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MIAMI -- (Flórida). - ('OE) A
milícia comunista de, Fidel Castro está sob

,

, ,

Iase de alerta; diante. de uma ameaça
- de in-

-

vasãc. Manuel Reis, líder anti-castrista, p�o-
-

'meteu voltar a, Cuba antes 'de quarta feira,
para chefiar 'uma campanha' de sabotagem e

operações de guerrilhas,. objetivando derru
bar o govêrno comunista d� Fidel Castro.

MIAMI - (Flórida) - «()E) - Pe
riódicas transmissões de onda curta ouvidas
em Miami, anunciam aos cubanos alí refu-
gia.dos, que "A hora, está muito próxima".
Fontes bem informadas, disseram que as
t.ransmissões radiofônicas, 'podem indicar
que se trata de uma ação i�ediata contra o

regime comunista de Fidel Castro.
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r

�Síntése do Boletim _G_eomet_c�rológico, de I. ElXAS NETTO', válida ate as 23,18 hs. do !"'�-"""""'=

.
dia 19 de maio de 1964 _

Frente/fria: Em curso; Pressão atmosférica média:

1.U26.3 miliba�es; 'I'emperatura média: 19.2 graus cen

tigrados; Umidade relativa média: 86%; Pluviosidade:
,25 mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo - grupos
cum�lares nevoa, círrus - Geosidades nas zonas de
ar frio - Tempo médio: Estável. '
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Espião Ter 'eco· Embarca
, RIO, 18 (OE) -·No mais

.tardar, até amanhã o es

pião tcheco, .. considerado
persona non grata pelo Go

vêrno brasileiro, será' em-

-barcado de regresso a Pra

ga; A informação foi com

firmada pelo Adido de Im

prensa da embaixada da

Tchecoslováquia.
RIO, 18 (OE) - Embarca

hoje para seu país, o diplo
mata tcheco Adeneti Wykta.
O Segundo � Secretário da'
embaixada em nosso país,

Novo Prefeita de Brasilia

,
.

lilRASíLIA - Caiu assus-

tadorauieu te o movimento
de passagelros de. aviões em

Brasllia. 9 fato se deve, '10

aumento de 50% nas pas

sagens 'ãéreas, ,em conse

quência da entrada em VigOT
da rnstx'uç�o, �9, da ;SU

MÓC. Urna passagem de

Brasília ao Rio, está cus

tando 5U mll e duzentos

cruzeiros.

RIO -r-: Está eD.l pleno an"

çlamento o ínquérito poli
cial-militar instaurado 'NI

. Caixa Econômica Federal,
.sob a presidência do � en.

CeI. .Arnaldo Cunha Rapôso.
Toda '1 totalidade da Caixa,

passará por rigoroso exa

me a cargo 'de Um fiscal da

SUMOC, já devidamente

convocado para .Lal.: Notí

cias ainda não confirmadas,
adiantam que, centenas de

prisões serão efetuadas no

Brasil, nas diversas agên
cias da Caixa Econômica

Federal.

--,
B. HORIZONTÉ - O pre-'

sidente do Banco de Desen-. '

volvimento de Minas-Gerais
marcou encontro 'co� o_
Coordenador da, Aliança _

pa

ra o Progresso. Pretende,
solicitar imprestimo de, "20

milhões de dólares á Agên
ci'1 Internacional de Desen

volvimento.

BRASíLIA - A Câmara

.Federal decidiu examinar

nos próximos dias, de au

tonia do marechal' Juarez

Távora rel'ativo a aplica

ções de capitais estr'1ngei
ros em nosso p'1ís.

PORTO ALEGRE Con·

tinuam sendo investigadas
na capital, gaucha as denún

cür,S contra o vice-Governa

dor ,sr, caio Brandão de

Melo. O vice·chefe do Execu

tivo sulino, informou. que

fará em' breve um;' novo

pronunciamento, pala si ..

tuar 'SU':l.· posição face a co

missão de sindicância e dan

do respostas gerais às últi

mas 'decl�trações de seus

acusadores.

,

Os presos políticoS do Es-

'ta.cto do Rio, voltarão á ser

novamente interrogados, es

ta semana".. por decisao do

Secretário de Segurança.
Porta.voz do, Govêrr.o" in-

formou que os detidos es·

,Jão em pedeifas condições
(:1e sáúde, e recebendo ira

luento

BRASíLIA, I? (OE) - O

novo Prefeito de Brasília,
engenheiro Plínio Catanhe
do tomou posse as 13 ho-

.

ras no Palácio,do Planalto,
,tendo assumido o cargo, por
volta das 15 horas. 'Falando
a imprensa, o Prefeito do
Distrito Federal, disse' que

Brasília está .- necessitando
de planejamento :adÍninis-

tratívo, financeiro, econórní
co e principalmente

-

social.
.0 sr. Plínio Catanhedo,
adiantou. que o Presidente

I

da República, deu 'i mais

ampla liberdade para escó-

, lha de seus auxiliares íme-.

díatos. Frisou que escolhe
rá sua equipe, entre elemen

tos já radicados em Bra-,
sílía.

A Senhora GeneralJaldír Faustino da Silva.
entregando um ramalhetede: flôres a -Senho:
ra;Abnitante'Murillo .Vaseo do ·Valle Silva,
uma homenagem, do. jornal "O Estado", 'no
Jantar de sexta-feira; oferecido ae comte, do

50 Do Naval, no Lira To C. '

'

foi ,considerada "persona'
non grata". D'outra parte,
foi preso tambem o jorna
lista tcheco Mirolawy Stra

goy, correspondente da

agência TCK, juntamente
com. sua espõsa. A sra. Stra

goy, foi posta em liberdade

logo depois.

Kruchev-
,

. )

mantém . con-

versacões com
,

chefes arabes
CAIRO, 'ia (OE)'

conversações entre o pre
sidente Khruchev .e os três
chefes, de Estados árabes,
Nasser, Aref e Ben Bella
versaram principalmente só
bre o reforçamento das re

lações entre a União Sovié
tíca, de um lado e. Rau, 'r;ra
que e Argelia, 'por outro,
segundo notícia da -agência
Oriente :Mediá, que se refe
re a fontes chegadas

Argelino.

I Aft.�ne_d· ,

Helendes
GIBRALTAR, 18 (OE) -

o .barco holandes Gihral

,than, de 499 toneladas afun-
dou após chocar-se com

uma pequem, embarcação..
Todos os tripulantes fora�
salvos.
-------'-----__ 1

,-

Mauro
Hoje

�. .1....

Borges aguarda "decisãu final"

As

J Brasileiros. Os demagogos, comunis-
, •

I
tas, queriam fazer crer que o Brasil era

u�a nação que se achava num beco sem

saída Os comunistas vivem das dificulda
de$ que êles criam artificialmente 'no! paí
ses, que querem dominar através do de

sespêro das suas classes humildes.' Mas o

Brasil mostrou ter fôlego para resistir até

mêsmo à mais terrível e diabólica das tra

mà's dos profissionais do desesnêro e da,
'Ín�éria. O Brasil aí está, de nÔ�D cheio de'

, esperanças, 'retomando o caminho pelo.
qual se tornará em um dos mais prósperos
e f�ii�C'" novos da terra.

Colabore você também na consolida
çãõ e sarvaguarda da Democracia, anu

lando a. a�ão nefasta dos comunistas.

Miss Santa
Catarina

GOIÂNIA, 18 (OE) - O
Presidente da Comissão Mi
litar que investiga as ativi
dades do Govêrno de Goiás,
entregará hoje ao Presíden-

te da República, o relatório
de seu trabalho, Eritremsn
tes, o Governador Mauro
Borges, aguarda a decisão
final.

.------------�------�

BRASiLI.!)., 18 (OE) - O
Presidente Castelo Branco

Castelo Branco sábado no

Rio Grande do Sul

viaja sábado próximo para
o Rio Grande do Sul. Além

•

ajud.a

,

de Porto Alegre, visitará
mais três cidades gauchas,
cumprindo extenso progra
rTI!1 de, inaugurações.

•

U 5'5 I a

1 o. Eonqresso Naciunal de
Dirigerites Cristãos'

RIO, 18 (OE) '- Será rea- m'e exami�ará a 'lplicação
lizado.'na Guanabara na se- pratica das medidas apro

gunda quinzena de Junho, vadas durante a realização

/
o lPrimeiro Congresso Na-' do Forum Latino-America

cional de Dirigentes Cris- no de Desenvolvimento Eco

tãos de Empresas. O certa- nonlico.

Dia 21 próximo, na Cidade

de Blumenau, será realizado

o Concu'rso de Miss Santa

Catarina, a bela r lARISA

AND�ADE RAMOS (foto}

tepte�entatá n0,ssa CapItal
no' Ci)uclu'.',:..4�

...' �'I;----''''--''

Russia lancou
, ,

'Kosmos 30"
MOSCOU, 18 (OE) - Se

gundo, emissão da agência
TASS, a RÚssia lançou ''10

espaço mais um,' satélite.
Trata-se', de '''KOSMOS 30".

Reimundo de Brito hoie em S. Paulo '

SÂO .PAULO, 18 (OE) -

-

o- Ministro da ,Saúde, é es

perado amanhã em"são Pau

ia. O sr. Raimunao de Bri

to, .vaí inaugurar o I" Salão
de Ciências " e Aplicações
Médicas, instalado no lbira

puera.

ta, semaná será grande 'a

movim�ntação na ,Câmara
dos Deputados segundo <lê
élarou o Hder do governo ,

Pedro Aleixo. Afinpôl! 'qué
esper'=L serem votados na

semana que h.oje se inicia,
os projetos sôbre. a sonega

ção fiscal, reforma banca

ria e
_ regu,}aJ,Penta!;ão

. da lei

de greVe, ftlém <;le regimen
to,,,, �coinum' do' Congresso
Nicional ,.que- 'será votado
amanhã '1 �nôi�e pelas -duas

casas do legislativo. Segun
do Pedro Alebço à aprova-'

:ção desse regimenJo vai

facilitar a tramita�ão de
•
� .'

.

.

important�s projetos. Disse
-

.• RI9, 18 '(OE) - Pelo le e na Cid�de do'Méxic,o:
ainda que a Câmara deverá. a.viãO d'1 IBÉRIA, que le-- Ao emoarque dos, diploma
receber nas -próximas horas) vantou' v.õó 'esta manhã' 'no·', tas ,que se tetiraram por

I

a
.

mehsagem pt;opondo 'll'u- Galeão,/ s.eguiram os cinco fôr9a! do '�Ol11pimento das �
mento para o funcionalismo últimos funcionários diplo-, reláções' diplomáticas com

civil da união, tendo a' ma- máticos cubanos que se o regi�e cLlbano,.estiveram
I

teria mesmQ, régli{!e,' de' achavam no B:r:asil, F!=lrão presentes dois representan·

urgência dado a' ,outras que - escala em Santiago do Chi· tes do Brasil.

ali tramitam. Pedro Aleixo ,/

ao

,,�. ' Jspiões ·EsfrangejrQs Esfão
'.�,_ �

, ��F��,'� � �nqº
.

V{gj�Q$ ,

. .�,[H(_�i1:lDOE) � Um dos- 'Inumeras pessoas 'cujos no-

"'I' sier sôbre as atividades d'" mes ali estão contidos
I
es-

espionagem de nu.r erosos tão sendo devidamente vi-

elementos elos' países da giadas. Êste é o desejo da�
Cortina 'dé Fer-ro, li_:::l,dos autoridades! afim de,' des-
às suas respectív-is ernbaí- baratar de uma- vez por' to- I"

xadas no Brasil, está �['ndo das, a rede de espiões AS-'
.
devidamente estudado, pelos ,trangeiros, a serviço do co-

a:,gente$' do DOPS e clç) Ser- munísmo no Brasil, ,

vi-ço Secreto do.Exército.

,

ficúldades, "de modo que os

trabalhos , do _ legislativ�,s

Será grande a movimentação esta
. .. ,semana na Câmara federal
BRASíLIA, 18 (OE) - Es-

reafirmou
.

que o gbverno
_contlil, ccim'l uma expressiva
maioria' . de parlamentares
para aÍnovaçãd 'çl.9�. proje
tos de alto inte'r'esse do

j)'1Ís. O líder do governo re-
.

conheceu que em Brasília o

Congresso não' ,conta com

melhores meios de comuni

car;ão com o resto do""paÍl:\,
mas que tudo está sendo

1:.,,1" i>"'l)t;r�� t;;;;sas .di·

posam ser acOmpanhados
por tOU':l. a população.

Presidente do IBC'Determinou
Insta,lação de' Inq�erito

, RIO, 18 (OE) -: q Presi
.

pente 'do, IEC, determ:inou
�'instalação de inquérito' poli
cial-militar n'l autarquia,
para �puração ide -resp0Bsa'

bilidades por ':l.ção contra o

'patrimônio e " a "Federação
Nacional: A c,omissão sera

design�da • nos ,- próximos
dias. ')

'.Segurram OS 5 últimos
funcionários cub�nos

____� L ".

..,N�vo tremor de l�rra
ANCHORAJE (Alask'1), 18

(OE) -,-' Ob�ervadores 8is-

mológicos nesta cidade, re

gistraram novo tremor de

terra de ignorada intênsipa
de. O epicentro do fenôme·

-n,�' foi �ocalizado. no Go�fo

do Alaska, Outras fontes,
.

dão como causar do sismo,
as consequênci'1s provoca

ções com pomb.as �ubter-)
râneas, efetu,adas pela Rús

sia na ,sibéria.

!:;.� \ r.. :.-�.' �

e n i a receberá
da R

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

Supremo� Tribunal Militar vai
prisão dos chineses

RIO, 18 (OE) � O Conse

lho Permanepte de Justiça
,do Supremo Tribun'll Mili

tar vai julgar hoje, o pedi·
Jio de prisão preventiva for

mulado contra os 9 Chine-

Reiniciam-se'
Islà Semana
PARIS, 18 (OE) - Reini

ciam-se esta semana as ne

gociações ent.re Brasil e

seus credores do grupo.., de
Haia. Os entendimentos, in-,
terrompidos há 18 de Mar

({O, visam ao restaurarr'lento

'das dívid'1s externas brasi·,

leiras, Por outro lado, in

formou uni porta voz do

Itamaraty,
.

que o Govêrno

1'"eq.era1, decidiu oficializar

a viagem que o Govetna

dor ('afIos L1tc,erda,

julg�r
ses envolvidos na subversão

,
,

I

que vinha �endo' preparada
no governo anterior,

NAIROBI, 18 (OE)
Kenia receberá uma assis
tência importante da Rus
sia, indica um cómunicado
publicado em N'1irobi, so-

'bre os acord<;>s firmados em

Moscou, entre Kenia e

União Soviética. Segundo o

documento, a' Russia ajuda
rá Kenia a realizar certos

projet.os agríeolas que 'são
de vital importância para,
!) desenvolvimento do P'1is
Africano. Os acordos pre
veem tambem a outorga de

,créditos, e de aS'iiistência

técnica, construção de 'uin
hospital por cont.a da

-

Rus
sia e a ajuda em material
de educação 'e ensino.

I � Plano Habitacional será

enftegue ao presidente,
RIO, '!:8 (OE) O Plano

Habitacional elaborado em

conjunto pelos minístéri0s

do Planejamento e do Tra

b'alho, será entregue ainda

esta semana !OIO Presidente

"

Castelo. Branco. ,Est,r� pre-
v,ista a criação do Banco
Nacional de Habitaçflo, r:orn

recursos nacionais J aj uda
exterior.

CIOAQE DO VATICAN6,
'18 (OE) - O Santo Padre

Novo Secr,efariado na Santa Sé
'

decidiu 'criar um 'novo

cl'etariado na S'1nta

Apostólica, destinado

não cristãos. O novo orga

nismo fur.ciomuá �olJ, à ,d�·

se

Sé

aos

reção do Cardeal D, Paulo

Marella, arcipreste de São

Pedro. O Porpurado foi

tambem nUDçio aposl;ólieo
em P'lris e delegado apostõ
lico no JapaJ.

'f

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



IRA TÊNIs eLU E.
SAaADO DIÀ 23 - 5 - TRADIC�ONAL 'BAILE DA (AVBRA .. Promocêo do Diretorio Acadêmico "Djalma M03Jmànn" da Faculdade de Medicina. .Apresentac-
de ROSAN4 TOLEDO. Início às 12 hs. Traje Passeio. " ....,

' '

.. " '.
·

�� ���.'.�elra Festejou o 1 de Mlia
� r;_ �. .

.

'. ··ÀS 6 bom' do dia 1.0 de
maio data consagrada ao

- DIA TRABALHO em to

. do o território Nacional
a cidade de Seara foi desper-
tada pefo pipocar de rogue-

\ tes e repíqae do sinos da

matriz local. Houve missa

cantada às 9 horas, campa·.
recendo grande número da

população. Em seguida a

Índ'Ústria Paludo de produ
tos suínos e derivados, ore

reeeu a população em geral
grande churrascada.

