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o TEM P O (Mcteorológ'ico)
(Síntese do Boletim Geométeorolõgtco, de

A. SEIXAS NETTO válida a.té às 23,18 hs. d,o

dia'24 de maio'de 1964 •

Frente fr1;;': Negativo: ;P.l'essãõ atmosférica média:
1027.1 milibares; Temperatura médíae 18.8° Centigra
dos; Umidade· relativa média: 87.7%;. Pluvíosídade:
·25 mrns: Negativo "7 12,5 mrns: .Negatívo -

Bruma'l- Nevoeiro.- Tempo médio: Estavel-Bom.
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Avenida Beira-Mar, Norte

Banco do
Brasil
Auf,orizou'

"

RIO, 23 (OE) - Q, Dg�!"o
. do' Brasil autori.zou as agen- .

cias do' interior, l'E'giões ca

feeiTas para 'prórrogar por
sessent<:t dias' a contar de

.

"�'\ conferência deverá· exa

minar, cuidadosamente, en

tre outros assuntos, o esta

beleeimento do CIAP�" -

trinta do corrente os finan
ciamentos nilativos do café'

declarou EmbaixadGro

c6co, despelado, pergami
nho é beneficiado lotes cor

rides.

Guatemalteco Carlos Garcia
Bauer, que 'presidd a Co

missão de' ConferênCil3,� In

teramericanlls.

A OEA ao resolver reali-
,

'

zar a conferência em Lima,
,agredeceu às. autoridades
.

peruan<:ts o. oferecimento
Na semana passada o Pre-'

daquela. capital como sede.
sidÉmte Johnson fírmou cré-'

'

. Entrevista de
..

,

Presidentes
,} BUENOS ÁIRES, 23 (OE)
'- O ministro tio Exterior,

Miguel Zavala -Ortíz, res

pendendo a uma pergunta'
assinalou que não tinha

informação alguma da poso
sibilidade de uma entrevis

ta entre �os presidentes da

'.) !

"Urgente Vietnã - 23 (OE)
Guerrilheiros direitistas da tribo MEO, cap
.turaram dois soldados comunistas- chineses
na província de Phon�-Ghesi. Cir�ulo dig

- no-de credito ·disse .oue os .chineses foram
aprisionados a oito" de m�üo' último' e�' MLl-'
eng-Singa, 'próximo a fronteira chinesa co

munista. Informações não confirmadas di
ziam que os chineses comunistas assessora

vam
.
os comurlistas Laqsianos, porém,

.

esta
é a primeira evidencia que se encontra da
existencia de tropas 'chi�esas no Laos.

""
'

Argentina e do Chile, Artu-
1'0 Ilhas e. Jorge Alessandrr,
respectivamente. Cóntudo,
não :descartou a possibílida- I
de, que a comissão de legis-I
ladores chilenos que chega- 1 '

,

rá amanhã formule alguma Isugestão a respeito. "

Castelo Branco
.do

PORTO ALEGRE, 23 (OE)

7" ,Q presidente Castello
Branco visitou na manhã
'de hoje o QG 'do 3" Exérci
to em Porto Alegre sendo

recebido pelo, comandante

----'-------

Uma das obras mais .arro-adas realizadas na capital. pelo Govêrno Celso Ramos, foi

sem dúvida, a Avenida Beira Mar. Podemos ainda colocar a obra no plural e falarmo.

das Avenidas Peira Mar; Nor+e e Sul. Esta última é a nova rodovia C�l'e lévaeo Aero

porto Her�l1io Luz, mostrando outra paisagem à chegada a Florianópolis. A primeira f

a aue vai da rua Frei Caneca, na Agronômica e corre paralela à rua Bocaiuva c
'

Alm:

rante Lamego, até às imediações da Ponte. E' a que vemos no clichê, e cujos trabalho.

desenvolvem-se em surpreendente ritmo, .constituindo-se. em um importante fator de

embelezamento para a capital dos catarinenses.
.I Russo

-

festciou

r
· N

G I t
-

-158.
-
aniversario

rOS3e�UlraO a� reles na .BrD�nJQa �=�O::n;,,�n�:
UENds AIltE'S. 23 _. jeto não éstabel�ce um' ní-' tal, a Faculdade de Filosofia víbmnoia,' «íepoís de' identi- " assistiu 6ntem à festa em

, .

Os dirigentes trabalhistas vel .salaría). Propõe que a' de Buenos Aires 'pôr 150 es- ficados.' Círculos sindicais que' se comemorou seus 158

disseram que as greves que corrnssao deveria regula- .

tudantes que aderiram às afirmaram que há a ímpres- anos, de idade, organízada
paralisaram centenas de fá- mentar de tempos em tem- reivindicações operárias, 'são de' que a ocupação de pelas

.

autoridades locais.

bricas prosseguirão até que ,pos e de acôrdo com os ín- Pouco depois da ocupação' Iábrícas em grande escala Khruchtchêv enviou-lhe um

o Govêrno aprove suas rei- dices do custo .de. vida, os do edifício' da "faculdade; +vottarã a efetivar-se na" pró- telegrama fazendo votos pa-

vindicações de melhores salários-mínimos. chegou o JUiz Luís Maria' xírna semana. No prímeíro Ta que vivesse mais 158;

condições de trabalho.' Luís No segundo dia de aplica- Rodriguez com, fôrças da dia de aplicação .do "plano anos.

Angeleri, Secretãrío de Irn- ção do "plano de lulljit" da Polícia Federal que desalo- de luta"; cumprido por 150 Para ir à restade seu na-

prensà da CGT, disse que o CGT houve apenas dois in- jaram os estudantes. A Fá, mil trabalhadores, foram talício, Chiralí não quis

plano de luta seria incre- cidentes, tendo sido ocupa- brica Betiní, em Avellanedat. ocupados 580 estabelecímen- utilizar um automóvel pôsto
mentado no futuro. A prin- das uma fábrica em Avel- foi ocupada por 40 operá-: tas industriais desta :capital à sua dísposíção, preferin-
cipal reivindicação traba- laneda, subúrbio desta capí- rios afastados serri. qualqueJ' eJi'lS ;,&4P.1�l'piq�� i,,: i do fazer

.

o trajeto de dez,

lhista refere-se à aprovação .

,-'"
: ,,��, �".' ,.�:.,: :', .

'.� quilômetros �'êavalo. Ape-

- :�:::�::á!;;I::�;:� 'Mtri istrO5 VãO reó.ni'r� ..se _IF:��:::t;��'::i:��:
pesos mensais. A 27' do cor- , e�istêne'!a jamais, tornou
rente, o Congresso argentí-'

.

.
uma gôta de' água, nem fu-

no deverá votar um projeto L 18m a" .

.mou um único cigarro. Ali-

de' lei que estabelece uma

em
'menta-se, príncípalmente, de

comissão mista que decidi- verdu�as, e produtos lac-

ria sôbré o nôvo salárío-rní- teos. Sua companheira tem

nimo. Entretanto, êste pro- WASHINGTON, 23 A O CIAP é o nôvo meca-r com desdém de seu fracas- 84 anos, seu. filho mais ve-

Organízação . dos Estados nismo criado em São Pau-: so, mal ocultando esperan- lho 73_ Tem uma descen-

Americanos decidiu, reali- lo pelos mesmos ministros, 'ça de que Isto venha a oeor- dênCla de 40 pessoas ..

zar uma terceira reuniãe no ano passado, para IR.tini- rer.

·de ,Ministros de Finanças do" zar a Aliança, porém sua O estadista colombiano,

Hemif.fério. em dezembro efetivação deparl3, mu�tos ao dirigir todo' o seu, pres-

próximo, em Lima. A déci- problemas.
.

tígio em favor do programa
são foi ,'3.provada " por unâ- 'Entre os mesmos sobres- multinacional ameri�ano de-

nimidac",e no Conselho da sai uma crescente opiniã.o, clarou que não segui-lo se-

OEA. , am esferas latino-america-'
. ria- um dos exemplos de

nas de que os Estados Uni- maior cegueira ante a rea-

dos est:'J,riam mesmo' tor- lidade .

nando. ao sistema bilateral
de operações de l3,ssistência
no Hemisfério.

f

Çhurrascarià
Lindatap:! I .

Inaugurada
Foi inaugurada ontem, às

16' horas com coquitel as

autoridades e imprensa a

,Churrascaria Lindacap. si

tuada a rua Felipe Schmidt,

ditos diretos com ·treze. na-
,.

-..,.. _

ções 'latino-americanas,. no

val'or de 40 milhões de dó
lares. ' !

Na resolução aprovada'
sem debl3,te, r OEA simples- ,WASHIN.G';I'ON, .��3'�(OE) ciais espanholas nesta ca·

mente convoca a terceira -,A Conf(;)Tênçl,a;' pe Cha,Q.ce- pital desmentiram ontem os

reunião do Conselho Inte-- leres' (las Repúblicas Ame- rumôres, prpcedentes ,de
ramericano Econômico e So- rica�i� para apiiêãr' san- Madri, de que a Espanha
cial \(ClES)/ em seu nível. ções, con.trà' ô

.. Gov�rnQ de poderá servir de mediado
ministerial e técnico. . F\del Ca�tro. poderá r�unir-

,
Ta entre os governos dos

A idéia era re�liza; a con:' se 'ení j.u�hó 'pióximo, em �stados Unidos e 'Cuba. Um
ferência em nov'em:bro, po: São José da Costa' Rica, se- fUI).cionário afirmou que
rém as autoridades perua- .' gunp.o font�s hiplomáticas não se realiza nem se tem

nas pl3,rece ,que acham mais da OEA. Acreséentar?-m que em j:rojeto qualquer uego-
conveniente �seja ;realizada o 'possível apoio dp nôvo ciação dêsse, tipo. Por sua

em dezembro.
; GovÚno. do Br�sfCà convo- vez; um funcionário' do De-

O Conselho da.OEA deu cação; .pqcteria cons�tuir.? partamento de Estado des-

podêres ao Secretário Geral fator. decisivo para a. con- mentiu os rumôr-es ·e disse

<José A. Mora para que de- f�rênci3,. f\: Vénezuell3, insis- ser pouco provável que tal

·termine então, com as au- tiu energicamente na neces- iniciativa, caso seja levada
toridades peruanas a data sidade de reali;?;ar a co�fe- a c8.bo,· se fizess.e por inter-
definitiva. rência, segundo os infor- médio da E�panhl3,. Ajun-
O Ex-Presidente da Co-. mantés, .apesár da retiC::ência

.

tnu aue o rumor surpreen-·
lômbia, Alberto LIras

.

Cá,
.

d� .algun� gOvernOs, que: pre- deu o Departamento ® Es-

margo, manifestou, na qual'- tÚiarú adiar ,á:I��urüã�� dei· taB,o, que não tiv

�a-f�ira. seria inquieLaçãv, 'xando ,9,. �S§LÍntb, ,e,�i :mãos .,

;tp'�Q�S s6bre o

pelo futuro'd,<:t AlIalJça.!:,fW.à.�·, tio C'.II,;,��1i:J9- cla OEA' fç5i1'tfB ',esp:fnhola .

do Se referi,u aos que fa\lani. ;;'�Y;;;i"�\j:fJr'l�.i(,, LOhld! ofi.,'
'

Enl' Ju'nho' R·éúnião de Chanceleres

vi.sit"ou O

Exerc.ito
QG

general Poppe Fi�·ueredo. e

toda a oficiai idade. O. CG-

, mandante do 3" Exército

saudou o' chefe do gover--

no afirmando: O Brasil es

tá livre e. se

.

acha a eární
.nhç da paz e justiça.·O Ter
ceiro Exército sente-se or-

gulhoso de ter partícípado
da . revolução que varreu

para sempre .o perigo co

munista do' Brasil. A se-
.

guir falou o sr. Castello
,

Branco que saudou o povo,

gc verno e forças armadas
do Rio Grande do Sul pela
contribuição que deram pa-

...

ra a rev-olução. O chefe do

Brasileiros. Caiu um govêrno insen-I.
sato e d�sleal que levflv", o �rasil

.

para os

caminhos da anarquia, H base da dema-
.'(
. gogia e da mentira. Um govêrno que to-

mava medidas falsas,
.

feitas para enganar
os seus ingênuos seguidores e tentanda

aterrorizar os seus adversár,:ios Caiu uma

era de embustes, de promessas falsas e de
- " '

mentiras. Vamos' retomar os lagos cami-

nhos da esperança e da fraternidade. O
Brasil tem fabulosas condições para_ q4e
o povo brasileiro, através das instituições
democráticas, se torne um dos :povos mais
prósperos. e mais felizes da terra.

Cólal:1ore, você. também na' consoli
dação e salvaguarda da Democracia, anu":
Ila�d� '6 ação nefasta dos comunistas.

leitão da Cunha otereeers
aos membros da Comissão

.almoço
Chinesa

RIO - 23 (OE) -.0 chanceler Leitão
'áa Cunha oferecera depois de amanhã almo-,
'ço aos membros da comissão economica e

amizades ria china Nacionalista' ora em ne-

. gociações �(':merciai� no Brasil: .. ,

governo seguiu para
dade de Ri,O Pardo

a cí-;
retor-

nando a Porto Alegre a tar
de.' Logo depois viajou para
a GuanabaJ'a onde chegará
ao anoitecer.

."

o clichê dá um'a idéia I dç que vem sendo o trabalho exe

cutado no Hospital dos Servidores do Estado. Mais de, 200 ho
�ehs aii trabalham dia e �oite, 801:\' as ord�ns do eng .. Olavo

Arantes. Essa 'obra- inonu,merital está sendo ctmstruida através

lê um convênio �htre. � p.L A M El G (financiamento)
, e a Secretaria de Viação e._ Obras Públic�s (execução). Será

um' dos mais modernos estabelecimentos Hospitalares do Bra-

sIl. ."

Iminente Invasão
Cu'ba

CARACAS; 23 (OE) - Ma

.nuel Artino, líder do mo

vimento cubano de recupe

ração revoÍucionáriit .no exi

lia, expressou d\lVidas que
fosse iminente uma invasão

em Cuba' pelos regugiadoj;.
Artino, em seu' primeiro
aparecimento publico desde

que os comandos do mar

atacaram uma usina de

açucar de Cuba, na 8erÍlana
passada, disse que levR1!'á.

, três anos os 8;taques eOn1�
esse para . conseguir a que
da do regime do premier
'Fidel Castro. Afirmou por.
outro lado que as ações de
comandos são as'UnicllS

. operações passiveis nestes
momentos. contra ,Cuba.

,

Solicitada, a pris�'o: de .toão

Pinheiro Ne.ta 1IRecebeu
.Titulo de,RIO -. ,23 (OE) - Foi solicitada a

justiça militar a' prisão preventiva de João Reijor PerpetuoPinheiro Net( ex sup�rintendent� da Supra CURITIBA, 23 (OE)' �
e do coronel u:rp.berto Freire ex secretai'io Eneontrl3,-se em Curitiba o

de segurar' P b· O .d·d d'�
ministro da Edllcação FIa-

_ """;1'_"
e ernam ueO. pe 1 o ", via Lacerda que recebeu ti

pnsao ;,�( C ,inhado -pelo ·general Morai') título: de Re�,t?r,,;,,"p"e:çpetu�
'. B� QS,Jo oe ado de uma sub comissão eira umverSldatie::d?\J�l?'�r na.

.' "', HOJe m�smu o lN
.

tornúã ii B1l:i�llÜtt

;i[,�gili"�j!/,IVj/;!4:";;;)(fir"l;:l!f"i;:\§:���LAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Boletim, deSindicato dos :Jornalistas"
.receres a diretoria adotou:

.
.PROCE::SSOS -DE RECUR- 1/64 - WILSON CORR1!:A

SOS 'E ADMISSÃO - A Co- DQS REIS - Gapital - A'
"

. míssão de Sindicância e Comissão, unânimemente, é
seleção, constituída ..dos srs., pela. reintegração do recor

Doralédio Soares, ptesi�en- rente uma vez, com re�ão
te e E. Antunes Sevel'O L ao mesmo, a. emprêsa em-

PREFE.ITO ÉRICO KNiAPM.·AN··N Ney. Neves, .devolveu à. Se- pregadora (Diário da Tar-'
n:.r ..I.' cretaría da. entidade os pro- de) cumpra 'os dispositivos

Estêve ante-ontem 'em Jrlorianópolis,. o ces�os seguintes, cujos pa- das leis trabalhistas. que

conceituado industrial Sr: Érico Knapmann, .'
digno. e poderoso Prefeito. Municipal" de

'-------'-'-------------------.

Lontras, o qual v�i? .tratai.' de ·iritÉ�Têsses de

._�.��.
=:

.

seu futuroso MumcIP10_ .. ti��
--

.

/'����� /. /fJfld/ _-A
O Prefeito Knapmann visitou .em Pa-�...... '-; .; ._i." ��'--' j ;?�W,ill1'lácio o ?r. Governador.. Cel�

Ramos, a. quem '��4f;��-" �\rO
.

i '

expoe as prementes necessidades de sua co-� .'
A . A

muna, tendo sido atendido por S.� Exa., que
prometeu ajudar aquela. nova entidade mu

nicrpal d egrande desenvolvimento agrícola
e pastoril, e onde a indústria '"de Iecularia é
deveras, importante

O Sr. Prefeito Knapmann. .. honrou-nos
também com a sua visita, que muito ag�a
,decemos, formulando votos pelo prosperi-.:
dade de, sua administração.

,'.

- Osvaldo: lVIeIlo

rAEMACÊUTICO
DO ,NASCIMENTO

ALVES

UMA NOMEAÇÃO QUE AGRADOU .A TODOS - Não podia
ser mais acertada. e feliz a nomeação feita pelo ·sr. Celso

Ramos, Governador d·o,. Estado, conduzindo ao cargo �de·Di-
· retor ela Diretoria de Estradas deRodagens, que recai'zl na
pessoa do ilustre militar General Souto Maior', que há mui

tos-anos reside na Cidade de Lages e cujos serviços presta
dos há sua profissão de: engenheiro abalizado e honesto o

elevaram ao excelente conceito que goza no seio da socíeda
de daquela ci-dade serrana e na de' todo o Estado.

'Casado em Lages' onde desfruta de sólidas amizades, o
General Souto Maior ali constituiu sua família e um .eírcu

lo de melhores amizadesno seio da' sociedade onde é muito

estimado,
.

PAULO

O ilustre. engenheiro mííttar, que comandou o· 5.0' Ba-
· tal'pão Rodoviário sediado naquela cidade agora, á., frente
dos destinos da importante função que lhe foi dada pelo
Govêrno do Estado, ha de-'certamente, emprestar no novo
setor da vídacivil, quealiás é fi primeiro que ocupa, o mes

mo brilho que tanto O enobreceu nas mesmas funções do
âmbito militar.

A fim de prestar compromisso, de con-.

