
DIRE'.rOR
}:'

�UBENS DE ARRlJDA RAMOS

GF;R�NTE
DOMINGOS FER�AND;E� DE 'AQUINO

ANO 50

N.O 14.936 ' CR$ 20,00

o ,lUIS ANTIGO, DIAR'" 'D'E SANTA"CATABINA' �
FLORIANÓPOLIS,.(QUINTA.FEIRA),l28 DE MAte DE 1964 � 'EDIÇÃO'DE HOJE

. Nova Delhi _ 27
,

(OE) � Mais de 100·
mil pessoas dirigiram
se hoie Dela' manhã

- - I

,�_.AL-a a residência do
sr. Iavalalall Nehrú,
logo que as emissoras
de Nova Delhi noticia..

ram o falecimento do
primeiro ministro in
diana.' Nas últimas
horas, uma

.

multidão
incalculável já se con

centrava nas imedia-
. ções ua casa do ex

primeiro: ministro a
,

da companhanuó com ansiedade, sua infrutífe
comissão de justiça, A ma-

téria, joi aprovada de acôr- ra luta contra a morte. Nehrú, que faleceu
do com a mensavem do aos 74' anos de idade, era /considerado discí
Executivo, por 178, contra
52 votos. pulo de Ghandi que foi o. primeiro estadista

do mundo a adotar uma, política neutralista
.i

entre os dois grandes blocos.
A sua rriorte, causou profunda conster

nação tanto. em Washington como em Mos
cou, Londres e Paris. No Vaticano, logo que
teve conhecimento da 'morte do governante
indiano, o Papa :Paulo/'VI dirigiu-se à SWl

.

Capela particular, afim 'de orar pela sua al-.

Costa e Silva .ma. Em Nova , Delhi' aguarda-se para as pró-.
ximas 'horas um.' cOnltmicado oficial, iridi-'

Sahsfe.to, cando o substituto de Nehrú no cargo de.
_ .
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.
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,. � �, ":
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p'rim�� . rn.inistro �
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do Ministério da Guerra in-
N' D Ih' '0.'7 (OE') C' 1forrnou que o Ministro Cos- ova e l' _ .?-' lrcU os

ta e Silva manifestou-se sa- extra-oficiais indianõs, indicam que Maha-"
tisfeito com a cadeia 'radio- med Chassid, será o nrimeiro ministro' inte-
fônica, formada exponta- -

,

neamente para transmitir rino, em consequência da morte do premier
o seu pronunciamento de Nehrú, que conta 39 anos, foi ministro sem
ontem em São Paulo. O Mi- '

nístro, já se encontra no pasta do Govêrno anterior.
:P"io, procedente da capital Por outro lado, ainda não 'foram divul-:.
paulista, gadr-s as disposições que serão adotadas pe-

J K
..

.

b·
� r' -

'

d'
lo Governo, para o sepultamento de Iavaha-

,

'�." • nao a nra' moo, e" "1: ��ã�e��J�a�:S2�Ç6�:ê:noeo���i���asJ:
,

d d
morte do ex-premier.. em consequência de

, sua caln i' alura �:a c:;�����gia cerebral, seguida de ata-

Washington _ 27 (OE) _ O Secretá-
RIO, 27 (OE) - É desti- declarações do Ministro Ar· acentuou:� "A veemente Un-'

.

,
" rio de Estado norte ameriCano Dean Ruslrtulda de qualquer Illnda- tur da Costa e Silva, relati- gU'lsem do meu manifesto, ' , "-,

menta, a notícia de_que o . vas à sua pessoa, feitas a que é documento _de défesa foi encarregado de representar o Gov. dos
sr. Juscelino Kubitschek noit� passada, através do da minha honra pessoal, es- E t d U' d 'f

.

d
.

I
abrirá 'mão de sua candida- rádio e !ia televisão.. Pros- tfi muito aquem da lingua.

