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·FLORIANÓPOLIS, (QUARTA·FEIRA), 27 DE �O DE 1964 EDIÇAO:DE HOJE - S'PAGINAS

o TEM P O '(Meteorológico) ,

(Síntese 40 Boletim, Geometeorolõgtço, de
A. SEIXAS NETTO 'vJÍ,lida até às 23,18 hs. do

. dia 27' de maio de 1964
Frente fria: Negativo; Pressão atmosférica média:
1027.3,milibares; Temperatura média: 1960 centígra
dos; Umidade �elativa média: 87.9%; P)uvioslda"e:
25.mms: Negativo _ 12,5 mms: Negativo _ 'Ci1'rus -
-cumulús - bruma _ instabilidades, passageiras -

Tempo médio estável.

�i . �nlll[ij Ui� �r[e �.r
.

ue rilin�� a rarl� ia ,� ominll�
LIMA, 26 (OE) _ Grupos LIMA, 26,' <OE) Foi, cido por seu fanatismo em LIMA, 26 (OE) - O Go- Lima,' se eleva a 276; e .os LIMA, 26 (OE) _ Estão Estádio Nacional de Lima.

repercussão" dolorosa em 'to- campos de futebol. vêrno peruano anuncíéu feridos' a quase 600. Outras
.
sendo sepultados hoje por Dados oficiais fornecidos

-cedor que orígínou a tra- LIMA, 26 (OE) - Causou que (, número oficial tia fontes, contudo, afirmam conta: do Govêrno perua- pelo, Govêrno, indicam que

gédia de domingo no Es- repercusão dolorosa em to- 'tragédia de domingo
'

últi- que o .número de mortos no, as vítimas das desor- o núméro, de mortos ,se

tádío. Nacional, ao pular o do 'o mundo a catastrofe mo no Estádio
o

Nacional .de ultrapassa a casa, dos 35�. dens ,de domingo último no eleva •

a 310. O Prefeito de

alambrado .com o objetivo ocorrida no último domín-

de agredir o árbitro. Trata- go no Estádio Nacional de

se de Mathias Cocal, conhe- Lima. Ainda ontem volta-

de exaltados invadiram e

depredaram o restante das
, 'dependências do Estádio

Nacional, durante a madru

gada de hoje. Foram disper
, sados mais tarde pela Po-

lícía,
,

#

Sebastião Baggio para, a Chefia da
Nunciatura Papal no Brasil
CIDADE DO yATICANO 26(OE)

o Sumo Pontífice Papa, Paulo VI, nomeou

o Monsenhor Sebastião Bággio, para a che

fia da Nunciatura P�pai do Brasil� Mons.

Bagzio, servia desde 1959, como' delegado
rio Canadá.'

ram a ocorrer nóvos dis

turbios, quando os íncon

formados com o que acon

teceu passaram a depredar
casas comércíaís e sédes

esportivas. 'A policia foi

obrigada a intervir energi
camente para acalmar os

ânimos. É de grande ten

são o ambiente na capital
Incaica. Teme-se a repeti
.cão de cenas trágicas. Os

serviços de vigilância fo

ram fortemente reforçados.

Presidente -Castelo Branco agradece
ao Magnífico Reitor

--r-

,Parlamentar recebe comissão·
do 1-nferior

. DeSloca�am-s�'.;,��é: 'a;, ;9a: ,'; r;ephft�P�r�' ;e?1(aduais com-

, pItal do Estado:�o:s s�nb(tt,ês� ; JilêJíehtês.",r'todrato de assun

Leopoldo Sehoeplng,' Prªfd�
"

tós do inter'êsse de seus mu

to do município de Luiz Al- nicipios. No terreri� políti
ves, Adolfo Goedertx, presi- co, de registrar-se o encon

dente da Câmara Munici- tro que tiveram com o dr.
paI o sargento José Izidro, Ad�rbal Ramos da Silva,
delegado de polícia, sr. Ben- Presidente, do Diretório Re
to Pereira, funcionário da gional do Partido Social De
Secretaria da Agricultura e mocrático.
o dr. Artur M. Faccini, se
cretário da pr.efeitura Mu_'

nicipal de Massaranduba.
,
_ A referida comissão es

teve com o deputado Pa:ulo
Rocha Faria, que a enc<:l.mi·

nhou e' assessorou justo às

Na oportunidade, será ce

lebrada Missa Ç<:l.mpal pelo
Arcebispo-Coadjutor Dom
Felício da' Cunha Vasconce

los, devendo airida parti'ci
parem daquêle ato cristão o

Governador Celso ;Ramos, e

Abasf.ecimenfo 0" água em

Joinville
Acaba de ser entregue ao

Prefeito Municipal. de 'Join

villé, Sr. :&elmtit Fallgatter,
,o nove projeto de f1basteci-'
menta d:água .. , Mai,s", alguns.'
dias o si. Renato Pinheiro
da firma' responsável 'pel� .

elabomção ,do projeto, fará

entrega do relativo à loca
lidade de Pirabeirada. > '

O Planejamento c�ntido
no í;lrojeto é, para mais de

Foram
Trans'feridos

RIO, 2(; (OE) - Os' Almi

rantes Cândido Aragão e

Washington Fraga, fora)11
1 transferidos das Fortalezas

de Rta. Cruz e Lages, para
unidades navais. A informa

ção foi divulgada pelo AI

mirantp Luiz Clóvis de Oli-
. veira, encarregado do in

quérito policial-militqr snbre
'

subversão na Marinha.

Acrescenta" ainda; 'que idên

tica atitude foi tomada

• em relação a vários oficiais

que se encontravam a bor

do do navio Princesq Led

poldina.

,

Quem (lerrotou o palavroso deputado Fernando Viegas
rtão foi outro Rf,'Tião o em}nente Marechal Cai'itcJo Branco,

quando aeahva cnm o.S rmDOS DUROS AN()NIMOS, ao

deternlillllr que nenhum' acusado será julgado sem o. direi·

to de- defesa. .

,

Ao em vez de estardalhaços, demagogia. ESTRANHE
,

ZAS� tudo num hmdo m- sical udenista, cabe ao trefego li-

de.!: levar seus li�los a quem fIe direito, ,. � aguentar'
.

o

l:bili'?í 'i.l·cpüxo,
"

.' "" ,',.
\

rt,ó'i":\:,'!' ,'De K()fO'_'::I&LHL jc't ü �Lasíl .,nela Ú,aW.iL[lflo.

20 anos, valendo dizr-r, até
1.985. A cidade de JoiI).ville
ficaria dividida' em três sec-

-

.

'- .

çoes: Norte, Centro," e, Sul,
coin um total de 6 reserva
tório, Í:l.lém de uma esta

ção de cloração, necessária
face à qualidade da água.

• Orçamento da obra: TRES
E MEIO MILHÕES DE
CRUZEIROS..

Lima renunciou ao cargo
em virtude dos aconteci
mentos, enquanto são ado

tadas.medidas de segurança
para impedir a ocorrência
de novos incidentes de rua.

I

Será lançada 'peiOSEs-tados Unidos a. Nãv€'
I ,,'

,

Mais Pesada do fv1undo
para lançar ao espaçm a na
ve espacial mais pesada do

mundo, numa .operação que
assinalará o início, do pro
gr<:l.ma lunar norte .. america
no. Espera-se que o "Satur
no I", foguete dotado de um

nôvo sistema de críentacão
que 'realiza seus nróprios
cálcu�os durante o' vóo, mar
que um nôvo recorde ao

ímpulsíonar uma vervflo da
nave espacíal :'Apolo", ,de"
mais de oito 'toneladas de
pêso colocando-a em ót;bita.
,terrestre. Se tudo ocorrer
de acôrdo com os planos, o

satélIte "Apolo", que ultra
passa em ma is de 900 qui-

'

los o nês'" r'" rns+o+ n""e

espacial <;oviétirf1,. f<lr:oi. 1l"na
'revolucão orbital a interva
los de 88 mimltOS,:;l, uma

, a ltitll.de de mais de 170 qui
Iôrnetros ..

Nos expedientes das, quar-'
tas·feiras, as mesmas mu-

""

das de hortaliças sãQ distri
�uidas à rua

.

Saldanha Ma-

rinho n° segundo andar.

...

rao

Missão· Chinesa" hoje em BrasiJia
RIO, 26 (OE) _ A míssãé cionalista," segue amanhã oficialmente o Presidente .trata da aquisição de pro

econômica da China Na- para Brasília,' onde visitará .Castelo Branco. A missão, ,dutos brasileiros no valor
de 25 milhões de dólares,
durante os três próximos

General, Bandeira· Coelho desmentiu qualquer
pretenção d e intervir no Governo do Pará

BELEM DO PARÃ, 26 investigações no Estado do bilidade, deverão estar pron- firma que o Pará está sob devolvidas ao Gal, Bandei-

(OEl _ O Gal. Ernesto Pará, informou esta ma- tos até o dia 28. Dois dias intervenção. Manifestou-se • .ra de Melo ,encarregado de
.

Bandeira Coelho, pre,�iden-' nhâ, a .ímprensa, qUE� 005 in-' depois, serão entregues ao porém, confiante .no alto apurar as irregularidades
te da: comissão naci.onal de quêritos

.

JOb sua responsa- Marechal .Taurino de Re- espírito de Justiça, do Pre- I 'no Pará as provas reunidas

sende. O Gal. Bandeira Coe- sídente Castelo- Branco. Vá- , contra 'o Governador Au

'lho, desmentiu qualquer rios auxiliares do Góvêrno, rélio do Carmo. O Gal. Tau

pretenção de intervir no permanecem detidos, .aguar-: ,'rino de 'Resende, presidente
Govêrno paraense. E adu- dando vez para depôr. 'De da Comissão Gerar ,d� In

ziu: '�E�tamos apurando o um modo geral, entretanto, vestígações, quer, que as

que deve ser apurado, e na- '1 situação em Belem é de alegadas irregúlaridades, se-
Ao Magnífico

.

Reitor \ da -agradece os termos- da'men- .

da mais". O Gov. Aurélio absoluta tranquílídade. jam cuidad.,()samente apura-
Universidade de Santa Ca-

. sagern de felicit'l'ções 'que . do Carmo, por sua vez rea- ,RIO, 26 (OE.) - Foram ,das.
tarina, Professor João Da- lhe Foi enviada, ao ensêjo . ...___------_----'-__

����F��;�:rt�m�e °AI:�:;' �:�I�'Se��poi�:�S����:�����'"PI�;···,naug-u,raçio' ,-1'.2 (jr a. N... SraCastelo Branco enviou des- .sídêncía 'da Repúbhcà. «, �

'! ' �M • ,.

1o:�'�� ";re;;ito de Anrolandia·. de Lóúrdés d'i céttos'p tal :Nerêti
sec�n��al:�t��a����i:�v��: - ����i��):��:iS����i::V:�:.. Ramo,S', na ,,'A,-g',ro,noAm, ;·c· a'seis o município de Agro- o Governador Celso Ramos ,1

nômica. nomeou o Sr. Lauro Pam- .

'

P d 1 I Realizar-se-ão no próximo. s,ua Exma. espôsa D. Edith 'colaborassem na. const.ru:
ara exercet o c<:l.rgo e p ona._ -

_

dia 28, às 8,30 horas, nos Gama Ramos -, respectiva- ção da obr�a.
terrenos . do Hospital Ne- mente; padrinho e Madri- E foil assim, que, com os

rêu Ramos, sito· no Bairro, nha de Nossa Senhora de esforços' do. Dr, Paulo Ca

da Agrqnô�icjh, as solenida- Lourdes. bn11 'Nendhausem, Diretor

deis da inauguração 'da Gru- ,Igualmente, participarão da B.O.P., 'do Dr. Lino Ma-

. ta de Nossa Senhora '.' de daquelas solenidades cris-'. eha9o., Engo da D.O.P. do Sr .

Lourdes. t'ãs os B�nf;it�;es 'e' Óp�rá-' Carlos Valentin, e do Sr,
rios' que ·ajúdataín' a' éons- Gilberto Dias chefe do tra

truir a magnífica gr�ta, ,balho da D.O.P., chegou-se
Para o maior brilhantis-' a conclusão dos trf1b>tlhos

mo das' 'solenidades, com: "relativos à construçao dí3-
parecerão -as Congregações Gruta de Nossa Senhora 'de

Mariánas - <;la, Capital, e !o: Lourdes.

dos os devotos de Nossa Se-
Trata-se, realmente,

.

de

um. acontecimento bastante

Desta maneira, será inau- significativo, a inauburação,
, gurada a majestosa gruta no próximo dia 28, da Gru- O '-1de Nossa Senhora de Lour- ta de Nossa' Senhor\! de' I: ra5 i
_çies, para o qual ml;lito con-, Lom.:des, dO-Hospital Nerêu
tribuiu. o Sr.' Governadór Rftmos, no Bairro

o

da Agra
do Estado, pois"foi S: Excia/ ,nômica,

.

pois traduzirá, an

inegàvelme�t�,. quem. . con- tes de tudo, os esforços e a.

cedeu licença à Diretoria' de abnegação de incontáv,el
'

Obras Públicas -. D.O.,P. _' número' de< devotos da San

para que seus responsáveis tíssi�a VirgeJ!l.

CABO KENNEDY, 2'6 corri que contam os Estados

(V.A.) _ O, maior foguete Unidos. será utilizado hoje

Apree'ndera,m. Mlateria! Subversivo
D··

"

.

- 'EECIFE -'. 26. (QEt -, .

Dois oficiais
iSlrtbr.ti�..ije·- : "',

, d6 '�� Exêl'ditQ.>:ãitféenH�ram. farto materi-al

d S' t .subversivo que comprova o plano do sr.ie emen [-;',S Leonel Brizola de' Ievar o' país a uma guerra
� Horlalicas civil; em prol do comunismo. Segundo a do-
o Ministério da Agrícul- cumentação apreendida, o próprio B-rizola

tura, ,por_' SU'1 Agência do
'.

i instruia camponêses' estudantes operáriosDepartamer,to de Promoção ., .
'o. , f

'
,- '. '

.

Agropecuár{a, em Florüinó-
/

e funclOnarlOs, em como se deverIam orga-
polis, avisa aos interes- nizar.
sados, que diariamente 'de D\

lCJSSaS instrucões· .eram de seu pro'prl'Asegunda à sexta feira, o '
'J

ca,mpo de sementes e mu- nu�ho, em papel- timb;ra';(io da Câmara dos
das de

'

Saco Grande: f D d U 1az �puta os.. �ava inguagem popular, e ha-distribuição de mudas hor- -

t?liças-c via marcado greve geral para 31 'de márço.
ocasião em que os guerrilheiros entrariàm
·em a�ão, a título de. estréja. O IV. Exército,
já tem os norr�es de todos os implicados na

tr?,roa, mas não revelou se já foram efetua
das prisões.

apre$entou
.

projeto
RIO, 26' (OE) _ O 11ra- ,das as medidas de condena- "--ção das chancelarias latino

sil,' ainda não apresenta ção dy 'Cuba. Porta voz do americanas, através de seus'

qualquer projeto ao, Conse- Itamaraty"
, falando, a im- delElgados, 8,nte-projeto que

lho da Organizaçã�, dos Es- prens�� expli'tou aind'l que trata das sanções a serem

tádos Americanos, no' sen-· o. Gov�rno, brasileirÇl,' ape· aplicadas ao regime cas

tido de, tornar mais bran- nas submeteu '

a considera- trista.

Presos
, '

Foram Transferidos

anos.

,Nacionalista ora 'no Brasil
negocia ,com o governo bra
sileiro acôrdo comercial no

valor de vinte e cinco mi
lhões de dolares. A China
Nacionalista deseja adqui-,
rir do Brasil algodão, soja

Registro de A'griéultores no
, Minist�rio' da Aoricultura

'

-"""'-A co�lidação do regime democráti- 'tQl!ern é agricultor, cria- dores. Quem ·é) registrado CO niuitó depende da' tua compr�nsão, po-
ct.""r ou produtor rural, deve tem vantagens, pois poderá'

-

A' d p',-. d d I8P.l' re�istrado no Serviço' de receber auxílio para trans- vo catarinense. JU a tua �ltrIa, an 0- '

Est.atística da ·Produção .dei port.es de reprodutores; tér lhe urri auxílio rrio:r:tetário. 'Procura há A-!
Ministério dá Agricultura. assistência técnica, em ca- gência local ,do Ba�.co dq Brasil as 'listas de
o registro cham'lo-se' Re- sos eSpeCIaIS; receber em .

gistro de Lllvradores e' Cria- sua casa publicações dó Mi-. adesão' ou, ao receberes a visita da comis-
"

nistério d� Agricultura e são �n:ca'i:Tegada, colaborq com a Campa-
mais outras vantagens. nha, de Reabilitacão moral e financeira do
o registro da' direito a ' ' , �

I/- um c(j,rtão, que é documen- Brasil lánçada pela CAMDE. '

to de muito valor, além de ------.--...,---

ser uma boa apresentação C t' P E Deput�do
'

do agricultor. em qU<:l.lquer on mua reso O X -

U

repartição pública.' N'EIVA" MOREIRAQuem pode ajudar a fa-
_

'zer o regístro, é a associa-'

ção rural onde ,o -agricultor
é associado" portanto, é
muito fácil ser registrado
nó Ministério - da Agricultu
r�, b"tsta ser sóeio �e uma
associação rural e encami

nh,ar atra;vés dela a ficha

para o registro.

RIO; 26 (OE� - Todos os Leopoldina já foram traPos-' ,berdade, segundo informou

p:r.êsos q.ue se encpntravam feridos para !!I l"ort:aleza de, hoje:l! Comissão Geral de

,a bordo ,dQ navio ?t�ncesa .. Sta. Cruz ou postos em ,li- Investigaçoes. Por outro la

do, �m Niterói a Secretaria'
de Segurança Pública di

vulgoy os nomes, dos' servi'
doré_s fluminenses envolvi-

�
dos em atividades 'subversi
,vaso Jisses servidores, num

totai de 84, túão prazo de

3 dias apres�ntarem sua

defesa. A �olicia: Política já
encaminhou a Justiça 46,
prócessas .

d'la elementos en- , A Mesa da Assembléia Legislativa can-
a '. ' �

,.