Iormidads com as exigencias da nova lei
federal reguladora da. profissão, perante f')

COII�elh� . Regional de Formácia, e receber
sua carteira' d__e' identid�de p�ofissional, es

têve ante-o.ntem' em Florianóoolis, o estima
do e competente Farmaceutlco 'PaulQ d�)
Nascimento, estabelecido' na. séde, do' muni-
cípio de'Lontras, há quase.,3n an(' .... �j:oprie
tário' Que é, da acreditada' EC m�délar' "Far-
mácia do Povo". :/

O estimado patrício (jUe. há uma ',vinte'
na de anús não vinha à'C�pital db Estado, e

teve o grato ensêjo ,de rever e abracar ve

lhos amigos e ad�iradores, retorno� ontem
ao seu infatigave1 e profiCiente Iabôr, levan

.

do 'a mais grata e qdrrlÍra�l impréssão do
notável J:Wógresso oderadó 'em :a '-nossa Capi--, '

tal durante a .sua ausência.
Somos gratos ao sr. Farmaceutico Pau

lo Alves, pela honrosa' visita com que dis-.
tingiu o nosso jornal.

COMEÇARÀ NO 'DIA 1.0 DE JUNHO O ASFALTO'_:::',-Mais
uma proméssa.·do Govêrno do Estado; cumpre,se;'aó .ter iní
cio dentro de poucos 'dias, o asfaltf:lmento da Av. Jorge'La
cerda, ,na estrada. que conduz à Base Aérea, incluii1do nesse

importante serviço. a estrada da Prainha ti Saco dos, Limões.
.
O impOi:tant� se'rviço está a C'oirgo 'da firma "Mantiquei

ra", que asfaltou a_ estrada de Biguacú num tempO" record
executando um 'ótimo trabalho.

'� .

,.� - .

HASSISMAIS UMA V.EZ EM FO'CO COM $DA ARTE - A

gradecendo á' gentileza do convite que HASSIS teve a bon
dacle de dirigir para assistir SU<:I. exposição, que. teve dia
marcado para optem 23, no Museu de Arte Moderna de Flo

r):!n:5ppiis, a Rua Tenente Silveirà, 69, lá estive prometendo
voltar ao assmito com' as !11inhaS iihpressf;es, "emboTf:l,. desva
lios'ls, por éstf, coluna.

, .-:

• t�·

'.cONTADOR
.'

DEPÓSITO AMPLO

NECESSITA

MODELAR 26-M5'

Pode dizer.com orgulho:
j fOI"fEITO POR MIM... COM' FERMENTO EM PÓ ROYAL!
rm hôlo feito por \-0('('" . por ."\1;(." a 111a"",a fique Ic'-e. rres('a por
mãos húiJ('i� - Jél" 1111'io ('uminll!i ).�uaJ. (),'; biscoitos e as pizzas �éll>líl
andado para (I ,"uces.'w. ('om I'\�I'- macios c sahorosIlS". (' os bolos ]c-'
mcnto CI11 1)(', l�o\'al. o sucCs"o rS(;l \'es. fofinhos que (biü gôsto. ConFie
plenamente ganlI�tid�. ''''emprc na ação �rgura do Frrmf'nlO

'.
l;ermento em PI) Hoyal faz ('(Im 'Iue / 'em Pó

P�'<lL'�
, .

. _,I}j l'
Exija sempre a tradicional e inconf"'/c� "

c ha vermelha do
J'

,,�

'1.
f'12 qlre "-

�ERMENrO "t�,;:].c,q,�]':�f ;����s'�Y�LMÇ\r� \,Im prod�tQ de
. '/::h1(.:" C:1 i"l11'8_ clrl<;!!'. Inc:."v...;!,o1 ,I,.,;

); ,"'. clue' es�a

regulamentam a admissão

dê' empregados.
.

2/� � WALTER- B.. }I..
NHARES _ Capital -' A
Comissão dá plena acolhida

ao recurso desde que o. ape
lante raça prova de. a- ser

.

..contribuinte do IAPC como

jornalista profissional e

b - estar com o" contrato

de trabalho atualizado.

3/64 - DALMIRO AGA

PITO MAFRA - Capital '_
,

• Sem dívergêncías, a Comis

são dpina pela readmissão

do recorrente, bastando-lhe

provar legalmente a sua .

condição de jornalista pro

fissional, de acôrdo com o

que está vazado na declara

ção .do jornalísta Braz Sil-
.

va, Diretor do Diário da

Tarde.

faça prova de recolhimento

do imposto sindical; da SUa I

condição de contribuinte

do IAPC; .como jornalista
profissional e de estar ,çie
posse do necessário contra

to de trabalho, atualízadq..
3/63 _ PASCHOAL e N!

COLAU' APÓSTOLO - Ca-

-pital _ A Comissão, por 2 .

(dois) votos a 1 (u111),
acompanha o parecer do

Jornalist<:l Acy Cabrál Tei

ve, tesoureiro do SJPSC, e

constante do processo em

questão. Foi voto venéido o.

do Jornalista Doralécio Soa

res, para que os apelantes
fôssem reintegrados no

SJPSC até dezembro do
'ano em curso, no seu enten

der, prazo suficiente para
. que os mesmos completas-
sem a documentação exigi-

4/64 _' CYRO BARRETO
dI'.

-

íd
.. <:I por el.

- Capital - Tendo navIo.O relatório sugeriu ainda:
conformidade de votos, a

a _ que seja dírígído apêlo
Comissão foi pelo acolhi-

às emprêsas empregadoras
mento do recurso. O recor-

conclamando,as à norma
rente deverá satisfazer as
'. . Iízacão da situação de seus

exígêncías legais para o ca-

empregadOS, cumpríndo. as-

-so, ou seja: a - apresen-· 1sim, as determi.nf:lções e-
tar nôvo 'contráto' de traba-

gais vigentes; e b - publí-
lho, atuàlizado; e b .- pro-

carão do relatório nos [or-
var que é contribuinte do

. conheci-. nais locais para
IAPC, C"'n10 jornalista pro-\'

mento dos interessados.
ríssíonaí.

./

CONTRA ÊLE ...

mata-ratos

Zelio

Nada de
.REBliES

1!iJója em seu carro
Lona de fr�ios \:JO!.APAS
- 80% mais no apro'v-eita
ment:> 'das Lona".

.
.

CASA- DOS fREIO-S
P,ua Santos 'Saraiva 45'3

ESTREITO

A ilo ão Vicente de Pa

.

f

iRESTAURANIF

Por WALTER LANGE
N° 346

Um comerciante de Hon

konk, de nome Kwang, mo

veu um processo para reha

ver uma propriedade' que

pertenceu aos. seus ante

passados .. Para tal apresen-.
tou um juizo documentos
de prova oriundos do sécu

lo 16. - Apresentou a sua
"árvore genealógica" com 15

gerações, citando fjq.534. pes
soas para provar que o ter

reno pertencia á sua fami

lia. 'A justiça lhe deu ganho
de causa.

Um sacerd::>te· da cidade

dínamarquêsa Holbach, so

licitou da, repartição com

patente a substituição. do

número do seu automóvel,
alegando motivo esnecíal: A

numeracão coíncidía
.

com

um psalmo bíblico, cuja
primeira estrofe começava
assim:'. "Vá e cave a tua pró-

.

pría cova."

Um polícía! prendeu dois

cagabundos na. estrada- e

perguntou: '''0nde residem?"

.

Um rep'Jondeu: "Em parte
nenhum'a.'� "E você?" per
?:u.ntou ao outro. "Em fren
te ao meu amig'o." "Em que

. trabalham?" "Eu não flaço
nada", respondeu o primei
ro, "E você?" "Ajudo' ao

meu companheiro."

William Pearse, da cidf:l'
de de Victoria, na Colúinbia
Britanica, deixou em testa.
mento á Bibliotéca Pública
1'{,') obras de grande valer,.
com a condição de que os

livros só poderiam ser ce

didos, para leitura, a pes
SOas de mãos limpas! De
Pois deI demorada conferên
cia dos diretores da Biblio
téca, chegou-se á conclusão
não ser possivel a�eitar es
tas condições I

I _'-._

Dois jov.ens de Ohio .fize.
ram uma aposta para sJ3.ber
qual dos seus caFv3. teria
mais . estabilidade. Numa
louca corrida arremessaram'
os seus c.f:lrros, de 80 cavalos
de força, um ao encontro
do outro. Os carros fica
ram em ruinas. Os dois he.
róis foram recolhidos _a um

hospital, onde o médico fez
o seguinte comentário: Não
podia ser outro o resultado;
afinal 160 cavalos devem
ter mais força do. que dois
burros.

CONfE�TARJA
lANCHES

gado atrazado, explicàl'ldo
que estivera em. um restau_
rante com uns amigos.,.
bebendo cerveja!

A Sociedade Anticalcoóli_
CJ3. de La Síerra, elegeu pa
ra o cargo de presidertte
'uma senhora que se chama:
Edith Casebeer. A tradução
da palavra Casebeer é:'-cai
xa de cerveja.

O Banco de Londres pa

gou um cheque á ordem de:
NWGBLGGHRBS. E s t 8 s

iniciais são a abreviação da
firma: "North West Gas

Board, Liverpool group,
. group Headquarters Ra

díant, Bold StTeet." (Previ
.

são 'de gas de Liverpool,
Secção Norueste.)

5/64 - ARJ.I4ANDO CALIL
BULOS - Capital - Diante
das razões expostas pelo '

apelante, a Comissão, por
unanimidade de votos, suge
re que: se dê provimento ao.

recurso a'ssim quê o recor

re:1te fizer prova de estar

no exerClClO . dà profissão,
enviando ao SJPSC o con

trato de tralnlho atualiza
do (ou cópia autêntica) e

comprov.f:lnte de que é con·

,tribuinte do IAPC, como

jornalista profissional.
6/64 - MIGUEL LUIZ

BECKER .:....... Criciúma -

Havendo pleno acôrdo en

tre os seus me�bros, a Co
missão opina sclja o proces
so, em 8uestão baixado em

diligênCia a fim de que o

recorrente providencie n2

remessa ,da docllmentacã�
p;�metida:' vjs�ndb. '1 �b
tenção. do re!!'istr0

_

coml7

jornalista prOfiSSional, pri
mei.ramente. -

J/64 - LUDOVICO BAL
. THAZAR BUCHLE - Join-

Importante firma de máquinas rodovi- ville - Simplesmente pela,
árias p:recisa de CONTADOR 'com' prática, reíntegração do recorrente,

d
",

d dI' tendo em vista .0 perfeito
e escritório, para a missão ime iata. n- atendimento dos requisitos

teressados. queiram apresentar-s:e,' com· do..... constantes ela re�ulamenta.

t
.

f 1\' ,

"7 d' .

.

r.

t
. ção. em vuwr. Por outrocumen os e· re erenClas, .'

a rua. .

.

e i:':;e em- �

lado, a Comissão sugere se-
· bro na 11 . Florianópolis, PAGA-SE ja consig� um voto de

BEM. louvor ao� em

<:Ita do SJPSC, pelo elogiá
vel zêIo e�idenciado' na

instrução de seu recurso.

8/64 _ OSMAR ANTôNIO
SCHLINDWE1N - Capital
- Pela expedição pura e

Simples da carteira sindi
cal, atendidas as exigên
cias formais, inclusive re
colhimento do impôsto sin
dica.l. O parecer obteve una

nimidade de votos.

9/64 - e 10/64 -,. GERCY
CARDOSO e ANTÓNIO DE
FREITAS MOURA - C�pi
tal/'- A Comissão é· pela re

jeição dos recursos, com

base no que determina o.
parágrafo '2", ao Art. !O, do
Estatuto do Sindicato dos
Jornalistas de Santa Catari-
na.

Apezar
.

de sofrer cons

tantes I:_eparações e restau
-

rações, constatou-se que a
. célebre torre de Piza cada,

yez se inclina mais. Confor

me cálculos matemáticos

agora feitos, ela deverá de

sabar dentro de 150 anos.

Em Vtena,' durante uma

sessão de juri, na qual esta:
V'lm sendo julgados os au

tores de um avultado rou

bo, apareceram dois operá
rios na -sala pedindo ao _

juiz para retirar da parede'
"um grande' relógio, alegan
do precisár o mesmo de

conse,to, O JUIZ '<ltendeu
prontamente. O relógio nun

ca mais apareceu!
<'"'-

Em Boston casou-se Ralf

Green,( de 5 anos de idade,
com

_ a sua sogra, sete anos
. mais velha do que êle. As

sim ficou sendo padrasto,
de sua próprh mulher, da

qual' se havia divorciado em

1951, mas que ainda vive.

O dentista suJafricano,
Dr. Johston Browm, inven-

. tou uma dentadura magné
tica. A vantagem é que em
se ajusta melhor á gengiva.
Ha, entretanto,' um incon
veniente: Quando duas pes

so�s� munidas de dentadu

ras magnéticas, se beijam,
as

.

dentf:ldl.lras poderão fi

car coladas e elas .serão
obrigadas a abandoná-las,
unidas uma ã: outra!

Um português colocou :pa

porta do seu restaurante

u� placa cona os seguintes
dizêres: "Quem 60 nesta ca·

sa 70 a comer os nossos de

liciosos pasteis."

Os concursos estão e:rn Na parede dúma cabana
moda.

'

Numf:l .recente apos- existente no cume das mon
ta para aiJurar o �Rei, da tanhas nos Alpes Suiços, a

Bebida", o· Sr. Ray du VaI, dois mil e qui.Qhentos me
de Manitovoc (USA) ven- .tros de altura, um turista
ceu, bebendo um galão in- escreveu ,!l seguinte frase:
teiro (3";8 litros) de cerveja' "Nestas alturas" tão perto
de uma só vez.. O concor-' do céu, 'nãó 'l1a peca4os."
rente, classificado em se·

_

Dias depois' uma turista ep"'gundo lugar, não conseguiu creveu por b�ixo: :'Porque
ingulir .a metf:lde. O "Rei", os homens, com esforço fei
Mr. Ray du' .VaI, ainda pe- to para subir, se sentem
diu desculpas por ter che- cansados."

«

..... .l.

11/64 - NAZIL BENTO
, (

- Laguna - A Comissão
sugere seja solicitada ao

�erente uma fotoc6pia
(autenticada) do contrato
de trabalho cónstante de
sua carteira profissional,
assim como comprovante
de que' é contribuinte do
lAPC, na qualidade de jor-
nalista profissiODaI.

.

12/64 .:.. ATAHULPA CE
SAR MAcmno - Tuba
rão - Somos pelo fegistro
do requerente, na. qualidade
de jornalista profissional,
visto ter O mesmo· atendi
do ao que dispõe a regula
mentação em vigôr.
13/64 - JACOB AUGUS

TO MOOJEN NACUL - Ca
pital - A Comissão opina
favoràvelmente à reintegra,
ção do apelante, exigindo-se
do mesmo, primeiramente,
o cumprimento do· que re-

zam os itens/D, F e a, do,
Artigo 8, da nova regula-
mentação para o registro
ele jornalistas profissionais.
14/64 - SERAFIM FAUS-

TO, FAUCZ - Capital - Pe- f Trajano - 27 ,Fone 3125
.'. la. feadmis.são �do. requeren- ,

'. ,; F'1 O r i a n .6;p o 1 f •.......\,_.;;�1t�r?·� mn_.,�.. ,·. i!�@'e.··�...fI".'l!f,l '�)Ílésmo t·,,:_,;<.•'"."�.,•._'--::7iP-:�0�t:--:i:'.;:.I";j.'...,ili.li','f'"'i'�í'=-+'�'';;;·'·';;''';�'.lo,·i....,;�.\":'ll!F-*
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Noticias de Tubar
(Do Correspondente

JABES GARCIA)
BR-59 É OBRA PRIORI

TÁRIA

/'
. Notícia alvissareira acaba SUNAB' DELEGA PODERES

.de chegar a esta cídade e

diz respeito à BR-59; cujas Em vista de ainda não

obras não serão paralíza- exist� em, Tubarão o com

das, segundo' comunicação ,petente Órgão controlador
.

telegráfica do. merechal Jua- de preços subordinado à

rez Távora, ministro de 'SUNAB, como acontece em

Viação e Obra�, Püblícas, ao outros municípios, a Prefeí

sr. Governador Celso ,Ra- tura Munícípal de' Tubarão
mos, por considerar aquêle _./ vem de receber à íncum-

. titular uma obra de mereci- bência de fiscalizar os pre

da prioridade na .rêde rodo- ços dos gêneros de primei
viária do país. ra necessidade. É o seguinte

o texto do telegrama rece

bido pelo sr. Prefeito Mu-
_ nicipal de- Tubarão: i'A fim
de evitar 'que comeroíantes
tenham lucro livre na' veg·

da de gêneros de primeira
necessidade, encareço, co

mo
'

medida' preliminar, até.
a

, criação, 'da'agência da
SUNAB no" vosso munící

pio, providências 'dessa Pre

feitura, no sentido de', que
os referidos comerciantes
tenham somente o lucro
permitido por lei, que res

tringe em dez por cento
para atacadistas e .vínte por
cento para varejistas. 'A .rs

ferida percentagem de lucro
será calculada tendo como

'base o preço constante
.

da
nota de compra .fomecída
pelo produtor. Somente
após esta operacão 'n'':''''prá
ser acrescido despesa com

provada de tr.<>"'-·�'"
,

e

LV,C. Havendo dúvidas p.a�
ra a execução da presente
determinação, solicito en

viar um representante des
sa Prefeitura, a fim de re

ceber ',instruções diretas
nesta Delegacia. Saudações.
(Ass.) General Costa Araú'

JO, respondendo pela chefia
da Delegacia da SUNAB em

Universidade de Santa :Catarina

Faculdade de Filosofia
-

Edital
De ordem do Sr. Diretor da Faculdade

de Filosofia, Ciências e Letras' da Universi
dade de Santa Catarina, e em .vista de deci
são da Congregação, em sessão de onze de
abril do corrente ano, torno público, para
conbecimento dos interessados, que, a 'Fa
culdade abre .a inscrição para a contratação
de professôres pa:ra provimento das seguin
tes matérias do Curso de Filosofia:

Ética'
Lógica
Teoria do Conhecimento

Os interessados deverão apresentar à
Secretaria da Faculdade, requerimento

' de
insericão instruido com os respectivos 'títu
los que o habilitem ao exercício do magisté
rio, 3tP. 30 dias após a publicação -do presen-
te edital.

- .

Os documentos em questão serão enca
minhados ao Departamento de Filosofia pa
ra a seleção dos candidatos.

Para que chegue ao conhecimento dos
interessados, foi lavrado o presente edital
que será divulgado, conforme ficou decidido
na mesma Congregação.

Secretaria da Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras da Universidade de, Santa
Catarina. aos quinze dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e sessenta e' quatro.

i e.3MJ.4!ii#9�i'l'.P " ..<�";;+ f.'14� $�.'" iC =-"'.

--�_.
,,�-.-

Não tem, pois, fundamen
to a notícia por .aquí pro
palada, segundo a qual a

BR·59, obra de
.. importância

capital .para a região sul de

Santa Catarina, estaria ,in
cluída no plano, de' conten
ção de despesas do Govêrno
Federal.