S a os nI os nos unerrus o premler a-

tura, afim de colaborar' pa- seguindo, o ex-Presidente gem violenta e injuriosa, vahalall Nehrú. Em Moscou, o preIhie�
ta estábelecimento. do cli: com que venho sendo dia- Kruschev. comnareceu à sede da embaixa-
ma que arrefeça as paixões riamente agredido, por al- 'd dI" d'

_.

·político,partidárias. A de: Greves na guns 'dos ,meus pesafetos ,a a n ia, para apresentar ,as' condolências
claração é do sr. Amaral políticos." do Govêrno soviético.
Peixoto, presidente nacio- Argent"lnanal do Partido Social Demo-'
crático,

.'

•

Problema de Goiás pode ser
, vida ainda esta semana

resol

I,ei�ões Bolivianas' Jo�erão ser· a�ia�as:
La Paz _. 27, (OE) _ Fonte oficial bo-. gaçâo de fraude no pleito marcado pata do

Iiviana, desmentiu que o Govêrno de Paz mingo próximo. Paz Estensoro, candidato

Estensoro, pretenda-romper relações diplo a reeleição, reuniu-se ontem com líderes.
máticas com Cuba. Em política interna, a oposicionistas, estudando, a possibilidade de

. situação é delicada. Os candidatos oposicio- adiamento do pleito, .em virtude 'de diver

nistas, retiraram suas candidaturas sob ale gências políticas.

Brasília _ 27 (OE) _. . O problema de
Goiás poderá ser resolvido ainda 'esta sema ;

ria, sem que o Governador Mauro Bo'rges,'
venha a sofrer qualquer espécie de sanção.
No entanto, seus secretários terão seus dir-ei
tos políticos suspensos, de' acôrdo com o Ato
Institucional. A fonte reveladora deste tele'_
grama, nada mais quis pronunciar a respei-

. to. ,.

SAl'GON - o Vietnam
comemorou ontem o aniver
sário de nascimento' de Bu

da. Foram libertados 635

prêsos políticos. Mais

23 mil prêsos políticos já
foram ·soltos, desde a

da do Govêrno de
Dihn Nhu.

, .

RIO Vão ser revistos
,

.

todos os decretos de desa-
propríação de tenras, baixa-

.

dos pela SUPRA, no tempo
, :

,

do sr· João JC)Ell��2' Ne�,.. N"
A prOU�CIa,�'9.j ordenada
pelo atual interventor da

SUfRA.

HAVANA - As últimas

fôrças soviéticas que se en

contravam em Cuba, deixa

ram a ilha há .días; a bordo
do çargueiro alemão "Ber

lin".· ,

.

Repercute· o
.

pronunciamento:
do Ministro da Guerra

,. . i 1

RIO, 27 (OE) -' A im- nistro da Guerra, feito on- uma rede de rádio e televi

prensa do país, destaca hoje tem a noite em São Paulo, são. O Gal. Costa e Silva,
o pronunciamento do Mi- e transmitido através de respondendo a perguntas

do entrevistador, voltou a

situar a posição do movi

mento revolucionário de 31.

de março, em face da realí

dadé brasileira. A revolu

ção, disse o Ministro da 'Um Industrial paulista, co

Guerra, propõe-se funda- munícou ao Ministro da

mentalmente a restaurar o Indústria e Comércio que o

regime. democrático repre- parque manufatureiro de

sentativo e republicano, es-
São Paulo, está em condi·

tabelecer a ordem [urídíca, . ções de exportar mensal-

à moralização 'nos .setores: ..,-------:--------
-- políticos e administrativos, A1"nd'a O respromover índíspensãveís e

,
.

, j
. ����.,:��; ",.'.������:�� : �
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.empénhar as Fenergi�s, ria-" '. 'RIO 27 OE _

.. .

eionais para a Justiça so- . "

(.) VIajara

eial, a libertar da mistifica- hOJ� para L�n�Tes a d�le:
ção e da demagogia todos gaçao, Brasileira que Ira

que de boa fé desviaram-se
concluir com os país�s

da estrada da democracia e
membros do clube Haia

a preparar os homens de negociações relativas ao

amanhã, para .0 exercicio
reescalonamento da dívida

da democracia, autentica.
externa do Brasil: A delega-

BRASíLIA, 27 ,(OE) - O - .

h f' s-a 1
mente nossa.