"

volvidoS em atividade� sub·, vida as autoridades, ó dero, as associações
versivas e crimes contra 9.

segurança Nacional. Nas úl- religiosas, as entidades de classe e o povo em

·timas 24 horas, as, autori-
/

geral para' assistirem, dia 29' do corrente,
dades ' detiveram mais de ,

15 h 1
'

as or,as, a sessão so ene em que sera en-
200 pessoas em terdtório -

fluminense para <:l.verigua- tregue O titulo de cidadão catarinense a sua

. ção, enquanto a Câmara' excelência reverendíssima Dom Joaquim
Municipal de' Miracama de- DQmingües de Oliveira., Arcebispo Metro-
verá se reunir a.inda esta·, polÚano de Florianópolis.

.

semana para vot<:l.r o impe- .

dimento . do .Prefeito e vice Palácio Ida, AssemWéia Legislativa, 20
Prefpit.o da oirlfj,de, aCU!'ia- de maio de 1964.
os ,da prática de atos sub·

nhora de Lourdes.

RIO, ,26 (OE) __: Revelou-
se que a missão da China e arroz.

------,-

Roberto Camoos vai proferir
Palestra

RIO 26 (OE) .; A convite da con-

federação 'Nacional da. Inàustria o ministro
'Roberto Campos planeiamento proferiu pa
lestra nesta entidade falando sóbre o papel
da 'indústria no desenvolvimento da Na
ção. Disse que novo govêrno procura au

mentar sua ação administra.tiv� na estabili
dade, desenvolvimento e reformas por en-

.

tender que o .combate a inflação à estagna
ção económica e à eliminação das tensões
-sociais existentes são elos de' uma mesma
cadeia.

·'0
..

"

.",

f�zeram explodir mais bombas
",lVlADRID -'- 26 (OE.) Terroristas

espanhóis' fi�eram explodir mais :1 bombas
. \

-

ria' capital madrilenha, onde la se registrd-
, . '

rarrt� com. êste, '18 atentados nos últimos 15'
dias.
'. o,'

.,"' ;. Estado de'Santa Catarina
, .

'Assembléia' legislativa
Convite

r

BRASILIA -, 26 (OE) Continu�
.

prêso o ex-deputado Neiva Moreira. O ex

parlamentar foi efetido na p�pria residên
cia. per elementos civis. Sua esnôs8, tentou

.
-

visit'á-Io hE)ie'�'\P:ela manhã,1'mas nã'o
bri'�

. -, · . -,

;ec'Olhi'do:: ....
'. -� )

.' :

,�:li'
:I"til.'�

versivoS.. ,
Ivo Silveira
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Desfile", uma noite em black-tie no 'Qúerêm:ia'Pa!ace dia 6 próximo, sob oalto pairocinio de Jane Modas, pró do �silo São Vicente de Paula.
•

... • !

Dia '30 de Maio às Z3 Horas no Chtie'6 de' , ,e. fi.. I. Promove:
",

,iVH do Mês de Mai�",Morne_ a' llnlversldade de Santa Cstarina Re-
t�' � :� '�J_ :servl5 de Mesas na Secretaria do au�w ;';�\'\ '_� �

_

���I;�E�...VIDE-A-N�-A';b�.,6A?�;,"iComandante do 14 B. C.
::os.�;i�.�!�:�CIDS�:�S��'O�"'�d' ",8,B.·ar·n.·)·.,ç'.a"',',o'.,'IUi'

'

•.tar' ..·de�> ',,' u. ap.�sentadnl'ia e3t.á ,.1nipel;do de
""po'sentado In$tituiçft.Q de P,re- filiar-s" o.á, Previdência 0.' Social, ' • , ' ,

.

vidência: Social. . se excre('r,cm' tal sit'laçàtl outra
d t hã de se'r a. grande patría, �

.

" à causa públíca têm sido trulirei'l'lO$ CD aJ.[cerce es a <NUEntcndim'rnto do � jD,rV do "tiv-idad� ou emprêg:o;consoante ; (C�t. da uit. pag.)
I d . gr-"".-sa naeão que, a des- livre, promitente e rica dost· o

..
.

,
.

,'" esêôrço conjugado de' tão ooastaates e e eva as, � "....aJ",g'o' 5 dhlí;!9.P.S.' e e1" le- a L01!>�'(� ;)0, TV do art.50) v

peite dos meus bTalsileirllls, nossos filhos.� D
.

seus frnias para q'CI€ seja CJ.'I:le l'OO.is .1!Im,e. vêz nos dê at1';, CI dr, . eCl'eto !i).115/(j!. \l'Jiárlo Oficial <i'e ·0;i'i.6:� -

ada ....:- ..,..--__...--____,'nF:,óluê;iín 250/(;;) pág-ina 4.150) cumprid.? O glorioso
.

desti- sua p,esi'nteress
.

coopera-
S_.spão de: 8}.:Í'.6:3. T�'rF.nVENçÕES E AUTO-

�

.

-"ã��s 'Clubes esportivos e Irma'ndade do' Senho r Jesus dos.. Processe MTPS 209.902-,,1 XO}!IA SINDICAL: - o Dcpar-
no. .

.

. So":;eda'd""s Recreativas ""me .),

'. .

.'

Apelamos para as ASSOCia- ,,>.v '" ' ,Seguro de acide!,tr, do tr,:b:1- �"ll1cntll NaClj'0nl. do Trabalho
'çõel':..tle' Classe, para as Or- contam com a dediOação.· P ssos e Hncp'lfa"1 de Ca'r:�ade'lho de apo 'entfido 'de ·ínstlt·lto. informou que todos os "tos ,'das ---

. .

d dos' seu's adeptos e que vi- a,'·UJI' tu. . . . .. ganmações Bancarías e eCOnculentc: C iaSidct-úrgica autOl'Jdade, m1lltarcs ou pOI,cl�Js Crédifiós, para os Clubes e vem sob ·a Bandeira do
1. De comissão do, exmo. Irmão Prove-Nacional. .ao intervtrcm nas' cn l.idadcs .

'dade tíd d' \Ideal Democrático, ao pô-.

.

.

Socíe s, no sen I o e
.li' .

.

-

'te da
Cunsult"ô'o: D.�.P.S.. s i n dtcnis.Iojzo apõs a R:evo]lição,.

'

f O vo -em geral e em' particu-' uor em exerClC10 e .em atenção ao conVIR I t C I· AlfN,.l.o·
.

!' unIrmos... es orças e .m s-
.c a <)1': nn sr- h<'ll'ó ' f<)1'[,,1) cornun icados ao )' inisué-

trarmos ao Brasil que: o' pô- , .lfilr aos .homens .e .mulheres, ': Cúria Metropolitana, tendo a honra de con-pereira NlIl'Ies. ,:10 do T'·abalhQ.
VO de Sta. Catarina não de bôa vontade, a ímpren- -

T_� dC o Ih Dir t' o u na n i 'tr- r d
.

er I o .

-

it f tad . l'c:'ta
. vidar ros '0_rezados Irmãos e Irmãs esta ve-

.onse 01'- e o r.p r r.m
.

g an P. num o (c_ ca", pouca sacrifício 'nem vê sa escn a e a a a so I I -

'midadc,co'nsider,llldo que a ('on- a'luc}aS autorh:!'des pedi;am ins-
obstáculos -que tolham seu' mos que adotem o Iema que neravel Irmandade . para, revestidos da jd icã o eh, segurado ativo 61" t ruçô e , sôb re ComO deviam pro_ entusiasmo -pela' liberta- está e mtodos os corações ....

t
.

tsuas msigruas amarem par e na procissaoPrcvidônc1" im.p'lica,obrigáto- (I/der.' ção econômica 'da Pátria e e é .um êlo dos Patrió-
de C'ORoPUS-CHRISTI . a realizar-s..... dia 28

ri.uuon te.na eXi,jêl1('in cio seg,,: Segundo o mesmo DNT,as in-
Glue a 'modesta extensão ter- tas sinceros,..--- �

ro de acidentes do trabalhu; tervenções em nada feriram a ritoria! do 'Estado e a sim-' "Uma oferta para, um do corrente, QUINTA FEIRA - às 16,30 hs.cOnsid·rando." proibiçãu do a- autonomia -ou libcrda('�e s!di- plicidad,� dos Go:ttarinenses Brasil maior". '

d' I.

a· iniciar-se ná 'Cate ral :Metropo itana.])o,entadu fili"r-se á previdên- �'"'i,vistci qUe havia ,denúncias, nao são impécílios para E com est'l divisa, cons-'

cia Social por 'exercíclo de ou- públl('as e indícios comprova.- que êles se mantenham na 2. Outróssim, convidamos os membrosb'a ativi,," ou empregO\�3°,rv dos de que o plano de aj:\'itaç[iO mesma linha de vanguarda dléste -sodalicio para, encorporados tambérndd� artigo 5" .. LOPES) conside- revolllCiollária tlnh,,' apõio c dos grandes Estados na
-

be!'"nclo.entrctanto,que· "0 empr(,- Col:1tib,.r,;ç:io de cnticb'dc, sin- luta para elevados ideais. DR. Otto Freus rg com as. respeetivas insignias, tomarem par·-
g:ador cabe l'e3POnsabilidacle de dicai,.

/ 'Médico Diplomado te no SOLENE PONTIFICAL a ser celebra-Solicitamos a CAMDE
na Alemanha e no (ln no dia 31 de maio a find.?r, no efificio donU niio ,ojeito á Pl'cvidên::ia De o"tro laúo,disse a me>!"a de Santa Catarina cujos

fCI!te, el"'- os p·I·O'pd,·O" "€pre-' exemplos de nacionalismo Bl·asil !linásio "Charles Moritz", c_:tS 9,30' h8.,. dabSoci:ll,�ob rella dc,no.c1aso de
.

U"
L-

eventn ,)u acidente,al'Cal: Com ,i, sentantes locais do. M.inistério consCiente tanto nos como- :Doenças e da Sagré1ção Episco-pal do Exmo. e· Reydll1..C:l1llpromisooS "correntes; do Trabalhó.é} J'evjdêncl:r Soci"l ve e cuja grande receptivi-
O d A l' M I D J

.

Dda.de se J'ustifica pór ter peFações os ··rce )ispo . etro'!1o itano om oaqmm O -ReSOlve: "I É obl'igatóio (I podiam meT'eC� c.)nfiança,vis1o
""guro do emí,rega,,, elll Catei- qlle,talllbém muitos dêles.er"l11 tido como berço o coração 0lho3 mingues de Olíveira.
a do Instituto a quê �stivo vin- aco,,,dos (iI, ter CC]oh0l'adú � nu

da 'mulher brasileira - que -

ConsistórÍO em Florianópolis,' 26 d,:,Se faça presente nesta jor- Telefone 3153�ul"da a emprôsa/'onsante L·- se omitid,o faC!' "·0 citHdo r'I,,"o ' .

.

d 1964tr,,· C· do Decreto ;Jl.ll1:;,de 2,R. r('Yn!'12"nál"" eX�r lI1i.t",. n'lda.
Flor�anó'Polis __

-

.

maIO e, .

Solidtamos à Associaçâo O" A PI tt ;
, ,S. Catarl-na non '. aComercial, cujas demonstra- _

.

c:ões de acendrada devoção Mordomo do 'Culto Divino.

-.- Osvalde lVlello-
·1

E OS CAMARÕES? PoR ,ONDE AN·'
\ .

DAM? -- Noticia que muito alegrou os flo-
rranopolitanos, merecendo irradiações pelas
nossas Emissoras e notas em destaque pelos
nossos jornais inclusive por ésta coluna que
também entrou no coro, foi aquela que andou

.

por ai (e não foi boato) de que o nosso Mer-
cado Público, receberia diariamente, grande
quantidade de camarões frescos, alie viria
d� Biguacú.

Passaram semanas, dias após dias e os
r

camarões não apareceram ...
Até aclueJes vendedores dos. gostosos

cr�s'tácoos . d{}�ápode. que apregoavam pelas
ruas da cidade o "Óia O CAMARÃO" (di
zem camarão) desapareceram d� circulação.

.-----------------------�--------�

No Mercado como pelas ruas é c.oisa que
se não vê mais, desde aquela alvissareira no�
tÍcia.

() que aparece por aí é o tal de sete bar
bas e mesmo assim, deteriorado.

Que é que houve com o d,esaparecimen-
to total dos ramarões?

-

Será aue os vendedores não concorda
ram com a tabéla de pre�o?

Não se sab� .

O que se sabe é que o camarão desapa-

se,t.','urar o seu elllrrcgaUo.esteja

_.---------�---------

-

FAZEM A�OS HÓJ� .·.('i,n' "�'

,

.@MG)'
.

BÀNCO vt\iXê1oNAb'
'DE MINAS' GERAIS· S. A.

reçeu qI.esmo.

, �.'''.''.� "V!�':'i;S._,
---�

Srta. Sílvia Hoepcke ,. Ramos .

da Silva-'
Êste Mátutino registra no dia de hoje

a passagem de mais um aniversário natalício
da graciosa· e elegante srta. Sílvia Hoepcke
Ramos da Silva, estimada filha do n�sso
ilustre amigo. dr. Aderbal Ram'os da Silva a

de sua exma.· espôsa dona Ruth Hoepcke da 1

Silva., péssoas altamente' relacionadas. nos

meio sociais e culturais florianópolitano ..

Cercado do carinho de seus pais e de
seu vasto círculo de amizades, a aniversa
riante será no dia de hoje, alvo de grandes
manifestações de aprêço e regozijo. Dentr��
às quais' "O ESTADO:' associa-se fori-irttlan-'

l._fl1t'
.

do-,lhe e a sua digníssima faIll;ília O'S. melho-
res votos de felicidades. .,

menino Marcelo Schmidt
menilla Vera Lúcia Machado
menina Cláúcia Morit:l Luz
sr. Décio Carvalho Couto
sr, Aroldo Reis
sr. Paulo Enkle

,

Resumo do Ba1ancet·e em 5 de Maio de 1·964.

HASSIS: EXPOSIÇÃO CONTINUA - Con
tinua visitadissima a excelente Exposição de

i' Pintufp -do nessOiHASSIS; que tem 10001 no
.'

Museu de Arte Moderna. de Florianópolis, do
,

Departamento DE CULTURA, á. rua, Tenen-
-.te Silveira, 69 e SECRE1A.RIA DE EDUCA
çÃq

ATIVO' {,

A excelente '. mostra que tem desperta
do grande interesse por parte do nosso mun

do ar�ístieo, encerrar-se-á dia 8 de junho
próximo.Caixa . '.. . '15.095.181.5,60,10

•

. Empréstimos : :.,....... . .....•... 38.Z83.241.924,90Títulos de. renda e ,.Qutros valôrés � ..•... 19.741.355.952,80Imóveis de uso do Banco, móveis, almoxarifado e

Instalações . 4.012.2'91.740,50
Agências e Correspondentes .: :..... . 75.737.245.366,00
Contas, de Resultado :

i 5.873.800.098,30
Contas de Compensação . 42.326.584.786�60

PASSIVO

MUDANÇA' DA CAPITAL PARA O.
PLANALTO -- o ativo, diligente e operoso.

deputado pela, UDN, sr; Ladir Cherubine,
segundo fez público, uma emissora ·desta
Capital,- ameaçou 'apresentar na Assembléia
um projeto de lei,' múdando Florianópolis
para o planalto.

'-<

Como se trata de uma muda:p.ça, o ilus
tre deputado já tomou medidas de urgência,
contratando uma fróta de caminhões gigan-

.

tes .para o transporte da Capital, aguardan
do somente fique pronta a estrada asfaltaoa
FlorialJÓpolis-Lajes.

-

Só
.

mesmo assim com gozação é ql,le se

pod� 'responder.á gozação do sr. Cherubine ...
sr. Eloi José'Alves
irmão Calixto do Abrigo de
srta. Rosemary 'Conceição
srta. Beatriz Ferro' Pereira.

Menores

Capital e Reservas
. � . . . . . .. 3.746.500.000,00

Depósitos ,.,. . . . . . . ..
. 65.768.300.467,60

Ordens de Pagame'ntO' e outros créditos 8.085.247.976,10
Agências e Correspondentes '-;-.. 73.166.658:428,80
Contas de Resultado

.

'

". 7.976.409.770,10
Contas de Compensação .: .. . .. , : 42.326.584.786,60

......'

• /

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
� '�.Lf�. � ��"
,', PRESIDENTE-" '.

Paulo Auler
�: '. .

..

�ice-preSid��5�j����V�:�!�!�do
� '\

..

J()s�' WanderIey Pires

. . ·PR()7"E:JA seus

OLHOSRestôbelecltt- ..o ,'Sr. �

Joãe Pin, Pereira
• r

Registramos, com. e�pe'�i�l satisfação, �
restabelecimento do nos�" prezado' crinter-.
râneo, sr. João Pi.o pereira',' alto fun�ionário

.

estadual aposentado', e pessOa de larga esti- .'
ma em nosso meio. • •

Em sua residê-!lcia; nO' arrabalde de Sa
co Grande, o distinto' conterraneo tem sido
muito visitado e recebido congratulações de
largo numero de amigos e admiradores.

° ESTADO, levando-lhe sua visita,
transmite-lhe. seus cumPrimentos' e sua ale
g·ria por vê··lo outrà vez no gôzo de sua saíde:

use Óculos
bem adaptCJdos

DlRETOR.IO :EXECUTIVO t.

. .

I , '.
.

·DIRETOR-PRESIDENTE - Eduardo de Magalhães Pinto
.Diretor-Superintendente Marcos de Maga�ães Pint,o
Diretores' Frailcisco-Farias .

José Luiz de Magalhães Lins
. Antôni� de Pádua; Rocha Diniz
Fernando de Magalhães PJllto

/1 ofendemos com exatidõp
!

:
suo receita de' óculos

OTICA ESPECfAlIZÁDA
MODERNO lABQRATÓRiO

José Cai'valho Monteiro
Téc. Cont. nO. 164-·CRCMG. . I

CONTADOR-GERAL
I ,

Severas�-Pe'rialida�tencão! 'Contribuinte dó·lrnoôsto de Renda -- Preench. uas ,"Decla ç-' de. e d"m' nto e de· nsfa· do Incorrecõe·s Passiveis de,

� ,.: ,
<. �::�" ';.. ,

' iH ,tUm Prud Je,��,'�idadQ:,!�",.Ri,gIÓ{,O$R,·.����id�Ol .fv�-de�!....�.1:�'7-�:ati...�··�?·t'.:.-:· :�:;fltl:.l.�"'·- .r. .

�c...-_".:.;;: !J;.'" _',H,,;..\ ",-._<):';� _-��
-

éLl' �.::j,(, --.� .�
t t.·

.

