
�rumentos adeqUados"à �ma que o veículo está no nome'
efetiva aplicação. Respeita- de jecy. Indica, ainda, qúe
rem0l' os compromissos' in- .<:L transferência para LJ;i -
ternacion'1is deC(>rrentt=is das como, êle se· refere à própria
convenções aprovadas na, pessoa - está' no "cofri·

organização do trabalho, e nho". Mais adiante àiz que,
sem vacilações aplicaremos Hermano Sperg tem em

a législac;ão social vigente. .
seu' poder 10 milhões de

Assim, na longa história de cruzeiros. Êste, é prócer do
lut'1S que não é apenas bra- PTB gaúcho,' exercendo há

si�eira, mas, universal,' a anos a tesouraria da agre
Revolução não' será um pas- miação.
so atrás;' mas uma cami- [!.inda de acôrdo com as

nhada para a frente, 'nas

.juSt8,s e legítimas conquis
tas do trab3.H�ador. Com és'
te objetivo, o Govêrno será
vigilanLe no cumprimento

elevar-se, graças aos frutos, vres da corrupção e do ar-:

do trabalho. Daqui, da hís- bítrio governamental, volta
tória Píratínínga, me dirijo rão os sindicatos à sua

aos trabalhadores do Bra- função normal de autêntí-

1311, homens e mulheres. F,'1- cos mandatários' dos traba
lo dêste Estado, por estar lhadores. Não acredito que
na consciência nacional que ,'1 vida deva, ser apenas tra-

,

'

,

Suo Paulo cónstítuí "exem- 'balho é fadiga, mas tenho a

pio extraordinário da vitó-
.

convicção de que somente
ria do trabalho e de uma mediante um trabalho cons- ,

Após os cumprimentos de coletividade'
,

que encontra, ciente, sério, cada' qual a

estilo, o ,Presidente Castelo Da Iaina cotidiana o camí- cumprir com exação a gran-
Branco passou em revista' nho da sua 'contínua pros:. 'de tarefa que lhe cabe na

os contingentes militares paridade. .construção do Brasil prós-
formados na pista fronteira "Em verdade, aqui onde pero e' forte, poderemos al-
à ala oficial do aeroporto e 'tanto sentimos a- marca da cançar a posição que deve
foi saudado por uma salva imigração' estrangetra, reu- mos ocupar no mundo con-

de ,21 tiros, disparados por niram-se, num fecundo 1,'1' temporâneo. Precísamos' pro
uma bateria do GPÓR. Ter- bar, a ,energia do trabalha- duzír muito, i�clusive .

ali
minadas as honras milita- dor e o corajoso espírito da mentes, e tudo isto numa'

res, recebeu os cumprímen- iniciativa privada. Todos a 'justa e ordenada vida' devo
tos das autoridades civis' e encontrarem adequadas con- tada '10 trabalho. Para tan
militares presentes ,e seguiu dições para; o vigoroso sur- to, precisamos de capitais,
para a Praça da Sé, onde to de enriquecímento de nacionais ou estrangeiros,
assistiria às manifestações São Paulo, Contudo, a gran- mas nunca do capitalismo
dos trabalhadores paulistas. deza de São Paulo não resi- com as distorções que de-
Vivamente aplaudido, às de apenas na sua riqueza,

Uh OBm, o Presidente che- está também" no seu espírí
gou à praça, juntamente .to cívico, na indômita voca

com o GovelT1':ldClr do Esta-
. ção constitucíonalista de

do. Coube anunciar sua seu povo, contrário a dita
presença, pelos alto-falan-

.

,duras e tantas, vêzes expres
tes, o Senador Auro de Mou- :;;;( pelas idéias e pelo san:
ra Andrade. Após descer do gue. Prova recente da força
carro aberto que o condu- desta vocação, a qual trago
zla, o Chefe' da Nação ouviu o reconhecimento da Revo-
o Hino Nacional e" em se- lução, é a ação revolucioná
guida, subiu ao palanque ria aqui preparada e lança
oficial. da pelo Governador Ade-
Na ocasião, duas sobri- mar de Barros e decisiva-

) nhas-netas 'do Presidente mente apoiada pela chefia
Castelo Branco, que resi- mílítnr e tropas das Fôrças'
dem em São Paulo e que há Armadas, sobretudo' em de-
6 anos não viam o tio .. avô, lesa da Federação. Nenhum
rorum 'ao seu encontro, lugar, 'portanto, mais pró-
ofertando-lhe um ramo de prío do que êste, onde arraí-
lif)lj;:.I�' verrnelhas. Carinho- gado s811timento' nacional
samente, o Chefe da Nacão
abraçou as suas .sob rinhus

De tas.