'
'

PRESOS POLíTICOS

Os presos polttícos da zo

na carbonífera· de Lauro

Müller que se achavam de

-tidos, há mais de um mês,
na Delegacia Regional de

Polícia desta cidade, segui-
ram quarta-feira- última, pe
io trem da manhã da Estra-

dá de Ferro' D. Teresá" Crls-

tina, com destino 'a Criciú

ma, onde serão submetidos
a um interrogatório pela
comissão de inquérito poli
cial-militar a respeito de

atividades subversivas.

MISSIONARIOS

Está marcada' para a noi

te de sexta-feira próxima,
dia 22, a chegada a Tuba

rão dos padres missioná

rios, que virao pregar as

rmssoes em várias paró
quias do município.
Para a grande recepção

aos abnegados .pregado
res da doutrina cristã, na

Praça da Matriz, às 20 ho

ras de sexta-feira, convi
dam-se' as autoridades, as

associações relígíosas e o

povo em geral.

Santa Catarina",

INAUGURAÇÃO �A

"PAT-ROT"

Realtzou-se, sábado últi-
Ass. Aurora Goulart, - Secretária.

,..w__-_w""'.. ;·...... .,�-=--- - - mo, a ínauguracão. de im

portante estabelecimento
comercial, à rua Lauro
Müller n° 62, nesta- cidade,

Ass. Visto: Anibal Nunes Pires - n1retor
27::5-64 .

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

Viaje à Espanha ....
--�--'

.J

Comprove ,pessoalmente a grandiosidade da Espanha - um, tesouro
incomensurável de tradições; sua beleza clássica e sua .arte, das

mais notáveis do mundo. E berço também de muita história. A

Espanha oferece tudo, isso por tão 'poucp. Vá à Espanha �o� o

confôrto e a segurança que a lberia lhe proporciona. O espl�l1dldo
,�erviço, o ambiente de luxo e a excelente c�)zínha fazem vo�ê
esquecer que está yoando. Os jatos DC-8 T.urbofan da lbena

têm esmerado serviço de manuteJ}.ção e estão sq,b o comando de

pilotos experientes, muitos co� mais de 1 milhão de milhas de VQo.

VÔO Bi-semanal: RIO-MADRI sem esc���s
_p ra reservas consulte o seu Agente, de Viagens ou os nossos escrztorzos:

C�nexões ir/tediatas de Madri para os principais Cenlros da Euro]Ja

Conexões diretas de Congonhas para o Aeroporto
Internacional do Galé,ão, no Rio de Janeiro.

I '

Jl.gent� Geral
(

, I

sÃO PAULO: Pràça da República, 85- Fóne 36-2530
RIO: Rua Pedro Lessa, 41 • Loja .' Fone 22-5804

Ao
cujas instalações, pelo bom
gôsto arquitetônico na, de

coração, merecem os maio

res encômios. 'Trata-se da
, organização "Pat·Rot" ;Ltda.,
que acaba de oferecer ao.

público uma moderna con

feitaria, justamente o que
faltava em Tubarão. Entre

outros produtos à venda,
encontram-se patessarías,
rotesserie, pães, doces, sal

gados, refrescos em geral,
chopp e enlatados.
É mais uma casa comer

cial à altura do progresso
da "Cidade Azul".

GOLPE DA BALA

Quem' Quiser conhecer o

"golpe da, bala" é só ir a

uma das .sessões' cínemato
grãfícas do Ciné São José,
:no baírro de Oficinas. Na

bilheteria daauela casa de

díver=ões , públicas nunca

existe nota de Cr$ 10,00 pa
ra trôco. Além de pagar ca

ro (Cr$ 120.00) para ver filo

"mes tie ,3a. categoría, o es

pectador é sempre obriga
do' a receber uma bala no

và lor de Cr$ 10.00, sob a

alegação de que há falta de
trôco.

.A: fim' de se evitar tal ex

ploracão, aconselhamos a

todos' que já levem de casa

a imnortância exata para

compra do ingresso.

Pu. fr.nrlScl I" �;lilU, 11
D ri

C'fJNVAIA

(TA[
,

[RUZEIRD ,DO SUL

cola Superior -de Guerra. A

pós o Concêrto, 'l DIretoria
da Sociedade, ofereceu, aos

homenageados um' "drínk",
duran+e o Qual !l)"Oi,,�sa e

viva palestra entreteve 9�
ílustres componentes da Es

cola �uperior de Guerra. No
v,i"" sr=uinte. pela manhã,
regressaram os visitantes a

São Paulo.

Ouro de Blumenau- Para o

Bem do Brasil
�"_"'I"'I

Deu-se inícin. a 20 dêste

mês, com um vil)"fmtp, rUs

cnrs« oio sr, J'rp,fp,it,()· Hercí

Jir> Df"ot,e, a �llmn",nha de

arrec=dacão de ouro para

I mínorar a sit'ladio fin"'nr.ei

ra do país. Não noderia ter

sido mais auspicioso êsse

COr>1.ê"o. Nada menos de 12

milhÕ�s de cruzeiros em dr,'
'nheiro e cêtca de três atii-
los de outro foram arreca-'

dl>,dos na primeira t1)l'ne. A

camp'l.llha está empolgando

a Pot',tl!l�ãn. Se. como se es·

pera, continuar o entusias

mo n0S próximos dias. a' ar
recadll,Gão de BJumenau irá

além de cem milhi'íes de �ru

zeiros. Nessas oCl'l,siões, IUu
menou nunca fez feio. Não
o fará d�sta vêz',

Em Rio do .Sul'

VENDEnop�� <AS)
, MAIORES

COLUMBU� �_, 1\ -, rTTILIDADE
PARA o LAR

Amnliando seu quanro (lp vP"rlélorp.s.
esta admitindo pp���s dp. �rn'h,,� n� �ov"S.

p�ra vemia de l1ti1irll3�p.s rln,...,6�fi,..�� rip. fa-.

cH �olocaçãó_ Oferec'Pl'Ylo� ótim� o....,,-rf11l'li

d�fle a elementoR �m'hi"'ln<'n� o �110 rtP�p.i�m

vencer no setor final""plrn 'P�.rrn-mn<:! pve

lE''t't,f>s �orni,,�nPR
,

'!"oC' ...n,,;l;rl!'rtoc iá compro-
'vada� dp. Cri 1!=;(\ nno "O """O....C!l;�

I '." ', � ,.... :'!t,

BI
IlFWI'.

�'r.IIOfum�n,=tu para'.c��,l
.Escola Superior de Guerra

!"""�'''••''''
Chegaram, a 19 do corren-

te, a esta cidade, em visita

,d.e .tudos, cêrsa de 60 ínte

grantes da, E:scola Superior
de Guerra, sob a direção de

seu diretor o sr. Almirante
de Martini. Os ilustres visi

tantes, destacadas patentes
das fôrças armadas e civis
altamente colocados na' ad

ministraçço, na j.ustiç� e nas

classes econômicas do país,
foram recepcionados às' 10

horas da manhã. em frente

ao Grande Hotel, pelo sr.

Prefeito Municipal, Vereado
res, Comandante do 13.0 R.

'I., Juizes de Direito, vízãrío
da paróquia e grande núme

ro de outras autoridadtes e

fuguras do alto mundo das

.índustrías e do comércio. A

Banda de Mú�ica do 2�.c R:

r. abrUhantou o ato., Dura.n

te o dia, os membros da Es

cola Superior de Guer�a vi

sitaram, em diferentes tur

mas, as várias indú�t"i,,� lo

cais., Ao meio dia,' almoça
ram no magnífico refeitório

dos operários da Fábrica de

Tecidos Ku�hnrich, 'um dos

nossos 'estabelecimentos fa

bris mais modernos e bem

equinl'ldos. A noite, no Tea

tro C"'rl�s Gomes, foi ofere
cido aos visitantes um grano

de conc�rto sinfônico-coral. �' \
'

As pecas, executadas foram A' n"Ol1,pc:;t,,,,,, e r,ôro do

entusiast�camente aplaudi- "Ca:rJ0s GOTrlPS", desta cida-

das. Saudou os presentes o de, darão, a 23 do corrente,

orador oficial da Sociedade à noite. UTl1 grl'lnne cnn-

. dr. João de Borba. Agrade· cêrto 'na vizinha cidf'lde . d�

ceu a homenagem. o dr. Nilo Rio c'!o �'11 () "tn "ts<;ina1Rra

Sant'Ana Brauer,

membrot"
a inaugurar.ãn do novo fI,udi·

do Consêlho de Segurança tório do C.-.16rriO Dom Boséo

Nacional, em nome �a Es· daquela cidade.

Est.ado"
----,..----------- - --

- -- .

.,1,

Prof. Osmar Pisani
"

DESPEDIDA E SOL

De que somos capazes quase sempre não sabemos, é

preciso trabalhar para desenvolve "que temos de bom.

Rita Carioni está no 1:0 cíent.t'coB e escreveu:

"Dentre tantas redações que esr -eví durante o mês, ne
nhuma teve como tema o final da··�19o. Em nenhuma delas

descrevi o fim, sempre o mesmo fim embora os dias se-

jam outros.
•

Foram passando assim, dias a dias e eis que chega a

seu fim o mês de abril. Hoje será o último em que eu es

creverei algo nêste mês
.

será portanto a nossa DESPEDI-

DA. ,

...__

,

E' o mês de maio que se aproxima rápido e me dá as

boas vindas enquanto o mês de' abril vai se perdendo entre

tantos outros meses que assim pass'lram.

� lá se vai êle, imagino·o triste 3 c'lbisbaixo, êle que em

sua estadia (lOmiO'n tm:'l'V'11-Se '1"Y'''-- '!ompai1heiro. Caminha

�empre mais' e a distância aumenta à cada mês nôvo que

se aproxima.

Ir?- longe' talvez mas eu o record'lrei. Ele passou por

mim e deixou· a sua característica, os seus dias inesquecí·
veis. Mas muit.os abris 4uero vive- ainda e ter sempre na

memória a lembrança dêsse fim de mês que nunca me vi
...;", ", mente escrever, não fôsse por ter sido êle tão meu

amigo
uso dias' que o completaram quero recordar ainda: al

guns chuvosos, tristes como este que se vai, e outros enso

larados. embora não quentes pois () verão ja foi.

Amanhã tu 'ainda estarás comigo e quero despedir-me
. cordialmente esperando que ao voltarés em outros anos,

possas dar-me tudo aquilo que me deste agora e torna a

vive" tf.>rt.'3. a alegria que vivi contip,'O."
Maura Kuhnen, do 1.0 :Normal E não· se despede mas

saúda o, sol diferente.
, "Amanhece, por trás dos morros o sol aparece tímido

e vem espreguiçar-se no campo, brinca com as águas do

rio, desliza pela cascata e se esua'ha por todo o vale, che- ,

ga até a casá, penetr'l pela janela e vai acariciar o rosto

das crianças que ainda estão dormindo, mas com o leve

contato, estremecem e acordam. J,r�"antam-se e olham pela
janela: "Que bom! há sol"!, e ·sae correndo. Correm para a

chácara, os passarinhos ainda esf,ão cantando, o orvalho

ainda não secou e o 'beija-f1ôr aproveita as gotinhas e to-
.

, ,

ma.

Militas coisas acontece com o l'!.narecimento do sol, um
nôvo milagre se reprqdUz todos os dias."

, Rita', e Maura agora reparem dé longe o que deve ser

cortado ou explorado. Atente-se p!:1l'a a sintese verbal e em

outros pontos qualquer nota sugestiva.

DAUPFlINE 1962
VENDE-SE um azul noite. Conserva..

dissimo. Equipado. Com rádio transistor e

CR'JaS de napa. Um só d0;'Çl. Ver hoje das 9
� 1,-

a� 12 rua Conselheiro ,., ...",fra 10 en;º
a loja A Sam�rltana.

' d'.
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ATE' ontem, esperei pelo
zinco para a confecção dos' cli

,

chês para a reportagem ilusÚa�
da que prometi aos meus pre-
'zados leitores, do grande jan
tar que aconteceu no -Lira T.e.,
em homenagem ao Comte. do
5,. D. Naval - Almiránte Mu
rillo Vasco 'do Valle Silva
Nem na 'Imprensa Oficial con
segui o Zinco, apesar da falta
do zinco, a reportagem vai sem
o ZInCO mesmo.

•

FOI o maior jantar reali

zado nesta Capital, que reumu

as maiores espressões política",
sociais, culturais, industriais •. :

comerciais de Santa Catàrina,
prestando unia' justa homena-.
gem às nossas forças armadas

I na pessôa do Almirante Muril

{
lo Vasco do Valle Silva.

)
I

OS' QUE 'compareceram:
foi com gesto expontâneo, assi-'
nando lista ,de adesão que fo
ram colocadas, na Relojoaria
Muller, Clube. Doze de Agôs
to, Restàurante do Lira, Assem·
biéia Legislativa, com o Chefe
do Cerimonial do ralá'cio c�m
êste col\}nista. e Deputado 'Fe�"
nando Viégas.

I

,I

I
1
r

,�
I
i.

FORAM convidados esn>?

dais: Governador Celso Ramo;;
e Sra.; Alte. Murillo do "::lil,�
e Silva e Sra. (os homenagea
dos); Arcebisllo Metropoiitano
Dom Joaquim Domingues de

Oliveira; Coronel Sylvio Pint.!)
da Luz e Sra. Comte. do ] 4 B,
C. - Coronel Argens de Mónte
Lima;" Chefe do -Estado Maior
do' 5. D. N. - Comte. Antonio
Avila de Malafaüi e Sra.: CaDt-

,
,

tão dos Portos de SC. - Com te

Paulo Antoniolli e Sr/1: Cher..!
da 16. C, R. - Coronel F]orimm
Campelo e Sra.; Co'mtp, d�
E.AA.MM. de S. C" romt,�
Arnaldo Courrege LClgE: e'Srll
Comte. do 'Destacamento àe
Base Aérea de FpoHs; Comt€
da PolíCia Militar, Coronel El
vídio Peter e Sra Diretor· elo

Hespita! Naval e Sra.; C<lpitão
de Fragata - lVID - Dr. ,Luiz de

�
,

Souza e Dirc:.tor do Hnc;"ihl Mi-
lit8r - 1\1r)�Ol' MD - Dr. Gefes
son Santiago e Sra.

I
!

.

{
I

AO �om· de músicas t()ca
das nela Banda da 'Polícia Mili
tar, a com1ssao orgcl11izador;f
que contou com a colaboração
do Colunista, recepcionou na

porta principi:tl do Lira, às au

toridades e pessoas que' pqftici
p8.ram do grande acontecimen
to�

AS SENHORAS Generais:
Paulo Vieir'a da Rosa" Alvaro

Veiga Lima e .Jaldir Faustino da

Silvar entregaram a dona. Edj,..

"1h' Gama Ramos, um .bouquê d-:;

�osas, �ue em nome "da comissão

,'testan�o uma homenagem qq
. ," . ;,'';;_ ,

Tribun a!
o Tribunal de Contas em cretaríà da Fazenda - Ccn

sessão de 22 .do corrente sob tadoria Geral' do Estado. As

a presidência .do Senhor Mi- 'sunt�: ,Processos para Pa

nistro Leopoldo Olavo Erig 'gamento de Dívidas de E-

mulher catarinense
' à Sra. Al, julgou 210 processos que se xercícios Findos de; Eugênio

mirante Murillo (Hilcla) d" achavam em pauta, desta- Lázaro Cidade e outr�s. De

cando-se as, seguintes deci- . cisão: Relacionado.
.

Valle Silva, na sua chegada n,:_� sões: ,Processo n.o 235, 276, 280,

Clube, recebendo das mãos dd- Processo n.o 1938/64. Rela� 279, 277; 278/64 (Adíantamen

t M·· t o' Nelson' Heitor tos). Relator: Ministro
'

Vi-
Prirneira Dama do Estado. ar: ims r

, "

Stoeterau. Procurador: vyil- éente' Schneider. Origem:
"

\
son Abraham. Origem: Se-' Secretaria da Viação e Obras

FOI impressionante 'quan, '

.....,..-_ � ,-'-

do se observou tôdas as pessoas
.sentadas, lotando completa-

, mei:Ite, os salões do Lira T. C.
Rosas e palmas enfeitavam .l,!::

mesas; o menu, foi "perú a ca
'

lifornia"; o jaz da Polícia Mi

.Iitar, tocava fazendo um fúndo
musical; damas elegantes da-
vam nota altíssima com suas

bonitas "toillets", embelezando
aquele .inesquecivel aconteci
mento' que ficará na história (1., ,I
Santa Catarina. I

O ORADOR oficial foi' ,21
General'Vieira da ,Rosa, qll'.:> I
fez um bonito discurso", S8t:-
dando � .homenageado, .,0 Al
I�irante Muri1lo, que em segui-.
da agradeceu' as _palavras

.

do '

orador e pronunéiou um impor
tante discurso. Encerrando, ,)

. Governador Celso Ramos, uson
da nalavra e levantou um brin
de em homenagem 'élS nns�;::!<;

'Forcas Armadas ê ao Pr'psiden-
� ,

,te Castelo 'Branco.

nato Ramos da ,Silva; ProteSS()1
Luiz D'Cam!"ora e Sra; Dr. Die
ter Schmidt, Dr Volney Cola:
çc: de Oliv�ir(;l, Procurodor ' da IPe-rúbJica Prefeito Hel.cílio
Deeck, de BJum€nau: D2puLi
do Fernando Viégas e Spn hqr;)
Hder da Ban�ada da UDN. r-;
A L' D' "':"'I A' n' '1;T'

. ., r . .r..lu:ren10 � ó)]"[n lel

ra e Senhora; S. F.; Dr. Nilsor
Render e Senhora; Dep1,.ltadr
Dib Cherem, ,líder' da Bancacl;'
do PSD, na' A. L.; Sr. HeribeÍ'
to HuJse e Senhora; S�. .Ias,';
Flias. renresentante da Federa
r'80 das IndústrÍ8s de S. C., Dr
Adérba 1 Ramos da Silva, Dr

. Paulo Bornhausen_ Sy', O�rar

Cai' leso Filho; Dr. Celso Ra
mos Filho e Senhora S. V O
Coronel Danilo Klaes, S. S. p,
lbrah:m Simão, S. S. P .. Conti
nW'lrei �.destacar nas pró:x;ima.� Icolunas.

A LISTA de adesões
Assembléia Legislativa aCl{sou
quarenta e ,Quatro assinatu-�1s,
fendo C1ue trinta e oito foram
de dêpulados. .

HOJE. ·no Clube Doze, às
2] horas, no -Encontro dos Bro
'tinhas. o cronista saciai - Celso

Plamplona, .v�i .a_::resentar mais
uma vez - o "SHOW", Sassa

rue; !1ró�forrnatura das,.. alunas
QO terceiro ano Colegial, do

Colégio Coração de Jesus.