, ;�

. \ '�i
___..._....- ......: ....................--.,; \_ PM g'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



TARDE' DAN:ÇANTE ESTUDANTil NO PAINEIRA.Sr
------�--�------------------------�

NO MUNDO· DOS S L
, .A

.

cesso sem par se deveu tam deu amavelmente a tôdas as

bém . aos ardorosos aficiona nossas perguntas, acrescen

dos da arte filatélica, numa tando ainda outras ínrorma

prova de paciência e gôsto ções, que desconheciamos,
que mereceram elogios de assim, resumidas:
uma assistência culta e ílus- Que as exposíções filatéil·
trada, como ficou demons- cas têm rnereeído do nosso

.

I
•

Dentre os interessantes trado pelas centenas de as- público as maiores atenções,
, certames que períõdíeamen- sínaturas no livro de pre- premiando, com isso, os es

te se realizam Ilest� Capi· senea, forc;tis da nossa Associa·
tal. e que por sua orízína- , Ademais, essas exposições, ção; que présentemente.: no
lidade e encante empolgam seja.m: de grande ,vulto eu saguão dos "Correios, foi ex

o espírito de várias camadas em pequena escala, como as posta ao público uma bela

sociais, um dêles, com reco. chamadas "temátIcas", cha e1!){teçáo de selos postais de.
.

nhecida justiça, se tem so- mãtícas"; chamam sempre República Fetreral Alemã, .

bressaído: é Q de selos pos- a atenção do nosso público, numa ooíaboraeão à visita

tais, tanto da ordem dos amante ou não do filatelis· q'Ue estava sendo feita ao

tipos "comuns" como da na.' mo. Brasil' pelo' Presidente da

ture7.a dos "comemorativos", Atualmente, no saguão do quele país; que, faz pouco
sejam de exposíeão simples edifício do Departamento '1lempo, no mesmo local, foi

. e pura ou da linha da temã- dos Correios 'e Telégrafos, se realízada uma apreciada ex-

tica.
.

encontraa bela éxposícão 'de posição de selos comemora-

E' esta 3, opíníão geral, na sêlos germ.ânicos· organíza-,
.

tívos, pelo transcurso, na

qual. se vislumbra, ..de co�' da pelo conhecido e . estíma- \ respectiva data, do centena

mêco. do seu anlauso a essas do filatelista, sr. Francisco 'rio ".de nascimento do gran
bonitas exnosícões fílatélí- . �iguel da Silva, contador de de estadista catarinense, Dr.

caso o êxito obtido" devido
.

grande firma comercial nes- Lauro Severiano Muller;
ao apurado gôsto dos com-" te Estado, em homenagem que, a respeito 00 memorá

ponentes dêsses ,certames,. à visita feita recentemente' vel : esposíção havida, há

e pnrísso mesmo os cultos em nosso país, pelo�. Presi- anos, no simpático Clube 15

e denodados membros da 'dente da: Reoública 'Federal de Novembro, sito à Pra

Assoetacão Filatélica, de-, Áliemá; Sr. Helnríeh Luebke, ça XV. mereceu a mesma,

Santa Catarína, tendo sido a mesma bastan- dos; milhares de visitantes,

Essa, vítoríoso agremíaçãó te vísitada, como: �r'l,,'de se os maior�s encômios, não

foi rundada. há. vinte e cín- 'esperar.
" re'petindo' a Associação Fila

co anos atrás, e por ocasí>:
.

Empolgada pelos sucessí-. télíca todos os anos tal cer
ão do transcurso das suas vos êxitos de tõdas as expo-. tame, porque um empreen

bôdas de prata de Iundacão, sições de selos postais aqui dimento desta natureza a

no ano passado, foi organí- realizadas, a reportagem pro carreta sempre elevado ô·

zada nesta Capital, nos. be- curou ouvir o sr, Francisco nus; que a exposição de

los salões do veterano Clu- Miguel da Silva, esforçado maior vulto, contudo, foi a

be Doze' de Agosto, uma gerente do brilhante ouín- realizada, faz quase um a-:

magnifica exposícão-, de se- zenári? cat6lico, "O ,Ap6sto· no, nos salões do veterano

Ios postais. nacionais __e es- lo", destacada figura nos Clube' Doze de Agôsto, mag
tranaeíros, em comemoração meios marianos da Capital nífica exposição -temátíca

a· 'tão festiva data, e cujo brí- e dono de belíssima coleção compreendendo selos de tô

Ihanrísmo excedeu a tõda, de sêlos do Vaticano. das l1S categorias, chaman

plenitude às anteríores aqui Dizendo a que famos, Sua do ainda a atencão os selos

realizadas, iniciativa da.rÚ- Senhoria, .com a gentileza sôbre Floree,. sôbre fauna,

turosa associação, cujo' suo que lhe é peculiar, respon- etc. enfím, selos' de todos os

Entrevistado o Sr. Fran
cisco Miguel dá,Silva. Um
dos entusiastas do filatelis.
mo em Santa Catarina

Reportagem de J. S. S.

VENDEDOR
Importante Firma especializada em Máquinas Agrícolas

.

e :2odoviarias, préeísa de elemento de responsabilidade e alto

gabarito; boa ap-resentação, ínstruçãovsecundária e com /esp�-:
riencia em vendas. Possibilidades de altos rendimentos. Apre-'
sentar-se à rua 7 de Setembro n. 11 - Florianópolis.

27-5-64
/ '
--..........----.--.....--------.....----.....------.....-------

aos. domingos a partir des 16 horas

s
países; q,ue a Associação 'foi
fundada hã vinte e cinco 'a�
nos, isto em 1938.. com aÍpe
nas uma dúzia de .cole�o
nadares, e que atu.aluiente
conta com mais de quatro.
centos assocíados, tendo :Si·
do o primeiro presidente o

,d.r. Carlos Francisco de $a
da; que. hoje,

..
0 p�e.side�e·

.e o dr. PaulCl Tavares da cJI·
.. nboa Mielo. .um grande afic�-,
M(i:Q' do fHatelismo e estimh·

.

do médkQ na Capítal; que
desde a fundação a, AssOc!a·
ção tem mantido as suas

reuniões' semanais,' sem ín

terrupções, o que bem de
monstra a; união de seus

componentes:" que exerce,

há. tempos, o eargq de Di

reter de Sede e Ptopagandâ,

com critério e devoção; que
a Associação, nesse espaço
de cinco lustros decorridos,
já reformou os seus estatu
tos por duàs vêzes, em 1945
e 1957. com a finalidade de
modernizá-los; e por fim de
clarou que a Câmara Muni
cipal de, Florian6polis, ti
nha em pauta, Já há tempo
bastante, um' projeto com a

finalidade de considerar de
utilidade pública a vitoriosa

.
Assccíacão Filatélica de San-
ta Catarina .

Tel"minada· . �a entrevista,
retirando-nos satísreítos, de

sejando ii. brilhante Associa

ção e ao esforçado entrevis

tado, sr. Francisco Miguel
da 'Silva, os maiores votos
de constante prosperidade,

Residê�nr:ia
Alugá-s�'; uma residência recentemente

construída. Tratar com f' r.pnhor Manoel à
Rua Tereza Cristina ri. ?i3.

Estreito Florianónolis
27-5-64

. .oR. Sebaslisn Moura.
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica Diurna e Noturna

Exfrentista cio Seminário Camiliano Pio' XII
de S. Paulo

Tratamento' Indolor' pela Alta Rotação
Prótese

HORARIO: Das 8,30 às 11,30 e das
,

14 às 20,30 c

Rua: Nunes Machado, 7 Esq. João Pinto

AULAS PARTICULARES
PROCURAR na Rua ARACY' VAZ

CALLADO, NO 13, ESTREITO, ou telefones:
6267 e 20"97.

VAIR

•

TA[
[RUZEIRD DO 5Ut

E�cl'eveu • .t
.

N�lson Brascbel'
,.

•

't"oticias de
• &;�""_,,,, LAGES

Nancy Kovack
- em-

O DIARIO DE UM LOUCO

'l'ecn 1 co lar",

Censura até ,18 anos,

,

./: \
./

... ,,�/tJiI .

.�
"'1.(.

IMPRESSOR.A

! .

)
t .

, /"... '

/ /. "-,'
,,�

.

. ..........

(

�.A.

ELO

A IMPRESSORA MODÊlO possui todos os recu·rsos f '

e o necessório exp.riincio poro varontir sempre ().

móximo em qualquer serviço do ramo.

Trabalho i dõlÍeo e perfeito, em qu. V. pode confiar.

Cine Ritz
Fone - 3435
'ás 5 e 8 hs.
Pat Boene

Nancy Kwan
A MAIOR ATRAÇÃO

- Tecnicolor -

- Censura: até 14 anos -

Cine Ro�
Fone - 34�5
ás 4 e 8 hs.
Robert Taylor
Joan Caufield
Robert Loggia

-em

PISTOLAS
.

DO SERTAO
- ,.EastmanCoior -

- Censur,ll: até 10 anós -

,

(Estreito)
Cine Glória
Fonp. - 6252
ás 8 hs,
Petcr Sellers
Kadia Gray

-em

SOLIDÃO DA RIQUESA
Cili�maSc,,)pe _ Côr de LuxO

Censura �té 14 anOs,

desenhos
, ,clichês

folhetos! católogos
cartazes e carimbos
Impressos em Q_!ral

papelaria

(Estreito)
Cine Império _

Fonp; _' 6295
, ás 8 hs.
Glonn Corbett, '

Victoria Shaw
James Shigeta
-em-

O QUIMONO ESCARLATE
Censura até 14 anos,

(São .José)
Cine Itajá
ás 8 hs.

Gregory Peck
Tamara Toumanova
.DIAS DE GLóRIA

Cine SÃO JOSE - 19 cl!,....junhO!

-

Realizou-se semana passada
em nossa cidade o enlace
mat 'imonial da Srta. Véra
Aparecida Granzntte, corri o

,;fWeJ.l João MartineIli Galli,
filho do casal Sr, Angelo

.

Gall e Da, Lúcia' MartineIli
GalJ·, F01'arn testemunh<ls.
no civil da noiva: Sr.
Her(�Uio Grazotto e Da, Te
reza Furt8,do Granzotto e

Sr. :10sé Yared e Da, Dia·
man"i.na Yared No civil �o
noiv0: - Sr., EfiziO Fany e

Da. ;\délia Fany e Sr. Cari
bio 'ialli e Da, Leni Pes Gal·
li. �o religioso por parte da
noiv<l,: - Dr. Galeno Morei·
ra C':Jsar e Da. Holga Cezar;
Dr. Arno Arruda e Da. Ma·
ria Inês j),rruda, Sr. Eucli·.
des Granzetto e Da. Ana Ma
ria M. Granzetto e Sr. Lau- .

ro Claudino dos Santos e

Da. :n::rica Claudino dos San·
tos. No religioso por parte
do noivo: - Sr, José Ferei·
ra Neves e Da: Selma Gran
zotto Nevas; Sr. Elizeu Galli
e Df.', Eloy Purt<l,do GB.lli;
Sr. i\belp.rdo Moura e Da:
Maria Beltrame M')Ur!=\ e

Sr.•José Dut....a e S,.ta, Hele
n'lna

.

Martimlli G8lli Gal1i.
O áto religkso foi ofi,cindo
pelo Pe. Frei Dr. Ade'ino
Barbosa que 'na OCllsião pro
feriu um bél0 sermão, Os

convi,dados for�P.1 recepcio·
nados na r�sidênciá dos pais
da noiva sitl'l a A'IP';lida Ma·
rechHl Fl,oripuo fPei�oto, on

de foram servld"" fiuns sal

gado,>, doC'es e he'l1id<l"l, Os

jovens nuhentes seo:uiram
viagem de lua OI'! mel "'''Ira

Curitiba.. DaClui rlpc:;t.a coluna
,

felicitamos os rece'11 casa

dos e seus felizes pais.

Estão em franco trabalho
os fpsteiros dp '!..C::ií,(' João"
do Clube 14 de .Junho. O

gran(le hqil1e de São João
será dia ?7 .1nnho, O grande
baile de Si'ío .J....qO será dia
27 de ill11ho (�"h�do) 'na

séde do 0Jllhe, 'F."te Ilno os

festei"'ns !"ão os se�llint.es: -

Ten. Francisco Pereira de
IMPRE,SSORA <"MOOÊLO

DE

ORIVALDO STUART. elA.
RUA DEODORO N� 33-A

"

!='ONE 2�f7 - F.LORIANQPOllS

Pré _" Estréia ::;:

(Patro�fnada pe}«> POSTAL TE

LEGRAFIC'O F.Q.)
A semação cinem'ntrogr�f!,c2 a'•

.J

__... _
do mOmento!.

.; -::. '-:.�

o REI PELE

c�m
.

- PELE ((:)'Rei).

SAIH1ROS01
SÕ Cllf,E ZITD

Oliveira e Da. Amélia M., 0- �2tânj,a .Mqrr.i�� Ç!r�ne Bas
liveira; Dr.' Clíneu 'Antúnes' tos. Éliane' Fiuza, Leocadia
Vieira -e Da. Manha Borges ]lF"ri (Ribeiro, Marlene Co
Vieira; Dr. Sebastião Costa. ser, Marilene Ribeiro, Ma
e Da. Namir Costa; S'r: Jai rín Aparecida Stefen, Raquel
ro T�uiz Ramos Filho e Da. c� doso, Salete Chiaradia e'
Lélía Camargo Ramos e Dr. 7,·1. Malinverni. PeIa Co
Clovis' Steffan Alburquerque \'" <são Julgadora e por to-
e Da. Vania Alburquerque. o os pr�sentes. foi aclama-
A primeira promoção' dos "Miss. Lages-1964 a Srta.
festeiros deste ano, foi o te Chiatadia e Vice-
�rande Ba�le de Páscoa, que' ; Lages�1964 a Srta. Zé-
foi mais um marco na his- ",'A:alinverni. Muitas sur-

t6ria da sociedade laf!eRna.
'

'lS ainda estão reserva-
A segunda promoção foi o f '

aos associados do 'Clu-
Concurso, "Miss L1iges", 'no be' 4 de Junho, pelos festei
qual tomaram parte ],0 dis· -"" de "são �João" de 1964,
titas senhóritas de nossa so- de.:"'nela Iióvel sociedade Ift
ciedade. Foram elas: - AI· ge�mt_
.�----....._--...._-----, -_._------

VESPA - VENDE·,SE
Urgente. Negócio dà 0casião. Ano 1961,

ótimo estado de conserV[,::;ã0. Tratar à Ave
nida Rio Branco, 55 .

28-5

--------�
,.

CONTA�JR
Importante firma de máquinas rodoyi

árias .precisa de CONTA:::;OR com prática
de escritório, para admissão imediata. In
teressados queiram apresentar-se, com do
cumentos e referências, à r.ua 7 de 8etem
bro nO 11 Florianópolis. PAGA-SE
BEM.

26-M5 .

DEPÓSITO AM·PLO

NE,CESSI1'A

A:MODE�M.

1 VENDE-5E
Um bar bem frequenté!do sito a rua

Santos Sar.aiva n� 451 anexo ao Hotel São'
C:ri�tóvão, bem assim uma pri}priedade de
construção: mista."

' .

"'� interessados podem tratar com. o pro
n:r;ietario no mesmo predio a, q�uer
raso
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NA lista das Indústrias
Pioneiras, o comendador Pri
mo Tedesco, Pioneiro da Pas
ta Mecânica, na Cidade de Ca
çador, estará nesta'Capital, no

dia treze de junho, próximo
para receber o Diploma e Me
dalha Honra ao Mérito, no

jantar Festivo que acontecerá
no Querêncêa.

A FEDERAÇÃO das In
dustrias 'de Santa Catarina
ferecerá em Coquitel, no dia
treze de junho, pela manhã,
às onze horas." Convidará' to
dos os industriais e Senhora,
das Industrias Pioneiras. O a-

.. ,\

contecimento está marcado no

Palácio das Indústrias.

dasl
da

ocupado com a promoção
Indústrias Pioneiras, fora

\ "Ilhacap" .•

,
SOLICITEI à Casa

Amizade, do Rotary Clube de'
Joinville, para que o desfile de
fantasias do Baile Municipal de
Fpolis., marcado 'para o dia
quatro de julho próximo, Iôsse
transferido para o dia dezoito
do mesmo mês.- No dia onze o I
Colunista, tem a III Festa de
Coníraternizacão da Sociedade

. �

Catãrmense no Clube Doze <�

não poderá se afastar uma
se-lmana antes ,do esoerado acon-

tecimento.· ..
-

I

PASSARELA Fras("_;IJ .RECEBI um cartão

agradecimento do Dr.
Carlos Tolentino Neves e

de
que houvi no jantar -do Lira
T.C. do dia quinze em hornena-

. gem ao Comte. do '5. D. - N'..
Um -·deputádo dizia: "Esse AI·
mirante é de tempestade políti
ca" ---- Uni industrial para um
médico: UDN,.e PSD, confrater
mzam-se carinhosamenn,
Um jornalista �róximo' ao Pa
dre Braun: "Depois .desse dis
curso-do Almirante -' Pez ne

Terr� ê Deus nas AltuYéls" ,
_ '.

U�a dama elegante, aS;-im �'� I
expressou: A revohlCão ,chegou I

numa hora
.

m{üto' o�ortun,'l:
quanta coisa boa c:ue'eu não V�;1
há muitos anos, 'estou .venr1f)
hoje, aaui neste' iimtar. E:;l

: ,�, -� > �;��o11iou���aril :'a \--p�isa��m doBELEZA'mDrena do oeste a�onteci�e-;to e sorriu.ccHzendo:
�atarinense, Iris Fagundes, pró- "A união faz f "

;) orr.a'.
ximo domingo participará dr), fmeu programa social na Rádio .

Guarujá. '

.

INO JANTAR, em

homE:-1nagém ao Alte. Ml}.rillo Vasco

MARIAZINHA' do Valle Silva: Dr.' C10vis Ay- I,Aterino, .