Na oportunidade se fize
ram 'ouvir varias .

oradores,
falando ,inicialmente o sr .

Aurélio Paludo, que em be

lo improviso e muitas sal
vas de paln1a saudou os ope
rários locais. A seguir se' fI·
zeram .ouvír ainda vários o-

TV EM FLORIANÓPOLIS
Em compasso de espera. Notícias "pqv�s'

e fresquinhas a respeito não circulam.
.

.

. Enquanto isso os que se. contentam' em 'ter

em casa o seu aparelho, vão-se divertindo
como podem, sujeitos, pOrém, a: toda a Sorte

de interferências' 'e
'

millturando programas
do' telê com os sons de nossas emissôras.

-
.

Vamos ag_uardar. a chegada da pessôa qúe
foi ao Rio para comprar o material para. a es

tação que -está sendo montada em uma das
. .salas da Confeitaria Chiquinho ..

MAIS UM POSTO DE GAZOLINA
Já está inaugurado (I Posto Texaco

"Jorge Franke", situado à Avenida Osmar
Cunha, na antiga Chácara do Espanha,· co-

mo era e: ainda é conhecida.
.

O pôsto esta caprichosamente montado

com um pessoal' de serviço preparado para

atender a freguêzia.
'

CHURRASCARIA "LINDACAP"
Está marcada para o dia �3 do corrente

mês, a inauguração' de mais uma .churrasca

ria nésta Capital.
Nome e local bem apropriados.
Lá no alto da Felipe Schmidt, nas ímedia

ções do Galpão da Sociedade Carnavalesc -'l

Tenente do Diabo.
Um panorama da h?Í!1 a descortinar-se

de encher os olhos, .r nto mais agora com ;1
. .

.

excelente iluminação que temos. A família de Maria L. Mendes agra- .

. Trata-se de um
.

moderno estabeleci- dece a todos quantos compareceram. a-0
mente nn r1p';'pro.' destinado a fezer sucesso,

seu sepultamento e convida seus parentes
O BOATO TRAZ O POVO AGITADO. e oessoas de suas relacões para assistirem

Cada dia que surge, com ele mais �m boato. . à missa de '7. dia oue, e�' intencão à S�3
Parece haver

\ a�u�.. z em.' F�orianó�olis; ::, arrri�f �ei:áx�zàd�,' dia 22 'do corrente, sex
uma turma 'de desóCupàdq's', .t-yJo 'ernnrêgo e �'f�"if��)"il�)8ete hbr�5 na 'Catedra�etro�:
o de espalhar boatos, que tiram o sossêgo dos oolitana.

" .
.

que se entregam a suas atividades cotidia-
.

Desde 13 agradece a todos os qu=
nas. comparecerem a êsse ato de fé cristã.

I

Sr.;,Aurelio Palude discursando por
ocasião da churrascada,

•

População de' Seara saboreando o
-

gostoso 'churrasco

MiSSA de 7. ,DIA
MARIA·l. MENDES

...

IMPRESSORA.

.
.

. /
"',

;.lv.......
\'...,

ELO

"

f'
.

I

(

.
.

de..nhoa:
� clidli�

,

fo.lhetos - tot�IOOO�
tentazes e carlm�o"
ímpressos em oero'

"op.l�ria;A IMPRESSORA "'OD�LO possui todos os recursos
e a n«essória experiincia para 9arantir sempre o

máximo em qualquer serviço do romo.
'

Trabalho idôneo e perfeito,em,qut V. pOde contior.
...... I

.1

",.

[MPRESSORA MODÊLO
DE

ORIVALDO STUART e elA.'
.

'

RUA DEODORO NI33-A'CJ:"
1=ONF.: '2517�F.1.0RI4NÓPOLlSj .

r:;:: •

.,

"

Sociais,

., d\1U{��
-�-----------------

radores,
'

o. Estl;J.do .esteve presente
na pessoa de nosso prezado
colaborador Major Virgílio
l?ias. '

-_._«"----..

.
" ,HH. NI\Or

rrl' ", O I .

.' . \

_-

CINEMAl
.

CAR I 1-\/

1)0 DIA
/ (FNTPn

,

São José
à, 3 e 8 hOras

(Devido Ü (J'r:;nu(' 11,e+j"'fl'o)fl')
, ...., , " <

�-".j \

:pr�kL Si�tra ,4 �hirl1\' :-j,.,cl.: h
La1ne

_ MaUrlCe Chrl';llie:' �

,

LOuis J.Ourdan - f'm _

C.... N CAN

('inemaScor,e - Cô r de Luxo
Censura até .10 a n os

/

<'
às 5.e R hoias

.

Glly Williams
Hridi Bruhl

Pedro Armcndariz

Em

CAPITi\O SiMBAD
WOnclra - Scope -,Tecni'cobr
Censura até 10 ..rIOS

Roxy
à'3 4 e 8 hoi'",

Gerarei Ph il ippe
'Maria Felix

OS .�lI1BICIOSOS
Censura (�té 18 anOs.

.. BAIRROS
.J�o(Ía

/

/

às 8 hOl'as

4a, apresentação do Festival:
. "Filmes InesquecíV"is"

RObert Armstrollg
Bruce Cabot

Pay. Wr�y
·EM

KING
_ KONG

Censura: até 14 anos.

.

império.
., •.. - ... ----...,

..• "tiJ:
!(;

• \

às 8 horas

Parcip'an�O do Festival:

"Filmes IneSqueCíveIs" t

Charles Laughton
Maurcen -O' Hal'a

EIll

ÜJ CORCUNDA' DE NOTRE

CrnSl1rll; até 14 allOS.

,

raJá_
3a. apresentaçãO do Festival: i

'Filmes In&aquecÍveis":
GaJ"Y! Grant - Joan Fontaine

Ban-Walvefe, namorada da Engenharia. -Ricerdc
deira no Teatro A. de Carvalho"

1 Aconteceu bastante 7 -' Na cidade de Blume-
movimentada. a tarde de ele-

.

nau, quinta-feira, terão início
gância e caridade, na residên- as· festividades do concurso

. cia da sra. Ina Tavares Moel- Miss Santa Catarina, uma pro
mann,' quando era realizado moção do Jornal "A Nação".
mais um "Chá Soroptimista", Em preparativos para o certa
Um desfile de modas sob ó alto me. representante de nossa

patrocínio das boutiqu�s "Chez dade Marisa Ramos.
Moi e Janes Modas" ,- foi a atra- '--l.'__
ção da reunião, que teve como
manequins: Carmen Rosa ,Cal
d>s, Rosa Mar-ia B. Reis, Yara
Bikasting, Dulce : Mangrich,
Maria Tereza Machado, Marta
Naranha e Yara Pedrosa.' A
apresentação do desfile foi sob
a responsabilidade de Lúcia
D'Aquino D'Avila, com acorro

panhamento da �ianista srz.

Lourdes Boabaid Carvalho.

t!'� 9 - O sr e a

2 - Rio: Aniversaria ho- Nascimento (Jurema,
je a linda menin� Patrícia, L· 'em sua residência, recepciona
lha do casal sr. e sra. José Ro- ram convidados para um J:l!-
dolpho Câmara (Lúcia. :p1QÇO.

. , "

.\
Y-#_ ��'�.}�;'iTy' , ; ++,Á

"

''7: ,{ .

,.

'

3 - Festê'j�'� '\'ubileu, �:�
,

10' .-.- -Voltou a circular
Prata" no !!róx�o

'

dia: 26;\ �1 em nossa cidade, o arquiteto ,

credenciada fir,na "Antônio paulista Pedro Paulo Saraiva.'
Rizzo S. A." -:;Em .

n'ossa'c!-', .

dade a citada firma, está sob iJ

� _-..
" .

direção da camnetente
.
srta. .: 11-, Os 'senadores Irineu

. Neda de Oliveira.
-

Bornhausen e' Antônio C�los
Konder Rei-s,

"

na homenagem
prestada ao comandante do 5°
Distrito'Naval 'Almirante Mu
ri lo Vasco Valle Silva, fora
representados pelos srs. Pa lo
K. Bornhausen e Fernando

8 _I Grande é a espectati
va, com referência a comenta
dr} festa do próximo dio 6,
"Noivas em Desfile".

.

O Que
rência Palace mais uma vez re

cepcionará o mundo' elegante;
para uma noite em "black-tie"
cuja renda reverterá em .pró
do Asilo de Orfãs.

-;.. -:-

4 - Na noite de sábado a

bonita e simpática sra.
'. Ricar-

, \ -
.

do Bandeira (Anice, no "Ame-
rican Bar" do Q. P., deu nota
alta com um modelo de "De-

.\
. ner".

ria.

5 -. Flores ,importa.das da
França, vão. d�orar o "Gol-

. den Roon" do eopacabana Pa
lace, no baile das "Debutan
tes" no próximo dia 30. A noi
te de elegância e caridade qu�
vai reunir a sociedade brasilei
ra� será em' pró da "Casa dos
Artistas" do Rio de Janeiro.'

•
-:- -:-

6 - "O Melhor é Rir" a.,

peça que. Ricarqo Bandeira es-,

treia quinta-feira próxima no

Teatro Alvaro de- Ca.rvalho,
• numa promoção do "ChJ-r:: :20-
roptimista,'. em homenagc,l1' as

Forças Armadas. A,renda da
estréia do consagrado artista,
reverterá- em pró do Asilo de

'

Orfãs.

12 -' De parabens a Fa
culdade de- Eng�nharia da Uní ...
versidade ·.Sànta Catarina, pe
la movimentada festa que rea

lizou no último sábado, nos sa

lões do Clube Doze de Agôsto.
Recebeu a faixa de "Namora-

.

da da Engenhadia 1964, Wal
.

vete Silva D'Aquino, que foi
calorosamente aplaudida.

13 _. Num fim de noite •

no "American Bar" do 'Q. P.,'
Luiz Henrique. com seu vIolão,
cantava para um grupo muito

iptimo, suas ultimas composi
ç-5es.

14 - Ept recente jantar
no, Q. P., a sra. J. J. Barreto
(Ivete, estreou um modelo
duas peças em lã azul, criação
e confecção do costureiro "Len�
zi".

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

Em

GUNGA - DIN

Censura até 5 anos

..._._� .� __�_._��:ii·�. ;
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Polícia Militar do Estõdo '

(

-:.'
..

... i\'-

...
-

._
,�

. ".' ,

�., I. .'
. '.

•

.�.

!
. Sua Exeia .0' Srr Governador do ·Est'ado .�

.

quando �e dirigia aos Mili�i�n�s C.atari�· '. .

s
Ó

nenses, por, ocasião" das
'

có��mõiações'.
'

do: 129'0.' aniversário da', Polida IVlilitar
"

:""
. . " ",.

"

'Flagrante da churraseada oferec.ida�·il"TrOpfi::··
e', as autoridades 'por 'ocasião, \, das. /comemó� '�,

racões de 5 de maio: na P.r\L .: , .'

:..,,:

': Coronel Elvidio Petter�. quando,' se, dirigia ;:à
:; Tropa e' aos presMtes,

.

nas sQléilidades de:j \

5 de maio na P.�'M� ,>: j

Flagrante �olhido na churrascada oferecida
à Tropa, e às autoridades presentes às sole"

,

nidades de 5 -de maio, na P.M.

AVISO
Acham-se à disposição do§ senhores

·acionistas da T.A.C. - TRANSPORTES
"AÊREOS CATARINENSES S/A os docu-'

.

mentos' a que se r:efere o artigo 99, do decrp-
to-·lei nO 2627 de 26 de setembro de 1940'

, Florianópolis, 13 de maio de 1964.
.

,
' ,

"

Dr. João.David Ferreira Lima
.

'-'Diretor-Presidente ,_J
.. ' ,;'

25�:M5· .

, .

a
•

-

(

.( .

'ribunal de Conta� \

ham. Origem Secretaria da

Agricultura. Assunto: Adicio- '

nal de Alberto causs: Decí- ..
são: O Tribunal decidiu eon- �verter o julgamento em' dili

i

gência ao Departa.roento· de

Orientação e RaciOnaliZação ,{
, dos Sen-Í.Ços PúbooQI:$, .a fim
de que ésclareça. qual o eal'- .1
go e padrão do interessado �
na época em que requereu :
o adicional. \
Processo n.o 274/64. (Adi- \

antamento). Relator: Minis- Y
tro Raul Schaefer. Origem.:
Secretaria da Saúde e Assis- ,

têneía Social - . Hospital
'

Intantíl . Dona Edith Gama

Ramos. Importância: c-s .
.

3.642.110,00, Verba: 3.1.4.0/12.
Empenho n.o 61.' Credor:

Armando Valéria de
:

Assi�. � .

Decisão: O Tribunal decidiu''':

O Tribunal de Contas em

sessão de,'14 do corrente sob

a presidência do Senhor Mi

nistro 'Ylmar Corrêa julgou
.

143 processos que se achava

em pauta,' destacendc-se as

seguintes decisões:
Processo n.o 275/64. (Pré

via)., Relator: Ministro Wal

dir Busch. Origem: Secreta

ria da Fazenda -' Serviço
de Fiscalização. Importân
cia: Cr$ 90.000,00.. Verba:

3.l.1.1/1O.. Empenho n.o 18.

Credor Dirceu de Olíveíra.
Decisão: O 'I'ríbunal de Con

tas por maioria! decidiu de\.
negar o, registro do empe

;ilio, com
.

fundamento no

art. 205, combinado .com o

art. 49 e no art. 2.0 do De-
" ereto n.o 1.234., de 29·1·64,

contra o voto dos Srs, Mi

.nístros Milton Leite da Cos-

r.

ordenar o registro em cãl'á-.�
" ta e Carlos Bastos Gomes ter extraordinário. I

que votaram pela diligência Processo n.o 341/64. (Pré-,'
e os Srs. Ministros .João Es,. vío i. ReÍator: Mfuistro' Raul1
valet Pires e Raul Schaefer, .... Schaefer. Origem: Secreta- {

pelo registro. ria da Saúde' e, Assistência
.

Processo n.o 331/64. (Pré- Social.� Departamento ,dt;)
via). Relator: Ministro Nel- Saúde Pública. Importância: :
san Heitor Stoeter;au. Ori-' C1'S 105.232,00. Verba: 3.1.2,0,'

gem: Secretaria da Viação /04. Empenho n.o 1. Credor �
e Obras Públicas - Direto- Carlos Hoepcke. S: A. Co- \

ria de Obras Públicas. Im- mércío e Indústria. Decisão: ,

portância: Cr$- 2.390.984,00 O Tribunal de Contas deci- '

Verba: 3.1.2.0/04. Empenhos diu denegar a registro do

n.os 5, 6, 7 e 8. Credor: Te- empenho tendo em vista que
xaco do Brasil. Decisão Re- a um êrro de soma. 6 {total

gístrado, devia ser Cr$ 94.477,00. e não

Processo n.o 599/63. Rela- Cr$ 105.232,00. Comunicar à'

tor: Ministro Paulo Fontes. origem para extrair novo'

Procurador:' Wilson Abra-, empenho com a sorna exata.

O'Se?master de Ville possui tôdas as.vantagens de um
relógio ultramodernor.. é, impermeável, automático,
tem, calendário'. e, ' sobretudo. .. ' u'a . máquina 'Omega,
de, alta precisão. E; ainda" '�ºbJtio,' .delgado ...

'

Iuxuoso!
.

-.
'.' .

•

::í ""i

Eis exatamenteorelógio
·que v. esperava-o elegante
Omega Scamaster de·Villé

; .,

,

�

• ",',
:

• I.

•Agradecimentos e 'M1issa' de 7" D�a
,

Viuva Narbal Silva, filhos Edgar, Manoel
Pedro e Lauro Luiz 'Lopes Silva;' nóras, ne-
tos, irmãos, sôgro Major Lupércio Lopes e

família, profundamente consternados, pelo
falecímeato de, seu querido" espôso, pai, aN(). i;"_: ', �

e irmão do inesquecível
NARBAL SILVA

ocorrido dia 15 do corrente, agradece e ma

nifesta em narticular sua eterna gratidão ao
. - I

dr. Luiz Carlos Santiago, pelos serviços pro-

fissionais sempre dispensados com carinho

e dedicação
Agradece ainda, de maneira tôda especial

a sua Excia. Revma. Dom Joaquim Domin

gues de Oliveira, (Arcebispo Metropolitano)
ao Exmo. Governador do Estado , autorida

des, ao' Rey�rendo ,Padre Pedro Urich (Vi
gario do Hospital de Caridadç), as bondosas

irmãs, enfermeiras e pessôas amigas que' de .

um modo ou outro .os confortaram pelo' dolo-·
roso transe porque passou. {

No enseio convidam para a missa. de 10

dia que, e� intenção. à -sua �oníssima alma,
mandam celebrar, na Capela do Asilo de Or

fãs São Vicente de Paulo, às 8 horas no pró- .

rimo dia' 22 (sexta feira).
Antecipadamente agradece as pessôas que

compar�cerem a este ato de piedade cristã. '.
,

. Floranópolis, 18 de maio de 1964.