Ministro ronundeu Conferência
São Paulo' -23 (OE) - O ministro

do planejamento pronunciou conferencia na

FIESP. O snr. Oliveira' Campos exortou aos

industriais paulistas a'reaÜ;arem' esforio=

para conquista de ncrV:9s '�ercados exterior.
; _'�--,,---,---

Volta Redondá:t 'vai 'Modernizar
t

Instalações
RIO- - 23 (OE) - A Usina de Volta

Redonda vai expandir e modernizar SUl':S

instalacões industriais com recurso aliança
para o�progresso. Nesse sentido foi assina.i»

acordo entre a comnanhia sidr'r'llrpjc::> ' , ':

nal e agencia darao ,desenvolvimento inter

nacional Orgão do gC'vernd dos .cE. UH.
.

" ,.,'
,

'�t;' i
r,�_�
.,_., ' .

. ,;'

Pnbhcas - Diretoria de 0- 'tro João Estivalet Pires. O·

bras Públicas. Importâncias rigem: '�ecretaria da Saúde

Cr$ 500.000,00, Cr$ 200.00p,OO, . e Assistência Social - De

Cr$ 300.000,00, Cr$ 300.000,00, partamento 'de Saude publi·

Cr$ 200.000,00, Cr$ 400.000,00. ca. Importância: Cr$ ... , ..

ver1:(a: 4·1.'1.. 5/06. 'Empenhos' 180.000.00. Verba: 3.1.4.0/12.
15 16 18 19 17 e 14 Empen.ho, n.o 27 Credor:

/

An·,n.os , , , , ' .

credor: Jaeopo Teixeira Tas- tónio Figuen\do Junior de'
soo Deeísão: .Registrado em Sno Bento' do: eul. Decisão:

caráter extraordinário, ,Registr'ldo. \

Processo n.o 1677,164.- Rela- Processo n.o 3,'1.164 Cfré·
tor: MirÍistro Waldir ;Bilsch. .vío) .. Relator:' Mínistro Ne

Procuradoi:, :WÜSOI',l' Apra- I, reu," .Corrêa. Origem: Secre

ham, Origem: A�eoretà.ria dá·

Segurança, Pública. Assunto:
Jade Magalhães. S,ec'retário
da Segurança Pública, ror-
mula uma consulta. Decisão:
O 'I'ríbunal decidiu respon
der afirmativamente à Con
sulta formulada. co-n �(h'da

d,a informação do orgão ins-
trutivo.

' .

,�,") n r- �"1/r,4 tAdi
antamento). Relfllr'lr:' Minis-

'

d e nt a

,'_� - !'!:��""'_�:""9;.., .

Castelo Branc,o terr.z: ·f""': r-
Sã'o Paulo

'S:)n P::nl10 -' '23' (OE) -,- n p .. �C";)Jn'�'(-'

·Castel1o Branco. deverá 'vir a São Paulo na

próxima terça,feira. O ch�f� ,do governo ve�-Y'

, especialmente' para trocar suas' alianças R

'?f1mpanha "ouro para o'bem do Bra�jl".,

Hospita' e Maternidade
para L�Dtras,_,....".

Quem transita

taría do Interior e Justiça
,- Imprensa Oficial do Es:

, , :, i mportãncía: Cr$ ., ..

945.360,00. Verva:
-

3.1.4.0/12.
Empennos n.os 20, 21, 23 e

25. Credor: Lex SIA Comér
cio élndÍ1stria. Decisão: O,
'I'ribunal decidiu' converter
o julgamento em diligêneín
a tím . de que a origem in
forme a razão pela qual não
P;�OCPrl0U a concorrência ad
mínístratíva. '

COMO se sabe os pro
motores foram os Generais d'2 convidado� es!,eciais, do Reitor

Brigada da R�serva do Exérci- Ferreira Lima e Sra; PrpC?j,..:t'''n
to: Paulo Vieira dq Rosa, Ma- te do IT. i .. Des. Ivo' Guilhon
noeI Aràújo, Inácio Borba,' AI- Per�,ira de Mello; P�esid�nte dr)
varo Veiga

, 'Lim.',a e J�ld�J.,',�.l1s-: ''t��'El' Des. Adão Be'rnades;
'tino da Sil\ra�;�me,s tfe��ta- -�1,,�&lakrite aa:,,-jAs�emb\�i8� iA;
ques do nosso invicto e valoro," gislativa j)�utado 1 Ivo' Silveir�"
so Exército Nacional. Ministro lImar Corrêa, Vice·

Presidente do T. C.' que �epre'
, sentou o Presidente; Prefeito
Osvaldo Machado. Ser::1dor Rf'

, '

o novo municipio, do Estado, 0- f
bserva jugo, em a p'arte centl:dl
da Cidade, amplo e vistoso ed:i

fi,io de cir,4IIJ paviment,os e de

linha" 11l,,")de'}'na3 e agI:a?av,eis.
FOi mandad, Cdnstrulr pelu

farmuceutico - Paulo Alves do

. �"

','A ILHA 'E O CORAL"
A Associação Coral de Florianópolis,

sob a Regência do. Maestro Aldo Krieger,
fura realizar nos dias 29 e 30 do corrente,
no,Teatro Alvaro de Carvalho a sua 7a Ré
cita' Oficial. '

A Associação Coral, já tão nossa co
nhccida, muito tem sobressaido pelos seus

1 lti.:gllíHcos1cspetáculos de canto, deixando
'"::1 culta platéia .láquela Casa de Espetácu
,'OE. imr-ressões tão maravilhosas. que fica

_

desejosa de ouviroutros espetáculos, o mais

breve .possível. '\

r�s!.w·e mi Capital Bar·
-'. Santa ·C�t�I:iria.;' nada te'hl'� desejar, derig,'·<ecr(ltl- n Prefeito

'

H:",!·
' ...,.

muth p:,�ht'<i-�",,' -l� kin -outros 'Estados em matena de canto coral,
ville. A visita do' Chefe do pois a Associação Coral de Florianópolis,
Executivu Munidp"rl � "Ci·
n'lnB dos Prlncipes" pren- .preenche COmpleta{nente êsses' desejos de
deu-se, dentre outros assun-

,

,- cultura da ,nossa gente "barriga-Verde�'.
'

tos, ao trata. de várias qu!'ls-
'-

':'
,

Nesta sua audição, a Associação Coral,tões 'de ordem adm inistra-
Uva e do imediato ·,interês- '�presentará um programa completarl):ente
se da comuniuaC\e Joinvil- 'POVO, de�tacando-se mais' uma vez, mÓsicas'lense. o Prefeito Fallgatter '

esteve em 'palestrEi, Gom, o, de nossos 'já- conhéCid.os· autores . catarinen-
Eng" João Maria Siquei,.r:J.,' ", âcs Osvaldo Ferreira .de Mello, Emanuel
Diretor Geral do Dept" ,Es· p'" 1

'-' ,

t.aclnal de Obras de' Sanea- '.e USO e Edino Krieger.
Queremos (daqui; apresentar à Asso

,dação 'C()'ral de 'Florianópolis,' os nossos

,

:-, 'ãpla.uso�' e os mais sinceros votos de uma
"

;,�b�iJh�mt€. apresentacão na'sua 7a Recita e

·_','qúe·::continuem ãtra�és de seus' maravilho
'; '�'os': �ailtos a propagar e difundir a cuitura

, ea heleza da gente desta·bonita ilha 'de Sail-
"-ta 'Catarina. ,.,';"" ":.

�.��� .; :':iIF';'< �
i' '_ ,""

�

•

t �"" {:

Prefeito
FaU�r�H'\r

nlento. "

.F � '�o: .

.
"

...
( ",':

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

Nascimento, p:opr'etarlo d,,"

REALIZE O SONHO DE SUA, VIDA t�".

"OANHEA SUA 'cAa PRÓPRIA
'.....

'

'":l' ,.", .. ....t
..

,1<. ,,'. _ii .��'_;.\ "\ _',',
o, " .

,

,

.

.. int�irpni�hie d� graca J
•

'

,

:, ','. "

,

- <,� :-"
,

-

ANIVERSARIO de
',I '_',

.' ,'o t'
o. .'. ,�_.

,- "t::",!mo f'<J:,o.'loca!i7,qd.:J nr> apmúviI ]arcJin! Atlàntico. poder"; ser surro Ba!3td.
• 'i IU'·'l ,los LOjas d8 A. MODELAR: 6u, !lo bC:IToteira GRurTNHA. Cod"

, '

: i I/<"J!OS O ViSI(l ..,,, pelr, 'credlado, 'dó direlto' � um cupão numerado

,,.Ip,,") J Quanto mOI,.'; voee con'l;a·,r tau-Ia 1';(1;, CllPÇ,€S qa�haró "

," q"Jró '] iVJODLI..Arl lhE: o!ereCe·de ser i i' i"!I, 'PTClprir>tádr-, (lesto
'd�. I,r-'..::n !i;'" ""0ntr.:.ndo snJc �j''''lJ:Cl,l'fr)r:, r"'()"'I'rc,j . '''':'� -: ',o,

'. ;::. , ,I.

DENTRO' de poucas.horas
vou a:',JreS('nt?f ,o Piogr�n:a 1Radar na SOCiedade, na Radl�1·:;.,---------...
G

','"

I" "I

'IU3rU]3, as o,,0 o� .,.

'Patrocíüio,."da Ar E. fLt�a�c

Fal'nla�'a do Povo", C?l11 o cle

yad'" proposi!o -de nêle ill5talHr

uln hOs!)ital e mut'crnidade para'

I' lug"r.

11!l \ "'3,

Espírito clurivi';lente e 'abne-'
1

,

gadO, procura assinl, aquele coJ.1-'-

ceit"lIado' profiss'ional, dotal' LQn

tras de apreciuvél melho�,nnen-:
to de grande ,benemerencia pú-,
IJV� i; e que' há-de, sem dúvida"

"tel'llizar-lhe o nome no reCO

nhecimeto público.
Em H 'sua 'recente viagenl a�·

F]orianõpOlis, Paulo Alves exp<>z

sell plano de obrns ao Exmo. Sr.

Dl'. OsvaldO Oliveira, digno Se

cretario ,dn Saúde, ," qual aco

lheu Com viva sati3fação, a idél-

/'1 d'" importànte e benenlerita

(Ibra, )Jrorne�endo secundill' os

seI! esforços nl) sentido de ve-la

reali""da.

'Igual gesto teve u EXUlO. Sr.

Govêrn"c]'Ol"' CelsO R"llIos, a

quem "Prefeito Érico Knap-

11H�n�, t,ambén1 .'
apre3entou os

plan'os e fotografias da obra!;,
, I

já quusi 'concluída" nle!hol'Rlnen

to que tanto interessa a" Illuní-

cir ia 41, L',)n tras, tendo ,oli"i

tado ,de S. eXa. a llx,'llo para n

SU" -,'omp1eta terminaçãO,' visto

não :;er� possiveI ao benemedto

f"rroa � "tiro Paulo, AlveS, ,em

a\lxi]ill do Esbdo, terminar com

a'� b�'evid';ide que :se faz nccessa'!'"

l'ia, 'ch!,,, tão importante, bem

<"011'10 dotá-la das instahções
qUe lhe são precl3as.
Da,:1 J 0' eSpirito de reconheci-

1 ela 'benemerencÍn e operosidade
,do dignO chefe do Estado, esta

m", certos de que S. elta. nã')

,·i'ixará. na l11edid� do Jlo.,ivel.
de auxlli"r' obra tão meritol'ia"

,pelos grande> beneficio� que

pro(Jiornará á popula,ção ,de

Lontras e .municipios vlsinh'os.

,"
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da
,

Há duas semanas aproxí
maqamente, foram Inícíados
em 'nossa Capital os traba-

.

lhos de' secretaria local do -

l\.�ONTEPIO D� FAMILIA,

M:ILITA,R - agora também
para civis -:-' dando Início a

abertu�à
e;

de ínsorícões de
novos sócios, cumprindo, as

sim, o. esquema da, campa-

Atenção Contribuintes
J, A. P. T. E. C.

do que o projeto de Resolução
de fls. 21 expressa, de um

modo aproximado, o s�ntido
da recomendação determi

nada' pelo Excelentissimô Se�
nhor Ministro, carecendo :

somente, o seu ítem 2 de

mais ,explicitação, -

RESOLVE

o Boletim de Serviço do

IAPTEC, n.o 3/64 de 6.1.64,
'I fls. 41, transcreveu li Reso

luçào n.o 1.274, de l8 de No
vembro de 1963,' do DNPS

que trata da Jrrevogabilida
de de Aposentadoria por In·'

valídez, após o' transcurso
(le cinco anos de sua conces

:;ão' ininterrupta, desde que
cancelada com base nos .tex

tos. anteriores à Lei Orgâni-

cseguinte:' .

..

"

�.

VENOE-SE
i

MAQUINA DE LAVAR' ROUPA _\

PRIMA -- em ótimo'�stado, vende-se' :'pre:
ço qcas�ão Somente lava.

" . , , .

Rua Anton!enta de Barros, '375
treito.

_..·Es,;,

Familia
�'

.

.

nha que se desenvolve em

todo o terrítõrío nacional,
estendendo aos civis' os be- .

neficios, dessa entidade, até

.aquí, restrita aos militares

Segundo estamos informa- '

dos, na fase inicial da' pre
sente campanha haviam- se

associado mais de 30 . mil

,pessôas, sendo agora muito
'maior o número de fscritos
já que naquela oportlmida-
de ainda: não haviam sido, a

tingidos a maíoria dos. Es
tados. Como -se vê, é de. ex

traordinário sucesso' o êxi

to que �em sendo alcançado
no decorrer da campanha, o

que,.de forma eloquente, tra
duz também aquele anseio

que há em todos nós de, as- �

,segurar '!l:OS nossos familla

res. um amparo seguro e efi

cíentê ante' as incertezas de
, \,

.

um futuro imprevisível.

Inscrições em Nosso

ESTADO

Em' POll{)O mais de duas
semanas já. atingia, duas cen

tenas o número de civis ins

critos em Florianópolis. \

Quanto ao interior do ESt'l

do, segundo ;nos consta, as

inscrições terão Início ime

diatamente, já que, ontem,"
deveria se deslocar desta

. C,flpi.tal . com destino á Blu

menau e outros municípios
daquela região O superínten
dente geral daquela entida
de' em nosso Estado.:

Aqui, n'l' Capital, as ins

crições somente poderão ser

processadas no escritório' do
referido Montepio Militar à

iúa Tenente Silveira n.o 29
- s�la 3 QU àtravés de seus

agentes autorízados
_

e deví.
damente credenciados. E' 0-

.

portuno c�tar que a idade
limite para ingresso é .de '68

anos e seis mêses, mas so;
mente durant� êsse �t
'mente, ficandO' limitada em

36 anos lógo após.

o que é o "Montepio da
,

I
. Família MiIií;�

"

" ',' , ' Contribuintes do.lmpô�to de Renda:. -, .

A Nação Necessita Urgentemente da Ajuda de' Seus Filhos para, sua Recupsraçao lconômico-linancei ra. Declarém Honesta'mente seus

Rendinientos e' Bens ,..',,' \'. -' :,,'.'

Montepio·
�GOrrA T'Aj\TB:i;;I�'i PARA CIo
v'J", - i\i;JY'NqO F.PTCIEN.
TE - PENSA.0 . MENsAL
PERl\�i\NrN1'E F. R,F".H,T!';.·
T,\\lET. - PROSSEGUE,EM
'Fr ()'l l \ ]\TOP()J .rs OOM. :AB..
ROT,lT"'(l SlJCES!"iO M'l INS

CRICriES __i,_ Ci\MP\NHA
EM TODO o PAIS

1. -, ,Recomendar aos Ins

titutos de '·Aposent'ldoria.. '. e
Pensões que, rião cbnfonn�
dos com aquela jurisprudên
cia em face de s�as legisla-

ca. ções específicas, vinham pro-
A referida resolução diz o cedendo de maneira diferen

te, se ebstenham, \dor�van'
te, de recorrer, .para a .. lns-

Considerando: a jurispru- tãncía Mínistéríal, dás deci-

dêncía firmada, pelos Tribu- sões do CSPS, que assegu-
naís Superiores, no sentido rem a Aposentadoria defini-
de que, no regime anterior tiva, por invalidez superior
à Lei Orgânica .da Previdên- à 5 (cínco) arios consecuti-
cia Social, a 'aposentadoria vos, desde que cancelada

,

por invalidez, se tornava de" com bâ�e'nos textos anteri�-
finitíva anõs 5 (cinco) anos res à Lei Orgânica da Pre-

consecutivos de, duração; :; vidência Social;
Consi4e��nd,à .que..: üxada II - Essa orientação, só-

essa jurlsprüdéncia, nilo, �. mente .deve ser aplicada aos

mais se [ustifícárn , os remir- casos em que OS' 5 (.cinco)
sos à Instância Ministerial,' anos de gôzo de Aposentado-

.

das decisões do Çõn�elho da tia por Invalides se "tenbam
Previdência ..Social que 'de-' completado antes da. vigên·
'terminarem Õ restab�l�ci-' ela-da L. O,.,P. S.;" .. ,

.mento d� aposentadoria pOI' IIH - Os� caSos '�m' q�
íhvalídez canceladas. antes aquêle têrmo dos 5, (CiBCQ)
da mencionada. Lei;

.

anos ocorrer após aquela- vi-

ConsiderandO; o' despachO gêncía devem ser tratados
do Exmo. Sr. Ministro, do 'pelo artigo 29, e -seus pará-
Trabalho e Previdência So- graf(\S da LOPS.

,

ci�l, no processo MTPS-156 ,ass). José �uciano de Nó-

173/62. Ness� exato sentid0 brega Filhó' ." Q: l'4pntepio da Ffj.nÍilià Mi-

a0 aprovar p�r�,cer ciO,.7 Dr:.'
"

. q@ns�lheirb-R�íatôr .

.

,"
lÍtar ---: agóra ,tam'Qém 'para

Consultor Jurídico, e- ao,' de-
' ·MTPS-156 -

..
' 173/62-DN;PSI

..•. ci�is' _::, quê, é" I?r'8�idiclO '

pe-

terminar providênci'ls à es- CDP-C 123
.'

lo,General Telmo Chagastel;
te Departamento;

.

NM-;759 P. 44 '189/63. les, tem o patrocínio de pres
, Considerando, I finalmente, em:3-12-63' tigiosas éntidades também

de militares e por.' militares

di!I�J� .... ô9.Rp-tg ,:à Gfê
Ben� �,\��
Exérdtó - GBO
Banco Militar Brasileiro. E',
·em 'matéri�' de Previdência
Social; o: qtlEl há de mais a

vançado ,neste P\1íS. lnstit�i.
" pensão. mensal' permanel).te
e ',reajustavel,' sempre equi
'válente aos ·.vencimentos de
coronel.' Atualizavel automa- ,

ticam�n'te, sempre
.

que fo

rerp. reajust'ldbs os' milita-

Mi,litar
. res da U'nião', .o.Montepio da
Família Militar garante aos

benerícíartos de seu assocía
do um amparo seguro

/

e d'e
finitivo. Como se vê.: mais
uma vez os militares ensi
nam Previdência' Social' aos
brasileiros. ·E não só ensí
nam Prevídêneía, mas esten

dem-na a todos os civis que
déla queiram participar.
Dentro do 'programa pou-

co 'auspícíoso da Assistência
e da Prevídêncía Social bra
sileira, sempre ressaltaram
0S empreendimentos de ór
de� particular dos milit�
res.,Congregados ém entida-
des de caráter civil, os mem

bros das' Fôrças.
.