!filha do 'casal Iconomos Ateri- /'res Gama e Sra, De9utado WaJ.-·
no, próximo dia primeiro, v:.ü

'ter ZigueUi, De�utado Nelson I
apagar quatorze velinhas (,� _: PedJ:!ini, Des�mbargado1' Arno

-cepcionando ,convida�os. M!ól Hoeschl, Sr.' Adão Ataujo, Sr.
Osmar Nascimento, Sr. DeLria Crishna e EliZabeth Kotzia�,

que acabam de regressar d') voux SIqueira, Sr. Fen�and,)
\
exterior, virão. de Curitiba, P8-

Faria" Dr. Nilton�Ramcs e Sra.

ra oarticinar da festa e paSSéL'
Dr. Hidelbrando Mar.ques ...l

um� tem�orada na "Ilhacan" Sra, Dr. João Moritz, Dr. Joãe
Rinza, Dr. Dante de Patta, DI,
Jade lVlagalh'ães. Dr. Ruy' Ra
P1('S- S03res, De�"utado Àr;nar,�
do Ca1il, Dr. Rnrlo,1fo Fernando
Pinto da Luz: Sr. Heitor Souza
Lima, VereaélO1� Domingos Fec
P2!"d0S de }\(1111nO, J\h"uel S'i-\ -' .

v:'';:' �r F'1]'jr. -1e Li'Y"'l.8 Dlrtr:1,
f'r Nc('jmió )?'�avier dR Silveira,
Dr ]\Telson Luiz Teixeira Nu
'n'E-s, pp:_:-,utado Ladi Cherubi.nJ

I

e_ Sonhera. . Dp.:':'luta:do Egjdi.)
Lll11ar:1i,. Deputado Epitáci)
Pittencour.t,

"

DE.�lit<.;do ' Már;o
OHnger, De�')ütéicio lVrário Ta
vares da Cmih'a Mello, (' S�nho

. ra, Dr. Osvaldo Bulcão Viana;
Dr. Aroido Caldeira; ,Dr. Vl

. etor da Luz Fontes, Dr. Alcid,�s
Abreu, Dr. Jacob Na�llhn '

Dr.
Nelson Abreú, Dr. HermeJin')
L8rgura, Dr. Apito Zeno P�,

DIOGENES Láz�ro Bart( �

try e SenhGr�. D2rio Jcs_é Ta-
l "V9res, Jornalista Narbal Vile-omeu, ontem, com!,>letou oH)' la, Vereadores: \Valdemar Vi.anos e rece_!)cionou um grup} , ,

I

-de ami�uinhos com doces f
,eÍl�a, ,Vlalder::8I' FiLho. Lal.).J

, ,Pires, Aldo Be]àrrrino da Silv�;.

guaranás. �

..

e Helio Peixoto; Prefeito de>
Xa:kim, Sr. Osmar Kondér1 Dr'.
ViCtor Peluso e Senhora, Depu
tado ll",1do Peteirá de Andrade.

João
Se-1 nhora, oferecendo sua residên

cia na Rua Arcipreste Paiva no.

15 apto. 10.

NA CAPELA do Divino
Espírito Santo,. próximo sába-'
do, acontecerá.o Enlaêe Matri
monial, do Dr. Florentino Gal'
minatti Junior; com a Srta. Ali
ce Silva, às desesseis, horas �

trinta minutos. A noiva é irmã,
. da Rainha do Atlântico Catari-
nense, que está ,confeccionàndo
um bonito modêlo..

I
I

. j

1
I

ESTA' sendo muito visita ..

da a Exposição de Pintura '

Desenho do artista "HASSIS",
no Museu de Arte Moderna, l�:l
rua Tenerrte Si!veira.

•

EIVr São Paulo o Dr. Ell-
gênio Doim Vüjra: onde I está
particirando df\' r'cuniõe-s COí1

Secre1ai·jos da Fazenda,. de ou

tro Estados.

O SR. DARCI Pereira é o
Delegado 'do Instituto Nacional
do Pinho, na Cidade dA Joinvil-
le.

'

POSSIVELMENTE est�
una não êÍrculará amanhi

O Colul1lsta- est;� Ivo Gaspnrino' ,

",1."

Continuarei,; - ..

Institulo Histórico
Arnaldo S, TlÜ�go

Abriu ontem suas portas
o venerando Instituto His

tórico e Geográfico Brasilei

ro, para uma conferência

sôbre a Revolução Pernam
bucana, pronunciada pelo
professor de .Díreíto e au

tor consagrado de obras
não só de Direito: como de

História e Geografia, desem
bargador Carlos Xavier iPaes

Barreto; cuja atividade in-
.telectual é notável.

Discorrendo 'à luz não so

mente do coriceito histórico,
mas também psicológico e

sociológico, a respeito dos

acontecimentos que' tiveram
lugar em Pernambuco, no

ano de 1817', depois de enal
tecer o herofsmo dos próce
res dêsse movimento de

Ubertação ,nacional, cujo
destemor chegou '3.0 ponto
de índúzi-los a uma 'tenta
tiva de libertar Napoleão
das garras de Hudson Law,
em Santa Helena, pará' lhe
dar o .cornando dós insurrec
tos pernambucanos. passou
o desembargador Xavier
Paes Barreto à análise psi
colózíca do movimento, pa
ra concluir pelo valor in

contr"sÚí.vel dos insurrec
tos' que, a exemplo de Frei
Caneca e de tantos outros,
ofereciam-se à morte deste
merosamente pelo ideal su

perior da liberdade - o

que lhes grangeou glória i

marcescível. Passando. po
rém, a encarar o' movímen
to ,;(·h o ponto de vista so

c;·"lr\<Tif'.n. tinha de' convir
que a vitórta do govêrno
português. lamentàvelmen
te revestida ele crueldades
inauditas que muito a des
d"ur8ffi e profundamente a

cles'l1erecem, foi bem o pró-
.

drnmo dos destinos da gran
de Nacão Brasileira que,
sem essa vitória, se desinte-

--._-------

Nirrla de
REBITES

f!;xija em seu carra
Lr,l':' ri" freioi'l' "jOLÁD",S
-, '60% mêll" nr "nrotreitq

,
.� "nt::, das Lona•.

tI,ua �':I.-llLtJl:> Saraiva
���TREIT�\

graría e em vez de '�on�ti-'
·

tuír-se nêstes oito milhões
·

de quilômetros quadrados
·

que se estende do Amazonas

'ao Chuí' e da' fimbria' atlãn

'tic�
.

aos confins de Mato

Grosso, sstaría, como a A

mérica Espanhol'l, dividida
·

em multiplicidade de pe-.

quenos ,Estados, sem maio

res possíbflídades de cum-

I prir os gloriosos destinos
·

que a Providência Divina

reservou, em o Novo Mundo

à América l'ortuguesa.
Sob prolongados aplausos

'"

da assistência, terminou o

desemb'lrgador Paes Bar

reto a sua empolgante con

ferência.
. Depois de dar a

palavra. a um dos sócios que
exibiu documento de valor

histórico, tal seja requeri
mento formulado há mais

de tr.inta anos e assinado

por venerandos consõcíos

já falecidos,
.

para que Iôs-

se erigida uma 'estátua ao

Padre Manoel da Nóbrega,
no local em que se erguia' ou
trora o Morro do Castelo,
precisamente no' ponto em

,

que exL<;titl' fi Casa rústica

servindo então de resídên

cía ao glorioso jesuíta, apre
<;icen't,e perpétuo do Institu

to Histórico e Geográfico
Brssileiro, Embai,xador Ma

cedo Soares, encerrou a ses

são 50b novos e prolongados
aplausos da assistência.

, V'í'r, podemos deixar em,
silêncio, nesta oportunída- ,

de. a situação precária em

que se acham as·' organiza- .

cões culturais, nesta' gran
de cidade, esperando-se que
o autal govêrno da R,epúbli-

, ('" "e"'!-I�. a tomar providên
cias que as redima' de tal

situação. A Federação das A

cademias de Letr�s do Bra:
sil não tem sede; esteve. dll:
rante dois mêses sem reunir-

· se por fa,lt<t de local. A So

cieda.dé Brasileira de Filo-

sofia está 'a extinglli.r-S� e

"�'recentemente lemos nos Jor-
nais que o Instituto Hist,ó-

rico e Gedgráfico Brasileiro.
de tão venerandas trá.diç{ies,
esta,m p.testes a cerrar S1laS

portas por falta de recur-·
,

sos!

Daqui, dêste nosso pôsto
de trabalho. na imprensa 00-

• tarinense, elevamos o nosso

clamor, fazendo-nos eco das

as�.irações n a c ia I]. a i s so
licitar ao govêrno da Re

pública medid_as de--salvação
'para instituições de cultura
brasileiras q_ue t'3.nto con

tribuem para' o bom nome

de nossa 'Pátria, cujos desti
nos estavam sendo contra
riados- por ".vm� verdadeira
alucinação esportista "que
ia entreg'lndo. tudo que. era
valor e 'glória aos, jogadores
de futeb,ol�,. O 'Brasil, em

cuja confirlll:ação geográfi
ca, como muito bem acen
tUot� . Gandavo, se estereoti
pa a forma de uma harp'3.
(1 ), é' chamado a resistir a

1:_5:j
,

êste movimento satânico de
ábsorvente materialismo,

Floríanópolis .s:

e· Geográ leu �lra�ileiro
\

Comp. Melhoramentos de S. fia da época, para bem acen

Paulo, página 42). tuar a fidelidáde da transcrí

N.H. Conservámos a . gra- ção.

que se esforça por envolver

a humahidade nas tramas
'grosseiras do ateísmo e da
..brutalidade. Fundamenta-sI'

. o nosso apêlo ao .Govêrno,
'portanto, na própria índole

da nacion'1lidade, que esta

va sendo 'deturpada: assim,' o

esperamos ser atendidos,
com á urgência que a, situa-

.

ção está a exigir.

..

Consulte Nossos Preços

I , . Ind; e Comércio Metalúrgica ATLAS S. A.

Rua: Deodoro N. 23

(1) "Está formada esta

província á maneira de uma , !

harpa, cuja costa pela banda
do Norte corre do Oríente
ao Ocidente e está olhando , Filial Florianópolís
díreítamente á EÇlufnocial;
e pela do Su.l confina ,

com'
'outras Prouincías da mesmaI.

_
Amerrca povoadas e possui-
.das de povo gentilícó, com

que ainda não, temos com

.muriicaçam". (História " da

.Prouíncia de .Santa Cruz, de

Gandavo, cap. II).

---------- ---------------------------------�\l
"

1
"

-',
"

'l
..' ��

" ":'REX-MARCAS E PATENTES,
Ag:enfe Oficiai oa rropnenade

tndustrial
,

. �
.'

"

Registro de marcas, patentes de invençao
-. nomes comerciais; títulos de estabelecimen
to'; insígnias frases de propaganda e marcar

de exportação
Rua . ,Tenente, ouveira, �� - 10 andar'
Sala 8' - Altos da Casa' Nair =r: Florianó
polis _- Caixa Postal 97 - Fone 3912

Gandavo, segundo Assis
Cttra, foi o .prímeíro histo
riador -do Brasil. Assim êle
o declara: "Fr. Vicente do
Salvador (Dr. '-:icente Ro-

drígues Palha) f,..,i, ''V). ".� "l

. to, o primeiro' filho do Bra-
sil que; escreveu a história

.
de, sua pátria. Ma.s foi essa'
,História a nossa primeira
História? Não. A nossa pri
meira História foi a de Pe
ra Magalhães Gandavo, pu
blícada em .1576, em Lisboa,
n'l, tvpozraría de . Antônio
Goncalves". {Assis dintra:

NOSSA ;PRIMF.TRA HISTO'
RIA, edíção de 1922. da

Ilnanciemenicslndusírieís
.

Elaboração de projetos econômicos e

preenchimento de cuestionários . vara im-.
plantação ou amplicaçân de\ndús-tria� de a-

o .' • ,

côrdo com as exigências dos estabelecimen- ,

tos financiadores.
ED'iVARD NAVARRO

Economista
..

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

Apto. 102 - Fone 3728 (

çontratflção de professôres

I C A tL i.:, "
" i_; ,

I I' .;.
f •
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/

»
\
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CAMINHÃO INtERNÁTIONAl
.

tão brasileiro.
quanto Brasília!

..

,
'

�--__�__�� .�__,__�__�L

NOS TEMOS
\

'

A PECA
�

de que você precisa!
Na qualidade de revendedores auto
rizados, pod�mos resolver seu pro� .

blema sem 'demora. Em nosso estoque
tocê encontrmó - .com certe�a � a

peço ou O aC!�ssório que procura, a

preço de tabela, genuínos, testrudos
em laboratório. garantiçlos pela mar�
co IH. E, no caso de qualquer con:
sulta sôbre o Seu International tere
mos o máximo prazer em ate�dê-Ic.

o • \

Representante, D nesta cidade •
, I,

,
'

G. soeM

I
'

C�MEtcCJO I
REPKESENTAtOES

FU�.":IO AIJUCCl 7.21

ESTRl:rTO
Um terço a nOlta ,e ..:0- real,

t:.íii 11�' .r�I!It.�· J'à!'. ,; í. �i,',' ,

' ...� II;
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A �iação Necessita Urgerítem'ente. da' Ajuda de Seus Filhos para sua Rt!ç< <:":�:'f
Rendimentos e Bens ':"i�

I·
I'"

r'�daniza(ões Tr'
J'" ,

"Diário Ofi<.aal", do Estado, '

de 17, 18 e 19 de março Ide l
1964, e no jornal ,"O Estado",
desta Capital, de 18, 19 e 25
de março corrente, e que é

seguinte teor: "Ban�' de
Desenvolvimento do Éstado
de Santa Catarina S. A. _

,

Assembléia geral extraordi-
nária - São convocados os

---

senhores acionist�s do Ban-' Não pp.ço caridade quero' apenas ser ,como você. DesejoC0 de Desenvolvímento do
'-'

"
.

Estado de Santa Catarina S. Com. a a]uda que, me
I deram, JOá sei dar alguns passos, aprendi a/ler e escrever. Mas aindaiA. para, se reunirem em as-

sembléía geral extraordínã- pOSSO' melhorar muito, ..,eu e. milhares 'de o,u.tras �riança.s, defeitu�,sas que queremos ape-rra, no' !Íifl; 30 de março de I y I

,,�'ilJ.t(dez) l'ioras" na �s uma oportunidade �e',�eabllitflçãO� qo��bqr�:slç,9pl';-,a; g�;Qte.,v�j�de 'a n?ssa Campa�h�
� .ntm, 't'praça 15 � ',.' , '.' q fi*.: ..�,

" j"� �, ! � , i, ,'. ," ':"',,
" ·'t;t,,.,·,,,, :'1' ,:,m .. � ....:, r«r "ke,d

e o�nigro, esquina da ',i,
'

DO ,li' J?,;'Ç\_. •

J ,.,..'
'

rua dos Ilhéus, para delibe- Campanha Pró-Criança Defeituosa-,Assoéiaçto Brasileira l1"etó�\"ut1VO o o ••• o o •• o .,••• o • ayme .Lorres

rarem sôbre a seguinte or- da Criançá Defeituosa-A.RC.D��MissX("�unvANACIONAL Secretário! o.'•• o. 0 ••••• � "',.: .Luiz-Philipe Rezende Cintra
dern do día., I - Reforma ,j Tesoureiros •• 00 •••••Alberto Figueredo e Camillo Ansara'ii
dos estatutos sociais; II - Presidente- de Honra ..• � 0 •• 0'0 o o. o o •• � •• ,.Amador Aguiar Presidente da A.A.C.D•••••• o o .Renato da Costa Bomfim
outres assuntos de interêsse d C d d UI Ma' F

.

d Presidente da Campanha • o Lau o Natel ,Dor ena or••• o o. o o •••• o • o •• o o • ysses _
rtlns errelra

a sociedade. Observa-se, aos '

...... o o o. o o,..
• oo...

.

. �'� e
sen9pres 'acionistas ,que as •

transferências de ações fi
cam suspensas nos dez (10)
dias que antecedem à rea-

lização da assembléia. Flo
rianópolis, 11 de março de
1964. Alcides A]jreú;,'l'ií�Si
dente; J. J.'de Cupertino Me:
deíros, diretor; José Pedro
Gil, diretor; Jacob A. Mo

ojen Nácul, diretor; Ilo' de
São Plá.cido Brandão, dire
tor". O sr. presidente conce-

,

'

d F ld d dEju a palavra ao presidente
De ordem' do' Sr.' Din�tor a acu a e

d Bo an«_o, que declarou que,

de Filosofia Ciênci_as e Letr�s da Univrrsi- .. em vista da recom.Êmdação
_,

I
•

t d ';.],. da superintendência da Moe-
dade de Santa Catarina, e em VIS a e ueCl-

, "da e do ':::réditõ, pela carta
são, da Congregação, em 'sessão" de onze de DIORF-SEAUT-B 6�/1549, de'

abril do corrente' ano, torno público, para 7 de novembro de 196�, ' a

, ..,' 'piretoria propunha a modifi-

conhecimento dos interessados, que_ a � a- ,cação 'do § 2.0, do art.. 11 I; ,V',
" culdade �brea inscrição para a: contratação do.s estatutos, o qual passa- f"':
'de professôre�'para. provimento das seguin- ,ria,a tel':à segúiÍlte redação !' i

. >

"§ ,2,0 - Ao efet1:lar suas ,a- , ." ""',, '
,

tes, matéria's, do 'Curso de Filosof�a: '-,,:JpliCàÇõ.eS;-Q'B�n0�-emprega- \�:;/,:,::;;.;.�; .:.' ,

Ética
'

rá os depósitos a curto pra- ('-'., ,,'"<: ,'., '. "�o

, " zo em operaQõés de 'crédito [:
.

""
'

, ..
'

�,v ,

".'

,;' ,

Lógica geral, tambtjm: a-'�urto pra- �'>:':";';>' > ';',
.

;1:0: Proibida a, '�v'ersão de I' '",." : " :
>

recursos' do pÍíbl!c�, exigí- ?::., " '

,vei,s .à ��sta, eni ,operações a �.'medlO e lon�o, 'pra�os, a.-' es- r �

t'lS serão destinact'i)s: I - a � , ,

parte liyre. dós f\lndos pró
prios; II - os"r�êJ'r�os' pre
vistos na lei ·estadual n. ..

2.719,' d�- 27 de mii� de '19tH;
IÍI - o� dep6sit6s' de pra-
zos não' inferforês' aos das

, _ _
'

, aplicações; IV '_ <;>s depósi-
Os documentos eH! questao serao enc.a- tos e recursos c-OÍlvencioná- .

minhado� ao' Departàmento de Filosofia pa- _ dos, oriu�dos ,'de poderes e

_.
enti.dades públicas.' n3s con-

ra a seleç<;lo _dos candIdatos.
,

' ,diçoes ajustadas; V - ou-'

Para qUe chegue ao conhecimento dos 'tfos recursos a'prazo longo
"

t .', d S· {oi lavrado o 'presente. edital que venham a ,se� báptados".
ln €1 essa O, -

_.