Na Praça d:.., Sé" apesar da
chuva, cêrc"Í de 250 mil pes
soas estal1UlTI concentradas.
Notavam-se, entre elas, de

legações de trabalhadores
. do interior e, de colégios,
com suas fanfarras. Antes

da cheg'lda do Presidente -

às 10 horas -- fôra' rezada

missa em aitar levantado 3

entrada da catedral.
Os orad6re� da, solenida

de fomm os $�s.", ,1Úonso
Teixein�, Filho, em ,nome dos

trabaihadores em transpor
tes ' rodoviários;

.

Antônio
Per;'1ira Magaldi,' pelos co

merClanos; Olavo E'rev,iati,

pelos industriários; ,José Ro·

ta, representando ÓS traba

lhadores rurais; Frei Celso

de São Paulo, que entre

gou ao M'irechal Castelo

Branco memorial de reivin

dicações dos trabalhadores;
o Governador. ,do Estado e

o Presidente da Repúblic�.
os útlieos a fa:1E\r de impro
viso foram o Sr. �demar de

Barros e Frei Celso. ,O ato

público foi encerr'1do às

12h 20m.

de SUL. alta missão de assis·
til' o trabalhador e de ga
rantir o trabalho nacional
em 'todos os setores de ati·

vidade, nas indústrias, nos

campos e
.

nos transportes.
O trabalhlildor não. está de

salllpal'adu e Ílao será de

samparado. II: não só em

défes'1 do :'ope�ário/ especfi
camerite, mas também, do

povo 'ên ge�ãl, nos
'

.opore
mos a. quaisquer prfvilégios

.

de grupos .
dissociados do

bem pÚblico.':
"Quanto aos sindicatos,

restaurados [10 seu normal
funcionamento e reunindo

número ,cada vez maior de'
assodados, s,érão os legíti
mos represenbntes do pen
samento e vias reivmdica

ções de seus componentes.
Isso significa que, a fim de

aSfjegurar ,aó trabalhador,
sem distinção de qualquer
(Jrel�ál, crescente pa:.ticipa·
ção na vida, sindical, não

será o IVrinÍstro d oTraba·
de (�Ü�Hl'

COITuii1-ns.

real, ampla, lógica e experí-
.

mentada para os operários,
e todos os São na medida
dos seus pendores e apti
dões, alcançarem justa e

elevada renumeração, salá
rio que lhes proporcione
uma vida digna, numa so

ciedade livre das crises de

desemprêgo
I
e, dos violentos

contrastes da fortuna. Uma

sociedade na qual cada um

tenha a l�berdade de produ
zir mais e de ganhar tanto

quanto fôr capaz, desde que
os trabalhadores e consu

mídores, nem estorve o de

senvolvimento do País. As

ilações que assim procede
ram, preservando a demo-

cracia, oferecem ao mundo
..

�e q�i��ro�O�o s�u�or c���;:o�s- \O·� ES:y'-A:,. 0,dãos; em cujo seío se res-

tringem, caela vez mais,
privilégios e desníveis so

ciais. Todos prosperaram.

vemos repelir, por' já supe
radas."

"Outrossim, reafirmo a

minha fé 'em que a demo-
cracía ',constitui a estrada

Todos têm o seu quinhão num clima desapaixonad
de bens produzidos em alta propício, ao livre e .am
escala e ninguém perdeu a debate, é que éncontra
liberdade. Mas, se em con- ,como é desejo e obje
traste com êsses países, que da Revolução, as conq
acreditaram na liberdade' tas e reivindicações há p
colocarmos aquêles nos co reclamadas pelos vos
quais se acenou aos mais representantes. Conquís
humildes .com a extinção reivindicaçiies que se' e

, das _classes não. encontrare- varão mediante refor
mos nem a prosperidade bem formuladas, conve

que não atingiram! nem a temente planejadas e de
liberdade, que perderam to- crãtícarnente incorpora
taímente ao mesmo tempo à vida brasileira."
em que vemos emergir nê- "Ao. concluir, esta sau

les uma rica e privilegiada .ção aos trabalhadores
classe burocrática. Bem vê- todo o País, resta-me a

des, pois, que a coptínua e nas dizer-vos que para
legítima ascensão dos tra- êste Primeiro de Maio EÍ
balhadores não será. levada compromisso, um ' com

J3. bom têrmo senão pela es- misso, da Revolução com,
trada da democracia, 'que dos aquêles que estão e

não ameaça, não corrompe, cando a grandeza da no

nãd engana. Através dela, Pátría".
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anotações pessoais, Brizola
diz que "Jecy' tem em seu

poder cêrca de 20 milhões
e documentos de um 'aparo
tamento àdquirido por João

Rheingantz, mas passado a

êle "segundb acêrto que fiz

com êle por serviços preso
tados". Fala, também, em

BOO mil cruzeiros deposita
dos no Banco' da Província
e que devem ser devolvídos

pela "Odete".

Refere-se, também, ao as

.sunto .da rúdio e televisão

gaúchas, indicando que o

Deputado Lamaisos Pôrto

poderá, dar mais detalhes.