Arm�das .

e::
organizam maravilhas, tal·�'! .

como o Grêmio Beneficen-
te de Oíicíads do Exército, o
Banco Militar e tantas; ou- ,

t.rqf' que seria cansativo enu

.merar.

,

O Grêmio Beneficente, de
Oficiais do Exército, conhe

cido sob a sigla de GBOEx, .

por exemplo, tem um patri
mônio imobiliário dós maio-

res do país. Esse' .patrímôrrío
lhe 'rende,' mensalmente, em

aluguéis mais de cem (100) .
_ '_'!'

milhões de cruzeiros. Jun

te-se a isto a renda oriun
da das mensalidades (mais

de cinquenta milhões men

sais') e se terá uma idéia' a-
.

proxímada do poderio da 'en
tídade que, alem do Pecúlio

(atualmente .de 4 milhões de

.

cruzeiros) ainda proporcio
na assistência médico-hospi
talar, dentáría, farmacêutí-
ca etc.

os militares, com sua

tradição e experiência, que
estendem, mais uma vêz,
suas instituições assisten
CIaIS aos seus irmãos civis.
De parabens a familia Mi

litar e tçdos, .'lqueles que sa�

bem aproveitar de oportuni
d�des como�·�ssa.

A 'água! Elemento sublime
da natureza, é ela �que man

tém a viç1a n,o >
prbe terrá-'

'/

\.
r.

-

W,'.LLYS OVERLAN.D DO BRÂSIL S.A'.
INÚU$!RIA E COMÉRélO

j

·�-I
I "

.

I'MPORTÀNTE AOS ACION'ISTAS
:

. J •

•

. .'

A WI LLYS toma' a 'liberdade de, mais ,uma vez, chanmr a atenção dos Senhores Acionistas

. para o Avi�o in's�rido n�st� jorna.l, nu día �4-4..;64, 'e pelo qual os Senhóres'7Aciohi�tas .fqram conv,ida
dos a provide�ciar, pela forma indicada. no citado Avi.so, a '��voluçãO de sua� atuais ações, a fim' de:

a) '�eceberem, em tróca, novas ações do valor nqrninal de Cr$ 1.000,00 cada uma, na proporção de UI:na
.'

'

nova ação para cada cinco das atuais;
..

.

'(.
.

,b) receberem, a partir do próximo dia' 25, o cheque' 'correspondent� ao dividendo n.O· 21, à �azão de 8%;

c) receberem a bonificação em a�ões, na proporção de, Jma nova ação do yalor nominal de' Cr$ 1.000,00

para' càda açãô do vàlcir ,nominal' de Cr$'l.000,DO que os Senhores Acionistas ,Possuírem após a troca'

A WI L..LYS tomaja liberdade, aindá,. de advertir os S,enhores Acionistas de que nenhum

pagamento de dividendo e da: ronificação será feito sem a aludida devolução das atuais' ações,.
, ',:.;,

mencionada no item "a", supra.

Rio de Jane'iro, 12 de maio de 1964

A DIRETORIA

MaiOreS inform:tçõ,es poderão llé.r obtidas nos lIegu.intes endereço:s: Rua M�na &rreto, 161 - 4.° andar. (Botafogo) - Riode Janeiro-GUAN,ii',�

BARA.� D.,v RO(irlpue's Alv8B. 12-45 _ Bauru '. sÃO PAULO. 'Rua Líbero Badarõ, 293 - 9.° andar -' São 'paulo - CAPITAl • Avenida,.,0Unda,
245 -(.:iIJllda _ PE�NAMBU(:O. Ru�. Marguês�()Pombal, 93 -Pôrto Alegre - R. GRANDE DO SUL. Rua Álvares Cabral, 576 - ����àndal'-
Ribeirão 'Prêlo -,8AO PAULO. ,ÀV.<W..,3 c :Qua.<Jr'ã 3-SCRS.- �bte g...�?12-A" Brasilia - DISTRITO FED�RAL"

." .

\_
.

-.;.�-
.

�"-'�.:;j�):�,
' ,'. ; .

.,. .

�:

�����,,:-�"-�'-�''S'.�-'i::i-'"''�.�Jo�""'��i,;,,{ ":�"''''''''''""iift,;6wi;iia:�..w:.�c,;;:-,,;, ': .•�".i",I�"';-- �'2i��:i2q.;:�<;it

-

rindo á todos' os pr'O\zeres in

feriores, a todos' os iriterês-
ses materiais, çorresponden
tes às aix6es inferiore.s, co-

'mo a- avare: ·;:a, a: cupidez, o
.

luxo, "s. gula, a' libertinagem,
etc.. etc.,

' uina'. constante .

preocupação de serviço' pa-
1''0\ com o próximo, lie rege-

neraçã0
.

própria, para o que

l1ada há mai;s aconselhável
do q'ue o trabalho que já foi

, por alguém considerado,
mui . justamente, a melhor
das preces: "AJUDA-TE,
QUE O CE'U' TE' AJUDA-

Como t6das 'lS Jáburas
tem também esta a sua rr10�
;ral, que é a seguinte: Quem
realmente, quizer ��l�a�-se
de situações dolórosas nos'

. 'mundos de expiaçã�, ou de

prova; tem' de promover' a
todo transé a sua própri'1 es,

pirituali�açã.P, "de modo a

prescindir _ da,s necessidaçles
próprias da contingencia ma-
'terial em que se' encOntra
como �spírito, encarceraqo

.

num corpo de carne, prefé;

R,A"'. Não sejas . negligente
com a prática dos deveres

e&senci'O\is' que' a tua própria
c.onsciência, de 'forma tão

preciosa e completá, cons

tantemérite. está a indicar-te
_: por' isso que a' nossá con

'. clencia corr�sppnde à voz

de Deus, falando·nos pater-
- nal�ente', a' ch'ám-ar-nos' pa
, ra o bom 'caminho.

Que sirva f)ste aviso aos

que, orgulhosamentE) atri-
'

bUüldo-se poderes que ain
,da estão muito longe de POli
suir, 'qu�iram ' aventurar-se'

.

às altur'O\s inacessíveis a' es

píritos que Se ligam demá
siado às. atrações da própria
animalidade que os recobre
tio . manto de carne, seme

lhante. à túnica de Nessus
'símbolo das paixões' que des�
pedaçam a alma. Não peça
mos a Deus aquilo que pri
meiro

_
temos de nos' dispor

a tirar de �nós ·mesmos, pois
que é certo o prolóqulQ 90- ,

.

pular que diz: "Deus ajuda
a quem trabalha".

.

Eis a que cemchísões filo
s6ficas nas" levbu '0 'salva
mento frustado de -uma ba
rata!

Se'cr�taria da Agricult�ra
:é Npva Trento tratou de asslíntos

No expedie·nte. _dlo·s dias .18.' .

sôb're b Pô'stto de Revenda da
,

S·.A. Sr'.. Jcfoé Polli, ,t�'at-Ou d\El
,e 1\J do corrente mês, o dr, Luiz

Retornemos, 'porém à ,dabriel, S�<1retario" .ela, Agricültu
nossa' barata que se. debaÚa' ;a;

.

atendé�u em SeU. �Gàbiriele !s
..

..)'-',

"

desesperadainente no fun- ·3éguintes. pes.ôas;'"
do do vaso, imundo nadan-

'

do" nadãndo em 'volteios' Sr. Ji'lIlil Fe;i.pe, func:io'i1ári�
. te. Sr. Camiotto de Santo Ama

constantes, ..
sem jamais' Po-

.

dá SA .. p'�di!ldo, pér�i'úâa' ·pa.: r<il da imper�triz, tratou. cite ven

der agarrar-se às,. paredes' , . .; das de sementes de arr<>z. Depu
, ra .i). municlpi'1 de. Imbuia. ,Sr'.. \ _

.

,salvadoras do vaso. ,.' ,'i /;., ,

Acácio Mello,. tratou ,de' planta
/ Apiedei-me do míSero or;

.
.

. , - ta do Lauro I,.ock� de Biguaçú; e

ção de arroz no 'lnteri�r da, Ilha )

tóptero que, em se ach'lndo, . Lecien Slowinsky ,de Araranguá
Dr. Agostinqo Machado 'd'e Seá' I •

' . ,

na situação comum, em que ," ..,' ambo3 trataram de maté,'ia de

O vemos sempre, ....e l'nfes- rá,. trat·ou.' d.'a aqj4-isiça,'o de Um .
"

-" . desenvolvimentu agri!,ola. Dr.

tador, dos nossàs alímentos,. jeep p'ar� 9' seu ServiçO· Inl1ão. F-
',,'.

',' ranClsco' H.oetgebaun, presiden
por transmitir-lhes 'nausea- "Durvál Vi!,!il:a, D.iretor d'o Abri -

bundo e repugnante cheiro
'

gO de m'enores, .tr"t�u d� assunto'
Impiedosamente o procura- _-I e3pecial. D";,put,,'do'Renau "- ·Cu ...

mos destruir; apiedei-me dê·
.

b'as" de Canoinhas' trlÚo'Ú d . as

1 d d 't ã
'.' " {a' -

tj'at'atI"LÍll de aS3UntQs especiaiS,
e, a a a SI .uaç o aflitiva' sunto sôbr.e �el11entes, de h�rtali
em que se encontrav'l e, já' ,

.

S H' I th' 'F' I' t P
.
-

, .' . ças. r. e TI1U O ga- el' re

p'=)nsando em destruí-lo mais ··f .... "'��._..... l' -� 'T" .•••• '..... ,�;.." ••�---��
't'l .. d

rICo lVlUTIIClpa o'e' "O,nvI11e Que '

j are e, qUf:l'D o
' .

I' 1'i'1/ ';' �
. entrevistou'-se '...:;: demoradamente U 'J q • i\

�om (�

aS311nto espeCiaL Deputado Elgí
dio Lúnardi

l�
�

assuntos agl'opecUliriO dó OcS

te, e. d,., ,Clóvis Deruiz Beduin,

:;;;e,crétário _

da Associ�çãó Catari-;
nense de EngenheirOs-Agrônomos
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. 'IORO PA�L. BACHA....
COLA80&\AUORIb . lSPECIÁi�

MAURy BORGE� r. GILBERTO NA�-:A!:
GILBERTO PAIVIo

CC»...ABOR.4.lOOR�
KLJ' ...1)60 - Mil rON f h" lo. I'

OR1LDO LISBOA MARIO iNACte
COEL�O MANr.;QNA

G

r

I
�.a ANOS DE VaUl''; CONSrANrt:' fM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR OO� ESPORTES

'. -

�1
'. .'

d�stal_tã�de pera
...------._--.;....-_._------------

afá e Aval;
A esquadra do Guatá. da cidade do

mesmo nome, estará fa�encÍo sua. primeira
apresentação no estádio 'Adolfo Konder" na
tarde, de hoje, enfre,tando o "onze" eam-

.

peão da Capital, 'com o 'qual e mais o Fi
gueirense, divide a quarta cokc,r;:;o dn
cr-rnr-r:p::»", r1;cl :ia Zoia dr Ef n:;'"

.

;J,� Fu
tebol de 1964.

Há um certo interêsse do público pelo
encontro do clube que de-em a hegemonia
do futebol da metrópole barriga-verde com

o quadro terceiro c-o locado do certame da
Liga Lavro Müller de Futebol -oue. ainda.
domingo último foi suplantado. pelo Figuei
rense em seu reduto'. pelo- escore de 2 x I,
enquanto que aqui o Avainão conseguiu ir
além de um empate 'COm, o Urussanga, .se
gundo C010�8do da Liga acima referida.

Um bom ercontro que u '!)'úlUco ore

senciará hoje à. tarde no estádio da rua Bo
caiuva.

QtJADROS PROVÁVEIS
Pàra o encontro desta tarde, os dois

d
r 1 .j. , ;_. { L •

qua ros provave meULe serao eSt:es ..

GUATA -,- Camargo; Nelson, Ferru

gem, Elói e Celso, Sa12zio e Lauro;. Buris,'
Zé Paulo e Leoni

AVAÍ - Tatú"'.

Gercino
(Gilson) ,

Viana.

(Acácio); BÍ!lha, N�ry,
e Mirinho; Rogério' 'e

'

Hámilte)fi

lVlasselli, Vadínho, CavaHazzi e

Luz"

s;:lt;<;<fpj+o ('(wn n· rto�pnrnl::lr ri,,<=: n6,.a,,� PYy'l

l"'r"a .... +� ..... .:JA

)1;" tlva�"a t"'YY'''rlf'\ 'Y\!=l1"tp : ",,,i.;: no <::1"1; o....+on_

(1.01'" � 1"PO'�h f;f'�1"i!:l 1'YI�iC' intp1"Pc::C'::mtp Airy
O:=t p.1'YI ,�tpn .... ;::;n p no10 pc::fA1" ....n f>'YYI ('jlla n(J '':)+lp_

t:;o';' ,.10 'C'''''11 n1nhi;> P1'Yl ""'-"P"\'P 1""'1'Yl, n,,=, -"'-''1''''+''' 1"""

�.('l':-:TOll 'nnfo:nYlo-r>+", r>()Yn ()<:! .la,...,.,,,,;;:' ,:t; ...",-I-,,-,.,oc;
-

.

." \

(1(11 1'1,1hp rtl"""!:l1"1'791" "'h1'l"l"",,,,,..,p(lb ri"" nn .... fl"l'l_'

t€,l"'M;'7!ln::>o to"--1,, 1'"'(')'1" ll"l(>"=' 1 � !)-nl"��fu",l r.ba-.
cára (lo y(ijllPf ln�� li7.�rl8 prn R��r",ll'OS.

Conversando com Alcides Rosa, mais

conhecido como Dudú, um dos mé'is fortes
baluartes do clube vermelho e branco . da
rua João Pinto, contou··rne êle um caso in

teressante: estando anreciancto a regata de
novissimos ao lado d� Major Ari Mesqu.ita,
estranhava que toda·a vez qne os barcos eS

tavam nos cem metros finais OMajor Ari vi-'
rava as co�tas para não ver a chegada, tal o
seu nervosismo. "Ê por isto que eu não vou

para a chegada. pois os. meus nervos não

aguentam uma dif�rença de castelo".'
A lista de, aiuda p<'lra. o churrasco.e

bebida;; está nasmãos do Euflco H0steino, e
quem quiser-é só �rocurá-lo e assi-rlar, por··
que. conforme me disse o Édinho TremeU, a
coisa vai pegar fogo na �4acara do Küller�

,

Aeradeco_ o convite feito pelo Dudú e
� .

\
nara contar depois os fofócadas'.

ter"'-rrlOS hole em Ba.:r,Teiros a

"';'hurracada de confraterni�arão-enfre· a,8e;o:'
",.\. "'. ':. -. ,.
,_

90S, rernadores. e diretores do C.�. AI: o
..•p�o

...

muit� ge'ni,ª alt�'s.',-, _.-

',I��,;.·.U;'_:(x.,";": ,-'J_,';{�Ht,:;
� �'::'''!'1 �'-!' ,);#r8Yt.

--

sensacso
.

' .,

.,

Convite ao Grêmio para, inaugurar os
refletores' do estádio "Hercílio

�

luz'
- .

,
"

" '

.

,
Depois de anunciar que, os .re- realtzarem naquela oportunidade

fleJ'ol'e.s. do estádio dr, HerCUio, .. o tão á�uarda<to acontecimento
Luz seriam inaugurados, 'corri a.' futebolistico ..

peleja' entre. Marc�lo Dias, e Me Saiíad; !l<l '. irreg1Jlaridade�, a'
tropol, .vá.[ida. pelo carrrpeonato. diretoria do clube Iilarcll�ta en_

Ff�tá marcado. pa' a O p rôximo estadlu'aL de futebo; a', idéia teve'
. viO� C\;)nvite ,� Grêmio ,PortoA_

dia 80, O inicio do. Cam:I'.:e:onato
.
que ser abandonada tendo· em-vis Íegrense, para 'servir 'de adve'�sá

regional . á,e, futebc1, temlporada. ta de 'p'er sofrtdo
,
a rêde. :de -ilu

-

ri:o,' na 'plll'tidla que' inaugurará
Os ír�fJetores, porénl,; ,até o mo«

. menfo a ',diretoria gremistn não

TIMBO

A' 'e'ql�p,e de: Figueil'ense, que

nesta·�. ,rcidaô.l� . 'some1}te jo'gará
4a'. ·'·fei'r.a, .te:ri<;lo ,pnT. adr eÍ's·ário
:o . Posta'!,�. apr�s.el1tár-se-á

.

na tar

de
. h�,i� , nâ ,"�i(i"de" (iI" 'I'imbo

Onde
União uma 'da's" 'maiores e-Xpre3-

sões do, futébollocaÍ:'
PAULÁ,RAMOS QUER A VOL

TA. D:g; P1T�LA

do Paula' Ramos
, ao' que conseguimos' 'apurar está

intá8s3aa� em ; ti'azçr de vvlta
. a e,qUipe' ,'o atacante Pitála, que

telle
-.'

a cOp'ortuni'dad'e' d� lrrilhar
• na equipe da cstrê la s<llitár'ia

. hOll1�'(
Pitóla '-acrescentou que por

enquanto vai mantend� a forma,

atuan,dO p�lo -Ip,iranga de Sae?
d03 Limões,..

\
EUGRE ESTA INTERESSADO

EM ARL

A dit.etoria do Guarany, l'stá

disp:osta .. a· cón';idti�, o atacante

Arí, que na temporadll passada

esteve enverg�ndo a camisa do

São Paulo Futebol Clube. Acre_

ditam Os mentore, bugrinos que

aéettará O convite, pois' o

VADO FOI CONSULTADO

MA,S DISSE "NÃO'"

o i!leia' médio Vac_, Uma das

hOãl�: PeÇas � om qu.e con.t?u o I

c:ão 1'aulo, na temporada passada
;foi cOnu:tado pela diretor:a !!l1n

paulin� da p��3ibilidacle �) re

formal' ,eu comp:rOmisso cOm �
'lube d'a Avenida MaUro Ramos

Vado de.pois de pensar resolveu

re3Pc .. r . negattvame.nte� �n

forma;do que aguadará mais ãl

guns dias . para se dicidir por

qual clube jog�á em 1964.

DIA TR,INTA O INICIO DO

CERTAME.

1964,

I Disputarjío o cerame, as equi
pes do Paula Ramca, São Pauio
Atlético, Guarany., " Tamandaré

uma vez que Av"í Figueirense
. e PostaL estão . disp I tando '" eer

tame estadual.

.NADA COM.DOMI.