_ Colocada' em tliscússão 'esta

que será divulgado, conform.e ficou deeidido· propo,sta, manifestaram-se
C

'

g
-

_ ) sôbre ela 'diversos acionistas'_
na mesma; ongre ,açao. ,

1 f
A seguir foi posta em vota-

Secretaria da 'Faculdade de FLoso ia ção, . merecendo aprovação
Ciéneiak e Letras da. Univer�idade de Santa unânime. Desta maneira, o

c,ata,rina. aOs. quinz,e d.ias do mês de maio do
"

§ 2:0 (parágrafo segundo), do
,<:trtigo 11 (onze) dós estatu-

ano de mil novecentos'e sessenta e· quatro. tos para a ter a seguinte re-

"
, (lação_ "§ 2.� '_ Ao ,efetuar

suas aplkações, .0 Banco Ell1l
pregará os depósitos a, cü:r-,�
to prazo em operações, de

Ass. V'isto;:',Anibal N tIneS Pires - Diretor ,crédito geraL t�rnb�m � �ur�
" to prazo. Proi

'

n,,

""

'27 - 5-64. _, �ão de recul'S

.

'�'h
I • > •• \ __ ./nO_ .....................�"

Ata' de assembléia
extraordinária

creto-leí n. 2,627" de 28 de se

tembro de IlHO. De acôrdo

com o art.. 3} dos estatutos
do Banco, assumiu a presi
dência da assembléia apre:
sidente do conselho de ad

ministração, dr. Eugênio
Doín Vieira, Secretário

J

dos
Negócios da Fazenda, o qual
declarou instalada a assem

bléia , geral 'extraordinária,
convidando para comporem
a mesa- os srs. professor Al

cides Abreu, Presidente do

Banco, dr. Ibrahím Felippe
Simão, Secretario Sem Pas-

. ta, e 'representante dç Esta

do de Santa Catarma, e o

acionista dr. Jacob Augusto
Moojen Nácul.tque serve de

secretário. Por solícitação

geral

A's dez horas do dia trin
ta de março de m'il novecen
tos !3 sessenta B quatro, 'na

.

sede do Banco de Desenvol

vimento do Estado de San-
'

ta Catarina S. A., nesta ci
dade de Florianópolis, à

Praça \ 15 d� Novembro, es

quina da rua dos Ilhéus reu

pira.m.se acionistas da sacie

dade, possuidores de 254.301

ações, acima, .poís do quo-:
rum legal, todos com direi

to a voto, conforme consta
do livro de, presença. no

qual se consignaram as pres

crições' do artigo 92, -do de-

i:

DAUPHINE 1962

do presidente, o secretário
leu o decreto de 12- de mar

ço corrente, publicado no.

"Diário Oficial ,,... 'do Estado:
de 20 deste mês, pelo qual
o sr. Governador do Estado

designou o Secretário Sem'

Pasta, sr. Ibrahim Felíppe
Simão, para representar o

Estado de Santa Catarina

nesta assembléia. Pediu o

presidente que o secretário
da assembléia lêsse o edital

de convocação publicado no

VENDE-SE
MAQUINA DE LAVAR .ROUPA

PRIMA --' em ótimo estado, vende-se pre-
. ço'ocasião Somente lavá'.,

i

,

Rua Antonienta de Barros" 375 -. 'Es-

treito.

Universidade de Santa Catarina'

Fac·uldade de Filosofia ' Edital

T-eori�, do ConhecimentQ..
Os interessades deverão apresentar· à

Secretaria da Faculdade, requerimento de

inscrição instruído ,com os respectiyos ,títu
los qu�e o habilitem "aô-exercício do magisté-

'

rio, até 30 'dias· após a puhlicação do presÊm-: "

te edítal.

Ass. Aurora Goplàrt, - Sedretária.

Declarem Honest,amenfe seus"

, ,

BRASILIA,· 2,4 - O presidente da Re

pública assinou ato prorrogando até o :dia 31
deste mês Q prazo- previsto no art. 5°. do de
creto numero, 53.787, de 20 de marcO 'clt.
,1964 (publicado.no "Diário Oficial" ,ho dia, ...,..

31 de rnarço), que dispõe sobre o fuJdo de
indenização trabalhistas.

Dessa forma, as firmas e sociedad�s -
I \

corpo dispõe o- referido art. 50 terão prazo
'até (} fim do mês para recolher ás repartições
arrecadadoras das .rendas federais, para su

bscrição dos títulos de que' trata o decreto nu- '

mero 53. 787� as importancias mantidas em

caixa I ou em depósitos bancarios vinculados
para a cobertura do Fundo da Indenização
Trabalhistas.

O ato de porrogação já foi publicado no

"Diário
\

Oficial" do dia 20 do fluente.

,"'_"

,�'�iveis à vista, em opera-
(.'"� I, _ f

a médio e longo pra-
:a estas serão destina-

lhos, passando .ao item. II
.

da ordem do dia "outros as

suntos de interêsse da socíe-

pelo tempo necessárío para
ser lavrada esta ata. Reini
ciados os trabalhos, é esta

ata lida, discutida, achada
conforme e aprovada por to
dos os presentes, indo em

seguida assinada por mim,
Jacob' Augusto Moojén Ná

cul, secretário, pelos senho
res acíonístas que aqui se

encontram e pelo sr. presi
dente, que na ocasião encer-I.ra a assembléia. Ploríanépo- ,

lis, 30 de -março de 1964. Eu·

gênio Doín Vieira, Ibrahím

.Felíppe Simão, Alcides " A·

breu, João José de Cuperti
no Medeiros, José Pedro

Gil, Ewaldo Moritz, éIóvis
Silva, Clóvis 'Wilmar Silva
Wilmar Dallanhol, Fernan

do Marcondes de Mattos, Ja·
cob Augusto Moojen Nácul.

Vendem-se 3 casas situadas na €haca-
.Y "

Ta do Espanha. Tratar na rua ,Felipe Schmi-
dt, 21, Altos 'da Casa Rosana.

'
"

26.5.,64

::',- a parte livre do fun- ,dade". Na oportunidade 'in

s próprios; - II - os, re- formou que foi firmado con

'&ursos previstos na lei esta- 'trato entre o Estado de San

dual n'. 2,719, de 27 de maio ta Catarina e o Banco de

de 1961; III - os depósitos' Desenvolvimento do Estado
de praias não inferiores aos ,(le Santa Catarina S. A" pa
das aPlieações2.�v' _ os de- ra administração do Fundo

pósitos e recursos conven- de Desenvolvimento de San-'
clonados, oriundos de pode- ta Catarina (FUNDESC),

-,

res e entidades públicas, nas criado pela lei estadual n.

condições ajustadas; V - 3.390, de 23 de dezembro de

outros recursos a prazo lon-
.

1963. Colocada a palavra à

go que venham a ser capta- dísposíção da assembléia e

dos". Colocando a palavra a não havendo quem a quises-, '

disposição de quem dela se se utilizar, e' nada mais "ha-

quisesse servir, ainda a pro- vendo a tratar, o sr. presí
pósito da reforma dos esta- dente, agradecendo a presen
tutos sociais e nlnguém a ça dos senhores acionistas

usando, o presidente disse que comparecerem, declarou

que ia prosseguir. os traba- ':lue já suspender a' sessão,

C A S A S

estudar, trabalhar, ser"útil
'

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c�urrasca�a .88 C.8. !!�n tuz ; D - insHtuir e orientar uma

ca�panha. rue' le�e/�' púb [Ico
a �nca.F.r OS defi'cie.J:Il-tes da

. (Cont. da 6·. pág.} cOme, OSwaJdo Silveira Edlson. aos Ut'estJles Q!O eiaUll'ral!'lio, Gaú- âu4ição e da palavra como' me-

quita; 03 dire,tOl'es Eurico' Hoster" Avi]a, todos "'s remadores e al- cho e Cardoso, �e mostraram
A citada -Classe Especta] re,�e�ore3 (te .tõda "c;:)Dsfde:r:,ação

pn , Alcides Rosa; Menotti Digia ,guns associadoa. �ntre os quais
'

t!J'l,e '3ãID' !!IIQ' f�·t,)' aaitr�a �,� .j;)lL'e- (. .efá' aneea
'

.'0 <71'UI]><I 8 Éseod<ar . "h!U�u..na;, Ji)1011 serem, in'di.'\'ídu"s

_--....,---------_
" l\otava-se o 'Ezaú, Arnaldo Chi 'par<1l dI'e: ull'l\ l!'h;"rr,rSc�. "F'l'O��:;0rr" ��il'ei�o. filJhQi!T', .,GI'e(i'Illte1[gênc1a 'lllor-mal, que ]DO-

,

rigulni, Ôs�ar; Cardoso e outr'os Nohu-s'e a it'Us'ên'ei� do- E<!l4nho da' Ci";:ade qe FlorianoJD'l"�i., �r ",ollt'!t!'i }evoar pro'. existêne1!a d.igna,

6 � S. T � IH C' � t' F. 'l à Prirneí namente os agradeCimen Trem�n qui), POr doença, não' iãQ' mlfÍegl,.iill,j;e· chi' 's,..eretln;ia da "llra!�àllilt.all" efiCli'enl1lemente" en_

,

I. l' .1. � 'tos do Akf,) Luz ao sr. Artur foi possível a sua presença e a ,Edu1!a<çiíiO ce Cll[m1Jlra, iilire:1:aI\�ellltte C'O'!'ltjtl'aT meios <!le su'bS'�stên'e�a"

tNT!lU PEC�, \J!\fÉ zn� .j, Kulle atenção Com que atendeu <10 D-r:' NÍarcHio Medeirv's, �lm- slllbG!'dtim$i\r • al1ljIDeJPl!1lJ''tlalm<enlto "em .1:iV'iJlades renumera.da,
___ ._'---.J

a todos as presentes, e também dos grapdes baluartes c]j, clube de Eci,lIca'<;!1io, tem por fi'l'1'a!�i'el'a>t!l.e; iL/31'lItificar-3e/C<1011' 0s interês_'

que iTii�lizmente não pôde C"'IY!- 'ses da' 'so":edad�, cerrtrihuir
, A - Dar orie;ltação e' edu , parn nproeperidade e ri bem/c'0-

',lnul]s e partiCil?_a'r da a;egria (ie

viver.

'ClNE-'R,ONDA
CINE SAUDADE

j
, .

k
! Envi;,�do de C. R., em P. A.

1 -" Em 1927, exis.tia nõ Rio uma liga
de moralidade; que achava çue os�filmes de
veriam ser proj'etados com as Iu�es . acesas,.
estando os'�homens"'a direita'" e,as 'mulheres',
à esquerda. Entre as personalida'dês que:com';'
bateram tão esdruxula, Cdmo idfoti

�

medida,
. encontrava-se ° brilhimte 'Humbelio de Cam
pos, um dos grand� 'vultos de noS�a lítêra-
tura.

2 _'_ Há 'qüàrenta anos; �n, Chaney,
na época um dos�atores mals famosos, colo
cou-se contra o cinema fa1ad�, dizendo, que
se falasse, dnão assustaria nem crianças ...
(sua especialidade eram os filmes de t�rro::')

, _3 _ Em plena fase de ',ourq de cinema

americano, 'a_!}areciam' duas ;ltri�s' maravi-,
lhosas: Greta'Garbo e Marlene Dietrich. Mas
ao seu 'lado nascia �outra gran,-.:le estrela, 'o
grande amor 'de Clack Gràble: Ca,:folê Lom
bardo Seu último filme, antes do desastre
aereo que a' matou foi: "Ser ou-uão Ser"" di-'
rigido' pelo sempre lembraao .Ernest 'Lll
bistch.

4 - Já efue falamos em Carole Lom
bard, não pod�remos deixar :de citar, Louise
Brooks, uma das grandes 'atrízes do 'cinema
,dáSÉico:; alemãG; CaJver0; .�, tml· eoleg�'-cr&.

f'
nica cinematográfica,', confessou sUa' "pai�
xão" pela atriz, dizenõn: "Louise Brooks fi-
cou sendo a. mais be1ar a mais: 'feitiçei
ra, a mais 'perfeita e a mais sedutora ima
gem de mulher, com que o cinema já contol,l
'e:q1 qualquer época.

5 _' Esta nota, dedicamos aos' fans de
J�hn Ford, nos quais nos. incluimos irrestri..

ta�e�te: Deverá ser reprisadó "O, Del�tor'\
não só um dos pontos mais altos da carreirá'
do 'genial diretor iI:landês, como uma das
obras mais pungentes de todo o cinema uni...,
versaI. ,Realizado em .1935, �cThe Informer";
valeu o prim�lrp oscar, pára:, John, ford, nu-
ma carreira que conseguiria quatro., Nesta

.

época Ford, já era um veterano deidéias no�

vas, revoltado 'contra as normas convencio
nais do cinema comercial-capitalista -ameri
cano'. A ação de "O Delator", passa-se. em

Dublin, numa só noite, durante a éPOCà da
rebelião 'de Sinh PIein, contra o domínio in

glês. Em resumo a história se restrÍnge ao

drama ,de. consciência' do revolucionário Gy
po Nolan (Victor Mc L-aglen) quê delata um

companhei'ro (Wallace Ford) às autoridades
para fazer jus às .20'1ibras de f>remio. O re�
beld� é morto ao resistir à Voz de prisão, e

Gypo gasta o dinheiro pelas tabernasicom
amigos ou com as ,prostitutas de Dublin.

Uma grande iniciativa, que elogiamos
em, todos os sentidos, de reprisar esta· 'obra
prima;' o filme' será disttibuido

.
pela' Fama

.,..---'_'

pareecr ,

Meus amigos, o churrasco era.

'acemrJanh.do de, farOfa, pão
salad'a de t'omates e cebola, 'Cer

,veja bem geladinha, e ',dn..;la p<Jr

cima o 'Chil'ig\['i'l1li ma'l'\&!>n bus

'(�lllr divet"s;Hi ga�raf'a'3 de uma �ebi

,da ch3ima<!la Ga'tl'lbtâ l'l'Listul'ada

com me1 d'e wb�lUn.a e I'!'mão, 'Vo

cês já imalil'i'na'l'am o q'lle, é isso.

, O lVI'itchd comea Seis, c'hurras

COs e a:i'l\& a iaed'iu' mai3, o Car-

1,1, Vieira comeu, cincO, e nem,
rrlltava_' pa'ra Os la<!l0s. Da,vi gns-

.

,to ver o seu apetite. Nu'l'11 canto

de uma m�sa esta'Va sentado :J

MajOll' iilFe3qüita e, eCÍlmo, sempre
acont.eCe ne�l:a6 o];)@rtumidades, es

t.varfl a seu lael'o oS Seus mais

felU'enhos "puocl:n' <> D'hldú, o Va

d1� e o 'E6on, qué
.

..di6')!l,utavam

'entre, si a sUJ'll'emaCia na 'puxada
.

' '

o Manfre<!lo: num canto, re

clamava que' (} presi�lente da'
F.A.S,C. até 0' )ilTéscnte rmo-

tendimentO entre' diretores o

relll"dOl'es do' clube" vermclilD

e bronco dOa rua .:roão Pinto,

Que se realizem outros chti\'

ras�adrls iguais.H cst<�,. r-ara :n·

.centiv'O dos seu:.; rmnndol'cs, pOlis
sãr; ne:ste� Tn0111entns (que se CO';...

l1hCCel11 l11e\lhor :iI� pe�S()a3.

QuandO
cháear" lá pelos três �oras cI"

ta'l'de. ai:nda riC:lr€'111 bebendo e

1Jmcllclo I) l'Ilit:hcl, Tijucano

Pinta,ii.-'; Vadieo EdsOn que já

e:;�aV�t illto (O hnn1cnl sÓ queria

b�her ,e out-co:·� Ulli' TIO m0111ento
não l!le re(:{)}:du, .

O· vC'teT'nno

AlvatO Elpo, TiHti.=). (,.1nhecido cOTn

Corvinh foi de UP1,<l presteza dO
gtiável (om, a .t,UtllJof! (' só· 111e di.- '

zia aSS1 ln: l�H{:la'l'c1o: v&' if\)jl�{) '0

Eurico (' o DHdú puX::ll, C p1"e�i

cj_e-nt8: ;!�s'm ,1ó é ·ck1l1ni3: tp y�D
achas. l:'nf"m. t'_'ld-:: 11llâto bOn:

ll.ltlitn 'C01Hida e bebida� acho a�e
gue ;-;obróu; f' nluita f_Q[ocada.

S<lir

MÓVEIS, C' I MO, apresenta Maravi1hos�'
Lançamento de Móve�s Infa�tls

CROMADOS E,ESMALTADOS·
.

- Cadeiras de fillnoço com'·andador
Carrinhos ESforte I .,
Caminhas Cromadas com Telas de Ráfia
B0rcos Cromados e Esmaltados
Rtinlleirinhas com Tubulação Plás�jca
F'Jrta Fraldas � 'Plárirtico -

TUDO NO MAIS FINO ACA:3AMEHTC

f"1LEGRIA: D

,

� ; ,,_Jcl'onimo Coelbtl, 5

"

-_.�."'''' .. t·�

públicas, estaduais e municipais;
bem como e11\' organizaçãO co-

merciuts
, c,b�tllrais, artí3tiscas ,e

\
' -.------

'religiosas,dos deficien tes da au-
,

d ição e r:,. palavra qUe. depois

I
,

nra ,

I

o�al aos deficientes 'e C'Jmp'll1he1ros d.e

com a finalidade
trabalhos,

dedes�lobrir ,
I março, e e,ncerra-se
dezembro.

a 1!5 die'
�

O Governador Celso Ramos,
aSsinOtl d'ef'etou 'na Pasta da E

ducaçã'o', que C:s'Jilo'Õe ·sÔi]!>Te' O Re

gimento dli Classe Especial 'de'
Crianças Defieienlle da' Audição
(Sll<l'ella) ,e da Palavra,

to E'dtllcação e tcll1)axá 'entre ou

trios, �s seguintes 'Jil��yi'elên�vas:
F :.. Éstím,,�aJ'á 1'1'''3 aoil!l'l'los

da "udl�ã<l
e €la pa�avra;

,

esta'elar 'observar e. J'eso,lve:r os

poOblemas e .e3ajustfi.wento emn-
, ,

o gôsto e o hábito do jtrabalho,
a noção do dever e .o senso de

rsr>onsa:biliülnde;
'eional, SOCial oueconômico Sã" períodps de férias escc -

lares o mês de jujho e a segurr
I
da quinzena de Dezembro e Os

meses de janeiro e feve,reiro.