21-5-64_

'i

Provlvelmente" v.oe� hesito..�<atE ho- '

je, em adquirir um ,reJ6gio jxnp�r.·.
me�vel e au�omático. Julgava-o muito

.

,

pesaEkr. múJ'to-voluilIoso: eodt;ra:zão�
;

esperava por um relógio que fôsse, .,
simultâneamente, delgado.rpreciso,
automático, impermeável, resistente, ..

.

moderno e elegante.
Mais pre�iso, graças ao movimento'

"

.ápido do balanço. O 'balanço .: dOr"
,Si!ama�ter de ViLle oscila 10% mais rà- .

.

pidamenre do que o, de um relógio
comurn. Resiste, assim, melhor aos

.

choques em idanças deposição, como
um giroscópio rodando em, grande
velocidade. Seu Seamaster' de Vi/fé é,
pois, muito mais preciso.. .

uma. pr.eeis.ão de até 2 milésimos de
milímetro. Por sua delicadeza, sua for
ma .d�l�ad.a, ;l f��ric�ç.�o.do_��q'lIa_�ter ,

t!e�t/'í/lé7 requer ti vêzeg mais térnpo
'," � c'i, I

do, que-a de um relógio comum.Não '

existe, assim, nada misterioso. Há ape-
'

nas êsse zêlo infinito que você.encon
tra emtôda a�rodução Omega,

Dés,ófiCi �s caprichos da ljIoda. O
Sea'!l4ster: de Vil/e apreserça' linhas s6-
brias e clássicas, que nada fihm a dever
aos."caprichos de uma, mor: <;), passagei
ra. Será tão admirado aJ�-'�/'i::i quanto
,<) é hoje.. Você nunca se .... ,',Jar�,dêle.
Fa�a i6 a sua escolha. Te ",,/,s os .rno

delos Sedmaster de Vi/h -''': i: 1 ou sem

, calendário "'são imp�r': is, a'uto�
máticos e à. prova de c L. L

•
J eS. Nas

boas casas do ramo' vod! os' encon
. ,tra�á e, dentre êles, não hii:�itará em

escolher o seu. Porque o O m e g a

, Seapzaster de Ville é o re16gio exata':'
mente como você tanto esperava!

.
'

NãC) existe nis,tério: apenas um �ê�
lo infinito. ':omo todo relógio Ome
ga, o Seamaster de Ville passa por 1.497
contrôles durante tôda sua fábricação,
sençlo algulll'las' de suas. peças manufa-'

, luradas,' segundo as exigênqas, com·

'�.'

.'

,I 'OPÔ "to deLam�reta li Toe10s pag,arão
Disposto o' Govêrno a Aca-

Rbar com Privilégios! '

.

en j"a
RIO, 18 - ° Ministro da

'

. I
.

<" "

Fazenda concedeu importan f' - 1", . .' ormaçoes e esc areClmen-
te entrevi,sta prestando m-

tos que demonstram sua firo

mElZll e confiança na recUpe

ração econômico-financeira
do País, tarefa para a qual
o Govêrrio conta com a aju
da das cJ.$lsses empressariais
e do povo, todos interessa-

'

dos no progresso I
real do

Brasil, sem privilégios e

distorções. Tem o Professor

Venç1e-se uma Larr.breta

LI em perfeito estado di,

conservação. Tratar na Boi

te Whiste Star, com Lindo-

mente na parte fiscal 'e na élaJ.;ou com ênfase: "O Go

pDlítica de preços; por isso verno é contra os previlégios
às vêzes as soluções tornam e as, e�ceções fiscais de tô-

,se mais difíceis e demora da espécie, e nesse senticio
das. Foram abandonad'ls aE t'otriará as providências ne

teses, -simplistas,' como em necessárias par.<:l> a sua extin

préstimos compulsórios, ção. Desde logo, vai solici

<;ubsídios, aumento de, pre tar a supresão dos privi1(5·
ços de uns produtos para gios tributários, tanto par:.

compensar outros, etc .. COIr 'professores e magistrados'
referência à ação moraliza- quanto para jornalistas. T1
dora do GOvêrno, no senti- dos p$lgarão impôsto de rer',

do de acabar com privilé�ios da, como qualquer outro cc' 1

e exceções fiscais 'de toda' tribuinte."

espéCie, sua Excelência de-

mar. Octávio Gouveia de Bulhões

desenv,olvido intens�, ativi

dade ,nêssés quarenta· dias
'tnici.His de sua gestão à fren'

te da pasta dt} Fazenda, com'
a colaboração de competen
tes economistas. Nas discus·

sões �om os seus assessores,

a preocupação dominante é

sobrecarregar as classes me

nos favorecidas, principad-

,

20 m.

------.--�------------------------------�-

CONSULTE, sôbre ::;,:mdições do Tem,·

po atmoslérico a longo pra.lO, o Gabinete'de
, Previsão de A. Seixas Netto_

C9rrespon,dência, pedindo informaçõe�
para Caixa ,PostaÍ" 241 - Floí.·ianópolis SC.

DR.' SEBASTI/'O MOURA
çtRlJ'tU'H IW·D�NTISTA

CUN'tCA DJ'ORN.1 E NOTURNA
Ex·Dentista do Saminário Camlliano Pio, X!,( de S Pauf

Trat1Unento' IndQlar pela Alta Rotação - Pr6tese
BÓlMrlO! Das 8.30 à.� 11.30 e das 14 às 1& horas

2's ti·s e (l. FEIRAS ATI: AS 20,30
RUA f\TUNES' MACHADO, '7 ESQ. JOAO �INTO

Particioatão
.

. HELCIO ,NASCIMENTO MORITZ L.

SENHORA participam a seus patentes
�rr�i;p'o.� ,'0 nasdfYlel"tof' de seu prirnogenitr
�CJO . NASCn(IENTO MORITZ Jú
NIoR? Qcorrido no dia 16 de�:í:naio.

/
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DIA �4 Apresentação do SHOW· Sassar�ê _� PróFllr�atura. 3. Colegial Colégio'Coração de

..

Senhora Gere�àl Jaltir Faustino da Silva, General Paulo.. Viei-:

ra, da Rosa, Senhora almirante Murillo do Valle Silva,. GOa
vernador Celso Ramos, Almirante Murillo Vasco do Valle, Sil
va" DO'm JO'aquim Domingues de Oliveira, Senhora Governa
dor Celso Ramos, General Alvaro Veiga Lima, Senhora Gene
ral Paulo Vieira da Rosa, Desembargador IvO' Guilhon Pereira
de MellO' e Sra. Reitor Ferreira Lima no jantar em homenagem
aO' Alte, Murillo V�SCD do Valle Silya,:·�iaJ5·pp."_nD LiraT, C�

CIRCULANDO na "Ilha
cap", o Sr. Carlos ��hden, fe -

.

presentante de revistas inter::'
naciqnais, entre as· quai.c;;: Pci
·ris Match - Elle e House Ji:
Garden.

FOI d .,

nnrnea o nara 33

funções de Assistente du Dire
tor Geral do Pessoàl·da Arma
d�, AJte. Augusto Hamann Ra
demacker Grunevald, o Ca
pitão de Corveta - Luiz Ma.-
1'10 Corri)a Fryesleben.

MARIA Auxiliadora Me

lo Homem, comemorou qua

torze primaveras, recepcio
nando a "brotolândi�", na nOl

te de domingo.
.

.,

ESTAMOS devidamente

informados de Que uma not8..

Carioc3
o Gover

pub!;li2ada. no Di�rio
de sábado ·Pl). contra

rador Celso Ramos,' não
fur::,damen tos.

ter:

-';lBIO servir n() Cmn;:mr1)

do 5. Distrito Naval o Capitã)
Tpnente Carlos Tinoco Balus

sier, da soci.eda'Cle·· , carioca.

RICARDO B:mdeiro, UJYlél

rfl'::lnrle atr::wão �.Y'�;(st.jr8. em

"órbit::l"
. flr.r:;:lr>.Óno1í";:-na

C'01:npanhado . de, su� borütà e

elegante espôsa
A FACULDADE de En

genharia, promoveu uma mo

vimentada '''Soireé'' com o Con

junto Flam:ingo, no·Clube Do-·
ze de Agôsto. Valvete Aqui'no,
©�,. escolhida a Namorada da·

E., .l'�cebeu a. faixa de Maria
eatriz Vinhais:,

NO SABADO. M 'lri"
Bern3dete Cm'doso e (I Crlpi
tão· Tenente da ArIPPcta .'An
tonio José �igueredo Filho rl·'l_

$élr8m-Se na Igré�a de "São-
Luiz". Os' convida·"s" foram
recepcionados na residência dos
r::1js d� J"lniva ,Sr. 'e Sra. Fran-
cjsco da Silva Cardoso. A noiv,:
;., ir",",:; rh S�nhOrrl Jorn8list�
Domingos Fernandes de Aqui�
no.

AS SENHORAS DA
a comissã? que orgí=!

: ni,},f'-ll o jantar em hOnlCi'n�ger·.
ao ,Cornfe do 5. Distrito Naval
Genpr�is: P::l1l1o Vipira ·da Rc
sa, Alvaro Veiga Lima e Dal
ter .Faustino. deràm a Sra. Gó
vernador Celso Ramos urr,

bonito' bouQuê de rosas, quo:
foi entregue a Senhora Rild
do Valle Silva, com uma ho·
rren8gem da mulher catan

nense. I

Florian6�tlis .: 19/5/1964

Jesús - Início 21 horas -'Mesas a V·enda com as Formandas.
,

---.�--------�----��

li, Diretor da -Drvísão "de Oro

ganízação e Oríentacão e eh

Sra. Maria José de Freitas,
Chefe da Secção ·dr 0'g:ni·

.. zação de C(lI"):lerati.;Jas,· amo
bus do Departamento de As

sistência ao Cooperativismo,
da Secretaria da Agricultura
do Estado de São Paulo.

ReCCllseamcntó :Toráxico na

Simca do Brasil

No sentido de proporcío
nar aos seus funcionários a

máxima garantia na manu

tenção de sua saúde, a Sim

ca do Brasil está mantendo

em SU'lS dependências du

rante sete dias, uma unida

de volante de recenseamen
to toráxico do Serviço So

cial da Indústria � SESI,·
que atenderá; gratuitamente,
aos 2.000 colaboradores ,da
Emprêsa tirando-lhes chapa
dos pulmões, pelo processo
de ·,abreugrafia.

Contribuições Fiscais
Simca do Brasil

As contribuições fi�cais de

Simca do Brasil, em 1.963,

Ministro de Minas e En.ergia
Congratula-se com CELSO

CAMINHÃO INTERNÁTIONAL
tão b·rasi·leiro
quanto Brasília!

sumo, por preços. sensível
mente inferiores àqueles ví

gentes na praça. �endo êste
um benefício direto aos seus

colaboradores, a Direção da

r.:nprê's'.t se apressou a cola

borar, cedendo, gratuítamen-
. te, o uso de um armazém de

720 m2., nas proximidades
da fábrica, proporcionando,
assim, as· maiores vantagens
a aproximadamente 2,000 fa
mílías. A assembléia de cons

tituição e eleição da Direto-

, ria roí prestigiada com a

presença do Dr. V. Bulgarel-

Com respeito a inaugura
ção da Usina Palmeiras, re·

I

EXIja eliI &eu carpo·
.

LOlla de freIOS "';OLADMi
-. 80% mais flC) ,lpl"UVelta
.llenl: o.as L()ua�.,

CAjA DOS· FREI05
P,ua Sant06 Sarajv3 453

Ii;STREITO

'., o

'Escritório Jurídico Contábil
Aqvocacia\ e contabil.idade em gera'

Ih;-, João Rui ··Szp·ogan�cz _. Advogado
Dr. Persi Adão Hahn ._- Economista

I
Ac.So�, Ab,elardo H. Blumenberg
End. - R!-la Conselheiro Iv.lafra

- sala 2.
48

cen! =mente entregue às .po
pulações do Vale d" Itajaí
pelá Governador Celso Ra

.mo<; em solene ínauguraoão.
, o Ministro Mauro Thibau;.
de Minas e Energia, eriviou·
ao Chefe do. Executivo cata·

.rinEins.e o. seguinte telegra·
m�., ....\'.,

"

"/\cuso� recebimento seu
. telegrama . comunicando i·

·naufTl1ràção important.e, usi·
na. Congratlllo-me Voss6ncia

término s€t'viços. t:azclIdo vo

tos permanente ofel·ta servi·

90S r.rvôrgia aIt? qWllirlade e

justos preGQs, afim q,.,segurar
desenvolvimento· indústria

Est'1do Santa Catarina. Cm··

diais saudaçõ-es. Mauro Thi·

baU, Ministro Mi�as Eller·

gia.·'
--------------

.

6. Aniversário da· Simca do· Brasil
Veículos

.

t r&dUI'hd�

A Simca -do Brasil _ So

ciedade Anônima Industrral

de Motores, Caminhões e

Automóveis _ ,. foi otícíal-
,

mente constituída em 5 de
maio de 1.958, comemorou

condignamente o seu �.o a

niversário, 'com o lançamen
to da 30.000.0 veiculo de sua

fabricação, um Chambord

Tufão, O fato assínala
'

ex

pressívo márco no desenvol
vimento da indústria· auto
mobilística nacional: 30.000

automóveis de· altol1ux:6 a

qui produzidos e francamen
te absorvidos pelo mercado!

Vere} . LUCIA do Valle . ESTOU recebendo as flâ-
Silva, é a Garota' Radar da mulas do jantar dei Cq.nfrater
Guanabara, urna bonita more- nizaçâo das Indústrias Pio-I
na da Praia de' Copacabana, neiras de Santa Catarina, o li"

Com nacionaiização quase
- integral de seus produtos

representará � sociedade cario- no próximo dia. treze dE. junh«.] (99,5';70 do pêso ), a Simca do

ca na .terceira Festa de Con estarão reunidas no Querên- Brasil apresenta, no quadro.

f·
da indústria automotíva, o

raternização da' Sociedade cia Palace Hotel, onde seráo�.
.
m=Ior índice de a.umento de

Catarinense, que
. será rea- homenageadas éom Diplomas .produção, ou seja, 6�5% en-

lizada no próximo dia onze de e MedalhasHonra ao 'lVÍe':r.I'tO.' tre 1.9§9 (quando lançou o

. primeiro automóvel) e 1.963.

julho, . em . "black-tie", no ChI-·· O Colunista elaborou o pro- E mais, com o sucesso al-

be Doze de Agôsto, "Foi indicà·.� .graril"à "do:· ·esD.. ·erado· àciotüéci.
. cançaclQ pela··'.recente Linha

,> Tufão iN, novos �'recordes"
da pela Garota Radar da, GUH- . r,n.énto, e. pilbHcará_.-no pró;xÍn;,!.· são esperados p�ra. o a�o
rra'haTcr'Ôe·�1963 �'''A:na''''MatI3 .. dia' '-prifflei-ro. " ... W-:� '''.'" "'"''''f','''�i ,·H, I �j«wrreºte..

�.�

do Valle Silva. .

.

REGRESSOU ·para o ·Rio
Rio �e Janeiro� ó Coronel Sil
'lio Pinto .da Luz, Presidente
d() Instituto Nacional do Pi
nho.

FALANDO no r. N. d" I
Pin..ho. foi nomeado para De-Ilpgado em S. C., na cidade· de
J�inville, o Sr. Darci

i
Ribeiro.

. .

8-

iANTANDO no' QuerênCIq
Palace,· sábado, a família • D�·.

'

AdE;rbal Rai:no� da Silva.
COMENTA-SE o êxito do

Chá, Que aconteceu na confor-:
táveI residência \ da Senhor8 i

.

. � I
Ina Tavares Moelmann, com

um eIe,gante· desfile de modas.
,

pxorno;ido !leIa "Jane Modas"
e "Chez· Moi"; boutique. Desfi
Jara'm: Càrmem' Rosa Caldas,
R '\1[.

. p. ··v n d,asa L ana '.-eIs, Àara De ro-

sa e Mada Nôronpa.

, ... I ,,�,
Cooperativa de ConSUltl()
rl�� n..,.:..,.,.·egados da Sim�
cl� Brasil \

F\li' recentemente constituida
Cooperativa de Consumo
dos Erp.pregados da Si�.
do Brasil, que têm por fin�.
lidade vender, aos funcioná.
rios dessa indústria, todas
as espécies de bens de con·

i
1

f"
I

, i) ',cenqel'am a Cr$ .