Multo embora a díretoria : do

Avaí tiveSSe divulga :tn que o. ar

queira Domi assina- ia contra-o

com o clube azurra a reportagem
consegui» apurar qU.o o arqueiro
ainda não s'e,definiu ai respeito.

NA BERLINDA

vez qUé atuou",":peio 1i�"'ltell'ense
em três oportu-nidades.

ATLETICO INTERES3ADO

Seg'undo notícias cill> fonte dig
na de crédito, a d:�etoria d�')

Clube Atléti�o .,Catarhéinse e3tá
vivamente ,empenhad 1 em cOn

tratar o atacante Helinho', atual
mente �em contrato.

MANOEL SEM CONnçÕSS
1

.,

O lateràl Manoel de Figueireu.'
se Futebol Clube (ór' �inua Com
/

letan1ente sem � c.on- içõs para

atU8r n?s p�.'óXin1o.s (nnprOnlis
-so:: -4 )l'eio. e branCo, pelo' c.alU

peonato
�

ca�arine.nsé le futebol
O jogador estâ COrr desliga-

mento em unI dos orno�élos,
3en 'j" prG'Vável que ve:Jh. ages

sár aque.a reg�ã(l.

DIRETORIA SAMPAU"INA EM

AÇÃO,

A diretoria do Sã,o P,ulo,- COn
t;'nUa agi,ndo ativ'amen e

.

nO sen

tido de, co."eguir, refe '"ços para

a equipe.
m�mento os

S-abe-se que út.é o

jogadore'l Osmar,

pronl1ss0 cOm o tricol,r aa Ave

Góia e MachadO. renOYaram ClOm

nida Mauro Ramo •.

• •••••• ••

para
sua

'bicic/ef:a

PNEUS

DUN�Ol'
� A MARCA 00 BOM""EU!

• .•••••• •.• • • • e •••.

JJI • o·
- .

. c:

-.;

mínação
_

dó �s,tâ<.iio" unia serie
..

,de transtorno qUe
-;impediram os.

men�ore� dei clube pot�riár:iO de'
. �.

� .'.; "";' --

'

Se·manifestou a respeito".

Campeónato

Virão: mesimo', refo'rços para o'
'.

.,

Figüeirensé
Muito' embora ° quadro d'v, 'Fi -, meio de �1mpo onde Sérgio vem

g�le!rense, nesta' suas Ultimas Jf3stacando: dos d�mais compa .

apresentações
,
tenha demOnstra

'do 'gr�nd�s progressos, ainda a3-

sim está n�cessitando 'II a1guns
l€-paros "para pOder almejar

.

a .

classificação.
Os reforços que est.ão por che

gar a ca-p,ital, catarinense, e'{lvi '

I'
ados da Guanaba�a pelO COlega
Gilberto N�has, deverão dar ao

nheir03, deverá ser !?CUPlldO' p")r
um; riôvo

.

jogador que. deverá vir

Credenci�do. e, conseque�temente
dotado' (f" predicados, ;�p;azes de

s1,lprirem a atua,_ deficiência do

meio de .campo alvinegro.

uY' p'0ntei-rO direito deverão ser
onze avi-negro., outra pujança. O . t"staà:os .

Tambéiu um ponta de lança e

Principaisjôgos de hoje'
'ume dois.

. ,

ZONA UM

:Pela zon; uu::v€starão em a

ção. na ciclade de Tubarã'O duas

," s m'ais tradiciOnai3 rorças do

futebol cotarine'nSe, oportun,�dade

nas zonas

Os .fa.tores· ca\npo' e tbrcida� �
derá ,dar- condições maiores de

vitõl'í'a ao. Almirante Ba-roso.
O clube portuário está, multo

bem' 3ih\ado C'�lll 7 pontos pe-r"
eni que O atual �ider o Hercil,o - di4?s," Oti

.

sej-am-·êm segundo lu--
.

L�z, dará comhate- «o Comer-
.

g�r enquanto que o F,erroviário
ciário, vice -líder. ap'arece logo abaixo,. com 8 pon _ ,

. tos perdidÓ';.:/p'Jrtanio· a' u� do

tem

:!3arroso e 'a oinco do líder quém
é o Hercílio '�.

ZONA DOI�
Por eOSR zona o gr�nde clás-

3CO da ri' ,da será de'senro lado
neider, oportu.nidae .em que A

,n'O estádio da ,rua Edg-�rd' SChi,
mérica e Qlímpi.co esta;'ã<l. me�

dlrndo forças.
.q Olímpico é, atualmente o

únlc';" líder invicto do futebol

,c,at_arinense, coptando cQm 'ape
naS (I p'onto perdido enquanto
que a AmériCa; está colOcado no

terc'),iro pôsto Com 6 .P.P.

Será' um cot,JjO duríssimo

para o líáer invicto de Blume:'

nau, pois '1 AmérCa vem subind:o

qe produção e atuando em
.

seu

reduto, tor!la-se mais d'ifíCil

, (

Eferevml' Ab�ID..rdo Abraham
A di1�etoria do C. R., Aldo Luz. eM r�u

ni::ío da última sern8na, rpsolveu !>r'r unani

midade COD1"'tnorar festiv�mente à, hrilhant,;
vi+nri::l na ú1t,irna reO'atlil da t�mpo'1"ad;:l . ArI,

. '�óu'''o jogador manife�tou-se
.

63/64 que, como todos sabem, no" seis pá- �S;0"3tOSO cam o São Paulo, pais

rpr,,;;! Pl.1'1 0HP fnj'\Y1()ll Pl'Irtp Vennp'l1 c �YH'� f�' "mente em algumas

gr::mdo-s; por êste motivo o vencec1nr \(12 r-<:' oportunidades.
, /.

'gata.
Pl'Ira l'rerrupr oe; sells �tlétas r.,,�"'ve

r:=t:rn org2ni;Pf pma chpr-r�s('af1�, r:'1J?�lo �

cbI'Y"''Y'C' o �l1 ...nr'�"'�C:: rt_1JP ,:Ip�('iC' 011 ni'"n+"

CI'\l"'tTOl"C'!:l1"rln (>01'Y1 o rli�ni'<;<c::il'Y'''. -:-'fOS;
dente (ln,C, H. A lrln T ,117:. l\/f::l;,.,1" Ar.: 1\,iT<>enlri
ta "Tn�prno me rlPf'lprc\U �l'1o fi('nu ho;:)s+�"te

em te';npor-a�as:" passadas ,

•

A :t'eP.Grtagem.,.. em Conversa'

com O atacante, teve a oportuni O atacante Hêlinh.), Continua

da:de :de, seI' cientificada t" que sem clube apesar de e'star de pOs

.o JOÚ(�O�',. 'alnda n�º 3e difiniu.
/

Se de seu atestado !i]:;3ratório O

se atu'7t'á"fsta :temp:or�da num jogador, como se sab". llão podle'
,:II!-' 'clulÍes de 1l0s;a divir�o de rá participar do, CalYpeonat0 eS

tadu.l ora .em anda, le,ntO uma

O c�ube tubaron'ellse

de E'e'r batido.
As esquactiras do Caxia� q�e é

o· atual llder desta zona COm, 3.
po'nt'o� ;no passivo e o Garlo:; Re�

nauX que vem lo�o abaixo com'
6 pontos perdidos, estarão fol
ganõ'o domingo, p:Ois estarão

jogando qHar�a-feira da prolCi-
lua selnana.

O Renaux dará combate ao

.com :l n.p 'enruanto qUe o CO_,
merciârio soma 7 pontOs em seu

passivo.
E111bora jogandO no reduto

Tupy em Jolnvile, enqÚanto
O Ca'Xias vai· até Jaraguá
Sul enfre::taro Baependí.

, Quadrangular lentre clubes 'cafari-
I

,

nenses e paranaense's

n''O'"•

••

Assoc,fação dos VeJ:eiros 'da
,Sharpie de Santa' Catarina

ED1TAL

Classe

LAKE EYRE (Austrália) _

1[1
.

Continuando h"a� tcntativa3'.[ elcões na
los .paranaenses veriamos �m para quebrar o ,rééorq 'mundial

'

-ação Coritiba' e Ferroviário:
;
de !VeloCidade sôbre ,a terra, o F C F no pró

"

Os jogos seriam realizadlos volante �nglés -Donald Campbéll
·1..· - '

semanalmente, em m€ad03 de' realizou três "'p,rovas cpm re.ltta ·x�mo 'm,e"ssemana, á luz dos refletores.
dos õ'esigu�i;,

.'

.

Os entendlmantos prosSeguem!" Noprõ:kim:o mê.s de. junhO, .es-
bléia GSral Extraordinária quan
dn os Presidente, de Ligas
hléia Gera Extrao\"dinál'ia quan
de os Pre,idente de Liga-õ e

Clubes estarão reunid,os Com a'

finalidade ·d.e �legerem o nôvo

presidente da Federação Cata'
:Í'i n/nsede Futebol.

O sr. Osni Melo, atuál pre'3i
dente, ·será candid;atO a rcelei
ção pois pretende concluir a�·

obras quc iliicioll da

• . " parn surpr,eender. o·

'líder, ficando �ortanto distan
ciado apenas dóis pôntos da lide
rança.

Se perder, o clube dle Crici"

uma passará para o quarto pôs
'0.

.

Sert O clá3sico da rOdada.
Enquant9 isSo, na cidade de

Crieiuma, teremos o. desenl."oiar .

'de mais um clássico regional,
envolvendo MetrOpol, atual ter
cei1�o colocalo com 8 pontos 'per
diaJ. e o Atlético Operário .que

ocupa a quinta co lo�açãO, Com

12 P'.p.

O Metrópo}" é apontado cOmo

favorito, porém; .send'o uni clá J

Si�o regional ,qualquer prOgno's-
tic'o, torna-se perigosa.

Em Itajai, teremos outro cho

que de bOas proporcfões, p.rota-'
gonzando as esquadras do Al

mirante B�_rr030 e do Ferrovi-
- ário.

.Cotejo bastante eqljilibrad!n.
mas que jogando em Casa Com

Depois de ter fraca'3sado to

talmente a iáléia d:vs 'diretores

do Clube NáuticO Marcílio Dias.
em tràzer a equipe d� Flamen-
go para a ina�guração dos refle

tores dO estádio dr. Hercílio
Luz, 'volt�m agora os marcílista

.

(
'3Uas vistas para a rea:izaçãio
de um Torneio' Quad�agular,
envolvendo duas equipe. futebol

catarinense e duas do futebol
paranae,n'se.

Pelo ladO dpos catarinenses

atuariam Marcílio Dias. e Aln'li

rante Barr030 enqUanto que pe-

Guarani pretende inaugurar ,arqui
bancada com acontecimento de gala

A diretoria 'do Guarany ?e mente, o Flamengo .eria então

Ifl\Jupava Norte, Blumenau, está c:onsultado.
pe1l3andlo na possibilidade de' Os me,ntoves do B)lgre }leme-
inaug;rar

.

'a majestos'a arqui- nauen3e, e.tuil"m esta Tl",.ll-dli_'

bª,ncada de SeU estádiO prõprio, dfl.de pois acr<4itão que uma.exi-
com um. aco�teciment!> de gala. bição de qllalque'r qas três for-

Para isso seriam Cqnvi'dadas ças' do futebol brasileiro se

. as e�liipei .do Santos e <lo B'Ota.- Coi1s�ituiria . em grande atraçã,o.

cát\o.ia,�,.negp.�i�c;�es; pã,Q ...•.. 'p,ár�; Biume�au
'�on,i!�li'idas ···��tÚ:a:3e�ti��,"Ap:�niVii:i�lÍ'�S.�'

. De ordem do Senhor Comodôro da As
sociação dos Veleiros ida Classe Sharpie do
Estado de Santa Catarina, CONVOCO, pelo
presente Edital, a. todos os Senhores Sócios
Efetivos' �ui�es com a Tesouraria desta As
sociação, para, a Assembléia Geral Ordiná
ria a ser realizada às, 2Q (vinte) horas do
dia 29 do corrente (6a� feira), na séde do
Veleiros da Ilha de Santa Céitarina, com a

seguinte Ordem do Dia:
a) apreciação das contas dR' Tesourq.

ria;
b) eleição! do Comodôro e Vice-Corrio

dôro;,
nc) eleição- da Comissão de Medição;
d) pósse dos eleitos.
Florianópolis, 20/ de maio de 1 964

que'

do

NnNALDO NORBERTO HVBENER
Secretário

NOTA:'-'Ná mesma' ocasião serão en

tregu�s os prêmios e'"troféu 'eorresponden-'
tes à presente. temporada.

Campbell a'fin,g'e, 400 quilômetros.

Segundo Campbell, a' experi
ên<f.a '·COm O frei'''' de para-que
da3 foi muto bem sucedida, mas

parte da pista continua ainda 'mo
lhawa e escorregadia,'

/. ,

.

O corredor inglê: atingiu 400

quilômetros na primeira passa-

gem,' mas-re·solvel suspender a
-

eXperiência por alguU3 dias, eS
pe·rr..i1do que, 'entrementes,; melho'
re a sltua.ção da pista d,o !;lgo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, ,

Do Exnío� Re�rno.·sr.,A'r(:ebispôMetto,politan().D. Joaquim D. de Oliveir.�
concentração, popular. ' 'As li.11I. -:- :Bênção .. 1. tadê. com assiStência. da S. Em Ituporanga nhão das AssoClaçoes Reli-

• Azambuja -- Brusque: nauguração c
:

ofici.I'J.l dó 130', Excta. Revn!a. giosas da Paróqui.I'J..

PIA 7 DE SETEMBRO - vo �n1iI1àtio' Mênar Metro. "As'lS hs. - Bê�ção do no 'DIA '7 DE SETEMBRO...!. 'As 9 hs. Romaria à Gru-

50.0 abl.V'erSárlo da
'

Toms- politano.· vo prédio do' dolégio das
-

'As 17 hs. - Chegada de ta de N. Sra. de LourQes -.

da de ·Passe. Na então díoce ": trmãs. 'Sua Excia. Revma. - Festí- Missa Festiva com assistên-

. s,e de, Fl_or�nópol,is quE! a- �mAn�Hna. va Recpção _ Novena na cia e pregação de Sua Excia.

brdngia (todo o' Eàtado j d'e Em Biguaçú r Matriz. Revrna.

Swa Cl!tà.tirm.
". L D1A '24 i>E OUTUBRO - DIA 8 DE DEZEMBRO - 'As 15 hs. - Benção do no-

nIA ;, DE SETEMaRO - 'As 17 hs. - Chegada de S. DIA 6 DE DEZEMBRO - 'As 7 hs. Missa de Comu- vo Pré-Seminário Serafico.
fAs 17 hs. � Chegada de 'Sua Excia. Revma. - Encontro
Excia .. Revma.' - Recepção. no alto do morro - Recep.
DIA :7 'Dlt SETEMBRO - ção 'Cn1 frente à Matriz, -

'As 9,30 hs.:_ Missa Festiva NO-VE!na.

Comuniária, com a assístên- DIA 25 l)E OUTUBRO -

cía de 50 sacerdotes, orde
nados por Sua Excia. Revma
Em seguida, solene TEDE·

UM.

,

Iinedebe de Florian'6polis
De conformidade com os Estatutos'

convoco os senhores associados para Assem
bléia Geral Extraordinária a fim de, ser

'

a,..

preciada proposta para dissolução da Enti

dade, a realizar-se dia 28 de maió às 21 ho
ras no Colegio Catarinense.

JORGE PINHEIRO
Presidente

Residência
Aluga-se uma residência recentemente

"construida. Tratar com o senhor Manoel' à
Rua Tereza Cristina n. 335.

.

'Estreito - Florianópolis
• 1'0 ...

,

27:,·5":64

DR ..Sebastião Mo ••ra .

,

CIRURGIÃO-DENTISTA'
Clínica' Diurna é Noturna

'ExDerJista dó Seminário Camiliano Pio XII
',de S. Paulo

'Tratamento Indolor pela Alta Rotação
Prótese'

HORAI!IO: Das .8 30 às 11,30 e' das
14 às 20.30

Rua: Nunes Machado, ,7 Esq. João Pinto

AULAS PARTICULARES
'PROCURAR n� Rua,ARACY VAZ

.'CALLADO, NO 13, ESTREITO, ou telefones:
fi267 e 2097.

.

..

Vai Construir ou Reforma?'
,

!
, "

"

ConsuÍte Nossos Preços

Ind. e Comércio' Metalúrgica ATLAS S. A.
Rua: Deodoro N. 23
Filíal Florianópolis

·REX�MAR(AS E PATENTES
, Agente Oficial da Propriedade

Industrial
--

Registro de marcas, patentes de invençãn
nomes comerciais; títulos de estabelecimen

, to, insígnias frases de pronaganda e marcas

de .exportação,'
Rua Tenente Silveira, 29 _10 andar ......

Sala 8 _ Altos da, Casa Nair _"., Florian6�
polis - Caixa Postal 97 - Fone 3912

'CASAS
Vpnctem-se 3 casas situa,1A� ria r.hA�a

ra (In ES�Anha. Tr!=ltar na rua relipe Schmi
'dt, 21, Altos da Casa RosaJ1::1.

� 26.5.64

Fill�nri;lmp.nfos lndllstri;.,is
Elaboração de proietos econômicos e

preenchimento de Questionários nara _ im

pl:mtação ou' amoJic�ção de indú�trias de a..:

côrdo com as exigências dos estabelecimen-
. tos' financiadores.

, EDWARD ,NAVARRO
Economista

C. R. E. P. -,683
.Res Hercílio -Luz sln - Ed. Esther

Apto. 102 - Fone 3728
\ '

Contratação de professôres·

PROGRAMA. DO ANO

Em Floriattépolis .

'

•
DIA 28 DE MAIO: - Após

o encerramento MS festivi
dades de Corpus Christ'··no
Adro da Cetedral - Coloca
ção da . 'PLACA COMEMO.
RATIVA do Jubileu - Ho

menagem do Município de
Florianópolis, de que o Sr:

Aréebispo é cidadão hono-

rário.
DIA 29 DE MAIO: _:. Às

15 horas - na Assembléia
Legislativa 40. Estado -.En·
trega solene do' Título de

"Cidadão Honorário do Es·

tado de Santa Catarina".
DIA- 31 DE MAIO: - Da

ta da Sagração Episcopal
- 5Ó anos.

As 9,30 horas - SOLENF.

;PONTIFICAL - celebrado

pelo Exmo. Juhilar Orador:
Sua Eminência, o Senhor

Cardeál Câmara.
.

'

'As 16 hs. - Recepção no

Palácio Arquíepíscopal às

Deleaaoôes do interior.

As 20 hs.' - SESSÃO so
LENE lítero musical. Ora-

.

dor oficial: Dr; Osvaldo R.