çao sera c e iana pe o em-

presidente ·Castelo Branco baíxador Sette Câmara.
enviou=mensagem ao Sena
do indicando o nome de Jo
sé Garrido Torres para pre
sidencia do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econô
mico. Outra mensagem foi
indicando Aldo Batista Fran

GO Silv,a Santos pará dil'e-"
tor da. Cacex.

'. Preso o Assassino do Prefeito
de Iubatãode

que
Ngo

SANTOS, 27 (OE) _;_-Foi
encaminhado ,ao Juiz da
III' Vara Críminal. de San

tos, o pedido de prisão pre-

.. ventíva do cidadão Afonso
Lopes dos Santos: apon
tado como assassino do,

Prefeito Abel Tenório, do

municipio de Cubatão. Em

Cubatão, é esperada a inter
venção militar, em face do
clima que se formou após
a morte do Prefeito.

éâmara aorove criação do Servico
Nscione] de lntcrmacões

.BRASíLIA, 27' (OE) - A clu�i�e O 'Substitutivo
Câmara dos Deputados
aprovou '0 projeto que da
ria o 'Serviç@ Nacional de

Informações. Foram rejeí
tadas todas as emendas, in-

Exportação de Sapatos
vai Render Milhões

SÃO PAULO, 27 (OE) - mente, .170 mil pares de sa

patos para os EE.UU, A

transação, renderá 3 mi-'
lhões e 800 mil dólares.'

BRASíLIA, 27 (OE)
Será encaminhado hoje' a

apreciaçao do Congresso,
projeto' que institui o pla-

no nacional de habitação,
elaborado pelos Ministé

rios' do Planejamento e do

Trabalho, A proposição, pre

NAÇÕES UNIDAS (Nova vê <i criação do Barrco Na

York) - Estará reunido l}o,' cion,l de Habitaçãç, com

je o Conselho de Seguran-' participação. de . irríçíatíva
Privada � fie' ckipiúti� do' ex

ça da ONU, pi-J,na; apreciar a

denúncia do C�fubod.ia con- .

terior .. Deverão ser edifica

tra os EE.UU, e Vletnam. das cada, ano, quatrocentas
mil . moradias, sendo seu fi

nanciamento pel_o prazo de
10 anos.

BELO HORIZONTE - 32

fiscais da SUNAB, vão agir
a partir rie hoje, sôbre os

preços doS remédios. na ca

pital mineira.

BRASíLIA - Amanhã, da

ta
.._.. consagraqa, a Corpus

. Cristi, a Câmara Federal

não ,funcionará. Requeri
mento nêste sentido foí
aprovado ontem.

QUITO - Foi entregue
um busto de José Bonifácio

e Silva, a Casa Museu onde

faleceu b grande escritor

equatoriano .Juan Montai·

do.

BRASíLIA - Aos primei-
.

ros minutos de hoje a Câ

mar? F'ederal 'lprovou o

. proj�'to. que rbg111amenta o

direito de greve,. que den

tro em breve, subirá a san- ,

ção presidenciaL

OSASCO - (São Paulo)
.
- Tropas do Ii:xército ocu

param a PreÍ(:litlJra local,
tudo indicando que será de·

cret�do o ihlgeachement do
Prefeito Iran Salazar;

SANTOS - Reina calma

em Cubatão, .apesar dos

boàtos que correm, desde

I que foi assassinado.o Pre

feito Abel Tenório. Chega
se a afirmar que haverá in

tervenção no município da

baixada santista.