6.093.094.840,00 o que renre

:;'::t1ta um.aumento de 15'1,2%

:J:n rel�ç'ã? ao ano anterior.

< ",
',1,
'/� ."

a Emprêsa e�!·".'.
a colocar

de tIuarenta ,lt ':"

..
icoen ta mil

carros na Háli" , .. de vinte a

vinte e cinco TI" 'Alemanha e
i

de dez a doze intl nos Esta-

dos Unidos. �:

ESPANHA _. A ·firma Bar

reiros-Chrysler anunciou 0-

fi.cia1l11en�e a fabricação dos

veículos DorgeDurt 11<\ Es·

pai.ha. A produção estimada

para 1.964 é de 2 000 unida

-dos, devendo triplicar em

1..965 ..

:';oÚci�ri� Internacional

POI8.SY r-r- 46% da produ
çi'o Simea de 1.963 foram

exportados. A Slmca Auto·.
mobüíes exportou, em 1.963,

123,130 veículos, contra .....

,89.363 em 1-.962 (35°;(, da pro

duçüo ). Para o· presente ano,

--_._--_.--

Choques de Aviões: -4 M�rlos

da .

VIENA 18 (OE) - Morreram, pe-
, .

.

lo menos, quatro pessoas, numa colisão en
.

ire dois pequenos a.viões de turismo, verifi
.. cada ontem à tarde, sôbre esta capital. Os

aviões caíram espetacularmente nas ruas

centrais da cidade, numa hora em que casas

comerciais estavam fechadas e havia poucos.
transeuntes. O nrimeiro aparelho caiu . em

.

Neubaugasse e danificou vários ';imóveis ' O

pilôto foi retirado morto dentre 'os destroços
do avião. O segunde espatifou-se nó pátio
de uma casa e fêz três vítimas, entre os ocu

parites do aparelho. O choque ocorreu num

céu liinno e • com excelente visibilidade. As·
. ,-

"
.

.

.

causas do 'desastre são desconhecidas até
Rr.pr:-.. n anarelho bateu contra a fachada de
um ediHcio'.é despojos humanos· dispersos
iOr"1111 p-:n�ontrados, inclusive bnsürnte longe
do l(\c::ll da <1uena. Restos do aVIa0 foram
: .,

•. , ; ,�.-_'rJ,..(" n;' in1erlnr dei 11m· (,_nartamento
. �.

.

�

do r�p�l'-ndn �71d::lr. m8�;:tnenhum' dos ocupan'
tf'<: r1('c:fp úhiJY\0 flC'ou ferido.

1

REX-MARCAS E PÁTElMTES
.

. .;�i��
Ag'ente Oficial da Pro.dade

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

.

.

..

.

Industrial ":�il .

i •

. Reglstr0 de marcas, patentes.·de invenção
. nom�s comercIais, títulos oe estabelecimen
to, insígnias, frases de propaganda e marca�

de exportaç_ão
Rua: Tenente Silve"íra, 23 - 10 andar �

Sala 8 - Altos da Casa N·air - Floriano
. polis - Caixa Postal 97- Fone 3912

NOS TEMOS
- �.

APE(A,NI
,

.

.

de que 'você preci�a!
Nci qualidode de revended�res auto
rizados, podemos resol�er seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
·/ocê encontrará. - com. certeza" - a

peça ou ó acessóÍ"io que procura, a

preço. de tabela, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pela mar

c� IH. E, no caso de qualquer con
sulta sôbre o seu International tere

mo,s o máximo prazer em ate�dê-Ic.
LI .'

Representante 1QI··nesta cidade'

.\

••

G. SOÇÀ8
COMEkCIO il

RÉPK,ESEN:rAÇÕES
FtJ!,':1O .A�nrCC1, .721 _

F.:S"fru:,.ro
f:1m terço � ..

'"

�·18b ' ... reS�.

em 12 IIJr�.,tl\�õea· Jure·
...rJi... I"

.

,�.
''1

�r
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



mena
Escola Superior de Guerra Dr. Martinho Cardoso, da

Veiga', foi assistir a uma au
Está conãrmada a chega- la do 'est"tbele�imento, em

da, no uia .de hoje. a esta companhia cios srs. J. Per-
,cidade, de cêrca de sessenta reira da Silva e Dr. Eunildo
alunos da Escola Superior Rebelo, presidente' e mem

de Guerra" que aqui vir�o bro da Comíssâo que presí
e111 viagem U� estudos, Eg-' -díu ao concurso de "títulos
tão programadas várias no-

mcnagens a serem prestadas
aos ilustres visitantes. Serão,
éles recebidos às 10 horas

daquele dia, no saguão do
Grande Hotel Blumenau. on
de se hospedarão, pelas au.
toridades -cívís e militares
às quais estão sendo dirigi
uos convites especiais. Será
Ieita uma visita a �fárias fá
b";_'ilS e à igreja matriz. 'A

noite, às :30,30, haverá um

grande concêrto . no Teatro

dos professores, da mesma

Faculdacté. Na ocasião e de-

, pois de ter assistido à, con
tinuaçâo das, espíanações
que vinha fazendo, à sua

classe,' o Professor dr. Mil-'

ton Pompeu da Costa 'Ribei
ro, o Prefeito Hercílio Deeke

dirigiu-se, em breve .alocu
ção, aos alunos presentes,
dizendo da satisfação com

que constatava estarmos
.

em auspícíosa concretização
e desenvolvimento-os sonhos

,"Oarlos Gomes" em home- há tanto tempo acariciados
nagem aos distintos 'vísítan- por Blumenau e concitando
teso Nêsse Concêrto serão os mestres e alunos da Fa
executados vários e ínteres- culdade e se ésforçarem,
santos números pelo Co�ó e com, dedicação e entusías

(ll'CI1)p.stra da' conhecida S,O·'
'cíedade.

mo, para, fazer da nossa u-

111a Faculdade que servisse

de modêlo e que fôsse o'

inicio de novos e eficientes

,estabelecimentos de ' Ensi
no Superior, de onde partís
se a realização de outra' e

justa aspiração, que é a de

termos, em breve, uma Uni
versidade. As palavras do
sr, HercílloDeeke foram re-

"cebídas com" uma vibrante
salva de palmas. A 'visita do
sr. Prefeito causou agradá·'
ve1 impressão nos alunos e'

professores da Faculdade.

Honrosas Referência�

SABOROSO'"
SO CAFE Z(TO

,

.
"

Faculdade de Ciências
Econômicas PREV!DÊN-�I�- t ;��Z:. .�

a-Canks� [�

celos, responderão pela' au
tarquía foi realizada no au

dítóríe do IAPC num clima
----------�------------------------�--------

de emoção a que não falta-

ram, inclunsive, as lágrimas
derramadas pelo sr. Silvio

Víottí ao denunciar, em seu

discurso a campanha de ca-

,lúnias que vem sl'frendo pe-
10 telefone e que já obrigou
sua mulher "a não saber
mais ficar 'em casa".
Entre outras declarações

afirmou que o expurgo na

autarquia será íníeíado em

breve, atingindo, todo o

pais, e que está entregue a u

ma comissão de , Investiga
ções constituida pelos srs,

,Itamar Vasconcelos Guíma-

,E D I TAL rfí,es, Carlos Bonow e, Edir
Coutinho Neves.

\

T A C
'.

S A'
N::t oportumdade . revelou

tansportes éreos etarínense .,'. os nomes dos sindicantes
- indicados para as delegacias

Pelo presente são convidados os Senhores nos Estadoa � que tiveram
, Acíonístas da TAC - TRANSPORTES ,AÉ-, a aprovação do Conselho

REOS CATÁRIN-ENSE SIA, a- comparece- �: :::���f Nacional. s�
rem à Assembléia Geral Ordinária, ii reali-

\
Raimundo Salazar Guima-

d rães - Amazonas'
Izar-se no dia 22 de maio e 1964, às 14,00 Gladstone Dias Figueredo
horas, na sede 'social, à Praça 15 de Novem - Pará

bro, Edifício do Banco do Desenvolvimento Antônio Bitencourt - Ma-
, ranhão

do Estado de Santa Catarina, 4° andar, a fim Alcino Souza Márques --c

de deliberarem sôbre a seguinte ordem do Piauí

,Carlos Alberto R.oxo-
dia: Ceará e Rio Grande do Nor·

� ,

.
", c-· :.'1 '''.�"h�� ; "",#,� �; :' / �. te

10) - Exame, discüssâ'ó'ê'�deliberaçãd SÕ- Edgar de Alencar - Parai. ,

bre O �'elatório da Diretoria, parecer do Con- baAntônio {Justiniano<Fortes
,sêlho Fiscal, Balanço e Contas, referentes ao ' Bustamante _:_: pétnam'Q1i!bo
exercício findo em 31 de dezembro de, 1963. lVliguel V"tssalo'- Al�goas

°
' e Sergipe'

2 ) - Outros Assuntos de interesse da Antônio Ferreira de Melo

Sociedade: - Bahia'

,

Wilson Borges Miguel
Espírito Santo
Oton Ribeiros Bastos

Já estão, em franco run
cíonamentó as aulas dos vã
rios cursos da primeira sé-

,

rie da Faculdade de Ciências

Econôrpicas, ,recentemente
criada nesta cidade e que é
o primeiro, estabelecimento
de ensino superior do V,ale
do Itajaí. Na noite de 13

dêste mês, o sr. Prefeito Mu

nícípal, a convite do reitor

Víottí 'IT�sconcellos, afirmou
ao dar posse aos srs; Moa

cir Duarte Pessoa e Carlos

Eduardo Marcondes Ferras

na Junta Interventora que

dirigirá os destinos do Ins

tituto, que será inflexívÊÜ na
'

• direção da autarquia. "pois' a
revoluçãô vitoriosa a isso

me obriga e quero dar. va
lar �',o que lutei por ela".

A posse dos dois novos

interventores que, [untarnen
te com o Sr. Silvio Vascon-

I. A. P. C.

Lemos que, o Interventor,
do IAPC, sr. Silvio Teixeira

R··�Ç�(ONfECClOllHI OU&tOUfR lJt
OftltAVf

eu: frllldlU !o,.nIlncr, li· 11

,

Florianópolis, 13 de maio de 1964_
Dr. João David Ferreira Lima

Diretor.-Presid-ente
. 22-'.5-,64,

Aulas; Particulares
_
Ensina-:se a rua .SÇ>úza ,França :11. 20 ou

telefone 3530 ..

AULAS PARTICUlAR,ES
PROCURAR 'na Rua. ARACY VAZ

CALLADO, N° 13; ESTREITO, ou telefdnc�:'
6267 e 2097,.,

,

Rio de Janeiro
Lauro Gentil Gomes

Guanabara

Leonidas Pádua de Melo e

Souza -São, Paulo

Alfredo Rêgo Barros

Paraná ,

I

)"fei ,aubnér,� -:-, S"tnta Ca-

tarina
I,

Alain Melo dos Santos ,.:_

Rio Grande do Sul

Af0nso Pinto ,Duàrte -

Mato Grosso

Jano Guimarães - Goiás

Antônio Felillardo - ,Mi·
nas Gerais
Geraldo lrigêl?-ito - Brasi·

lia

I'

;,

"
.('r

Congratulações pelo "Dia
da Imprensa .Catarinense''
o .Síndícato. dos, Jornalíst ". Santa' CàtàlrJln!J;, os') L quaísí' �et'-eadór HeHo Peixoto, mo-

,"; 'i: tas frofissionais de Santa. �e est� na ·linha ,tt\io dat'l"'Ihãgna ,'ImprenSa,'
FulVIO Catarina recebeu maís as de frente, na grande luta pe·' apresenta intermédio V.

seguintes mensagens de con los mais altos ideias e' as Excia. efusivos cumprírnen
gratulações pela, passagem mais 'caras' traições de' cul- tos Jornalistas profissionais
do DIA DA IMPRENSA CA- tura . e civismo, na elabora- militam imprensa falada e

TARINENSE, ocorrido a, 13 ção diária da 'história 'eie escrita nossa terra. Sauda
de maio corrente: Santa Catarina, terra do ções (a) Dakir Polidoro, Pre

pioneiro da Imprensa barri·' sídente"
ga-verde, JerôninlO Coelho.
Sa�dações (a) dep. Livada· T' "Pel"t passagem do DIA

rio N01;>rega, 1.0 Secretário"_
,

DA �MPRENSA Catarinense,
"Cumprimentando o, o _Departamento Estadual de 1

Presidente e todos os mem· _Estatísitc8, associando às
'bros desse, prestigioso S1n· home�agens que tem sido
dicato no dia, consagrádo à prestadas,'à laboriosa elas

Impre�sa. (a) - Iy� Silveira, se', apr�sentà a V. Exci.a.
Presidente �dà Assembléia' cumprimentos 'com votos de

Legislàtiva,;':
'

'félicidades extensivos, a to-
___, "A Câmara' Municipal

"

C!lOS',0s Jornalistas_ (a) Olga'
de FlorianóPbÜs, proposta Voigt Limà:

No expediente' do dia 13
do corrente mês, o dr. Luiz

Gabriel, Secretário da .Airi·
I cultura, atendeu em seu Ga·
binete as seguintes pessôas:
Sr. Carlos Boos Prefeito

de Guabiruba, que tratou de
assuntos referentes "to seu

munlclplO. Dep. ,Wa41emar
Sales de Tubarão, encami·-
nhou considerações ares·

peito dos produtores de ai-

pim e mandioca. Sr. Henri·

que Moritz, Corretor da !;iol·
sa de Valores de Florianó· t,polis,

_ Imp.Qrt�ção de Tr-'ito· I'
, I

res, para "ágricúltura. Sr,.
Iva� Rodx:igues" Presid�nte

. :, ' ,.,� ',) '.da. Associação Rural, de, Jo- '

ORY'TEREZINHA LISBÔÁ MtlLLER
'1

11
' '�', ""

I '

' 'll1vlile, tratoU'
,

de assuntos t. '; , .i ,

"CQn�u.' � �P��OS Preçps " . '"" do: rtl�alismo' em JQinv'ille, ti.:.;;' , '" I :

I '., •. ,.'. ,:", \,,' ,.
I

"

" ,81\, Aristeh;Ferria'na�� .

comer Participam "aos parentes e pessôas de
I' d 'C" ". U""t J'

.

ATLAS S A
J ,ciante· tie Santa CeCllla, tra· I

' .... '

'

.', ." '.-'

fi ,�e
.

ümercICl; . .n� a. urglca Qf- :' '. �"tOI:l de assuntos p'uticula; <

'suas �e aço�s ,0 tl,aSClmento de Sua prlm6�"
,

'." . i' ' .' lIes. Sr. João Mirows, dire- nita. I MYRIAN" ,ISABEL ocorrido no ''dia 10'
R'l'',a'. D d" ,1\1 2j(

� tor gera}, €lo, Tribúnal de ,,' M' "t' 'd d", "'D'R 'C'""·R'L'OS COReo oro 1��1) :� Contas do, Estadá, que tra: ,p-p., .. na' ,a erUl a e I, p: "

" Fllial Flür�ar.ópoh'3:" � � /�:... tou'de a.�í>UI)tós gerais, 'e: RÊIA"/ "

Em palestra que realizou, J
a 6 de maio, corrente, na Sábàdo� domingo e segun
Escola Superior de Guerra, da-terra, .proxímos, realizar

no tl,lo de Janeiro, o embaí- .se-ão as tradícfonaís e bri

.�:;,ciúr Lincoln Gordon fêz ihantes festividades do Di

elogiosas referências .a BiU· VlDO :Ji!spirito Santo, No SO°

menau, que êle visitara a 29 Iene ii.liduo, que' precederá a

de abril. Esplanando seus resta '$!rinCipal, será prega

pontos de vista a respeito dor o notável franciscano,
das novas perpectívas aber- Frei Boaventura Kloperrburg, ,

tas pela revolução' democrã- atual assistente do Concilio

'tica brasileira' nas re"tli·, Vaticano e um nome bastan

zações dó Brasil com os te conhecido ,no mundo i,r
Estados Unidos, o sr. Gor· telectual e, religioso, não só

don teve expressões timpá. do noro país, mas mesmo

ticas para COm Brumenair, a·" do eX!rior. Além de i bom,
pontando o' seu exemplo oo- orador1 Frei Boaventura é

mo muito significativo na, um hOJIem de .grande e vás

vida nacíónal. ta cultura, o que empresta
aos Sé�S sermões um signi
ficado �odo especial.