NO)1tra parte de suas ,ano

t'1ções, endereçadas' à sua

espôsa e tôdas datadas de,

13 de março' do ano pas

:sádo', Brizola. fala nas tran
s'ações de', i.Ilha fazehda, fi

gurando, os nomes,- dos 8rs.

M'1nuel Viana e Mpacir, S�u
sa.

O Major Léo Etchegoyen
anunciou a apreénsão <;!e aI
mas em vanos . pontos do

E s t a d o, exibindo C0mo

amostra
.

uma metralhadora

INA, d,e fabricação nacio·

nal, apreendid'1 em poder de

elemento da confiança do'
sr. Brizola, cujo nome não

rev_elou. A matralhadora fô·

ta modificada para ficar

mais leve, ,senjio adapt'1dos
um quebra-chamas e um

reforçador' de gases, o que
lhe permitia a utilizJação de

balas de pistola,. mai� fáceis

de obter.

Preços dos M'edica,mentos
foram prorrogados

Brasília 2 �(OE) Os preços dos medi-
,

camentos em todo o País foram prorrogados
po; mais 90 dias. Decreto nesse.sentido· foi
assinado pelo presidente qa 'república aten

dendo ponderações do ministro, Raimundo
de Brito, da saúde. •

I 'Disturbios em Lisbôa
do dos distúrbios ocorridos
em Lisbôa, por oeasil3,o dos

festejos do Dia: do Traba-

1110.

T rafàriam de Desfruj'r a Relig,iãO
Cidade 'do Vaticano 2 (OE) O Obser

vatore Ro�.ano 'orgão ofidaI do Vaticano
disse hoie que sé os comunistas conseguis,

sem aii�gir
-

� poder' no Brasil, . tratariam
imediatamente de desÚrhir a }'eligião., O Ob
'�cr'Vatore romano, comentava recente dis

do 'Papa Paulo Sexto no Càlégic/'�' Pio
.

'. '. �l-.

o nç,;Ro' El. '

'
:, .

.

LISBOA, � (OE) - Uni

morto; dois feridos e vá

rias 'detenções, foram o sal·

_,.--

r
' •

Governo Britânico continua seu

.ccmerco com Iuba
LONDRES 2 (OE) -Informou-se hoje,

que a despeito da renovada pressão
americana para que seja impôsto um

te comerciai' com Cubá, tem e propósito
continuar seu comércio com Havana. Acre
centa-se que o Govêrno britânico, não te

momento, plano algum de'. alterar sua, .polít�
ca comercial com o, regime de Fidel Castro.

, Ocorreu em 29 de abril o últi'mo
,

., t�irrernoh)i_da ,série. de 8 previstos.

/ pina'o �ês Q!l'e f4n�ou .i:.,;, '

,

, A cidade grega de Klima, têc�m::;,fí*4'O;· cdnfo;rme
na ilha de Skopelos, JaO mar 'viamos noticiado.

'

Ege'u, 80 km:', ao' nor.te de' O mesmo prevê agora' 5
'Atenas, foi des,truída' no dia � ter.remotos na fresta medi
�9 de ,'1brÍl por yiqlento ter- .... terrânea 'e' do Pacífico, 'seno
remoto; o último da séde do três na Europa, e dois
de.,S. previsto por A. Sei�a,> �a Cordilheira Ande�-RochO'
Netto para o mês de

.

abril S'1S na América.

'Engenheiros recebem
obras estaduais

Dois engenheiros, os drs;
Halley Walther ,Dias, do Es
critório de Fiscalização do
Piameg, 'e José Bertaleto,
foram designados para efe-
,tuarem o recebimento defi-'
nitivo das obras das pontes

sôbre os Tios Hefcílici,
noas, Cobras e Itoup.'1VIl,
tôdas. construidas no GO'
vêrno do sr. Celso Ramos.,
A do rio Hercílio' é a

maior ponte estadual de
concreto armado.

Segunda-Feira a posse do novo

presidente do IB(\I
RIO 2 (OE) Foi marcada para segunda

feira as nove horas' a posse do novo presi�
dente' do Instituto Br�sileiro. do Café, '

Leão de Nozocoli Vitali A transmissão
,

cargo ocorrerá na sede do IBC.

FiscaHzacão de 'Obra Estadual
t .

O programa educacional
do Govêmo do Est'1do de
Santa Catarina forma um

mapa escolar que abrange
todos 98 m'mioípios catari

nenses, levando ,o ensino a

,centenas de milhares de

crianç.'1s, antes à
, margem

dos bancQs escolares.

O�leães, constroe-se ll�

tabelecimento
la1'i de aula,
ção;' seglindo determinoU
Secretário Executi� do Pla
no de Metas do Govêrno" é

exercida, pelo' engenheiro.
Henrique Pinho Loja, ResI
dente da Diretoria de Obras
públic,'1s, ria cidade de Cri'No município sulino de

.J
ciuma.

Será Designado
RlO, 2 (OE) - O nama

raty inf0rmou que o Minis
tro M8,rio Tancred.o BqFges

,�,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