Cabral. Os corais ,de Floria-

nópolis: Coral Santa Oecí

'lia da Catedral. Associação
Coral de Floríanópolls e

Coral Universitário, apre
sentarão lvários números de'
arte, - Local do Pontifical
e da Sessão: Gínasio Char
les Moritz - Prainha,

Em Brusque

DIA 27 DE JUNHO: -

As 17 hs. Chegada de Sua
Excia. Revma. Recepção
oficial em que tomarão par
te tôdas as Associações re

ligiosas, autoridades e popu
lação brusquense, depois de
várias homenagnes a partir
da capela de Santa Luzia.
Prestito rumo.a nova Ma
triz Novena;

'As 7 hs. Missa de comunhão
das Associações ReligiOs�s
da Paróquia.
'As 9,30 hs. - ,Missa, can-

'As 9 hs. _ Chegada de Sua

Excia. Revma. - Recepção.
'As 9,30 hs • ..,.. Missa de

Ordenação Sacerdotal do

Diácono, Olívio Gesser, per
tencente à Arquidiocese e

filll.o da PIlróquia de Antô

nio Carlos.

'Aumento do funclenelsmo. Na pré-
- '

I xima semana ceme Presidsnte
Brasília - 23 (OE) '_ Fonte do DASP

confirmou .que será entregue -ao presidente
da Republíca na próxima semana os studos

. sôbre :.0 aumento do funcionalismo civil da

União 'que será transformado em mensagem
. ao. Congresso.

Acrescentou ·que o projeto da comissão

. interministerial prevee dáta' para primeiro
de junho- para a vigencia do aumento
--,_'_ --------------------------

tine ·Ronda
ASSIM CAMINHA A HUMANI

DADE (GIANT)

FOi . reprisado a' pouco em

noasos dinetnas, a famoSa
-

obra
',"

de George Stevens: "Anim

Caminha a Humanidade", base

ada no romance de Edna Ferber.

Analisando . mesmo- Sl1perfich1-

_mentll, veremos uma Obra q�lC
já. sente '0 peso 'os anos: mas

Stevens é um diretor inteligente
DIA 28 DE

. JUNHO: COmo Ja tivemos oportUnidade
As 8,30 hs. M1Ssa Pontifical. veti llQ JIle1».oxá.vel, "Os .:Brutos,
na ql.lal serão- C'1ftIer1ados eur--' .

- - .

sace d t 8 d'á t
também amam·,_..ce por ino não

r o es 1 conos per en . ,

centes à Congregação dos
se intere3Sou em apenas ,mo�-

Sacerdotes do Sagrado Co- trar os prOblemas, ma� também

ração de Jesus. Essa é uma de'transmitir vivamente >() 'drama

homenagem que _R referida de seus personage,ns; infelizmen

Congregação 'deseja prestar te, pelo próprio tamanho dR pe

.aO M�tropolita da Arquidio. lícula, houve um eX�e3,so die diá

cese, por ocasião do-seu áu- logos e ° filme per�\e .. ,e em aS-

reo Jubileu Episcopal. O p;ectos margiais. Wl'nuo a neC'�s

préstito partirá do Colégio sária unidade E' '''OI'' ,:onsistência
S!"nto Antônio rumo à Ma-

dlam.Í\tica TIlai3 intensrt.
triz onde o Sr. Arcebispo se-

rá �lospedado.
'

r'Talvez Stevens tenhR plane-
As 13 hs - Homenagem jado isto" propó.ito, para mOs-

prestada a sua Excelência trar a impol'tán �ia do tempo c

Revma. pelas Rutoridades e (, ,i tiami,,,,, da vida dos perso-
povo brusq"Bnse.
'As 16 hs. _:_ Inauguração

do Grüpo Escolar' S. Jo5,o,
em Sltenção à grande amiza,
de que nútria o Metrol:oli·
ta por aquele grande Pon

tifiCe,
'No mesmo dia 28, o sr.

Arcebispo irtaugurará a Luz
Elétrica em Dom Joaquim

.
onde pernoit.ará, pennane
cendo até tôd� a manb§ do
dia seguinte.

Em JtaJaí

DJ,A � DE JULHO: - 'As
17 hs. - Che:5�da, de Sua
'Excia. Revma. - ,Recepcão
à entrada da cidade, coluna
de CiCli.6t?�. ete. Novena na

'

Matriz.
, DIA 5 DF. JUT,HO: - 'As
9 hs. - Y(jssa ,Pontifical, na'
qual será, ordenado em sa

cerdote o Di.::í.c9no Nilton

Ra.mos, pert:mcente à Arqui- .

diocese e filho da p<.nGyuia
de rtajaí.
'As 15 hs, Grandiosa

______ , �----------------�--

MÓVEIS C I M O apresenta Maravilhoso

Lançamento de Móveis In;a�t1s
,-: :·:/��::...L1,:,��

CROMADOS E }i�Sl\1ALTADOS
Cadeiras de Almoço com andador
Carrinhos Esporte
Caminhas Cromadas com Telas de'Ráfia
B�rço� Cromados e Esmaltados
Rm1heirinhas com Tubulação Plástica
p.orta Fraldas - Plástico -

,

TUDO NO MAIS FINO ACA3AMEHTO
,

.

AT�EGR,' DO NEN�M - ENCANTO PARA A MAMAE

.Jeronim,o Coellio, 5
, I

,-_-
� ..;. _ ..

Fone 3478

l�ag·e-ns, havendO conseQl1ê,ntemen
t:e Llm! l;r�l11editada monotonia)
E a hl:..;tória de tuna falnília

'J Texas, durante 25. al1os: nUll1

Tex;,s ainda agit;,dO,' num violen
. to pr0'1e�o.� transiç,ão entr�

O conservad�rismo e as rcgra3

trnd:cionais da sOCie.duelé de uPi

progr�s�o repentino e V;',i1e']to ,

Ai está o f�ndamental LI, fi!

lne:
.

a cara�terb:açã.;j c ôstl cúl1-
t1"lntes da vid� i.c� P;s< t)oJ1 ,:;';�!1S

;dlsorvidO pelo I ndieionatnp-n

L J:;) elo teillpo e mc.io.
J)fjr cXeDiplo iCl:nos o estul1!, de

l\faryland, onde :;s mentalidades'

eram nlals evoluidas, atuallzada:;

no [rogressO que; exigia a queda
tO. "tabu3", qUe g'urantiaDl pl'eyj

légiOs descrimin;tções e injl1s!i
çn.

, Em COlupensação temos U1I1 'Te

X';$ ,atra�ado t.';)e:a1meútc on118

se p.To�cssava O fenômenO' dl:1 he

l:edjtttF�edade, tanto 11as enornlC-;
,

f""'en,'I:ts e �,.mpOs imprOdutivos
fO(.n'(,", 'no tj"a�:lll1ento injllsto 11a _

do a'O� mestiços mexic�nos. Ed

na l�\;l'bcr tl�Hnsccàêncla3 nleta

fíSi,c"" perferindo dar U1l).a -:luÍ

dad,\sa visão SOCiológica, cheia

ci:c personagens Uns bem Qaracte

rizados, outra. perdidos pela, fal
ta de unidade da fime. O filme

cons�g.ue grandes momentos ao

,
m'::'strar a situação degradante
dos mestiços mexiCanos (me3mo
sendO' os dón� legitimas do Te

xas, como muita bem mostra. a
'

hi3tória')., que viviam aO lado
de gl"andes propriedaciles, dirigi

I

das por latifund.iários, qtie os tOr ,

navam vedader06 escravOs, habi

t�ndo .em míseras ca"3as ou' caba

nas, sem confôrto ,algUm, assis

tên�ia méàica ou, sanitária.

Algumas 0enas merecem de3-

::�. t:i(jtie, nao::s'ó" .p�T fi�ú_';;e.;plêJldol'
:•. ,>.:',:" ,�.:

picbô ri co, captando as belezas

cam�·�tres do Telta3, cOmo tam

bém pela .','Ii rga dE' sensíbi ltada

que conseguem transmitir '

Uma: do entêrro do so[dsvdo
mestiço Angel (Sal Minco), jo
vem ,filho de urna- mestiça mt.e

ravel e a outra, do dis'curso 'final
sem cuvin tes, 'de Yet Hink (Ja

mes Dcan ) ,
bebudo ; COI11'O que

repl'Cs'entando sua. '3ituaç�0 in(l'e

�i.G.intimà,�
� de gran1e valor também

a éena <ta luta rto har' entre Jor

(;:an Benedi"t JI'(Rock Hudson)

e o don'�' do baf, Jordan mesnlO

perdendn em t,ermOS absolutos a

luta, çOnõeque l1n�a grande vitó

'ria para si mes)l1o; antes Um ser

egocêntrico,. fcudal e insensível

que agora já vê suas respon,,,bi
lida,:'es diante dO prOg':e;so e da

mudança ,de estrutura sOdal, nl()

nlul1do eUl �qlle viv!=, levanta-se

'c luta; l�-ara d("fendel" 3ua neta�
fi.h. de uma mesti'ça, que não

pode almoçar no re,taurante pOr

que. o 4;no é r�;jsta. E Ill\lrbn

�o totalmente sua personalidade
ele luta Com O h,bu tO e gO:'do

dOno do tiar ("o'n, o pora represe:l

tra a pÁ 6r,1i.., : f1:)U.:;tez dest:1� r<;_

go' aS ;njúsL\s. ('. .Te" �(t)aral1l Os ho

IIH!1l:� entre si', pOTque lt'ln na-:;

CCU' preto', sem sua culpa e ou

rro nasceu mais clar.\) e C0111 n1e

n03 recursos) ..

o filme é Um eterno conflito,:'
"

entre .;n�ejtos opostos; entre

a rera � g" tio e a era -do petró

leo; entl'e () 'Iatifúndio e a parti
cipação COnjunta de riqueza�;

entre u progresso e o conservado
r.i.�1no. entre aquêles que não po

dern deter t� tenlpo, e a evOluçflo
Enfim reLetindo mais <Im

pouco, encontrarernO:; fatos 111ais

positivos 'na p.elícula, que TevC

jam a, disposição' ele Stevens em,

nuo eSgotar seu talento; mesmo

nüO o C'::>nsicierando uma obTa

prima" cr'mo Os idealizadore3 do

Cinema "Coh1ercial-estético' (El
Cid - Escravas do mêdo) que

rem afirmá-lo.
. Merece. ser- visto, sem dúvida

como uma pequena antol,ogia dIe

tipos, diante aO tempo, das mu

danças que o me3mO eXige; mos

tran'dO muitas vêzes pUngente
mente o conflito entre o hpmem

e o esp'aç'O, entre o indirviduo e

coletivo, !b�cluindo "ramatiCa

mente; \f.l� num mundo de cOn

servadorismo e ttadigão, como

num mundo de evo:uc;ões e pro

greSsos vi«)len�o;;, o indivi�o, O

homem; é rejeitad� ; é ,desvalori

zado� sacrifiCado: �o primeiro'
pela injustiça e anacrOnsmo das

estruturas e no último, imolado
pela in3esibilidacile atômica e pc
lo totalitat:hm'" ateu e materia-

lista';J,:/�� .'
'Eman 'iros (CorrespOn

Pôrto Alegre)
��" -

;
�

(",r14}' fH�tfll'�'IJ� 1

.� "

,i .,:'

..

,
,

I �". ': i/

São lose
às 10 hs .

- Matinada

.Stcve lVIcQueen'
Paula ,Prentiss

."';MAQUINA DO AMOR

CineneaSCope _
·MetroColor.

Censura até 5 anOS.

às 1 1/2 hs .

Peter Sollers - Nad ia Gray
A SOLIDÃO DA, RIQUEZA

Censura até 5 an o s .

às 3 3/4-7-9 hS,

Pat BOone
Nan"" Kwan

A MAlOl{ ATRAÇ,�O
Tecnicolór

Censu ra até 14 anos.

Ritz
às 2-4-7 e 9 hs.

Robert Taylor,
,Joan ,Canlfield., .

Robert Loggkl.
, Em"

PISTOLAS DO SERTÃO

EastmanColol'

CenOln'a até l<r anos, I

às 2-5-8 h'J�ils

GregO'ty Peck

T<,mara Toumanova

EM

DIAS DE GLORIA
Cen;lIra até 10 anos.

',.')

'.\

Ste"e M: QkC n

r�1.l!ia Flent.�:-;5 � .<:j,�

r'\ MAQUIl\A DO AMOl'l,

CinemaScope - Tecnicolor"

CensUra até 5 .an03 o,

às 4 e 7 1/2 horas

(DeviJo à grande metragem)

Frank S;natra-Shirley MacLai

nc - Maurice Chevalier -Louis

Jourdan

EM

CAN - GAN
I

CinemaE".::>pe - Côr de L�xo.
Cefisur:1 até 10 anos,

à. 2-1:/2-5 1/2; 7 1/2� 9 1/2 hs

Guy Williams
Heidi BruhI

Pedro Armendahz
Em

CA.PITÃO SIMBAD

Wondra - SCol?e _' Tecnicolor

Censul'a att 10an06,.

\

Glonll Gorbett

Victoria Shaw
James Shigeta.

O QUIMONO ESCARLATE

às 8 horas

BRIGITTE BARDOT.

Henry Vidal.
. ,Dawn Adams

EM

QUER DANQ)()i; COMH:;'O'!

EastmanColor
',. �.,

,

- ._.�----------------_.-
_,.

,Impôsto de Renda
Prazo de apresentação das

dedarecões
,

Publicamos, a seguir, .a Lei n .

4.329/64 que dilatou o prazo para entrega

das declaracões no corrente exercício fiscal:

LEi NO 4.329 _ DE 30 DE ABRIL DE 1964

Dispõe sôbre o' prazo para declaração,

dd Impôsto de Renda e dá outras providên
cias,

\

O Presidente da República
Faço' saber que o Congresso Nacional

decreta � 1=11 .sanciono a seguinte Lei:
,

-

Art. 10 No exercício financeiro de 1964, -

é facultado as pessoas físicas e jurídicas a-

,

presentarem suas declar2C'ões de rendimen
tos e de bens até o dia 31,de Maio

Art. 20 No referido exercício as pessoas
físicas ou jurídicas, que abaterem na sua

declaração o impôsto retino na fonte, pode
rão apresentar até '0 dia 30 de junho o do
cumento comr-robatório da retencão.

Art. 30 Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicacão, revogadas as disposi-
ções em contrário. -,

BRASILIA, 30 de abril de 1964; 1430
da Independênr-ia e 7RO rb }?pnl1hli,..a.

H. CASTELO BRANCO
Octávio Gouveia de Bulhões

Casfeht Branco visitará o Tribunal
Suoer�or p�i�oral

Brasília _ 23 (OE- _ O nresidente
Castelo..Branco comunicou ao tribunal s\!
perior eleitora] q_ue visitara essa corte na

, próxima quarta feira .

Plaza Resolveu Entrerar Terras
Quito - 23 (OE) - O ex presidente

Galo Plaza, r�solveu �ntregar, gratuitamen
te, as terras ocupadas pelo� trabaJhadores
da fazenda' Zuleta, sua propriedade. situa

ção de provi:t;lCia em Imba,pura, ao norte do
Pais, como uma contribuição a reforma
agraria. Deverá, aproximadamente uns mil
hectares de terras que tem o valor de um

'milhão e setecentos mil SUCRES .

Agradec7menfo e Missa de -1 � Dia
A Família de ARCHIMEDES .MON

GUILHOTT agradecem a todos quantos �s
confortaram no doloroso transe por que
passaram e convidam os parentes e amigos
para, a Missa de 7° Dia que' fárão celebrar
na Catedral Metro�)olitana, no dia 27 do
corrente, às 7,30 horas.

Por mais êste ato cristão e de solida
riedade, antecipadamente agradecem

j3ROTEJA SPUS

OLHOS
use. óculos

bem adaptados

/,

atendem6s com exotidõó
sua recs-ita de óculos

ÓTiCA ESPECIALIZADA

MODERNO lABORATÓRIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,c,ouvida IvO: rôrlo AlegreMurilo Vasco do Valle Sil-, de, acentuou o perfeito ena vêmo ratifica a perfeita , '

) r<:,,,��
va e Governador Celso Ra- tendímento existente entre

-

consonância entre a admí- COMTE; 00 ,5'" DN CON-
mos; no prestigioso órgão o comando militar em Sari- nistração estadual e o co- VIDA IVO: P. ALEGRE
.da imprensa riograndense, ta Catarina e o Govêrnd es- mando naval, a repulsa ao
Correio do Povo, na edição tadual, poderes que, uni�s, comunismo, repísada > �m
de 21 do corrente. 'souberam cumprir sua. mís- vários; pronunciamentos �
O orador, na oportunída- são dentro do estrito espi- tes da revolução, 6 'clima.

ritõ da revolução. ,de tranquilidade "e traba-
O representante pessedis- 'lho no Estado, ao. encon

ta, ouvido com a máxima tro -breve com o Presiden
atenção por todo o plena- te Castelo Branco e aso

rio, referiu-se à� palavras lídaríedade de seu govêrno
do sr. Celso Ramos ao en- à medida presidencial de
viado especial do Correio, rompimento de relações
nas quais 0 Chefe do Go- com Cuba. ,/

Comle. do 5� 0.'1.
Na sessão de ôntem, na

Assembléia Legislativa o

deputado Paulo Pr�is �cu
pau a tribuna para comen
tar as entrevistas concedi
das pelo comandante do'

DN,. contra-almiranta

'- -

O EST!�l""'iJ' ,��\ .',

,(�.f � .

-,

;�
f ,�Ii!1t1, '.'

..
. II' MAIS '''l!GO ill�JlIO DE SAIlTA CAi'ARINI,' •
Florianópolis, (Domingo), 2-1 de Maio de 1964

En s in o
C!egundo dispõe decreto

uo Governador' Celso Ra

mos, os ginásios normaís
"Duarte Schutel", de PaUiot
ça; "Carmen Linhares Co
lônia", de Biguaçú e "João
Guimarães Pinho", de Braço
do Norte, frearam vincula

dos,. respectívamente, ao

Colégio Normal "Governa-

Catarinense
\

dor, Ivo Silveira", de 'Pa-

lhoça, e aos COlégios Nor
mais das' cidades de Bigua
çú e Braço do Norte.