4
Festa do Espírito Santo

Datilógrafa, .. Precisa-se
Para trabalhar em esc�tório de firma,

comercial, precisa-se de umatmoça, que pos
sua instrução secundária, que tenha bôa prá
tica de

- datilografia. Interessada apresentar
se na Casa Regina, 1. andar, das S às 11
horas

Inútil apresentar-se' sem os requisitos
acima.

Curso Préparetõrio Ioníineníe
CCRSOS �SPEC,IAIS
PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

ARTIGO 91 (GINÁSIO' EM UM, ANO'
PREGINASIAL ADMJSSÃO'

DURANTE O ANO
I

'

- Baseado nos mais modernos proces-

sos pedagógicos.
- Dírígído pelo:
_,_,_ ,PROF. VICTOR FERREIRA DA

SILVA,
HORARIOS DIURNOS E NOTURNO�

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

Equ}padq.çom máquinas novas.

Faça"mrà 4nscrição a Rha Dr.
,---------

Casas Resi�enciais à Vemla
,
\ Vendem-se duas casas' dé moradia e \IlI.

salão .' recém-construidos, à rua Monsenhól
Topp (próximo à Rodoviária), sendo:

a) Uina residência de fino acabalIlento
'e estilo moderno, com amplo liWing, copa-'
cozinha' com Qivisão de armárips e mesa, de
fórmica branca, três' quartQs, 'baÍlheiro,. ar�
mários embutidos,' abrigo para' áutóinó:vel. e
jar,dim, de inverno com lago, esmerada ins- '

talação elétrica incluindo chuveiro� torneira

el'�trica e lâmpadàs fluoresc,entes;
b) Um prédio de doís p�lVimentos,.com

preendendo um' apartamento no andar têr-
'reo, com hall de entrada, dois amplos quar

tos, copa
-

cozinha, quarto de banho e bôa
érea de serviço; no segundo'pavimento; uma
saleta e l,lm salão, com a' área de 76,69ni2

Tratar à rua Mons. Topp, 24-A ou pelo
f

' \
one 2285 "

"

VENDE-SE
Pór _mot,ivo de viagem vende-se uma

mesa de ;canela com 4 cadeiras,� duas poltro
nas e um har, espelhado" e ainda um buffet
com tampo de jélcarandá� ..

'

Trat?r à Pr:;tça Getulio Y�rgas 23-A
casa 1 sobrado.

, VENDE-SE' ,

�,

Ótimos lotes de' terrenos de 15' x 14 'f
14 �'23, sito no Bairro de Fáti�a, no Estrei·

.,,";1
•

to_ Tratar na rua Aracy Vaz Canado, nO 624
no mesmo Bairro. '.1',

V&i CvDstruir vu Reformar'?',
'

VAI
,

,

! '

.

TA[
[RUZEIRD DD SUL

De Florianópolis,

"Câmara Júnior de Floria

n6J)olis congratula-se com

êsse, Sindicato pelO transcur

so'do DIA DA ,IMPRENSA
CATARINENSE. (a.) Antô-
nio Grillo ..:.:. Presidente" ,

-' "'AssociaQdo·nos às ho·

�enagens prestad"ts, na

ntagoa data' 'da Imprensa
Catarinense 'formulamos 8in
ceras' felicitações extensivas
aos seus membros (a) alma

Aquino Ca,sses, Diretora da.

Faculdade' do Serviço So°

cial".
-

{.A Assembléia Legisla
tiva de Santa Catarina, em

.

sua sessão de hoje, por pro·
posta do deputado J. Gonçal
ves, congratula·se com' êsse

$irtdicato motivo passagem
,

Dia Da Imprensa, hoje trans

corre, solicitando seja esse,
orgão interprete nossas efu·
sivas ,congratulações aos

valorosos homens da impren
sa livre e democrática de

PR011iJA �seu.'J

OLHOS
úse, óculos

bem adoptados

Secretaria da
Agricultura

atendemos' com exatidõo
sua receita de óculos,

\
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COLABO�DOUS

'- RUI ...OS0 - MILTON f,' A VILA
ORILDO LISBOA MARIO iNACIO

COELHO -' MANOONA

'*.; ..,.

rJl;iIIfn

Contra o lanterna:

Avai SUOU para 'alêanvar"o empate, , ,

Fign.jrens'�, h;é:rcUil�;e Hercílio, ·O�i venced�res
('1H III �'}d� d�l rrim'rr�' lqq1

'11.)1'(\ 1"'''y_ �I'\"
CO"""IOIAIIO•.., aPCIAla

MAURY BORGE� ,. GILBERTO'�
GILBERTO PAIVA,

Num rápido retroEpécto va

mos ap re scn ja r ;a�a os senho-
res, Os �iCgos ú-:senrcladOs
-tarde de domingo' em dis}:tlta
de mais uma rodada do Cam!)eO
nato barriga-'VC�le de' futcho ;

em suas Iespe�tivas zonas.

MARCILIO :erAS GOLEOU
AO TII:cirvE'EÃO VIr: ::;M<DC
EE DOS "é'ITULOS, PERDIDO:;'

,

Cama pr!n�ipal jôgO ãa r(lc1a
da, do ccrtan�e estadual, tive
mos na cidade de Itaj,'í � en

COntl1O qUe reuniu às f;(>njuntd,
do 1\1arcilio Dias e d2 ':Metl'opoi
e que atraiu as atenções do pó
blico catarmensc.

A primeira fa;e terminou

Conl o nlarcàd.or

mUlto embora o Marcílio Dius
tivesse �presen·�ad:) UIU p'aG.-r:l)
de jôgo mai dZse,:1Vc'lto e �om

m.sior sent�do de. penetrac;ão,
dand':J opOl'bniJ;,de a que ú

ar<,;ueiro Dorny, praticasse, \1111

pemhadO de bô'-1s defe,as, CO!1S

tituindo'�se l:1€\j '10 n"2., m.niol' fi

gura do g!'..1.nu�.d<-:
•. TI2f:a fr:! e.

.

:,·On;::eg�l::',
a '� ...... .i3 'ue
Eamilton,

Aos 11 minutO", Rri:inho aumel:

tou para 2. x O.; ainriâ qunndc
atl'�.vessa' t;) pel"jC'do de aSCenç:"io
no gramadO' Aos' 17 minutos
D,',aes, dih:tou pa:'a � x O e·o
n1e�nl0 I'uf�es' 2u'�leI!l-ou pa-a
·1 x O ala, 28 c,bendb a Ari':,do
dirr..inuil' ::úrs 4 X 1, aO

.

;:.

aprove1tE"udo_se de 11!:: ......._i�l .... é.�

dd"� Li li:e:-,l ::'enê,'
�undrc M" Dks' Jorge, Ren'

No" J,oe: I ,e Juel II; Sombra
e Í)jalma; R'at;nho, :!JUfles, A
quiles e Perereca (Dã.o). Metro,
pol: Dorny (Rubens); Paneca,
Hamilton, Paulo .l30uza e Tenen
te; Nadir e Pedrinho ; Calita

IdéSio, Arildo e Gale\-o" Arbi

tragem muito bOa de OtávlO

Ho:anine e renda de 757, OOO,OU

HERCILIO VENCEU E DIS-

TANCIOU-SE AINDA MAIS

BENEFICIADO COIvI A DER
ROTA DO METROPOL FRBN

./TE AO MARCILIO DAS

O Hercíli'o Luz cumpriu
um compramiS30 dos mais difi
Cies na tarde de dOmingo, aO en

frentar e.m Imbituba, ao elen
c;o local do •

mesmO 'nome. O

prélio desenhava-se Cama difí
cll para os hercilistas uma VIlZ

que o Imbituba em jOgos ante
riores, havia C'on3eguido pOntos
dos clubes considerados favori
tos constituindo�se mesma

grande &urprêSa.
Assim, O Hercíllo Luz

até Imbituba e conseguiu a vitó
ria (3 x 1, após vencer p'arcial
mente na primeira faSe por lxO

gol cOnsignado pOr Taréisio aos

6 minutos.
O líder jogou e venceu C'Om:

Wanderlei; ,.:�,J, Pedrinha,
Badico e Pedroca; Walmir e'

Triunfo (NegrãO); Marcia, .>a

rará, Tarcisio e Gonzaga.
Arbitragem de Thiago Eva_'

risto Nunes,

UM A UM, FOI O EMPATE
EN'l'RE COMERGIARIO E

BARROSO.

, ,DeslocOU-Se a equipe' d'i) AI
mirante Barro30 até a ,cidade

na.

FIGUEIREN3E REALIZOU
,/

,

SEU SETlMO JOGO 1NVIC10

o �jgueirense depois de, reali
zar Os jC:.go·s lniciais,
re'3ultadOS _ negativos,

ccJheC1t!o

Começo!:!
a subir lentamente de produ,ãô
e a estas alturas já se encon,;ra

c'Om sete jOg'oi 'realizadas, sem

conhece.r uma tlel'rota.
Agora, foi a Vez 10 cle'be

atuar na loc,.lidade de Gil It.á
cOntra a "qui�1I do meSm'Ú ncü",

Venceu' o Fig,eiren3e com I ,',
\

ficuIclades por 2 x r, danuc
asclUll mOmentc, "-e ale�Fia a Ua

:;'orcida.

o

(.�:LE;?Ir.() M.. RCOU 2 X O E
;', ,I. :�EA, F. ,MJ.o. �';r, LlII,}�_
I"ÇÁ

,cêl'dO ;_ara a,' tarde, de amanhã'

q rc é fer:ado.municipal.

.. ,.'".,tes ' a+nda
�

a primeira roda'

que'�inda não havia zíd com
. \

,.J&.

Assim. em Mafra, '() Peri pas
sou fn�ilmente pelo Juventus
mp.rcanUo 4 x "1, enquanto que

em Pôrto UniãO, o Tamanda
,� perdeu p'ara O B-0tafogo !lor

6 x' L

A primeira etapa já havia I CARLOS RENAl X GOL�nTJ

.erminadO com; ,a vantagem d') AO ATLElTICO I'RANCISQUElN
clube blumenauense r;or 1 X O, SE
COm tento de Joca aOs 10 m!nn
tal,

'U OJhlpica formou'. venreu

�,s3im: B}rrera; orlando, �1'iil
san, Romeu e Vi; Jurandir e Pa

Maxfaná; Jaca, Rildrigucs;
e- Parag.uaIo',

'

'Arbitragem dé Osni Marcoli
1:0 Pedra.

P/'I\XIAS' COLHE,IU fTRIUl'H"O
ANTE UM ESFORÇADO IPI
R:ANGA.,

o cotejo travado em Joinvi

�:!, e 911e reunIu a: equipes di)

Ip.l.ranga,. prc.gnosticav.a_se q_lte

seria, iàcilmente vencido pelo
. >-las, a de3�-:ualdilde

----'----�-_.- ...,---,.------_:_--

AI diretoria do Figuetr81ljle Fu
tebol Clube e!lvio12 orJem, (te

]?agamen.to a'o. nOS30, co:ega Gil
berte Nahas qu� Se e.llContra na

Guanabara, cOm Q objetivo
de enviar atê' Florianóprl!is
três jogaõOrés P'l<rtel'lc�ntc, 'iO

Departamento A'utõnomo da, ex
capital federal.

x x x

Em Carta daquele colega re

cebida pelo nOsso Departamento
Esportivo, tOmam03 cOnhed
mento que a Ordem\, de Paga
mento, enviada pela Figueiren_
se," já está em Seu pOder, '

x x ,x

em

Ainda COm respeito aos atle
tas p'odemos divulgar que Gil_
berto Nahas já está agindo, no

'3entid'o de convidar (rês joga

dOreS para" vkiajarem até Flo_
rianópoliS no sentido de serem

'testados ,pelo alvi-negro ilhéu
Os nomes d()6 jogadores ,não (

foram ventilado_, por Gilberto
Nahal! em sua correspondência
porém, afirmou ser seu propo_
sito conseguir jogadores', de re-

foi aI gabarito técnico para
não venham a decepciOnar.

x x x

O arqueiro Domi
i
ainda, não

ren'OvOu seu compromi3s0 I"om

o' Figueirense Futebol; Clube,
pois nã,? vem enContrando
ambiente que espera'Va e que

reinavlj. qllando era titular ab

soluto da meta do alvi-negro
ilMu. Fala-se que, .c nãO che

gar a Um ac:ôrdo cOm ,a direto)
ria do vic:e..c&mp41ãC)� J;)omi in-'
gressará no Avai.

'X • *

vem de

de Criciúma, o 'tlí!" o, clube bar

rosis� foi reCepci'qnado pelo
Gome.rciáfi(;) �!l!' '�8<toh. :�u� '!!J

I J.

solicitar a diretoria d'o Figu,.i
reme, Ilm,a' m�ell?.oria" Ml�l.
�llá!3 �' p,er;iicIQ �9 �PW �

...

fOrmulado pe:O próJiõ .r.i,,'_
dor JOni Alves que re�onh<>ce:1

,

que o atleta está ne2e si 17r,d c

d:s um aumen�O 'em seus venC'_

ment;o� ,

,
, x x x

,

i
Apó� ser 'derrOt� ia duas vêzes

eguidas, o Carl, s Renaux vai

toU a encontrar, t vitória a'O der
rotar em seU ,refuto, nO está

di:o Augusto Bnu:f ao irregular

L:ONA QUATRO

I

----------"""'-'-.....------.----......I!I-....

---1/

A' diretoria do América Fnte
boI Clube de JOinvile" e3tá pen
sando ,seriamente em l�v�r a

,Join.vi� a famOsa esquadra do
Santos Futebol Club-e, para par
tlcipar do's festejos de SeU- t in
qUenten.ârio de fundação"

x'x x

É pensamento d03 dirigentes
do MarcíJio Dias rea�izar um

q�,adrangular, dentro de bre\'�s
dias, Cóntar1a Com o ConCtÚ'_
so do Barroso e mais dua.. agre
miações do Paraná,

Com o fim especial de Con_
cretizar e3se quadrangular, de
!Verá viajar para a c..,apital pa_'
ranaense p presidente d� Ma�-,
cílio Dis JOsé Luiz COlares. O
Barroso vê Com bani, olhOS esse

torneio e' já COnfirmou '3ua

participação,

que

,A equipe do Paula Halll'os

A Cidade de Joaçaba foi, p.a:
cO do enCóntro que protagoui
z'Ou Comercial e Vasco da Ga

ma,

Vitória do conjunto ue Casa, O

Comercial, por,: 3 x 2,

:y:m Tangará,' O T-lervalense
não foi ,além de um empate de
1 x 1, contra o Torino, local,

\ Em Caçad-or; O públiCa ficGlu

O cotejo eu1"e Baepcndi e seJ1t o s�tt futebol de domin�

Tupy qt:e estava mar�ado para pois
�J c,)tejo qUe reuniria ra,

a tarde de h()j�, m Jaraguá do
, ç�dor�nSe e Cr�zeiro, foi tran,

,II' ,fei tr<n�::'el -to (li C'ilrl1itln" fé:õo' de comum :!!Côrdo,

el('f]c-Q <ia Atlétic, francisquense

48 ANOS DE VBUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO
/

SETOR eos ESPORTES

/

,

r

DOS ultimos minutos
num fraca3so .tre Formaram assim as duas equi dinho, G'avallazzi e Viana,

MINERASIL, Sanj;Os; Pedro

o

acaba de contratar >() zaguf'iro
IJtPn que militava no futebol
de Jaguaruna, visand!) Com i"o
ref!)rçar o seu plantel p'ara o

c'ertame da cidade, que tem seu

iniCiO previsto para fins 'eles_'
te mês,

,
'

de dobrou no ,stád:o 3:eriJ:,?r;;O
de :(Ol'ç s. Tal � r érn nãO 'lr'�n

Hulse. A ,representação do Olímpico tege;U p_OlS o Cax 18 t6',e que se
'

O prélio, CHaC:er:z'�u-s� pe- úmi�a' invf�ta no, atu'ul ccrtD.me desdobiar '::,.âa J arcar um min
10 �quilíbrjo ,. as àções que ati ' ,

-, -

.

d d 1 x O ;(;aC!l�;nellsé:, 'I'/,cébeu a visi ta ,g'uado ,1'tcar ,
o. que,

na]. acabou se l'e1'Íetindo na rn ar �C' Paysr,nqú 'que .na semana' an ' afinal ba:'t"'lÍ 'P' i'a V.a,nCCl aÓeador , 1 x ,1 fIJi " placar f' nal, ,,'io,i'� ha�i�' ;idr,,: gOlead'o, ne lo

"

eSff,;çaüo e. I�ltac')r "q:adro do
entÍ'f, Oomercrãrío e o' Alm: ran ',b::-lir<IurriSe atuahflo bem melhOr Iprrang-: de Sãc Fran�iSco, dO '

te BarrO�o, /' arcando l\1'1uT'(cio P�lméiras;, De"ta feita o 0n7.E' -:::ul.
contra prra >O Çomercíâ rr-. e '''':,:ediU que 'o líder cOnseguis O 'C"xias .f'crn' ou com: Jairo.
'Mill1..i para' c' .. \.hn::-ante R,'r_') "'lll'" vi; -:', f'áci l d 1,'",' .lr h>, C;)rUf'a" T"iãO e Orlan• _<:\ ...,Ol.:.a a 1, t en o tiue ....,

,0.. Ab itragen de "IàlG.i"nc fi! .