\

Para melhores informações Os

i nterressndos paderão compa-
" ,

recer a Secretaria de .Educação
e Cultura no parícdo de. 12 a

18 horas diártamente.

G - dcterjntnará �3 medidas

a ti)1U1lr em. relação', aes candt

;.:I"t0, á Inatríc�1a;,
FI - emp;en,ho;,r-'se-â pelo

a'j!)rovei'tamento,.' em re)ila'l'ti'çi;)e3

Será de três horas diárias. '0

horário �ormal .� trabn lh'o na

Classe Especial �
....

Aos sábados, aS. Mllas nãO

'de convenícntcmente educad;Os,
revelem aptidões ';ociais e' pro
fiscionais rara: exer.Cer, COm efi

�t'ênda, ati.,:', le' relTIUner,apa;
I - Manterá contacto per

manente, com os deficiçntcs da, '

audição Ia 'palavra, educados, ou

China Iomun'ste prop�'5 reunião
,

LONDRES - 18
-

(oÉ) _,' A China
Comunista propôs uma reunião. com a Cam�

boja, para estudar a situaGão no Láos. A in�

fbrmaç50 transpirou de fonte britânica bem
-

informadà.

iun· ciona-rão.

o ano letivo inicia-se <. 10 de

Caçã'"
,_

'ás 'cria,ças surdas de

ambos Os sexos, em idade pré -

escolar 'c' escolar,.' at-ravés doS
\ ' ,

postuladOs. da pedagogia emen-

dat}v.a.; ./
'. \

,B - 'm,i,n1s.trar 'o ensinO pl'i
l'I161'io a�s abnos defic!entes da

aa&tçã';) e da Talavra;
C _ dar orientaçãp vochci-

� - Pára, atender ás finali-
dad�s de qUe" trata o/artigo

,

ante.Ticr, a ClaSse Esp,echl ,pa�

r. cirianç:as dtficientê d:i audiçãO

'/(sllrda'S), e dli palavra v!bler-se,
-á' de re,cursos do Departamcn- enfpregauOs, 3.eus erilPl'e-gadores

me.Ij1;O nãO tinha el'ltregue aS me

da,l'has d op'llé-eampe0n)!to drJ

ano passadO, "Que é que há, I' A

"t' d R' �I/a'
'

seT;l,hol� Pl'esid.çnte vamOs entre� m,po,s.O 'e" e'n:J
"gaT a's ;ned"lha� o,os moços que

��:::�:;?:;:!:� ,::::���::; Pr"e' p�' n�'"11m en to d a'-�'l , "'LIl ec I'� r'a� o�·118' � i1
F.A.S.C. par'a o chúfras,co m�i.s '

,,'�',� �."",
.

,,'
U' ,/ '!, ." �,(�, ,",

,�,�!íI
I

"

i�'
êJe não aparef(eu. O Éuril'.p ',;-')') ,!:..f U ii �

tern", também, di"se que cQnviôou /

",',
" I

-

,

" noSso particular amigo Dr. Tendo em vista dúvidas ainda. existen� ta: e 10 pre.§táções mensais de Cr$ .. ., .....

Ari Perei!:a e Oliveira, mas e in tes quanto ao devidO' preenchimento das 1Ó(}.000,00, sem juros, etc.)
felzmente êle não c<>mpareCeu. "Declarações �de Bens", o_ue deverão .acóm� 3. Doa,c,ão de 5 titulos de propriedadeNuma roda de remaólores, co-

.mentava-se COm muita'viOlên- panha'r'as' "Declàtações de :rrendimentos'" no ac meu filh;'João� etc.l
ch a ousadia do Sadi Berber em corrente exerCIClO fiscal ele 1964( ai10 base ..... 4. Vendi, ainda, 5 ações nominativas
alicJSl' o remador do clube,Tiju·

-

canO, para re�ar no Riachue!?, 1973), divulgamos, a seguir, o modo ad'::- de Cr$ 1.000,00 cada, da Industria X ao SI;.

'...Eu_pa*c�t,e-,-.úãq�cUtll ,..qUado,i� 4lreen��uclas·..neclaraçÕes: Adér00n Mourá. �'"
mais o· ]1lrÓpr10 remad<>r me çon -, DISCR:rM:INAÇÃO III _. BENS ADQUIRIDOS EM, 1963
fi Í'11"on, e eU lamento p'ofunda-
mente. Na ,hora de servir o chur I - BENS EXISTENTES A 31-12,-62: J, Um terreno, com casa edificada, ild-

,

rasCo,
.

me,uS amigos, por incrí- 1. Uni terreno',· com casa edificada, à,' ql.ürido :':'leIa Caixa Econôinica Ff'rlpr�l ou,
vcl que pareÇia; O 'Dudú fêz que'3 '

d' C
"

1 d C
'

'rua os ,oqueiros n'. J2, registra.o,n,o a1'- ,do ST. WiJmar P,., nelo prê,C_o de Cr$'.. '
....

tão de pedir ao Gaúcno o melhor -

churrasCo por êle levar o Major tório G,. etc; I (com pagamento c1e, Cr$ ... inícial e presta'-
�es�uita pessoalm�nte. Is�O é 2: Um autoD1ovel marca DK�T _ ano ções mensais àe Cr$ ... '.) registro no' Car-
que "pUxar', o, resto é c'onversa. 19' h d
Lá pelas 1136 horas da tarde, fi 60 e aemais detal es, (n.. o motor, certi- tório X;
zeram úma pelada na praia, c o ficad<;>, etc) 2. Um automovel marca Aero-Willy�.
Tlju�nO ineteu-se a g'O'leiro, ·3., Deoó,sito de Cr$102,OOO,OO no, Bar.- ano', 0e hbricação de 1963, motor n.... ,
Não é que_o hOmem é bom mo3

y t'f�'" d d f" I, 1
mo.

co ..''''_ cer,l .' � O n.... , a lTma .... pe o preça.
Fiquei bastante sat.isfeito pela 4. 10 BI?-Ões_ nominativas da Indústri� de Cr$' .... , -sendo Cr$. .. de entrada �

cordialidade que exir.tiu dura/1;C X. no valor de�C,r$, ca,da... 'C dt> •

(] 2 t
-

)
.

t
'

, r.T�. . .. menS3JS . ,01 pres açoes '

od'o o.-churrasc(', que aelTIOnS- T •

trou ,ante, de tllcto perfeüo <11- 5. 10 títulos de
_ propriedade do c1u.h'" 3. Um '?nel de brilhantes. rreço de Cr$

'\ X,-_no valor de Cr$ cada ,etc. etc. p+r'. 5"n,.000.00 i-'dqllirido na Casa M8::S0n S.A.
I 'II - BENS AL1ENADOS El\� 1963: (Fir.. de :TnIÍeiro) conforme nota fiscal 'no .':

1. Um terreno, com casa edificada sito
.

de 12-4 ·23.' com, pagamento à vis�a:'
à rua ... 'vendido ao sr. Jo�P Oliveira. COD- 4. 1.[1,0 ,'�'..'Ões 8.0 portador "identifica
forme escritura no Cartório X, pelo valor de· .das" da S. A.... no v2Jor de Cr$ ... cada,
_Cr$ 4.000.000,00 pre�o à vista (Oll em pres- em d!3tél, de 12-0-63, adquiridas da citàda
tações, esclarecendo as condições financei··' sociedadp;

t't 1· d (' 1 t" t ) 5 II 'd
'

P Jr�s, 1 li as, O�l..men"os. e c. ,

. m terreno', a' rua as a meiras, na
,

2. TTY'f) 2utomovel DKvV. ano de l::lbri- qWõldra X, no valor de Cr$' 200,000,00, ad
caçãr. 1260, motor n. vendido,' ao sr. Anto- quirido 'da Imobiliária CaCique Ltdá., C0P1
nio Mcreira, conforme transferência na Co- p::lP.'::Ir;,ento de 1'0 prestaçõ,:,� mensais de Cr$
letoria Estadual e Prefeitura. Muni.cipal em 2(}.OOO,OO, registrado no Cartório X, 'etc.
data de 20-5,,63,' pelo valor de Cr$ .... . . f nepósito de Cr$. :. rio Banco:X, a

1.500.000,00 (sendo Cr$ �bO.ooo�oo a' vis- 31-12-63,
'

IV -,. BENS EXISrENTES NO EX
TERIOR:

-NOTICIA' 10 UL
as medidas extraordinárias

, pÍlst8S em práticas pelo no

vo D12ndatário da Nacao,
venh9,mos também a obter

o êxito almeiadp em nosSoa

l�:�" desassombrada contra

9,l9'uns noderosos que enten

dem ser nossivel tudo cQn�
seguir com o vil mental.'

Não' silenciaremos ennuan

tb ,não prevalecer a Justiça
cG!ifórme determina a Lei

qu,e regula a prática do f,ll

mip,'erado jogo e uroibe ter

nünantemente o ,iogo do bi-'

cho que ,_vem sendo adotado,
infelizmente, até mesmo por
menores.

Tal estado de coisas não

póde nem deve perdurar e

volt�.mos mais\ _uma vez a

reafumar que nao tememos

amellcas. auando ,defendemos
um direito Que nos assiste,
contra aqueles qué 'enten

dem ser possível comprar

todas as con��iências c�m o

produto obt,ido' através do

famigerado Jogo:
In;dustrial Luiz Soldaté'ili

At.r�lVP'<; ctns, iorna.is "A Na

ção". d� Bhll'nenau e "O Es

tado",' de Fl'lr'ia)"lr)l}l'llis, to

dos os ::'l1ns, an::.nn,o da Pas-'

s8.fT.em do 6 de iunho. sem

pre nrestafY\ns a nossa ho�'

I11ATJ!l,p'em Sinr.era ao hom

amip'o e compadre Luiz Sol�
datelli.

"

Industrial de larga visão

juntamente com D<mte To
mio Dh'et,or da co-nceitllaQa
firma Dante, To .A',

e do anreciado café

suf�' _ Homdnol ._ e �Úíd'a
diT'igentes da Panificadom
Mi,nister Ltqa., o sr. Luiz

Saldate1Jj é um dos baluar-
í

'

tes do progresso desta re·

gião.

Jam,::1is in idativ8, de grano

de vulto deixou de encon·

trar a necessária colabora

ção do hom gancho que

:v;n�J.o dos 'u,'l.mnas, desde

)'YI1JUOS e I11llitos anos \ tor

n"u-se riosnleri!':.A de cora

çãn e com arrulho.
Ao cnmusdre nor du"lS ve·

.

zes. visto ter sido padrinho
de ('<i�Rmento de nOSR!'lS fi�'

lhas Jasv e Acv. aqui deixa
mns

j cnnRümadas as nossas

feHcib'll'ões na eS'l')eranc.a de

estám10s reunidos. no pró
ximo dia 6 ao natalic;ante

para as comemoracões com

abundancia, dos comes e be

bes.

Será F"t,l1npt'tt,,,en,te A 'Pestá
de São João elD 1964

Nest.q, énoca do ano, na

C,ánital do Alto Vllle dn !ta·

jaí. o R,ssunto n,.edominSlnte

em todos os lares. em cafés
e hll,res, em re'l')Rt'ticões pú
blicas e 100tQ'J'!ldnuros ou

tros,
.

é t.ão somente a tradi
cion::.l "Pest.a do Povo.

Conhe�ida corno a m.aior

Festa Ju::mina de Santa Ca·

tarina. a Fest.a de São Jnão
em F,iq do Sul. para ·1964,
promete novas e sensacio
nais surpresas.

Fa:c.a como a maiOria. visi
te Rio do Sul nos dias 23 e

24 de ;llnho
....
virídnuro e, com-, ,

partnh'e d::J alel!\'ia e do en

tU<'Í3SÍ'YlO '-da nm'1'l'lllrá
tólica do Alto Vale, do

,iái.Fone 3478
'

,<

,,\'

D
Do', Correspondente

, .

CYZAMA'
praticado abert<:t e acint'osa-; :giriam de todas as maneiras galhães tivesse fornecido

qualquer pronunciamento a

respeito. _

Com insistência solicita-

mente, 'estamos voltando ,ao contra quem há quasi 25 a-
,

,

"

�-

assunto para que não pai:
"

nos '16m pugnando ,<:ttravés
rem duvídas sôbre o' nosso (.3: ,impI'ensa ,em favor 'do

, trabalho. progresso e da gr:mdeza des·
�

mos o apqio de. clero na, lu·

Ao' apoiarmos o movimen- te rincão sagrado e abencoa- ta que culminou com o sa·

Em vista', da verdooeira' to iniciado em outubro de' do por Deus. !
-

'''pausa pará meditação" que '1963 pelo jornal loca,l, "No·
'

haviamos 'feito em nossa va Em", ,o decano 'da im

campanha coritra a corrup- prensa riosulense, jamais
çãó, mormente no que diz sonhavamos fôsse um asSUn

respeito ao jôgo proibido e to onde "forças' ocultas" a·

Combate a Jogatina é ,Mis·
são das �roais Espinhosas

'

Temos em 'nosso
crHíci.o de São�João Batista,
o glorioso mártir que é o

Padroeiro de nossa suntuo

sa. Igreja Matriz.

Esperamos que 'com a

mudança de' govêrno, com

poder
eomentário·apêlo encaminha·

d.o· ao então titular da Se·

cretaria M, Segurança Públi

ca, sem que o dr. Jade Ma·

Em 19,62:- 1. .. 2 ... 3 ... 4 ...
.

Ve�didos em 1963:, 1..' .2 ... 3 ...
4 ...

'

..

Vendem-se duas casas de moradia e um
salão recém-construidos, à rua Monsenhor

'T��)p (próximo à Rodoviária), sendo:
r

�) Uma residência de" fiÍlO acabamento, -�------- _

� €.stilo 'moder?-�, ""co� aD1pl? :liWing, copa- ft'fe"n,P90·'· 'ContribUI·O'll1sc?zmha com dIVIsa0 de armarlOS e mesa de M l.iIJt,. . n I ,U {I.

���e:;��o��b��:np':;ab=:Z�r� (O ,'m''U'OAs't:Á 'da ROo'daJardIm, de Inverno com 'la.go, esmerada Ins-' '.

U ti ii

talação' elétrica incluindo chuveiro, torneiri-l _COOPERE PATRIÓTICAlVIENTE PA-
elétrica e lâmpadas fluorescente; RA A RECUPERACAO ECONÔMICO-FI--

b) Um prédio ,de dois pa�imentos, com- NANCEIRA:qO PAIS. DECLARANDO TO

preendendo um apartamento no andar têr- DOS OS SEUS BENS E HENDIJVrENTOS
reo, com hall de entrada, dois amplos quar- COM,A MAIS RIGOROSA EXATIDÃO':
tos, copa cozinha, qua'rto de banho ' e bôa
área de �erviço; no segundo pavimento; 'l'!-ma
salef-a e· um salão..com_ a 'área de 76.69m2

. ,Tt,�.tarà t4�'Mrns�/ToltP; 24��f 04 pelo,
fone ,,2285.),:, >,,;' �;,; {�:�"ii';;'<:;".'.·

"

.

i;�);;'i;;;C::\ j' �',',.

\

Adquiridos' em
4 ..... .-

,�

1963 1 ') 3'
,

" •. t:. ..••
'

•••

QUÂRTOS
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L" u
.,

última quinta .. fe;ra, a reunião
de Asr ernb léia Geral Extraordi
nária da Federaçiãa CatarinelBe
de Caça Submarina cujo Objer;.
IVO J:.rincipal seria eleger o nõvo

'Pres'dente da enti('ilde subme!'i
nista, bem como, O seu Vice-Pre
sldente.

üOnforme se esperava, o de s -

portisTa Laudai'e, Capela, foi

eleito por unanimidade de votos
"ont,.ne.. (OrnO Seu companheirO
de chapa o entusiasta Carlos Bo
nettí ,

OS PRESENTES

Estiveral;l pre sente., a reunião

011 srs. AnlÍlcaT, Sherer, ref)'l'2-·

sentante do Clube Doze, de Agôs
to; Ç\"'aldo Femande

, represen
tanre do -YeleirOs da ::: ha; Car

103 BOnetti, represcn .ante do Ly
1-.1 T5:r::s (:llb-S, A�lt&nj') ,,;úlio
c..","' :_; l..;,�ira, representando o Clu

be Couto Maga Ihães, a éU1 de ou

tl'Os desportistas, como Ary Sil

.va, Edson MOura Ferro; Mário

Machado; Latrda res Capela, AI-
'fredo Dettmann, FranCis:;o .rn

.. keda e· Marcei.o Rupp.

A ESCOLHA DA DIRETORIA

Com a eleição de Laudares Ca

pela para o <ito Cargo de Pre.

,aidente da Federação Catarinen
se de Caça !:)ubmarina e de Car_

los B<o.netti, para Vice, o Presi.

de· n0111es para os demais : ar.:!')3

�onfor'me determi: a os Ecta_ "

da entidar\e.

Assim é que a' (iiret'oria ficou

assu-i ccnstituida:
Presidente ':- ,LallU�res Ca�ela.
Vice - Presidente Carlos Bo

netti. ,

nl'�r ntica X' rerú, �,;U em' mais
�e âOn mrtas

Segundo' .

notícias chegadas. de Lima,
tragédia de grandes proporções verificou -Sê :

no estádio local, por ocasião do prélio em

que a Argentina eliminou o Perú, .provocan
do verdadeiro sururú, com invasão do gra
mado pelo público, agressões, .

tendo a poli-.
cia usado. gás 1actitnejante. Resultado: mais
de 300 mortos.

GastijD'lnlo e Canhate
renovam com o Guarani

A diretoria do Clube Atlético

Guarany, ve� tràba1hando áti.

vam�nte Com vistas a� disJ)utas
4 ,�próximo cattlJre0l'i'ato regional
de futebol, progr'lmado para- "

próxjmo dia' 30.

Assim ,é qne na tarde de On
tem deu e·ntrada na 3ede dia F,e
I,

------------------�--!
As delegaçõe3 que estarão par

ticipan.J�J da TAÇA DAS NA

ÇÕES, em 'omemoração ao c,n

'quentenário 'de fundaçãO da

C. B. D.. ji! acertaram definitiva

mente suas viagens a'O BrasiL
A Inglaterra chegará sexta- fei

ra. A Argentina quinta-feira e

Portugal na sex�a-f,eira.' A

C. B. D. dispenderá acerca dc

400 milhõ'es de cruzeiros COm

e3ta realizaçao '.

x x x

i
A C:i' legaçl.lo da Inglaterra fi':'

,1ará hospedada no Hotel GlócJ.a
lia Guanabara e em São Paulo
no Hotel Danúbio. A da Argen.
tina será hOsp'edada no H"fe1

EXécIsiOI' nO Rio e nO Hotel Co
modoro em São Paulo. A de P01'

tugal, ficará n'Ü Plaza no RiO
e no Danúbio em São J;'aulo.