Foi concedida, autoriza

ção condicional. pelo prazo
de um ano, para o funcio
narnento da ;<>aculdade Mu-

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

Saúde Pública
.,H �NTAS M'tDIDAS OFI'CIAIS

Pelo Secretário dá Saúde
e Assist.ência Social, Dr.
Fernando Osvaldo de Oli
veira vêm de ser constitui
das duas Juntas Médicas
Oficiais, no Sul do Estado.
A de Laguna deverá run

cionar, pelo prazo de seis

meses, sob a presidência do
Dr. João Romão Nascimen
to e mais o concurso dos
drs. Paulo Carneiro e Pedro

A. Torres; a de Tubarão,
presidida pelo dr. Arari Car

doso Bittencourt, contará,
ainda, com os ' drs. Ênio
Raul F. de Patta e Nilo

BeBo.

o F,�t�r:l.o de S'lutll Cata
rina vai pQQllirir material

para o Hospital de Imaruí.
Comissão recém-constituida
deverá opinar acêrca das

condições das várias
I

pro

postas,
'

Presidi-la-a o sr. Airton

Nogueira César, Diret,�r de'
Administração _ da Sr:creta
ria da Saúde e', Assístôncía
Social, que terá a colabora

ção de Guerda Muller e Ma-
ria Marlene Bernardes,
fermeiras lotadas no

partamento de Saúde
blíca.

nícípal de Ctênçhs Econô
micas de Blumenau,

Vem de ser criada na Fa
culdade Est!J.clual de Edu
cacão " função gratificada
de Secretário da Faculda
de, Símbolo 1-FG. A Con
rrregacão, .devídarnenta au

torizada pp-lo decreto gover
namental, indicará o' Secre
tário, dentre os

' funcioná-
-

rios com exercido na Se
cretaria do estabelecimen- ,

to,

I) sr. Paulo Preis, ao ler

tópicos' das entrevistas aci

ma, disse da importância
de tais pronunciamentos,
que vieram dissipll� .

uma

série de comentários que
corriam ii boca pequena nos

dois Estados e nó resto do

país, evidenciando a sere

nidade e o perfeito entro

samento dos altos escalões
-

militares e govêrno do Es·

tado, num trabalho. digno·
de menção e que visa, an
tes e acima de tudo, o de

senvolvimento de uma polí
tica vazada nos mais ele

vados ideais da revolução,
e que engrandece o Estado

e a Nação. '

Comissão�-e fínançesda Assembléia
, Eleito Presidente o D,ep.

Henrique Ramos
de trabalhos prestados ao

Estad�, onde já dirigiu o

Serviço de Fiscalização da

F,I1zenda,
.

e foi Inspetor de

Arrecadação' e Fiscalização
de Rendas.
Colaborador direto do en-

'

tão Secretário da Fazenda,
sr. ,Genlldo Wetzel, foi um

dos principaiS responsáveis
pela criação do atual Conse
lho Estadual' de

- Contribuin

tes, sendo seu primeiro pre
sidente..
Fiscal d'ót F::>zenda dos

mais conceituados, a atua

'ção do deputado Heqrique
,de Arruda Ramos à freute

da Comissão de Ftnan�as
será por certo das mais

acertadas; podendO aquele
organismo honnlr-se de 'ter

em .sua direção _
um técnico

capa7I, digno 'e probo.

, r • •

Foi muito bem recebida

en

De

PÚ-

na Assembléia Legislativa,
a Indícação do .nome do

dellutado Henrique de ' Ar

ruda Bamos para presiden
te da Comissão de Finan

ças daquele Poder.
O parlamentar em ques

. tão, tem, em sua fôlha de

serviços, inumerável sôma

EXIIDIII 7,C a t a :r i R
A -eletrifica-ção rural é oomo exemplo, segundo o nossos yizinbos do Estado

ponto básico no esfôrço por depoimento insuspeito de de Rio Grande do Sul.
melhores· condições- . à vida
do campo.

Não se pode pensar em

,progresso rural mflis 'lr,eJe-,

rado, sem a condição mini
mil e fundamental a que
nos referimos.

Há pouco mais de três

anos, o· Estado de Santa

Ca.arin-a encetou sua lut.a,
emprestando maior dina,

mismo à sua Comissão de

Energia Elétric''ót. Hoje, a

,terra bari-iga-verde só, en-

4 contra índices superiores, e

por motivos óbvios, nÇls Es

tados de São Paulo e Mi

nas Gerais, no' que respeita
à eletrificação rural.·

É um esfôrço que serve

ense

Para Matar a Sogr� Disfarçou-se'
TURIM, 23 - A poli�ia Perillo, de 57 anos, e apode-

deteve Ennio Cocco, de 36

anos, acusado de ter pro
vocado a ,morte de suà so

gra '.to disfarçar-se de fan

tasma para assÚstá-la. As

autoridades disseram que
Cocco há cinco meses se

cobriu corri um lençol para
assustar sua sogra, i Maria

rar-se de suas economias. A

Sra. PerUa desmaiou e ao

voltar a si compreendyu .

que o fantasma era seu

genro e o denunciou à po"
licia. Entretanto, uma se

mana depois, a senhora
morreu em conseqüência do
susto que sofrera.

Inglaterra Enviara Tropas para
, " I

Reprf.m:'r Rebeliões
Georgetoun _ A Grà Bret::mha en

viara tropas para reprimir as r�heliõ�s de
fronteiras nessa região da Costa.

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

meçou a funcionar
•

,\

RIO, 23 (OE) - A comis
são que o Ministro da Fa

zenda nt>meou para apurar
'

as contas M Petrobrás em

1963 - integ :ada 'pelos Srs.

José Mendonça, Leopoido
Varela Pereira de Sousa e

Moacir
.

Dávjla -:- começCiu

seus tJ'abalhos e visitou a

Refinaria Duque de Caxias,
no Estac;lo do Rio.
'. Foi recebid'l' pelo Mare

chal Adernar de Queirós,
presidente da Petrobras,
que designou, para asses

sorá-la os Srs. Geraldo Rijo

Brasília 23 (OE) � Chel!OU �H\ !"p-

neral Muniz Aragão' a nresidenda do clube
nado mensagem presidenci<31 indicando o

en�baixéiC:,:::T Antcrüo COl�'reia 'Lap.:o para cbo:::-
.

fA da delegaç�o ,ç;Ío Brasil a conferênçia de

,Genebra:\
"

in'esDnnslÍveis e carreirista's
('� """'" :",.,�t,I)�-ChflVY,de ad

,mip!st�:ftçã,o",,\,.·�
" .{.,y

<'

O Hospital Infantil "Dna. Edíth Gama Ramos", em FIo
rianópolis, é uma das realizações do Govêrno Celso Ramos no'
setor .de Saúde Pública

Desde suá inauguração, vem funcionando nos moldes mais
atualizados e eficientes da moderna técnica hospitalar. Com

,petente equipe de médicos' e' enfermeiras trabalham De aten,

dimento às crianças que 1ft vão buscar repouso e remédio.

O Hospital' Infantil foi inaugurado há cêrca de um ano.

'F'oi construido pelo' convênio pj ,i\MEG�S.V.').P.
'---'-" '--'�-----a4

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

Notícias da Secretaria
Pública

O Cél. Danilo Klaes, atual
Secretário da Segurança
Púlica tem recebido em au

díêncía, diversos parlarnen- Dr. Wilson Abraham, Pro

tares, dirigentes de ; repar- curador do Tribunal de Con
tições, 'federais e militares. tas do Estado; sr. Rodolfo
Deputados estaduais que Silv€lrà, e ainda os deputa-'

.frataram de assuntos das dos:' Otto Entres, UDN e Sábacl(i), o titular da SSP

regiões que representam: Paulo Rocha Faria, PSD prosseguiu as suas,' ativi
Ladir Cherubíni, UDN La-

com a comitiva 'integrada" dades normais em seu ga
jes; Pedro Harto Hermes, dos srs.: Leopoldo Schôp- binete. Atendeu além do vo

UDN Concórdia; Gentil Be-, ping, Prefeito de Luiz. ,AI- lumoso expediente 'daquela
lani, UDN Chapec6. Taro- ves: Adolfo Koedert, Presí- Secretaria de Estado,! em

bém foram .recebidos pelo dente da Câmara Municipal. ,audiência o Prefeito de
Cél. Danilo Klaes' os srs.: de Luiz Alves e o Delegada Guara�irim, sr. Paulino de

Dt. 'Rubens Vitor da Silva" de -Polícià, Sgt. José Ézidro Bem, os professores: Lídío,
Diretor ,

'do Depllrtamentó' Vieira. Martínho Callado e Marti
Centra( de Compras do Es- Entre os militares que nho de Harfl e o Cél. Médi

tado, Dr. Fernando Emílio

Wendhausen, Diretor', do

Instituto de Identificação. e
Médigo Legal; Mr, Kelly, da
Aliança Para (> Progresso;
Cél. Euclides Simões de'AI-

Pelo Chefe do Poder Exe- automático, nas mesmas
. tpei<!a, Dir'�tqr.geral da .�á- .• - ......rl;.�o,..,c.io, i!st�g.o _�,.de San,_ bases percentuaIs, sempre
dia Diário da Manhã; Srs. �-- �,

'ta Cat'lrina, foi aposta san- que- ocorrer reajuste da
Júlio Pereira Vieira; Fr<=tn-

ça-o a' leI' 3433 de'14 d'o cor- 'pen,são concedida,às viúvas
cisco Gil, Delegado do I:HC . ,

em Santa Catarina, Alberto' ,rentE( 1llês, fixando em tr�n-
'

dos membrlJs do' Poder Le-

Perez Velasco, e' Oscar Rê- ta m�1 cruzeiros a 'pensão gIslativo.

t "". f
. . '.

. das ,v,iú,vas dos membros da
go, amuem unClOnarlOS ,;"

da agêncÍa local· do' 'IBC' / ma:l�ist.ra,tura, de que, trata
,

,o f,llitigo 1" da lei n° 2.582,
de, ,. 28 d,e. dezembro de

r.9�(}.,

o deputado Ivo Silveira"
presidente'do legislativo, 're
cebeu do contra-almte. Mu·
rílo VllSCO do,Valle Silva,'
convite para,' de a�ião, ir a

Porto Alegre, recepcionar o

Presidente Castelo Branco.

HOMENA�EM AO DIA
DAS MAES

O deputado Adernar Ghi

si, em nome da UDN, con

gratulou-se com � escôlha
da sra. Iracema Spínola
Bittencourt, espôsa do ex

/deputado Bahia Bitten-

court como a Mãe do'Ano.
Enalteceu as virtudes da

ilustre dama e seus dotes

de mãe exemplar, havendo

o deputado Armando Calil,
em nome . da' bancada pes
sedísta, se solidarizado com

as palavras do representan
t.e udenísta.

-----� .•. , ...�

, .

Pesquisas sôbre a pesca projetam
'Santa'Catarina no \cenário

internacional

a

por Ernesto Trem,�l

Biologista de Pesca,
Teve bOil reper.cllssão, no

Congresso dé' Pesea do
Atlântico Sul-Ocidental, que
reuniu Brasil, 'Uruguai e

Argentina, o trabalho da
Pesca F.xplDratória levada a

efeito _dentro do Plano de
Metas, do Govêrno de Santa

Catarina (PLAMEG), De

par:tllmento Estadual de Ca

ça. e Pesca' e da FlAO., Esse

trabalho foi recomendado
-

com;SSBO que apura
da Pe,t'robras

co''ntas ern plenário aos países par

ticipantes, tendo o mesmo

despertado grande interes
se dos present",s, principaj
mente dos inqustriais' e téc
nicos argentirios, pela sua

de Morais, Jaci Morais e objetivid'lde.
Gilberto Medeiros, todos ,Como se sabe, entre ou-

contadores. O, marechal co- tras cois'as êsse trabalho de

locou à disposiÇão todos os monstrou claramente que a

recursos 'Qll' Cempanpia. limitada .pesca ,

atualmente'
A comi:;;são está-se reu- desenvolvida em Santa Ca

nindo em sigilo e seus tra- tarinll pode,ria desenvolver

b'llhos não devem ser co- se mar afora e que as li

nhecidos antes c:lB levados à mitações são mais uma ca-

Sera' Homologada' a Elel'"a-o do' diretor\a da Pet.robrás. A racterísticà dos ·métodos e

constituição de tal 6rgão barcos de pesca emprega-

G I M
·

d A
foi pedid apelo Sr. José Ca- dos do que dos. recursos

. a. umz e. ragão foi pedida pelo Sr. José Ca- explorados.,
,

RIO � 23 '(OE) _ A comissão militar geral da República, na últi- rara in�ciar' outros, estu:
ma assembléia geral dos dos, já se encontrJ3.m em

homologora s,egunda feira a eleição do ge- acionistas. nosso Estado dois Técnicos

neral Moniz Aragão a presidencia do clubé" A PetrobráS"V'li convocar de Pesca da ,FAO, que rea-

, "

,

nova assembleia geral den-
i
lizarão com técnicos do Se-

militar. tro de um mês, aproxima- tor de Pesqui,sas de Pesca,
------------------...._---------------� damente, tempo que a co- do i:;::�ar.amento, Estadua.l

Indl·cado Anto"n,'o Corre" 'Ia 'Lago chet'e missão terá para apresen- de Caça e Pesca, expenen-
. ,

.

"

.

tl'l,r seu parecer. O Sr. Hélio cias com mod�rnos equipa-

da" Deleg.,aça-,o Brasl'�e/l'ra " Beltrão, representante do mentos de pesca, par.<L loca-

�
.

I E:stado da Guanabarll lizar € atrair cardumes. Es-

que detém o quarto lugar tes estudos contarão: com a

(lUe iril a Genebra entre os acionü;;tas da Com- participação da SUDEPÉ

panhia -, decf�;rou que rião SUPERINTE�DENCIA
está sendo, obejetivada a in-, DO DESENVOLVIMENTO

vestigacão . çia Petrobrás, DA PESCA.

mas sÍm "Í:lpurar o qUánto Gomo se pode obsefvar
'

foi nociva,. para o seu cres- Santa Catarina se está 'pre
dmento, a presença de! p'l'r'lndo

.i'

, tSi( :::�
marinhos. Esses est1,ldos
muito virão contribuir pa
ra o' aumento da produção
de pescado, o que ajudará
na redução da cllrência de

carnEjs consumidas pela po
pulação brasileira, que é de
25 kg/habitante/ano' quando
deveria ser de 50 kg/habi�
t�nte!ano.

IRAse em Ação
A fix�çãb hurnana', nos

c�mpos tem sido preocupa
ção constante do Instituto
de Reforma A.grária de 'San
ta Catarina, que a realiza
paciftcamente e nos têrmos
de nossos preceitos consti-

tucionais.,
.

Quem, percorre as pági
nas do "Diário Oficiai", do
Estlldo, depara com uma

infinidade de casos em es

tudos, além de milhares já
;;olucionados pela autarquia
catarinense.

.

Agora, o IRASC volta
suas vistas pari} a Região
Extremo-Oeste do· Estado
de Santa Catarina, ao exa

minar casos que resultarão
na entrega de títulos de
prbpriedllder. de terras nos

municípios de 'Xa,nxerê, �a
xim e Abelardo, Luz.

da Seguranç
conferenciaram com o S�- co da FAB Antônio

ga de Oliveira.

-0-
cretárto da S:lgurança, CeI.

Danilo Klaes dostacainos..
Cél. Flnrtrnnr Campelto,
Chefe da 16" C.R.. e o Cap.
.Paulo Veras também da

16' C.R

o Çél.
oretario

DaniJo

do em, homenagem 'la
' dr.

Jade Magalhães, atualment
na direção do Banco <;lê De.
senvolvímento

,

do
SuL

. -0,-

DO CHEFE DO GABINETE
MILITAR AO CÉL. IU,AES

O . Secretário da Seguran
ça Pública, Cél. Da�ilo
Klaes recebeu do Chefe 'do
Gabinete Militar da Presi
dência da Repúblicll, Gen.

Ernesto· Geisel o seguinte
telegrama: "Agradeço co

municaçi'io contida seu tel

,Pensão das Viúvas dos Me'mbros
da Magistratura

muio

ta!'''.

Centro de Saúde: BlUMENAlJ

Sp.u relljUl!jtamento 'será

'Foi sancionada pelo go

vernante catarinense a lei.

que autoriza o Estado 1:1

a,dquirir área de terras em

Blumenau e se destina ao

'Centro de Saúde, ' daque
cidade. A doação será feita

peh Prefeitura Blumenauen·
se.

De outra parte, o Gover-
Pela' D.V."I:.P., acaba de 215, da Pre't'E,�tura Munici- nadar Celso Ramos também

ser . fixado .

em quatro _.
o ",.}]�l dJ Y !;lt��i'l,nÓpolis:. Seu apôs sanção à lei que coJ1-

núinero de veículos' do pon'. fUtlqionarnento,·,,;,é nas ime-. sidBT!1' de -utilidade pública
to i d� autom6vets de' alu- �ÜaçõeS da' DIPRONAL, no

'

o Hospital Infantil e Mater-.
gue'

. criado' pelo decreto Estreito. ·A·d "S- J
- B' t' >n".. DluU e • ao. oao' a IS .... ,

de Cliciuma.

Trânsito Pública na Capital, ,

------------- ---------------------.___-----

,- .

Não são Verdadeiras"as Notícias
,

'

, Escolarizacão
•

em 'Marcha.pôrto Alegre - 23, (OE) _" O general·
Ernesto Geysel chefe da Casa militar da pre
sidencia d.a república afirmou qu ",não" são
verdadeiras a� noticias que teria feito pro
nunciamento a-favor da cassacão de man

datos ou su�pensão' de direitos- politicoS' de
qUàlquer cidadão.

Mais cinco estllbeleci
mentos de ensino priÍnárl
':.ão funcionar, ,no Es,ta'
d� Santa Catarina, DO pe:
ríodo letivo de 1965, Tratani-

t

,se do grupo escolar "Mon-
senhor Bernardo Peters";

. dá cidade de Treze de Maio,
no sul, e de quatro escolaS
isoladas no municipio de

Xaxim, extremo oeste cata
rinense.

Funijô Internacional Recomendou
Concessão

'IPESe Chama

RIO, 23 (OE) - O Itama
raty informou que o fundo
internaCional de socorro a

infância recomendou a con
cessão de m�is duas dota
ções

.

p�ra o Brasil. A pri
meira. será concedida' a

Associação de Assistência a

Criança Defeituosa de São
Paulo. no ,valor de oito mil
dolares. A segunda dotação
de quinze mil d')lares será

.

destin'lda ao govêrno de
Goiás 'para um programa
de assistência social.

O Instituto �de Previdência
do Estado de Santa' Cata:
rina está chamando, com o

prazo de 30 dias, sob pena
. de .!;l,rquivmpento doS res

pectivos PJ'ocessos, oS ·con

tribuintes que requereram
ernpnístimos dA previdência
n;) ano de 1.962.

A relacão dos' intereS·,
,sados saiu pUblicada na

edição de ante-ontem do

"Diál:iO Oficial '�, do Estada,
às páginas oito e nove.Tri�unal de Contas do Estado

Pela resolução número·
18, aprovJ3.da pela unanimi
dade dos membros do Tri
bunal de Contas do Esta
do de. Santa Catarina" o ar

tigo 39,. parágrafo 1°, do �e�
. gimento - Interno, daquela
Côrte, .

passou a vígorar.
com -a seguinte' redação:.
"48 sessões ordináriàs se

rão em número de duas por
seman'à '

e terao lURar às

terçás e sextas,feiras, com

,'iníçio às 14 ho,ras".

Catatinense; irmana-te aos colegas
de todo'o Brasil, contribuindo com tffu aU

xílio monetário para a total redenção de
mocrática de nossa Pátria _ procura na

Agência local d� Banco do Bra�il as listas
de adesão oU ao receberes a visita da cO-

.

missão encarregada, colabora com a Cam

panha de Reabilitação moral e fínanceir��,,"�
lancada nela CAMDE.

� -
.

�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