?"á··la com' tôdas 'as sua,' f'or e'O; Et',crt'v e l3mal Ad.Isoh
veira COm bo:n trabalho S01'1[�:1 �a para chegar aO malcador de Didi, E asmo e ;ez!nho.'õo a arreeadàção Cr$ 330,000,00 .. x U

x x X

o ptC:3idell.te NiltQn 'Rosa tlo
Pa,ula :aamos: se avistOu Com' <O

,iogadQl' EU tedando a perma
U.el1ci,a dq atleta no, tricolor par
mll.H U)111" temporada., Os enten
d"�n.tos ..fOram coroado' deS

,pIen.o êxito,,, devendo Eli Con-
tinuar : no

'

Cam,peã>o, e,Stadual de
1i9.

mendo .a conduta do esquadri;o
do Avaí, ant�oilte,m, 'no' está,!ido
"�dolfO, Konder", quando pOli

- mui to' pOuc\) não fol surpreendi
dp pelo .quadro 'dO Mínerasrl
mesmo Mínerasí l qUe há pou

"

cas semanés : foi batida pelo
Po,tal Telegráfico por 3 x O, e
,que, vem ocupando o último P'ôs
to do certame da ,ia, Zona,

Os qúe f9ram' à praça futebo
lística 'da rua Bbcaíúva ' Ver' o

choqué.' entre os ',campeões da

i, "Capit�l � dá Liga a,e ,Futeb0l
Pe" a: Z'lna três Q, penas" dois de 'Laura Müller;, não escOnde�

,OgOJ Nr'am realizados, eoneer ram 'a' Suá "decepçãO pe,lo volu
t.. -'

me de jôgO apresentado pelo. �S

qUlj.E!rão local, 'com tõdas <1'3
f

suas peças atuando s cuem das

stlas aptidões rea�:. r ,'1:> de

pela Contagem d, G x 2.
!

'fRANSFERIDO 3AEPENDI F.

forneC(i!r ,6 imprencedí,ve.: Con

junto. Falhou a' retaguarda, fa

lhou O meio-campo e falho�
a linha de frente, isto na ,)1,i
me'JrO período da. luta, No ';e

gundo, hOuve acentuada melho
ra riO meio-campo, mas as dc�

mais linha§ v9Itaram, a incorrer

ere erros. Enfim, um quadrO

pes ,

AVAl Tatúl; Binha, Nery, Ger : Célio, LelE\Y €i, DiOnísio;, Ca

Mirinho; Rogério e Ha manga e WilsOn;', Osmar, Gio_

(GilsOn); Masselü: Va van l, Babão c Marinho.

TUPI PARA A� ANHÃ

Seleção treinou vencendo por 3 x 2
"

A seleção br2 �ileira, qUe se

prepara para aõ :li"putas da ta,
ça das Nações, treinou coloU

v.,mente' na ta.r' z de dOmingo
nc esLà1io das �J').raIljei"'a8. {-R
,�end'c ,'vi�6:tia aO cOn'unto
l'ons'den,do t1tu;' 1', COm cami

;", vel.."e-lh:ls, pc" 3 X 2, contra
° de "'" mita in 'l"elas,
Na "rimeira f'z;e já vencia a

equipe titt,lar p 'l' 2, x 1,

Vavá foi 'o artrheiro ,ma'rcan_

.do os três ,Ponto" da equipe' ti
tular equanto Jairzi�hO e Joa

I

, quinzinhfo, cOnsignaram, para os

Amare�,os.
TitUlareS: Gilmar (Antônin

Jesé. arqueiro dW)s aspirantes
10 Fh'mengo que é natural de,

P'0"ia'n6Polis); Djalma Santos

Eduardo, Dia3 e Rildo ('Altnir1
GersOll ,e Carlinho"; Julinhll,
V'pvá. ::Bianchin-i) e Pepe. Re

servas: Marr'al:; Carlos Alhel'

tO' B'ritó (Dttão)', JlOel e Ge,_

ral<lino; ,Lima e Joaq_uinzinho.
(Oberd�n JUvenil do Flumi-

,
c

�ense), Airton e Iteinaldo.

3em vida, longe de ser aquêle

time que entusiasmava as muI '

tidôe3,

o Mjnerasil, ao contrário, jo
gou o qUe ,sabe ,e, por vêzes, C'O

,

loCOU em ]?oIVoro.â a cidadela

de Tatú que por várias VêZ89

CÚl'l'eu o. risco de tombar, per
dendo SejUs :diianMir.s ótima.3

. -

;

oportunidades, c'Omo aquela8
&.:11 qu'" ....:'v.,·�'li f r(·.,

te. 'CóOm Tatú, atirava fora e 'Ba.

completalllen(e desguarnecido .

O lJ,uadrO de Santana �h�g'JU
a estar liderandO a ContaC'em
COm dois tentos obtidos por Ba.

bão e GiQvani; a03 18 e ',H) mi

nntos da primeira etapa, tenel<>
o Avaí diminuido a diferença
atra<vés de Caval!a�zi, aprovsi
tand'o um ptls,se de Masselli; .10

CObrar uma falta de LeIa aO

extrema mineiro, isto quanllo
faltava 3 minutos para fin"li
zar ó tempO inicial.
Na etapa final 'o Avaí eml'>a

l'a' ainda apresentandO os m�3

mos defe:itos do, 10" tempo ejá.
cam Viana ,f,ora: de, cOmbate
,busCOu desesperadamente, c em

pate, vinda a consegui-lo aos

38 minutos; quand'O Gibon

que no final dO primeiro tempo

entrara em s�J:>stituiçãa' a Ha

:miltoll)' arremeSllOu fIoI1te de

fOra da 'área; indo a bola ga

nhar O fundo das redes, 'no â,n

guIo esquerdO,
Animadas Com o gol do pla

Yer colOrad, Os l!ocais emprei'u
deram nOva reação, mas as fa
lhas Continuaram e 9 Jôgo ficou

mesmO _nos 2 a 2.

Individualmente, apenas um

nome e3capOu d'o fracassa: Gil

san, apesar de não ter rendidO
tudo o que pOde. R'ogério e Di

nha apenaS melhoraram no se

gunuo temp'o, não atingind'') Os

demais a atuação regular, âté

NeJ'Y, quase sempre uma blll·rei
l'a inespugnável, andou COme.
tendo "gaffes", Viana muito

frac':>, pràticamente nulo e Ca

vallazzi, embora lutador; andou

à3 tontas, Mas.eUi; em Sua p.ri
me ira apresentação diante do

público florianlO;politano não

revelou grande coisa, Falta-
lhe entusiasmo e velocidade"
Já no Minerasil, individual_

mente as ,coisas sairam melh';>

res; õendo suas grandes figu.
ras Leley, Camanga, Giovanr
e' BabãO; além do atqueii:'o
Santos>

Virgílio J'orge :foi o dirigente
da peleja, Oom atua�O reple"
ta de erros, sem entretanto'
infl"'r 110 resu1ta!{o,

cino e

miltOn

t'.vaí e Aflético, Operário Recordistas
de Empates

Dramáticos momentos viveu o team do'(
Avai. na tarde de an+eontem, quando veio a

perder mais um ponto precioso, con.sequê�
cia do empate verificado contra o Minerasil,
"lanterna" do campeonato da la zona.

, Êste iá é o sexto empate obtido, pelo
campeão da Capital nos dez jogos disputados

.

neste DrimÉúro turno.' Os outros auatro jo
ore: tr-ês nerrleu�os, frente ao Barr.oso 4xO

poSteriormente anula'�o pelo T.J.D.);' 'Metro
DOl 5 x O e Hercí1io Luz 4 x.o, vencendo ape-

.

nas o encontro disputado :nesta Capital, na
terceira rodada", qu�ndo derrotou o Atléti<_::o
Operário p'elo esc6re de' 1 x O.

,

,

Francamente vai mal no Campeonato' o
�lube presídido por Nicolino Trancredo que

iá na prÓxima 'rodàda estàrá dando combate
/

ao coniunto do Guatá, no estádio "Adolfo
Konde�" para depois enfrentar o Marcílio
Dias. 'em Itaiaí, e encerrar o turno enfren
tando seu m�ior rival que é o Figueirenss.
� , 'Que eStará have1')do com o quadro que

até há pouco empolgrtra a torcida com suas -<'
estupendas performances, vindo após decair
verticalmente de produção, ao p'onto ,de ne

nplJ.m dos seus valores encontrar o seu ver

dadeiro iôoo ?
,

.

TAMBÉM O OPERÁRIO
, ,

'Mas o recorde, de empate no certame

não pertence só ao AvaL pois o Atlético Ope
,.ário conta com igual número, porém em

menor número de jogoS: ,6 em 9 jogos.

Rodada n(lmero dez será completa ..

da {lm�nhã com', P�stal x Urussa'nga
e AtlAtiro Ooer�rio x Ferrov,iário
, A rodada ,númpro dez do Camneon�to

d;:J iazon�. iniciada domingo. será complet�
da na noite N� amanJ,q. com dU::ls neleias.

'Em Cri"iúma pplejarão Atlético Operá-
1'10 l(lC'a1. e Ferrnv;tí,.io. p.nauanto Que nesta

C!'nit!ll. o Postal Teieq,ráfica" receberá a visi
ta do Ur;ussanga, da cidade do mesmo ·nome.

O 'Urus�anga, corno se sabe. é uma das
boqs eapipes do- cp.r.t�me, contando, com eJf=
rnentos de bom gaba.rito técnico, en�re êles
{iO'l1rando os nos�os conhecidos Eurides e

Valmir.

-,'

1.1,

,..
,

PR()Cr\A��A DO MES'
As Aventuras doDia 19 - Cinema

Ladrão, de Bagdad ta

Dia 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

Financíamenfos Industria.is
Elabora ,;ão de projetos eccnômicos e

preenchimen tI"' de question.�rios para ím·

plantação ou ampliação de i1:dústri� de D·

côrdo com' as exigências dos �abeIeclmen.
tos financiadores.

EDWARO' NAV:ARR9
Economista

C. R E. P. - 683
'Rps. HercillO Luz slo' - -Ed.

02 ...', Fone, 37�8/.
:��:��, :X�\, :'h ::k<� ��:

Es�her

Minerasil e Atlético Operário Clubes
que, não Veremos no Ref.urno
o niatch de anteontem marcoU a' ,des

pedida do Minerasil do público florianopoli� ,

tano neste certame da la zona, uma vez que
neste turno deu combate aos nossos três clu
bes no estádio da rua Bocaiuva, iniciando
com uma derrota diante do Postal e dois em
pates de' 2 x 2 diante do Figueirense e AvaL
Outro q.ue já se, ,despediu dos metropolitan()s
foi o Atlético Operário, de Criciuma, que co

meçou derrotando o Figueirense, por 2 x O,:
perdeu para o Avai por 1 x O e empat�u. cc:>m
ó Postal Telegráfico por 2, x 2. Agora e Jogar
no reduto dos ,doi,s clubes. 'J

�

:Y'
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FAZEM' ANOS HOJE:

Srta. HELENA DORIS COELHO

Noticiamos,' com prazer, no dia de ho

je' a passagem de ruais uma' primavera da

gentil srta. Helena 1l1oris Coelho, filha do
nosso estimado colega de trabalho sr. Her
mundino Coelho e de sua exma. espôsa d.
Maria Benilde Coelho.

A aniver..sáriante e seus genitores os

nossos parabéns.

Sr .. JORGE DAUX

.os nossos cumpriinen-'

C I N E R'O � DA

Notas 'Cinematográficas

1. - As mais recentes es·

tréias nos Estados Unidos,
credenci�das por sucesso de

público e crítica' são os se·

guintes.:
a) - Mc Lintock - "wes·

tern" de Andrew Mc Laglel;1,
com John Wayne e Mauren
O'Ara.
'b) _. The Vistors - dra·

ma de guerra, dirigido por
Carl Foreman, com Jeanne
Moreau e Meliha Mercouri.
e) -- The Carc�inal - de

tI
Otto Preminge,r com Tom

Tryon e Carol Linley.
d) - Ch'lrad,?, drama de

suspense, realizado por Stan

ley donen, com Cary Granj;
e Audrey Herphurn.

,

e) - Take hen, She's' Mi·
I ne, comédia, dirigida por
Henry Koster, com James

Stewart e Sandra Dee.

2:. - Bom "western" de

um grupo independente a·

mericano, assistimos recen

temente no Cine Carlos,Go·

mes, dirigido por George
Seaton, que apesar de uma

montagem um tanto falha,
revela ij1l1a oportuna tenta

tiva de, renovar os quadros
cL'l8ma1(ográfkos de Hol

lywood.

3. - Terminou o festival
,

de cine·operetas da Metro

em cinemas de nossa capitaL
4 - Atualmente em filma

gens na Cidade Luz, "Quan
do Paris, Alucina", de Ri

chard Quine, com William

Holden e Audrey' Herphurn.
5 - Bastante discussão

tem causado o Nôno filme

o,e George Cukor, "A Vida ín

tima de Qu�tro Mulheres".,
exibido a pouco e:m nossas

telas, que trata do compor

tamento sexual da mulher
.

moderna, após o casamento.

6 - Quarenta milhões de

cruzeiros foi quanto a Metro

GoÍdwyn Mayer pagou a Jor

ge Amado para levar à tela

fi.e'u romance "Gabriela. Cra-
, vo e Canela".

7 - Muito bem represen·

tado nosso, cinem'3- no festi·

vaI de Cannes, já em desen

volvimento, com "Vidas Sê

cas", a Ín�ior realização de

nosso cinema e "Deus e o

Diabo 'DR Terra do Sol",

10 - ComovtlIlte. é ,o úni·
co adjetivo apropriado para
derinir "Luzes da .Ribalta",
(recentemente reprisado em

nossos cinemas), de um�

das figuras mais significati·
vas de todo o cinema uni·

versaI: Charles Chaplin. É o

próprio reflexo, de uma de
cadência natural, ipevitável,
mas também sublime, pois
Carlitos compreendeu a rea·

lidade de uma ,carreira que
chegava ao fim, e não quis
detê-la. E' o fim altivo do

heroi ill-compreendido, de

sapatos largos, ,beng.ala e de

olhar triste. Mesmo assim,
caiu confiando na humanida·

de; ela que não compreen·
deu.

11 - A United Artists" já
tem data marcada' paTa o

lançamento dos seguintes
filmes em Pôrto Alegre; "As

Aventaras de Tom Jones",
de Tony Richa;rdson (vence
dor do oscar do ano passa

do), "Fugindo do Inferno",
de John Sturges, "Irm� La

Douce", - "Quando um Ho

mem é Homem", produzido
e interpretado por JohnWay
ne, "Os Reis do Sol", de J.

Lee To�pson e "A Pantera

Cor de Rosa", comédia de

Blake Edwards.

12 - Já t�mos pronto nos

so estudo sôbre o Cinema

Brasileiro, desde" seus pri
mórdios até o Cinema Nôvo,
que será publicado em Ca

pitulos (9 ,ou· dez).

/

Procissão dJ Corpus Chr�s1i

EDITAL
, BOM ;JOAQUIM 'DOMIN�,' E� nome e p'Or Oritem do g_o-

Presidente, de Honra .....•....•.... _ .. ; �Amador Aguiar
Presidente da Campanha ' Laudo Natel

A bênção, para que não haja .•

intcrrupeâo 'no préstito, será

clada, apenas na adr� da Cate

dral, 'para alcançar a todos OS

fiéis, havendo em seguida a

CELEB�AÇÁO DE SANTA

GUES DE, OLIVEIR�; pC!' mel'..
Cê pe' Deus e da Santa sé Apôs

"tõ!ica; Areebi�po, Metl"di>olita
.no, rtc,

Aos.'que presente editalivirem
.saudaçãc, paz e bêneão em Je_

S'll� Cristo,
.'

�
.

Fazendo saber 'que, 'o' proxi
mo dia 28 Ge maio, consagrado
a magna 3�lenidade de, COR
PUS CHRISTI, em que se ho_

menazeía a prõprta Divindade
do Mistério da SS. Sacramen-'

to, e para atender aos justos
desejús de nOSS03 amaâos diO
cccanos: Havemos por bem

cOnfirmar para aquela data a

SOLENE ,PÍWCISSÁO DO
CORPO DE DEUS que se veri_
ficará como segue : Reunidas a'

Associações religiosas, abaix
ma ordem, dentro'� no adro da

Cadedral , um P()�CO ante s ao'

16,30 horas - 4,30 haras da tal'

de
_ desfilarão ao sinal dado,

LENTA, CONTINUA E ORDE

NAMENTE, precedidas da Cruz

seguin te itinerário,:

Praça 15, rua aos Ihjêus,
processional, Obedecendo ao

ç-p. Pereira e Oliveira, rua Arcí
,

'preste Paiva.