". x" X

Os inglêses Se apresentarão aO.

públiCO brasileiro com t'oi, uni

formes, porém mant�ndo em am

bOs as côres tradicionais &0 pais
Virão 25 pessoas 11a delegação,
trazendo unifOl"me3 : Camisas

30aS.
Trarão uniformes: Camisas

preto,.azuis e brancla, calções
A delegaçãO portu[,'uêsa será com

posta de 25 membros e 3e -,pre

sent!irão. Com uniformes: camisas

ve:rmelhas e calções brancos.

x x x

o Brasil' já enfrentou a '3ele�
.

'

ção <te Portugal s.eis vêzes,: nOs

: anos -s' 1956, 1951' (duas. vêze,)
1962 (duas 'vêzes) e 1963. Ven

CpU cinCo vêzes e I!erdeu 'uma
,

vez, sem registrar nenhum empa

te. O Brasil marcou 9 tentos e

sofreu 3, e,tando 'portanto com

um s,,!ld'o de 6 gOls. A maior Con

tagem foi aPlicada pelo Brasil,
'·3 X O em 1957, em jÔ_�o realiza

do no estád!io de Pacaembú � A

únicla derrota dos brasileiros foi
em 196'3, ehi jôgo realizado em

Lisbôa, no estádio Nacional do

Vale do JamOr, quanôlo pe"�
mO, por 1 x O, com gol de José

Augusto, aos .28' minutos. Nesta

partida o· Brasil formou com:

Gilmar; Djalma SantoS, Mauro

Cláudio e Altair; Ztto e Gerson

Dorva} (Marco.), Amarildo ((lua
rentinha), Pele e ]i'epé (ZagalO)1
Os portuguêBe3: Gasta PereiJ;a;

'. Festa, Raul, ViCellte e Crbz;
Mendes e Ernani (.RoCha);, Jo-

Coluna e

deração Catarinense de Futebol
de contrato de mais"três jogado
reJO que ássjJll permaneCerão
B'igre ilhéu pOr mais Uma tenmo

-

raela.

Gastão, lateral direito, Tulo

ponta de' lanç)a e Canhoto; quar

to-zagueilro, são 03 bug�inos que

póde"ão levar o !!Iube a grandes
vitorias.

•

f.

t
II
li'

I I I

/

, I

, ,

Altamiro Andrade_, . ./iry. Silva
e João dos Paasos ,

SUPLENTE:
.

'Joel Moura;
e Rui Hu'[se ,

,DirCeu Jendiroba

"t) P esi
S> .bnarna

PROL DE SAt-{rA CA1ARINA NO'

SETOR � lSPORTES
r

10. Tesoureiro - Ca 'los Alberto

Cardoso.

20, Tesoureiro - Claudlonor

Conforme notícíamo, COm des dente eleito p.lSSOU a formar sua

taque, foi realiz"da na noite d:� ,_;Iirctoria com o preenchimento

\

.Morae s .

Orador - Edson

O Dr. JUSnçA
A FOSSE

A· posse da nova diretoria da

Federação Catarínense de Caça
SUbmarina, dar�se-á, hoje a' noi

,

, .
,

,Conforme estava programado
reaJizou-,e domoingo últÍln'o, na

aprazível ch{":lra dO' sr. ArtUr

• �ull'er" "[oca liaad'a em Barreiros

a churrascada oferecida pela di-

Vários jogadores do

en-

te; na sede do Veleiros da Ilha

às 20,00 horas.

NOssas cong-ratulações aos novos

componenres . ci. entidade subma

'rini3ta, desejando a todos, um.
feliz gestão;, nêste biênio de, ...
1964/1965;' que deverá ser o

ano de maio.r, destaque' da entidl!l.

de, pois. o dinamismo e a capaci
dade de

I

aül,'Uinistração 'e seus

membro, reoentemente
assim' O faz prévêr'

eleitos,'DESPORTIVA.

MEM-BROS EFETIVOS:

SUPLENTES:

!

Vic.'tor MeL�lh�, Anttnio Men�
des e Jalles C. Vieira.

es pela vitória da última regata
da te'nrpó-rada die 63(64 na cate

->,

goria de novísshncs ,

Est1-vea'am presentes 'O presi
dente do (llube, Ma'jo!' Arí Mes

(Cont; na- ,.. pág.)

CONSELHO FISCAL: (or IJ ., tnis f6 OS C)1i .OS d;
Hnldão Zeca Mareca e Cete

MEMBROS EFETI\f03:

no

��
, BOLA MAIS P(!flll:FEITA nO BRASIL

D 1mi esclareceu �;eB
caso ao Report�r'

O gOleiro Domi, qne foi reve

lado pelo São Paulo, atualmente
integrando a di'visão de' honra

d'o futebol da capital do E,tad:o

encontra-se sem Contrato, pois
exp·1rou· O que mantinha 'cOm o

Figueirense.
Os próprios diretores do Ava;

afh�naram . que- Domi
.

pertencia
pràt::amente ao azurra. Nestós

-fircun3tâncias proCuramos '0 jo
gador que interpelado pelo Tepor

:-te assim se manifestou:
Realmente fui procurado pefa

dliretoria do Avaí, pOrém q nr.n-·
I)osta. que me foi endereçada

c'Onsiderei . irrisória: Cr$.
30,000,00 mensais en;_re luvas e

ordenad03
Considerei irrisória .porque

At\étio0 Guarany vêm de assi-,
nar compromisso Com o clube tri

color da Aveniüa Mauro RamO'
na qualidade de profissionais.

Os' júgad'or�s, '�aneca'; Rold'ão
Gete "e

.

Zé'Ca, defenderam na

ternporadia passada 10 próprio

Gua::any, po:'ém, cromo amadores

/.

*

balU UHUnJ InVIC(O: ,OU ,t.sta�ua�
. "

,I
GAIU O ULTIMO INVICTO DO
CAMPEOl\i •."

VE.RDE NAS QUATRO ZONAS

Caiu o último invicto do atu
al cert�me catarinense de fute

bol, di-ante do América, pela
contagem d,e. 3 x O. A primeira
etapa haviá terminadO com a

.vantagem parCial d'� clube ame

ricano pela contagem de' 1 x O

'com gols ConSignado a.través de

AdaelJ CObrando uma penaHó/a
de.

Nesta etapa o c»tejo, transcor
reu le.vemente favorável aO

O�ímpicO que disperdiç�Ú, atra

vés de seus dianteiros , .várias

oportunidadles para marcar.

Na etapa complementar,

A .pcri.meira ,e,tapa havia termi
nado com o marCad'or de 2 x 2

tend� marcado Leal e Di.nho
p�ra. G Palmeiras, cabendP a.

Otactlio e Emílio cOmignaram
para 'Os francisquenses.
quense8.

Ka etapa final, '3urgiram 'ils

dois tentos que derlllI1' a vitória

aOs atleticanos.

GUARANY SUOU MAS TROU
XE VITORIA DE JARAGUA

DO SUL.

A repreSentação'!lO GaaranJ
outras jOgadores rece )em o dô

brJ do que me oferec �am e se

ria mesmo contrap·rUé-lcente aS3i

nar um cII'lüpromissO nesta base

]\0 Fi:-;u�ire,1se ig;,al importân
cia, porém, não renovei �eu Coni

promis'o em vjsta de outr03 j'oga
dores receberem mais de 50% do

qUe me fOi ofereCido. Daí a

recusa.

Nos próximo� <Las decidirei
o prol>lêma atinente ao futebol.

Juluament�s do TJ.D
F.3teve r,eimido o Tribunal de murtado em 2 mI cruzeiros, Co

JiJs�iça Desp·ortiva tendo �prec'l mO incurso nO artigo 60.

Determinou ai!lda O c'olendoado e· julgado apenas dois I?r�ces
sOs que cOnstavam aa nauta.

Comparéceram a- reunião ·d� on

tem '.)3 juíz.es Milton Liber>tto,
presidente, Lauro Santos; Amil
cal' Scherer, Osni Meira, Julio
Cezariano da Rosa e o secretário
Enio peS6oa.

rniC!faltnente foi apreCiado o

ll'roceJIS0, .O'llde ,aparecia como in

diejado o· atleta Joe'! dos Santo,

pertencente, ao Atlético Operá
t:1o de Mafra, Como inclurso n")

artigo 108.
\
Foi relatOr' d:a matéria o juiz'

" Lan-ro Santos.
Decisão: .Joe! ,nfttltado 'em mil

a volta do prpCesso , Andit'lria
para que Sejam indiciad03 os

atletas 2' e 7 'J Operário Wér
ne e JOsé Monn resp,tctivamente.
No prOcesso seguin:e o Tribu_

nal apreci0!l <o protedo formnla
do pelo Guarany de Blu'menau

COntra o Paissandú de Bru3que
alegandO o bugre ter o Pllissandú

incluidO o jogador Nilton Dias

M,ore';ra sem lIondição· de jogo.
Foi relator ° juiz, Amilcar

Scherer.

","\�>�.;�/
DeCisão: .T'JIlíar conhecimento

América reagIu, equlibrou a por.
tida e marcou Sen .egundo pOn

to, tomando a seguir caí às ré

deas da partida.
3 X O, foi a contagem final

com que o qIube blumenauense

perd:�!! a sUa lOnga invencibili
dade milnti.da a 10 j'Og03.

Alllér�Cia: Nobc·rto; AntôniO

Carlos, Adael, Ney e Antoninlio
Tite e Celso; Gersinho; Milti
nho, Nininho e Valdir. Olímpi
CO: Farrera; Orlando, Niloion,
ROmeu e Jurandir; Mauro e Pa

raná; Joca, MaX, Roãrigues e

Parag-.afo.
Arbitragem de

Campos.
Benedito de

PALMEIRAS PERDE FEIO

visit.ou - ,'-I

.048 ANOS DE VBUlA CON�T}'.N rt. tM

,

branCas e encarnadas e calções
azuis.

A Argentina, será camposta
25' membr6�.. cficiàis que virão sé Augusto,. Eu.sébiQ,
:',çonta da C,E,D" além de Yaúca.:
s' deli que completarã'v a em· Arbitragem de Moflsiaur Fau...

de 35 peS� �eull:.. ...,

_ t -

. .,.....�-�._-:..."._:Il .......�._......,.;e.....I ..�

EM SÃO FRANCISCO DO SUL

4 x 2

o Palmeiras depois de conse
guir se reabtlttar dI!- fase adver

sa por que passou, voltou .a per

der inespeJ:ad.amente para'o Atlé

o

Ramos, em Jaraguá do Sul, onde

deu Combate ao elenco" laçaI do

Estrêla. A pFinCí:pio O Guarany
encontrou séria, dificuld'ades
'p,ara

�

c.egar até às redes adver
sárias. ,Me'sn�o depois' de cstabele
cer 1 x O, o Bugre de Blumenall

tev:e que se desdobrar para mar-

l.
�

••
_ J�v.l.�· l.jue foi \�m

.

resultadoo amargo para os· de ca

sa que -mereCiam: melhor dorte

pelo que realizaram.

Três pugnas darão andamento, hoje, ao

Campeonato da 1a zona do Estadual de
Futebol de 1964, destacando-se o que terá
'Dor Jaca] o estádio "Adolfo Konder", à luz

dos refletores.
Será um prélio regional, porquanto os

protagonistas 'são Figuerense e Postal Tele

gráfico. Ambos venceram em seus últimos

compromíssos, pela' contagem de 2xl, ao

Guatá e Urussanga, respectivamente, estan

do, assim, e.m condições' de o�erecer ap
público um espetáculo de sensaçao e mOVI

mento, estando de um lado o Alvinegro, com
sua categoria técnica e de outro o time colo-
rado com sua já corlhecida "GARRA".: .

O Figuerense é o favorito, mas o Postal
sabe que, lutando como o' fêz contra o

Marcílio Dias ao qual venceu 'sensacional-
.

. ,
..

mente por 2xl, será capaz de dobrar o vice-

camneâo da cidade Que está invicto em sete
� -

jogos do certame.
As equipes, salvo .modiíicacões, alinha-

rão assim:

USATI PERDE DOIS PONTOS
-EM SE REDUTO P,ARA O LAN

,
. �

TERNA,

RecepciGnando a esquadra do
, Ipiranga de São FtanClisco diJ Sul
a equipe' _do Usati foi supreen-
dida vindo a sofrer inesper3da

c

....FIGUEIHENSE Jocely; Marreco,
Edio, Caràzinho e'Adaílton (Manoel); Valê
rio e Shgió, Ito, J: Caetano, Arceno e Arey
(Ronaldo).

POSTAL Joãozinho; Babá, Haroldo,
.

Bezerra e Jaime (César); I Alípio é Borges
(Bibe}; Telê, Cabeça, /Rubens e Osni.

derrota .pela .Co"btagem mínima.
Os antecedente3 dtP match apon

tava:m como favorito a equipe
do São Joã� Batista, porém, ês

te favoretis1ll'o desapa:receu, nO

gramado, surgilfdo então a Sur-

prêsa d'o, triunio p·or parte dla

equipe· 'ipiranguista, o

até aqui cóllsegutdo.

.

O Líder em Guatá
Em Guatá estará a eqúipe do Rercílio

Luz. de Tubarão, que dará combate ao onze

do clube que tem o nome da cidade e que do

mingo perdeu para e Avaí por 3 x O, assim
como o líder que em seus- próprios dominios
foi derrotado pelo ComerfJiário, continuando
noré�, na sua- invejável posição de ponteiro.
O 'ot�tro en�ontro reunirá Urussanga e Im

bituba" em Urussanga.
--

Associacão dos' Veleiros da ,Classe
,

Sharpie de Santa Catarina.
ED:ltAL

�)

Perdeu o Usati,

I

De ornem do 'Senhor Comodôro da As

sociação dos Veleiros da Classe Sharpie ?O
Estado de Santa Catarina, CONVOCO, pelo
presente, Edital, a todos os Senhores Sócios·
Efetivos quites com' a· Tesouraria desta As

sociação, para a Assembléia Geral Ordiná
ria a ser realizada às 20 (vin�e) horas do
dia 29 do corrente (6a. feira), na séde do

Veleiros da Ilha de Santa Cdarina, com a

seguinte Ordem do Dia:

a) apreciação' das contas da Tesoura-

as_sim

ria;

b) eleição do Comodôro e Vice-Como
dôro;

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

N�ALDO NORBERTO HÜBENER
I

Secretário

NOTA: ._ Na mesma ocasião serão en

tregues os prêmios e trof�� corresponden.,......-.,"",'"",""",,:�

tes à presente temporada.
dO protesto e ,negar, proViment'� tirio de SãO FranciSCO pela. cOn-

aê�'&�C!d�, ;i:�:if':""t.�f*l ,de � ;.J'-', 2• -.
.

preCliosO� pontos em seus domí

nlP ••

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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..

con'y:liaado 'a particip'at da ,íprim�irã Reuniã�
Americana de Institúicões financ.eiras de Desenvolvimento

. t
" ..�

,
. .

"

��l:���i��/a ser realitada em Washington
tívo difundir a experiênci,a sistema permanente para ô
das várias entídades., de de- intercâmbio de informações,
.senvolvirriento da América ao nível regional, sôbre di

Latina bem como criar um versos aspectos, da atívída-

latin
o Banco de Desenvolvi

mente do Estad,o de Santa
Catarina - BDE', acaba de
receber do Banco Interame
rícano dc Desenvolvimento
- BID, um convite para
participar!da "Primeira R.eu
mao Latino-Americana tie

'Instituições Financeiras de

tádos já alcançados. Porisso, .

na

O BDE já tem uma- espe- Washington
ríêncía a.' ser transmitida. _, sente.

de dos bancos de desenvol
vimento acêrca dos proble
mas que se lhe apresem
ta, no exercício de suas fun1

devido a sua estrutura sul

generis, de banco de desen

volvimento ·e comercial,
'icom efetiva participação do

lloder püblíco, mas, pro
vavelmente, dado .05 resul-

ções e 'as soluções que se
vêm alcançande em alguns
países.
O Convite endereçado ao

.

Banco do Est;ado ,não se

motivou. par certo. apenas

o MAIS IoN'JIGO illAllIO Dt. SANTA CATARINr.

Florianópolis, (Quarta-Feira); 27 de Maio de

Em fase de Reestruturação Ó, -Partido
Social Progressista em Sta. Catarina
Iele-nos o sr. HEITOR DE AlM'EiDA MAGALHÃES, se u delegado .em

nosso Estado
.

Programação ,da A�sociação
de Florianópolis

Cora
/

Dando prosseguimento à
sua Temporada Oficial de

1964, teremos dias 29 e 30
do corrente, no Teatro Alva
ro de Carvalho, mais .uma
apresentação'. da Associação
Coral de Florianópolis.
Conforme já li de costu

me, veremos uma primeira
parte com o Côro Ferriiní
no, onde constam peças co

mo a canção "romãnucs
"Limoeiro Verde", com. ver

sos de Antero do Quentàl,
melodia de Raposó Mar

ques e
.. solo de soprano; o

andante. barriga-verde "Sau
dade" - letra dá João Gual
berto da· Silva e música de
Emanoel Paulo Peluso e,
"Schlafe, meia Prinzchen",
de Benhard Flies. Com essa

canção de minar, "Dorme
meu Príncipe", com des
canto de sograno ligeiro, a

"Associação Coral" homena

geia a grande colônia ale
mã do Estado.
Teremos ainda com o Cô

ro feminino, o "allegro mo
derato" com letra de Ga
briel.de Lucena é música de
José Vieira Brandão, "O
mesmo destino", batuque
do tempo da escravatura e,

por fim, novamente uma

teremos na politica esta

dual, tão logo esteja o PSP.
reorganizado. Esta é a con

tribuição que 0 nosso chefe,
governador Adernar de Bar

ros, quer que o partido dê

à 'democracia brasileira,
.

nos próximos pleitos eleito-

presente
de todos

em fazer o . PSPver a reestruturação " cor

religionária, afim de ser

eleito, dentro do menor pra
zo, o Díresórío Regional
Provisório, visando à ror

mação e o registro' defini
tivo dos órgãos municipais.
Desses diretórios, uma

vez reconhecidos- pela Jus

tiç>1 Eleitoral, surgirá, opor
tunamente,'o Diretório Re

gional de Santa Catarina.