MISSA.

A Ordem d.as Entidades e ,\s

soc1ações no préstito será a sc.,

gurnte: Cruz processioual Co_

légio COl':'ção d� Jesus,' Asilo
.

de Orfãs, Cruzadinhos, Congre

gações Marianas femininas, As_.
soclaões de Santa Zita, Santa

'Tercsinha" Damas de Caridade,
A))stolado� la OraçãO, Ordem

TerCeira feminina,

:::.ã:"- permitirias Crianças na

p'ro�essão s9 vestidas de anjos

para abrir O préstito.
Os fiéis que não puderem

acompanhar a plloeissão 'deve-

a passagem.

Para tOmar parte nessa'mag_

'na festividade convidam-se as

mere1;ísslmas Autoridades 'e a

população() em geral.

Aos, fiéis., recomendados
maior respeito aO SS Sacra-

Menina �LAR:rSSE NUNES :PIRES

CoJYl indizível alesria registramos a pas
spqr->rn He mais um aninho da zraciosa me
nin� Clarisse Nunes PirF's.' fi1hinh'::l, do )10S
pn l,ll1stre ::tmi�o dr. Aníbal' Nunes Pires. C�-
.terrátir-o fie Li+era+ura Brasll=ira da F�cul
r1",,.:Jn el", H'i1"s('fi� rit-nda p Letras

'

e de Sua

�xmp pcnA�::l d F;lO'pnia, 'Nun��, pirp.s.-
'

Os' nossos efusivos', cumprimentos' à
aniverf�riante e seus papais o

Comerciante dos, mais destacados' da
capital, aniversariou no dia 'de ontem o sr.
.r..r=e Daux, a,Que endereçamos os nossos
respeitasas cumprimentos.

Srtp. CELINA NAPOLEÃO

CC'T'11-;letou no dia de ontem mRÍs um

r':liH?r�:'rio D::lta]ir.jo a srta. CeJina Napoleãofi v rJ� <"". TnQ� lH 1 -

'd
.

.
" .. " t'llano eao e e sua exma.

c-:�. (1. J ,.,.,rHra Napoleão.
�Ação Catõlica. Abrigo de 'Me

nores, ColégIO Catar.inense,
CGngrega';!'\cs Marianas mascu-'

,

cedência ou cOstume. por últl
também considerado uma lina:;, segunda a ordem de pre_
obr� prima, dirigido pelo moa Irmandade lo SS. Sacra:
jovem G�auber Rocha (25 menta, Clero, e Palio.

(Por Emanuel Medeiros' anos), um dos críticos mais
Vieira - Correspondente de lúcidos de, nosso

_

cinema.. o Cada Associação deverá" a

C._R._eIl!. PÔr.to Al.egre.).,,-",. '-_ "-.>que.P9derá,.. set'- eompro'Vãd'o�· r-J'e.en
..

t'at-se-;;-�;;,--�-; réspectlvo;
em sua "Revisão Crítica do estandart�s e di3tintivos.
Cinema BraSileiro".
8 7 Já ezp exibiçõe� em

nossas telas o pungente filo
me de Sergei Bogignon (110-
vo cinema francês), "Sem-'
pre aos Domiligos""que\nar: rão postar-se nos passélqs da'3
r� de maneira poética, o a-

.

ruas
_

do trajeto para assistirem
mor de, tun indivíduo já ma.

duro por uma jovem de do.
ze anos.

9 - Oportuno festival de
películas, brasileiras, realiza.
do no Cine Opera, onde �O:
ram exibidos alguns filmes
importantes, entre os quais
se destacam "Tocaia no As.
falto" "O Assalto ao Trem

Pagador"" "Mulheres e Mi

lhões", e o. 'lnsélito "Os Ca

fajestes" não exibido ai em

Florianópolis devido a cer·

tas já famosas mentalidades

provincianas),

mento, em qUe está vcrciadell;a,
real e, substancialmente e,)ptido
o Corpc cloNasso Divino falva-

dor.
outrJssim, louve1110S €' en-

curemo:; o pIedosO ç::O...>tu1ne Je

ocnanlcntarenl as ruas e as fren-

tes de Suas ca:sas� enl honlcna

gem a tii;) auguoto 1\listério.

HipotecamO, a todas an,ir;

padamente as h,�llilde. bênç"�s.

do c'orrerá _para maior glôria
ele JeSUS tiacramen,o ,e hOnTa

dá Re'i;"iiin e d� pcpufaçiiQ FIo
rianõpQlitana:
Dado e pa"aüo em F10ria

nop6li3, aOs 13 de maio de 1(1-

l, •

I '

,

r
. � I

verno arquidiocesano.
(As�.) ,lI{ons. Frederico Ro

bcld, Vigário Geral ,e Cura da

'Catedral. \

Com'e]\d�dllr Ne.wton da' Luz
�uéo, provedor da Irrnan

dáde do SS:, Sacramel1to�

RIO - Começará a fun-

..clonar hoje a comissão es

pecía 1 que vai investigar

atos subversivos e infiltra

ção comunista no Loyde
Brasileiro.

J

, , BELGRAD'O, 1<8 - TornOu-se iugoslavo, ccnstítulu o pr imet

púhlíco o Qeterioal'amElnt;:, na, r(J ataque pÚblico realizado nos

rclr.ções entre a Lu!\'oslávia e c te país centre Cuba. se+u 'Cf)

regime cubano de Frdel Casl.ru, calculam rontes semi-:Jficiai,.

segundo ín drea ram fontes bem

Ve�ador gaucho, teve seu

mandate cassado

SÃO PAULO - A na Re

gião Mílítar . mandou abrir

ínquértto em Santos. �á de

.núnc.a de que alguns verea-

'PORTO ALEGRE, 18 (OE) \ Infotm:â·se que também es- i n forruadas.
'

O 'artlg-;, critica o regip1e de
.

dores usaram o nome do

'_ O Vereador gaucho Vi- tão em' amdarnento, pro-
FHiel ('aBtro ,pelo� araqu-s á CClIr.<:ndo' Revolucionário,

cente Martins, teve cassado cess�s de cassação de man- ;Um artigo editorial pul:\licado LJ!"-"s' ávia ,fp;tosn� rc» "te em suá camps,"lha de im-

o seu mahd�to,' por estar datos de prefeitos e verea- pelo Jornal "Bolba", 'ôr;iiu 0_ "l';lJl18.;:, de p:?íic' neutralls',J> r8""""�':'''''1t· do Prefeito Jo-

comprometido com o pensa- dores do interior do Rio .fieial do Faltido comuni.ta rell.'lizada na Cairo, sé Gomes.

menta do Govêrno passado. Grande do Sul.

Não peço caridade, qu�tO' apenas ser como você. Desejo estudar, trabalhar, ser
" útil. .

Com a 'ajuda que me I. deram, já sei dar 'alguns, passo�, aprendi a ler ,� escrever, Mas ainda,

posso melhorar muito; eu' e milhares de outras' ct1�nças defeituosas que queremos ape-�
nas u1D.a oportunidade: de reabilitação. Colabore com a gente, ajude 'a nossa Campanha.
� , ,..J ' ',.

Campanha Pró-Criança Defeituosa - Associação Brasilei ra

da CriançaDcfeitucsa= ô, . .R.C.D: COMISSÃO EXl:!:CUTIVA NACIOl\'AL

DiretC� J,;,,' .cutivo : _.
� ., '.' J�yme Torres

Secretário :., , 'Luiz Philipe Rezende Cintra

Tesoureiros . , ., , Alberto Figueredo e Carnilló Ansaran
f

presidente da A.A,C.D r
.Renato da Costa Bornfim

C6ordenador .. � ••... , , Ulysses Martins Ferreira
.J

I()

�,)t;.;:;;,:.,:::::.(ii ::::::;::\::::i/:·:/::·,.
, ,

ENViE SDA CONTRIBUiÇÃO PARA A CAMPANHA PRÓ-G'RiA�ÇA DEfEITUOSA, À UHIDADE FILIADA OE SUA CIDADE:

I
I

Associação de Assistência à Criança Defeituosa - A.A,C.D. - Av. Prof.
Ascendino Reis, esq. Pedro de To:edo, - São Paulo.

Associação Casa da 'Esperança. -;- Rua Imperatriz Leopoldina, 9 - Santos.

I

Associação Pernambucana de Assistêncía à Criança Defeituosa -

Rua do Espinheiro, 730 - Recife. "

Associação Sanatório Infantil Cruz Verde--Av.Jandira, lOOZ-São Paulo

Associação Santa Catarin.a de'Reabilitação- Rúa Gal. Bittencourt, 102 -

Florianópolis.
Instituto ·Baiano de Fisioterapia e Reumatologia - Av. Getúlio Vargas,
544 - Salvador. I
Sociedade Campineira de Recuperaçã(i) da Criança ParalítIca - Rua Lusit:an�
369 - Campinas. .(

Miseri�Associação, f'íossa Senhora de Lourdes, anexa à Sta. Casa de
córdia --::.. fh, C1àudio Ruis Costa, 50 - Santos.

'l.ssociação ,MIneira de Iteabilitação :_ A. M. R. - Avenida
Pena, 2698 - Belo Hori2.ullte,

'ção f'àranaellse de Reaoi!j tação-A.P.R.-R. 19uaSiU. 811�Curitiba.
\

Afonso

I' Cadeiras de
, moço com andador

Carrinhos Esporte'
'

CamÍilhas Cromad�s com Telas de Ráfia

Berços Cromados e,Esmaltados
Banheiririhas com Tubulação Plástica

F'\>rta Fraldas - Plástico -

çMtª'
"

,,'óFo:

TU:DO NO MAIS FINO ACABAl\IENTO

. ,/'
ALEGRIA DO NENÊM - ENCANTO PARA A MAMÃE

lUÓVEIS ).:�" Ma:r�vilhoso ,f

RESTAURANTE

c O N F' E I·T A R I A

lAN: H ES

... Fone 3478
rtan6polln

/

Ru� Foot.
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l\fomento em que a Go��hlador CeJso Ramos assinava-o ato d�;_.,�,
posse do novo titular da,Segurança Pública, -Coronel . Danilo, 'j'
Klaes. Aparecem além-do Seeretárí«. � deputado Ivo SiIveira/�
Presidente da A��. �o .. fu9�o o: th�fe do Cerimonial ,do

';.' ,��,. "PalaclO: do Governo é.:. " �.
,j

'"'�',' •••}.��

Em cerimônia realízada
'

.no Palácio dos D�spacho,s,
na manhã do último s!Íbs
:!lo, o Governador; Celso Ra-
1ll0S àbiJ posse ao novo ti-

'

tuiar da Seiurança Públiça
'

do Estado" Coronel Danilo'
Klaes. 1

O ato contou com apre.
sença .das mais, representa
tivas autorídades estaduais,
entre as quais o presidente·
do Legislativp, deputado
'Ivó Silvt)ira;'. o Sfl_(��etQ.ria,

,

do 40 Govêrno; assessêres
-naís ligaqo� ª' administra
cau estadual;' dr. Aderbal
��!!tli;:;' ela Silva,' Presidente
.!Iú PSD catarinense e dr.
Q,enato Ran:{o� da' Silva; s�
�iente a Senador por San-
til Catarina.

Após a leitura do ato pelo
Chefe da casa Civil, Minis

tro Nelson Abreu, o' secre
t.ário Danílo Klaes afirmou
":!l.le "assumia a kasta pàra
s-rvír ao povo .de Santa'
Catartna".
Discursando na ocaS180, o

Sr. Celso Ramos afirmou
que "e histórica a missão
fielmente cumprida pelas'

'

Apoio QO Govêrno a Indústri,a de Base
'fabrica de transformados s no Sul\

� ,
>' ...

•

•.��
•

Em audiência, foram re·' senvolvida p,ór' -grandes or-. ainda mais que Sua séde 'é TUbe.râo e o seu

cebidos, pelo Governador gamzações estataís.iestã .na industrias nacíonaís capital social é de Cr$ 70
Celso Ramos, os engenheí- .dependêncía , do ,desenvolvi- mente, cqnGentr,I[l,fo , milhões, totalmente, ínte-
ros José Corrêa Hülse e Jo- menta das índústrías: com- esforços na' fabi\i.ç' gralizados. Os investimentos
sé Claudio Goetze, Direto- plementares, 'e, entre ela!;, a, grandes unidàdes'?'� 'programados são da ordem
res d>l Trafo Catarinense :-' de '-transformadores de for- ' ,mádoras, anterior de' Cr$ 150.000.000,00,' inclui-

:
. t

.

.

"

Equipamentos E I é t r i c os ça e de dist,ribuição, taIrnente 'impqrtadàs.:;: do o capital de movimento.
Ltda., indústria pioneira". Ressàlt'ou, . amda, que' a

'

',{:�;y preve·se � um f,aturamento
em Santa Catarina, na fa-' indústria- na;ciemàL de frari:s� 'Debatido o problEn�f anual de Cr$ 240:000.000,00.
bricaç'ão ' de transformado- fotmadoie's, de distr�buição, eletrificação do Esta' -, o ,A fábrica ter!Í:_ uma capa-
res de distribuição. seguq.do dados estatístieqs, Qovenu�do:r, (.:Celso>, ;$�mos cidade finlll de produção da
No decorrer da pal�stra, �xibid6s, não ,está' aparelha:' demonstrou, qu�; 'º:,se��'::Go- ordem de 30.000 KVAjano

o eng. Corrêa Hülse resslll-. ,d�' para' at(mder, plenamen- verrio, atri:l'{és' da CÉE; e de transformadores de 'dis
tou que a indústria de ener-' ,te' as nedéss,idades dó mer- CELESC, pretende instálar tribuição, devendo colocar

gia elétrica, estudada e de- cado Ido paí�: até 1965 mais 151.440 KW e no mercado em 1964 -

deixar eitruturada,': órça
mentada- e com recullsos de:.
finidos, 'a impiantação::'· de
mail) ,37uiod" KW' até 1970.
\

':ítomando-s�' per b�se. ;' es

flls' inf.ormaçÕes <:le Sl,ia: Ex
c.elen,ci.a vetiiica-se� 'l.I'eOrls
tioljãN.e,ljlW, que J.IÍ.(" ::-efi6do
'l963-1'9ti5 serã,o ,qe�"ssií,",os
a instalação de 454,3<:lf) KYA

çle,'transformrrdores cde'dis
tribuÍção e de 1965 a 1970
mais p14.800 KV.t\.

.)

Capacidade
'

i�tai Capatidadé
p!distriblJição

'

1.100.000 KVA
'

1.500.,0.00 KVA;,

Período

1963
1966

, 2.500.000 KVA '

• 3.300.00.0:�VÀ
,'
..

Metas' Rodoviárias 'r

Comissões de engenheiros Fiscalizàção ,dos , servaçog
e profissionais de' engenha- . de estudos i geotecnicos, no'
ria dos quadros do Estapo ,treélw' BR:2 Subida, da' Es-

foram designados peI') Bo·. tl'ada 8(:-23:"_ Bluinenau,
Na r�gi.M extr�ina:' • tsul,vêrno, com vistas às s�gu,in-, -,BR,-�;,', "'{" ",. :,<", .,,' ,

,:,

,onde se situa Santà '0a.tari-tes obras:
, 1'�, avaliza.gã? d!:ts tarefas na: existe umll única ,�iridus-execütadas :nú 'trecl1o Subi·

"tria de transformactor,es:,' a,dâ-Rió Hercílio e, da pllvi·
TraJe - Equipainentós ;Elé-me",ntação asfáltica, do' tre· , ,

tricos Ltda:, que está;' aptacho.'�1i1n:íenau-Rio ,
do Sul.' , ,

da Rodovia SC�23:,
a atender, apenas, 20%, das
necessidades do' mercado

riograndense, onde s.e ·.iOCll
Iiza.' Os tr�n�formadores" da
TRAFO riograndense. i

' .'as- ,

s'(jciada da 'TRAFÓ "catâri-
, ne;'ISe, já t�m tràdiçã'9 ',lio
mercado gáuchO e, sã.6"a�ei
tos e recomimçlados·' .pela
Gomisl:lão d�' Energill' Elétri.
ca do Estado do Rio, Gràn-
de do Sul.

,

A TRAFO CATARINÉNSE
� Equipamentós \

Elé,tricos
Ltda., informaram os seus

dire,tores, é constituída .com

50% de capital catarinense
e 50% de capital gaúcho.