,Dos entendimentos que
tem promovido nas diversas
zonas de' íníluênc'a eleitoral

pessepista, o dr. Heitor Ma

galhães, que é também su

plente de deputado ii As

sembléia Legíslatíva, poude
adiantar-nos, em resposta à

nossa indagação, que tem

corno nomes de maior re

ceptividade para a presídên
·cia

.
e více-presídencía do

fúturo órgão estadual, os

dos srs. Delarnar Vieira e

General Hortêncio de Cas
tro.

Finalizando suas declara-
.... 1/ ••

ções assim se expressou
nosso .entrevistado:

Estamos empenhados

docasualUm encontro
politicana vidajornalista com o dr. Heitor

de Almeida Magalhães, pres
tigioso prócer do PSP, re

sídente em Lages, propor

cíou-nos, ontem, nesta Ca- �

pital, oportunidade para rá

pida entrevista sobre o

partido ademarista, em San

ta Catarina.
.. Disse-nos o sr. Heitor Ma

galhães que viera a Floria

nópolis ajustar providên
cias com o presidente do

órgão provisório de reestru

turação do Partido, que é o

deputado Delamar Vieira,
com o aual conferenciara

. I

longamente.
As suas atividades, decla

rou-nos, decorrem do fato

de haver sido chamado. a

São Paulo e ali receber. da

Secretaria Geral Nacíonal

do PSP, confiada EO ilustre.
ademarista dr. ptaulo Lau

ro, a 19 do corrente, expres
sa credencial para, junta
mente com o nobre depu
tado Delamar Vieira, e na

qualidade de Delegado do

Partido no Estado, premo-

os municípios catarínenses,

com diretórios integrados
realmentepor pr-ssoas que

interpretem e vivam nossa

legenda. Igual participação rais.

----'-B;asíleiros. Quando se perde a liber

'dade, perdem-se todos os direitos, inclusi
ve o direito de se reclamar melhores cm.

�licões de vida e melhores- salários .. Os po-.
.
vos submetidos à tirania comunista sabem
disto muito bem. Êles perderàm não ape

.nas a sua liberdade mas também o seu di

reito ao bem estar ·e o direito de progredir.
Aí está o fracasso da, ditadura comunista,
que tem de recorrer aos povos liv�es para
obter, trigo e arroz para os seus POVÚ$ se-

.

_ mi-famintos e definitivamente es�raviza
dos.

Colabore V. ·também\ná consolidacão
ei salvagriárda da Democracia, anuland� ;l

tição nefasta dos comunistas .

quilate" de: "Meia, Canha",
. música alegre e popular, de
I autoria de Ernani Braga,
COI!]. arranjo para côro mas

culino 'de . Max Maschler; a

peça singela e discritiva -

"Tristeza do Gaúcho",_/ie
João Borges J. e arranjo de
Max Maschler e ainda

"Bazzum" - letra de Do-

/ mingas
do saudoso

Lobos, peça de inspiraçã
afro-brasileira, t.ão a gos
de Villa Lobos, 'com duet
de tenores.

peça da terra -, "Lembran

ça"; com letra de Guilher
me de Almeida e música' do
maestro Emanoel Parlo Pe

luso, com solo de soprano.
Com uma Inovação; vere

mos uma segunda parte
com o Córo Masculino da

A.C.F., que brindará o pú
blico ilheu com peças do

Arrematando essas
.

tes de fina música,
mos o Côro misto do
ral ", na interpretação
seguinte repertório: "Dow
by the Riverside", negr
espírttual, com arranjo
Clarence White, canção

. sul dos Estados tJcidos
eom a qual a Associaçã
Coral de Florianópolis pre
ta sua homenágem ao pov
irmão do norte americano
juntamente com "My Óíd
Kentuchy Home", de St
phen Porster, canção típíe
do período do plantio e co

lhei�a do milho; a canç
praieira n- 3 "Canoa
Mar", de autoria de nosso
cànterrâneo Osval Ferreira
de Melo e arranjo do
maestro Aldo Ki'ieger, ond,e
ressalt'1m motivos da i,��
e, <t velha e tradicional 'cano
çãõ ,ing'lêsa' "Greensleeves"-

,

'_
., .'

-

j. i ; �

-( qlH:\;,evoca ai beleza dos

verdes'",práctos �,aa InglateJl;
ra .

Consta ainda dess'l parte,
um trecho de música séria,
que. encerra' o programa,
como: "Santus" do imor,tal
Franz Schubert, gfmio que
nos legou essa página de ra

ra gámdiosidade; "Ave Ve
rum", de autoria de Wolf
g.'lng Amadeus Mozart, pe
ça clássica imorredoura

. cómposta, poqemos dizer
J num momento' de inspira
ção Divina e, para finali-'
zar, a peça "Aleluia", do
nosso conterrâne,O' Edino

�rieger, laureado com a

melhor composição do ano .

de 1960 no Rio de Janeiro.
--------------------------

Cumandante do 14. BC. e Guarni'ção Militar de'
fpofis. cei. ftrRens Lima lança prnctamação.

Si resolvemos irnciar em . mais um pouco de sacrifi

Florianópolis, o que já vai cio afim. de ,e.vitar os ma

pelos Estados em fránco les, orÚmdó�
,

de uma . he

desenvolvimento, . é por sa- rança maldita, que o desca
bérmo� que os Catarinen- labro".' fina�ceiro de máus
ses, sempre de almas es- Govêrnos nos conduzia.
canceladas paJ.:a 'iS grandes Quer com' daüiv.'ls, quer
_causas, 'não desejariam es·

.,_ ..

'

__ *.'< '_

tar ausente de uma campa-

�:;ãoqu:e fa�a:ot;:t��ta,Co� . Nota do Comandà·do:.5. Distrito'Naval
�:�o: �âs���:�e�hU�j�4�:� i; ';;i��ã�}é i�#iâ(�é���;-t�ph:à,��' ê:o{���ti�ln�'T
de ser útil.. "'(I te 'âó';'5:(;Dis�ri.tÓ' W?v�t�etar:dªdQ' ,,'Q::"arldê'.-j'
o movimeQto vitorioso mento de processo qualque� refer�iit� à c�s

de salvação' Nacion�l 'que sação de m�mda:tos ou r�sponsabíksaçi:lo de
conto:u de Norte a Sul com J

- . . .

. ,

qua quer pessoa com o propósi,to . .d.. e. bóli.Lara determinação inflexível de .

todos os 'espíritos bem for- ac6rdos ou solu<_;��o. de pr.ôblemas políticcso Cél. D<;l.nilo Klaes, Se- Sr. General ��tevi'í,o Tauri- mados, continú'l ,nos dias de qualquer partido. Quem afirmar o COTI-'cretário da Segurança p'ú- no de Rezende Neto, Presi- que correm exigindo do
blica rc�eheu ofício da Cã-

.

dente da C.G.L, na Guana- pôvo que o apoiou, do pô-
. trário está mentindo ou dando. curso, à men-

mara Municipal· de Cricitt-
__ .... _

vo que o tornou realidade, .tiras.
ma ..

,
comunicanclJ·lhe acas-· ,

;�t�d::�:::�!�:d:::::: (9���et:���alote���Un� fOi�_strada do AeropOrto
Huascar Machado', 10 Secre- 'se'de d' C

. -

d
O deputado Ivo Monte- capital do Estado, consegui�a omIssao e Desen- çado em 55 milhÕ.es de c'ru-t�rio do Legislativo.' criciu- . l' t d negro declarou na ocasião do com o Govêrno empreen·vo Vlmen o a Capital (CO- zeiros,'O que bem reflete o

-

mense entre outras coisas DEC), na tarde de segunda- �lume da obra.
que 'festa realização é mais dedor e honrado do' sr.· CeI·

assinala' em sua comunica- feira, fo� assinado o con-
um grande benefício para a SQ Ramos".

ção
)
ao Cél. Klaes: "Con- trato entre êste órgão e a

soantr os termos do' docu· Pavimentadora M'lntiquei
mento acus'ltório, passadq ra S.A., a fim de que sejam
pelo Comando Militar acan- feitos os trahalhos de pavi
tonado em Criciuma, encar-

. mentà9�? a.sfálticâ da �stra
regado da: realização do da que conduz ao Aeropor
LP.M., esta qãmara Muni- to Hercílio Luz, no trêcho
cipal, por mais de dois ter- compreendido entre a', Rua

.

ços de suas représent'lcões EÍülcão Vhna - próxirqo ao

partidárias,' houve por bem Hospital de Caridade - e

cassar os mandatos dos ve- o entr"ncamento com as

readores ABILIO DOS f'AN- obras de atêrro da Avenida
TOS e JOsli: Ml\RTINHO Beir,a'Mar. SuJ....

t·.... ··,··

Jubileu de' Ouro EWisCQ1Jifl de D.·.
. Joaquim Domingues de Olive�r�
Transcorrerá domingo próximo. dia 31,

o Jubileu de Ouro Episcopal de S ..Exia. D.
Joaquim Domingues de Oliveira. Arcebispo
Metropolitano e alta expressão do Episcopa
do Nacional. Dia 31, às 9,30 .horas, será re

zada Missa Pontifical no Ginásio 'Charles
."�". V-".":,",, '",._.

.

Edgard Moritz. Na ocasião o Príncipe d::l
Igreja Católica será homenageado por di.
versás personalidndf'C" rl "�h"'f)ndo-'�I" entre

elas, 'Sua Eminência D. Jaime de BClrros Câ
mara, Cardeal Arcebi:3po do R.id dA ,TaneÍro.

tensão econômica do país,
levando ao Tesouro Nacio

nal, o elemento básico .para
consolidação de nossos cré
ditos.

Ap:"Cl.decemos aos dirigen-·
tes da rádio Guarujá, e "O

ESTADO" a oportunidade
que nos' proporcionam,' de
mais urna vez nos dirigir
mos ao pôvo de Santa Cata

rina, para Um apêlo ao seu

acetltu�do sentimento cífvi
co, em . benefício de .

uma

campanha que, nos dias de

hoje, empolga ,'1 todos' os

economizando divisas; esta
remos trabalhando pelo
soerguimento da nossa Pá-

. tria que hoje, cama nos

'dias dificeis de. calámidade
A campanha do' OUR9, se

transformou pela abnega·'
ção de uns poucos, em me·

ta dos bons democratas e

pública, precisa contar com

(Cont. na 2", pág.)

não há êsse que não queira .

cooperar em benefício da

Pátril�!:; com um pouoo de

suas reservas e das SU'l.S

sobras.

brrsiJeiros.
Trata-se eh ca·.,.,nanha

meritória que visa aÍiviar a
.

I

------�------------------�-------------
. VereadorAS tiveram'mandatos

cassados

Entre a esmagadora maioria dos brasil�iros; mili
tares e' civis,. que p'lrticiparam, apoiaram e aplaudiram'
.a revolução de 31 de março, o deputado FemandD Vie-

·

gas ; portador de um l)ensamento de exceção: enquan-'
to os milhões de patriGi0s viram no movimento <J,frua
do um instrumento necessário, usado com: oportuni
dade, contra o--comunismo � contra, a corrupção, o li
der oposiCionista não consegue tir,'lr do bestunto que'

· tudo foi feito, apenas'a favor da UDN de 9anta Cata.
rina .. , .

Noticias '5. -Publicada .' Secretaria 'de
DO G�L.' SYSENO AO CÉL.

KLAES -

·por".tre os seus camar-adas do
glbrioso Exército Nacional.

dIreção' qaqUela Secretariá
de Estl:lI;io, o Desembarga·
dor Ivo Guilhon Pereira de

Melo, Presidente do Egré·\
gio Tribunal de Justiça .

do
Estado .

O Présiclente Ivo Guilhon

demorou:se por 'llguns mi·
nutos em conversação com '

o Cél. Danilo Klaes, Secre·
tário da Segurança pública
de Santa Car:oJrina. O Cél.
Klaes retribuini a visita do
Presidente do T.J.

xx. xx xx

U�1a fôlha local bateu, todos os recordes de dedo.
durismo,. ao denunc�ar o deputado Waldem'lr Sales pe
lo tremendo crime de deixai de bater palmas a 'um dig-

· curso do sr. Contra·Almirante Murilo Vasco do Vale'
. Silva.

.

xxx

AUDIENCIAS. , .

Continua o· Secretário d'1
Segurançá Pública, Cél. Da
nilo: InStes recebendo cum

pril1lentos pela sua investi
dura no alto cargo ,de ti
tular da Segurança' Pública
em Santa Cat'lrina.

xxx

MINISTRO DA AERONÁU.
.

TICA éUMPRIMENTA, E
AGRADECE

O Cél. .Danilo Klaes, Se
cretário da Segurança PÚ
blica recebeu do Brigadeiro

.

Nelson Freire' Wanderley,
Ministro da Aeronáutica o

seguinte 'telegrama: "Agra
decendo comunicação haver,
assumid() Secret'1riá Segu
rança êsse Estãdo, auguro
lhe votos pelo, êxito 'fun-

Em audiência foram re·

cebida pelo Secretçil'io da

Segur'inça Pública, Cél. Da
nilo' Klaes, em data de on-

teni,. as' seguintps pessoas:
sr .. Waldick Tertuliano da

Xx xx xx

Nem sempre bat9 palmas ao que meu ilustre e que
,rido· Vieira d'l Rosa escreve. Chego meS1110 a discordar
do amigo, do colega e do general também.. Mas longe
estou de ne�ar.lhe respeioo e admiração ao idealitimo e

à honestidade com que invariavel.mente age - compor
tamento que,' na sua exemplar vid'l. 'de cidadão e sol·
'dado, tanto lhe deu estrelas generalícias, como algumas
prolongadas férias, em domicílio coacto.

Quando escreve, vai do artigo em concreto armado,
adjetivado com baion,etas espetantes e granadas de
mão, até o conceito saTcástico, leve como um ramo de

urtiga e ferino como o humor ilhéu.
Discorrendo sôbre o boato, ontem, sua peml ironi

zou como os melhores de Eça:
"Para mim, o. mais gozado é o bO;ltO que,

traz uma íntima esperança de ser tocadl> llelos
deuses. alguma cois.a que caia dos ceus, Já que
das urnas nada caiu."

.

LUJ7. o 01JP, fez em sessão
levada a efeito \la noite 'de
20 do. corrente". E. conclui o
vereador Aryovaldo M_fJ�ha

do: "Cópias autêntic'3� dês

te Poder e do ,docu1"'\ento
de justificacão amb",; já
encaminhadol', para p devi

da homologaçãQ, ao Exmo,
. (

Estiveram presentes1, 'l.0''. . 1
ato de assinatura o deputa-
do Ivo Montenegro. o pre
feito Waldemar Vieira e o

dr. Fúlvio Luiz Vieira, ,che
fe .do Gabinete de Relações
Publicas do Govêrn.o do Es

tado, além do engo Ruy Soa
res, Presidente da CODEC
e do economista Waldepi
no de Oliveir::t Lima, Dire·
:tor Superintendente da
MDnU(flleira � ..A.

IniclflJmente serão exe

cutadas as obrás de drena

gem subterrn.nea é sU)1,;rfi
daI ela rodovia, paTa de\')njs
f,P,t' pro(:pdicla a n'('1,lr:JeraQão

Digno de registro, o docu-
. menta endereçado pelo Ge_'
heral de Brigada Syseno
Sarmento Chefe do Gabine
te do Ministro. da Guerra.
Depois �e. "agradecer sen

sibilizado a manifestação
de solidariedg,de .

e reafir
mando sua confiança no fu
turo do Brasil", de próprio
punho o Gen ..Syseno acen

tua: "grato . pela c'omunica-
, ção. Ahraço do Syseno".

Como observam, a: dis
tinção com que o Gen�ral
Chefe do Gabinéte do' Mi
nistro da Guerra 'lpresentou
cumprimentos ao Cél. Da-

Silva, ;Engenheiro. José da
Costa Moellmann, Delegado
,Antônio Fogaça·, Ten. Canta
lício' Corrêia, .

da 16' C.R.,
Cél. Pir'lguay Tavares, da

R.R, da Polícia Militar do
Estàd.o, Dr. Milton Leite da
Casta, Ministro 'do TribU
nal de Contas do Estado .

xxx

ÇAMDE EM AÇÃO
As componentes da Cam

panha d'1 Mulher Pela De'
mocracia (CAMDE), sraS.:
Neus't Costa, Bernadete Vié·
gDS e Ilah Pinto da Luz fo·

.ções".
xxx

DE RECIFE AO TITULJ\R
DA SSP

O Tenente Coronel' Ivan
Ri.IY Andrade de Oliveira,
Seéretário da ' Segurança
Pública de Pernambuco e�
dereçoll ao seu colega

.

de
Santa C'l.tarina, Cél. Danilo
Klaes memagem telegráfica
nos seguintes teTillOS: "Agra·

regnl'Olriz8' Segunmca !"ública é a' pro· deço 'particinacão p8.rabeni .

asfal�,.· va. 0Vjclf�t�; do elevado :,? (J, investiqura nôv(1' c,�rli< / 1. ,GipG;e��o ,,#.I,'j,�·JtUt:; é�ti�_ "'o.', 'g!). ,�.U10I)O·irl'J . :+Luv . éfi!}�I

��' �"çá.d,\i('.'-�'�"-'
" .

,1::>',> 'i? "',-' �

xxx

CUMPRIMENTOS DO PRE·
SIDENTE .

DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA

...

fo"n',
,

Nl:COSIA, 2fí ,OE) - Ci

priotas. turco", abriram .io

� hoje, contra' tropas de
paz 0<1,(; Nações Unidas nas

montanhas 'de Kirênia, ao

norte de Nicósifl. -Esh�bel()·
r3u�se � se�ujr ·cerT�f1f") ti

. amhls 8S mutes,
'l:egi�tra\lo

mm recebidas em audiên-
Dizendo "n�o ter sido da pelo Cél. Danilo Klaes,

convidado a tempo P1710 Ce- t.ratando de '1ssuntos liga
rimoniaf do Pa,lácio do Go- dos !lo campanha encetada
vêrno para assistir o ato de nesta capital, visando are·

posse do :qôvo' Secret\Írio da cuperação' das finança:s p.a
SeglJranç'l. . Pública": esteve P8.t:"ia brdtsileüa.,"'z,' Ácom�·
ontem 'apresentando CVl11' nhou·as naquela'.au

""'

primentos' ao
.

Cél, Danilo .,MJ Céi., Flor1r:r-iit
<

i�,�" '�1 tt't.=r Uu. t�- � \·��1·

Klaes, Sécret'ário da

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