/
1". avaliação dos trabalhos

de terraplenagem da Rodo·
vill BR·89, trecho Rio do

Sul·Troml;mdo Central.
--------"------,.,.._----,_�--'-------

. � .

Legislativo'de Joa'ç'�ba SoUdariia'�se
com o Governador

\'!"

Por mllioria de votos, a

Câmara de Vereadores de

Jaaçaba aprovou, há dias
"voto de aplausos ao Gover

nador Celso Ramos, pela
maneira como se houve o

Governo do Estado no de

senrolar dos acontecimen'

tos politicJs·miliütres ini
ciados em, 31 de març?, re·

sultando ',a plena tranqui�
!idade e a ordem pública
em todos os mUriic�pios do
território catarinense,"
·Assina a' mensagem o

presidente Flávio Ernani
Barbosll.

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

Ricardo Bandeira nesta
.Capital: Alta expressão

. da Arte M.Ímica
um trabalho 'de aprimora
mento da difiUÚ' arie, de ta-'
ros cultores.
Em' 1959, recebe çla As

sociação Paúliista. de Críti

cos Tea,tiais (A.P.C�T.) o

"F>rênÜo H0norífico':.
, Em 1960,' participa do

Festival de Mímica, \êm Hei

sink, consegq.indo o primei-_
ro prémioi' Era a consagra

(;ão internaCtonlll. Faz apre·

sentações pela Europa, Asia

é América do Norte:,
'

Novamerite nr)� BrasU, nos

principais teatros do país,
'é recebido' entusiàsticall).en
te pelo, mundo artistico.

'

Hoje ,é possuidor d:e um

publico seleto; de- aUo . ní
vel cultural. A sua .populll
ridade é cada vez maior. Ó
:;:eu poder de expre�são - a

mlmlca, O' gesto, ,o, movI-,
mento - alcança todos os

idiomas.
Par2 cq'1�cles q'-le njndrt

ni-io o conhecem é sempre
'.!in':! SLl rpresa a.gradável,
(;Ilrio::;iss�ma, Ve,iâluo;lo.

,l"'",dceú, Ricardo' Bandeira
no atual Estado da', Guana
bara. Seu primeiro cQl}tatp.
com a arte foi atrllvés da
música e do violino. A�rai�
do pelo teatro, ingressou no

amadorismo, indo para São
Paulo. Adquire, então, as

mais variadas experiências
arístic'ls: cinema,. música,
"ballet". teatro infaptil,
clássico, etc.

"O MELHOR·É RIR�'
I

Seria ótimo se ocorresse

com o teatro ,de mími6a o

mesmo que com o deçlân;J.a
J do: repertório suficiente

para abastecer o' mercado.
O mímico �ncontr� ,sem·

pre o problt'lma da crjação,
pois tem que mostrar.' ,no
vos numeros, cada vez me- '

lhores, tantq na Í<__>rma, co·
mo rio conteudo, a fim ' de
manter o públíco que con·

quistou e ampliá·lo ',sem

pre.
Em "O MELHOR É RIR"

são apresentados dez núme·
ros em duas partes. O tema
é sátira. No último quadro
- ,"JARDIM, PÚBLICO" -

Por ocasião da estréia de
Marcel Marceau, -em São
Paulo, em 1956 � :Ricardo
Bandeira encontra um no

vo camioho: a mimica. A sé·

guir vii' a Fr�nça e toma

aulas com Marceau e Jean

Louis Banault.
Retúrnando ao Br'1sil, Ri"

cado Bandeira faz sua es· ,uma es,tátua' sai do seu ·p,e·
·destral e vive ,as persona
gens que- habitualmente, fre
quentam o jardim público.
Espero que o ,espehí.cúfo

agrarle e que seja divulgado
d01\tra forma: "o .melhor 'é

I tréia em .São Paulo, no Tea·

tro de Arem.. .Grande foi o

sucesso de sua apresenta·

19!'i8, que assinnlcu o !'ell

�0 nn,t.��,r; pf:�;"'�. FJi

deu inicio a l:.ir",

3.000 KVA; 1.965 - 2IJ.OOO
KVA; 1966 - �5.0()0, KVA e..,.
1967 _: de 25 a 30.000' KV/1..
Adianta,raJ;l1� ainda" os, di

retores da TRAFO que, pre
sentemente, estão negoCian
,do com o Bánco, Regional
-de Desem�ol-vweutQ" do Ex
tremo 'Sul un1 .tinanctanren
to dll o�dem dá Cr$', , , ... '.
60.000.000,{)0, é. ressaltaram,
na ocaSlao, .a atenção e o

incentivo que r�ceb�rani do
Dr. Aderbal Ramos da Sü:
va, D1retor Catarintmse

'

,da

quel;:t órganizà��o bllncárta.
'

Finalizando e

a entrevista
o Sr. Governador Celso Rp,
mos disse _dp seu contenta,
mento, t)m ver que o�, cata
rinenses estão cerrando fi:
leiras no sentiqo de. q, au

xiliarem a, eQcaniinblir' San
ta Catf1rina, PlIifR' a senda
do progresso, ,e, assegurou
que b, seu dovér�o, s�mpr�;
,prestigiará 't()d�s r . as' inicia
tivas que culminarem com
o desenvolvimento economi
co e socilll da terra barriga
verde.

Escol� rizàção
Deverá frincionar no pe

ríodo letivo dJ 1.965' o Gtu

po Escolar' ','MOIlsenhor
Bernardo Peters". ,Oriou-o

através de recente decreto,
o Governador' Celso Ramos.

Outra determ�ação foi eon

ceder registro ao Curso Pré�
Primário, anexo ao Grupo
Escolar Particular Divina

Providência, de Jaragtiá 'o
!

Sul.

PO'lítica�Agrária '

\, ,

'

O IRASC �,eneatn�a p�o- .

cessos relativos à concessao

de terras em m'lis os
.

se

,guintes m,utiic·ípios catari

nenses: Ja�aguaruna, A_ra
ranguá; Gr�vatal, Indala�,
Imarui, Lauro Muller, Cam·

boriu, GtiabÍruba, Itajai; Vi
daI Ramos, Botuverá, Gas

par e Ibirru,na.

< \.

I

Gripe A�atita ,"

�
Em seguida, o novo títu- no prédio das

lar da Pasta da Segurança entrou
dírígtu-se ao seu, gabinete, go.

,\ i

\,

Fôrçà$ Armadas na pacifi
cação '<los movimentos de
mocráticos e; insurrecionais
no-País",
E declarou mais adiante:
"Já agora, no período de

reeonstítuíção dos quadros
politicos 'e administrativQS
do Pais, conforta-me co�
tar cem a eelaberação de
V. Exa., ; senhor \Coronel,
.que traz�eonsigo a e�\riên
cía CÍvica' 'da eàserrli e a

vivacidade, própria dos ho

mens'que moldaram o cara-

'ter no exemplo de Caxias".

Finalizarido, . disse o Go

vernador catarínense:

'/Espero de V. Exa., se.

nhor Coronel, o que todos
os catarinenses esperam:
que a sua' experiência e fir

meza de militar, o seu sen

so de justiça e o seu amor

à democracia e à liberdade
coláborem para que a nossa

Pátria: já agora caminhan
do para os verdadeiros ru
mos da sua destinação hís

tóriéa, não mais seja amea,

N
'

'

\

'çada por at.itud�S es�ra.?has . O�SO', à nOSSll formaçao crístã . e V .

democrática". .

eES.Tao «J
O MAIS 1111'1'(;0 ill.AIlIO DE SANl-Á CA 1I\RINJ:

- �

Florianópolis, (Terça-Feira), ,111 d� Maio de 1964

An'iversário
Ainda sobre o nosso 490"Que o amor da Pátria e

a bondade
.

divina o inspi
rem".

aniversário recebemos mais
as seguintes mensagens:

.

Do Legislativo catarinense

Municipio Enaltece M'etas: Escolares �;��6:1:�OS d� S:;,Ui:�:�t:��,
Botuverá, pela voz de tido' do telegrama que o'' Jota Gonçalves vg . Assem

seus representantes na Câ- presidente do legislativo lo- bléia Legislativa Sa�ta Ca- .

mara de Vereadores, enalte- cal, sr. José Bonus Leit.is tarina vg em sua sessão ho-
'

ceu a obra -catarínense ne Corozzo, dirigiu ao Gover- je aprovou um voto de con

setor do' ensíno, destacando nador de Santa Catarina. Os �ratulações a esse' brilhante
d

' orgão imprensa catarínen-
a .renovação do convênio .têrmos a me_nsagem as- �

'com. as irmãs catequistas, sínalam a dedicação e o in- se, vs extensivo' seus díre

daquele município do Vale terêsse pela causa' do ,ensi- tores vg redatores e demais

do Itajaí-Mirrm. Tal é o sen- no, \ funcionários pelo exemplar
trabalho "em realizando

Associação Rural de Florianópolis
prol grandeza e íntransígen-

. te defesa mais elevado es

pirito democratico e liber

dade nossa Patria pt Na

passagem seu 49° aniversá
rio representantes do povo

Assembléia Geral
Eleição de Diretoria

catarínense enviam efus],
vo1\. parabéns pt Saudações:
- Deputado Livadarío Nó.

�

brega - 10 secretario .

xxx

'Ao 'ensejo transcurso
drag,e�imo ,nono aniversa_
.río fundação esse prestigio_
so jornal vg depositario das
mais .caras

' tradlçõas de
liberdade' e .orgulho #1con
teste imprensa nossa ter-,
ra ,vg envio direção' e fun
ôíonártos vg meus efusivos
cumprimentos pt Saudações
Deputado Nelson Pedríní,

Envio'

transcurso aníversãrto

dação brilhante jornal tá
to tem glorificado impre�
Catarinense Lara Ribas

Assembléia legislativa - congratula
se com a Rádio Guarujá

Tabela de Pagamenl'os do Mês,' de.
Maio de ·'1964 da Del'egacia Fiscal do
Tesouro Nacional em ,Santa Catarina

,

Crescia a inqUietação
entre industriais e comer-,

,ciantes em face da ameaça
da Confederação Geral do
Trabalho de COmeçllr a

oC-Upar fábrIcas e lOjas, sem
'

aviso, prévio, .de amanhã
em "diante. Não obstante a

intranquilidade erà reduzi·
da pela deClaração do go·,

<

vêr�o "de que- gllrantirá· o

direito ao trabalho e ores-

pejto à propriedade priva- em que "os c1ados estão 1an- Dia 21 - Ministério da Agricultura.da, e O fato de que o setor' çadós'! e já não pode ;haver Dia, 22 _ Ministério da Saúde e os quemdependente' da. Centval rever l'eouo.' 'Em' ext!lrrso' ,

Sindical, que controla !al- comu,nicado emitido ontem, não .receberam 'nos dias 'ÍJróprios,
guns ,dos maiores e mais o govêrno e/{põe sua inten· _: __ ,Dí;=J 25 _ Apos�l1tados definitivos, sa-inflllfmte� sindicatos já "se ção de atender à CGT. ·às· � ,

manifestou cate_gbricamel1t,e. sinal!lDdo ,que_, �Avi{lll ': ao lário, f8mília e adicional dos que recebem
,contr'll a ocupaçã'ó; ,que�faz. !,çongre,�sO,';\11JrC;jp.tb',de,,;I�i ;;-,::'�' :"'t:: :./1 �I:P'1Á:;S'E

.

, " , ' " ,'. '. r ,-
.

,n_ro,V,,en,,as, pt;: o 11;1-" , I -',parte da campanha " 'em\ �à· ,qUe objetiva:' ao' I:!sUtbEileci- !I;-:_, ,

vor de melhor�s bóilt:údõ�s �üento .de uma: ,escala .ítio- o" '} I' Dja '26 - Aposentados orovlsorios.
, de trabalho.' 1i:stes sindica- vel de salá�i�s 'niiniino�.' e 29' _

.. _' Pensionistas' civis.
que tomou medidas para de- Dia' 5 a 10 - Procú�'adores e os queteT 'a elevação do custo 'de
vida.

�

Hf1je _,
_ JVfinistério da· Fazenda, Poder

Jll(l�rj��;in 'rril-:-unal de 8onta.s, Ministério
d-a- J,:p.,çti,?,;;a.

,

Dia 20 -, ,Ministério do Trabalhó e E
ducação e os que não receberam no dia an

terior.

I

Pedimos o comparecimento dos asso-

eiados para o prosseguimento, da Assembleia
Geral Ordinária para a eleição de nova dire
toria arealizar-se hoje, às 20 horas, em nos- ,

sa séde social, sito rio Cais Frederico Rola.

Henrique Berenhauser'
president�

A Secretaria da Assem
bléia Legislativa do Estado
de Santa Catarina enviou' à

direção da 'Rádio GU'3.rujá,
o seguinte tele�rama:, ,

"Assembléia Legislativa de
Santa Catariva, por pro·

posta dos senhores .J: Gon·

çaJ ves e Dib C}1erem, cor!·

gratula·se com esta presti
giosa emissora pelo trans

clirso bpj� de SP,U 210 ani-

,

I

,. Govêrn� Argenfino Decidi.do, a

,

conter as ameaças ,do CGT
BUENOS AIRES, 18 (VA) dade e outros, não se opõem

ao "plano de batalha" da,
CGT em �avor de mais' aI·
tos níveis de vida, mas acre·

ditam que o momento não
é o mais oportuno para de·'
senvolvê·lo e desejam que
se eont.enha .0 .IDo�ilnento
de ocupação.

Mas os belicosos líderes
da CGT, de, velhos antece-
dentes peronistas, insistem

.

tos, que congregam traba

lhadÇ>res' do transporte, co
,

mércio" serviço de eletrici-

versário, fazendo os maís
ardentes votos para que con

tínüe a trilhar o caminho
até aqui, seguido, batalhan·
do sempre 'pela grande:;m, de
Santll Catarina e do Bragil,
dentro dos mais rígidos
principios demoerúticos e

de liberda4e.
Cordiais saudações
Livadario Nóbrega - 10

Secretánio"

/

não recebe;rtim nos, dias próprios.

Celso Ramos Filho reassume Secre
taria da Vi�ção e Obras J'úblicas

do que dispunha a circu,

,1'ar, afi�ndeu ao chamado.
Agora, mais -'uma vez solici
tado a exercer o importan'

, te pôsto administrativo no

Govêrno de Santa Catarina,
foi novamente colocado à

disposição do Estado.
,Exerceu temporària�'Gente

a S,V,O,P. o Engo Tarcísio,
,Schaeffer, Dir,etor' do De,

'part��ento ,de Estradas de

RoJagem.

o Sr. Celso Ramos Filho assina o ato 'de sua posse na Secreta
ri� da Viação e Obras.Públicas. Além do'Sr. Célso Ramos apa.
'recem no clichê, o _deputado IVQ Silveira, Presidente do Legis
lativo e o Secretario Mário Tavares, da Pasta do Interior' e

Justiça

CAGLIARI, '
'18

,Uma, epid�l11i�,
asilltica eGl6dití

N,a, tarde de ontem, em ,Engo Celso Raml)s Filho
solenid.ade efetuada no ga- que se achava há alguns

(OE), '- binéte de despachos do 'ODe dias afastado da suá Pasta.
ele, gripe" vemudor, \

no 'Palrício da Como se s8b�, p,m I'irtudeY i
nesta re'- Praça XV, reaSsumiu as ,de circulqr federai. os fu.n-

'. 'fecharam de Secretário da cionanos cbis, dá União
Ohras" Públicars,'i:) que se f;;nyO!!tnn,':tJl!:;" c!),_,,"

_./

poslçao dos demaIs orga
nismos públicos, foram, cha-
'mados às suas repartições
de origem.' Como engenhei
ro de um instituto de pre·

vitl.l�[]!�lh, o Sr,' Celso, �a"
lríG;; >1- illiO,;t!O GllnJI'.1 Í1ÚdúW

Ao ato de posse compa·

rectJll todo o Secretariado
dã Gpvêrno; o deputadO IvO

SiJveira, Presidente do Le·

gislativo; o Ministro alava

Erig, Presidente do TribU'

nal de Contas; o' sr. Ader·
bal Ramos da Silva, ,Presi
dente do Diretório Regional
dq �SD; o sr. Rflnato Ra'

mos da Silva, suplente a

�enador por Santa çatari·
nll; assessôres do Govêrno,
além de numerosos amigoS
do sr. Celso Ramos FilhO,

Volta agora o titular da

Pasta da Viação '

� ObraS

'Públicas a' cont,inuar a

grande obní que o Govêrno
Celso Ramos tem realizado
nêsse setor, um dos mais

importantes da adminiS
tração estadual e que, por
isso mesmo, tem merecido
a ,devida ate�ção dos ho

que dirigPI11
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