Campanha Ouro para o Berff do�Bra
sil Arrecada Milhões em Blurnenall

BLUMENAU _ 27 (OE) _ Ascende

'-Ja a casa dos 25 milhões de cruz�iros, as

doações do. povó .de . Blumenau À campanha
Ouro" Dara o be)ll do Brasil, iniciativa dos
Diário� Associados, e promovidà no .vale do

Itajai pelo jornal A Nação. Entre.objetos de

ouro, cheques e ·moeda corrente,' foram ar�

recadad.os aproximadameni.e, 25 'milhões e
I'

, .•

meio de cruzeiros.
.,;.:__ /.

,

SÃO PAULO, 27 �(OE) -

Tropas do Exército conti

nuam custodianc!o. os edifí··

cios pÚblicos da �idade de
Osasco. Nêste momento, a

Câma.ra Municipal está reu-

nida em sessão extraordi-

nária, . afim de v0tar o ir'n-.

pedimento do' Prefeito. Irari

Salazar, A cituação em Osas

co, é de absolqta' calma.
.

...

,o,.
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Hoje Ponto Facultativo nas
Repartições Federais

. RIO, 27 (OE) - "Não per
cebí � semelhança qu� po
deria haver entre meu ma

'nifesto e; o' discurso do st.
João Goulart" no dia 30 de

março,. mencionado pelo
Ministru dà Guerra". ,São
dec}!;).raooes do sr, Juscelino
Kubitschek, :a .'respeito . de

BUENOS AIRES, 27 (OE))
- Verifica-se am1;>iente' . de

tensão mi. ArgenÚpa.· A Con

federação I'�acional dos

TrabaJhadores, ameaça rei·

niciar greves em larga es-'

cala em' fábricas e estabe1e,

cimentos �órrie.rciajs, A CGT

argentin�� re�Úza campã
nha saladal.

Estado de Santa Catarina'
,Assembléia legisla-fiva,

"

'·.C O N V I T E
. ,.,

A Mesa .da Assembléia Legislativa con-

vida as
<

autoridades, o clero,. as' assoéiaçÕes
religiosas, as éntida.des de classe e o povo em

geral para as,sistirem, 'dia 29 do corrente,
,âs 15 h_oras, a sessão solene em que será en

tregue o titulo de cidadão catarinense a sua

excelência revere�díssima Dom Joaquim
RIO - 26 militares, per-

tencentes ao IIIo Exercito, I Do'mingues de' Oliveira, Arcebispo' Metro-
silelros o_ué se, dedicam a.o .. trabalho ou aos:

que se 'encontravam presos, politano de Florianópolis.
a bordo do navio Princesa'I estudos, no presente e no futuro. .

\

Leop€Jldina, e na Fo:ctaleza: PaláciO' da Assembléia Legislativa, 20

,.,.:�ú�'Sta. Cruz, f,oran:.,recam-j . oIa1)or�, vC!cê ta'mbém na ·consolida- - de maío de '1964.
.'

iacTos, esta manha. para ção e, salvaguarda da Democracia, anula�l- \

Ivo Silveira ..

9.'.:.·.f.).'�'e":l·'.··�h·;Ao"i.e;g_'l··�,·e'.l;...•�.i....a.•ja.rà�I ..bÜll __ii:!_:_.......,_t.:".''_�l�·_·t·o..:'_'�"_"'"_::'_�i�_0_��'I_""l,UllI'stas
.
,.

.
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�

u C;":.,- v ::, U',� U .. 1..
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-

.. Pnisidel::'e '!"'r"'�:::;: ::E:�"?"
_;

.. _--�'t·
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. Bràsileiros. As fôrças armadas'e o po�
vo Btasileiro repuseram o Brasil no c�ni'i
Iího da Lei e da ordem,. do' resp_eito' à Deu�
e à dignidade humana.'

.

Agor-á� r-etomemos as nossas esperan�
ças, �speranças positivas que podem ter to

, dos�s cidadãos de um País com as gigaIi
,tescas perspectivas de progresso e p'rospe
ridade qU� tem o Brasil. As possibilidadE:,
do 'noss� p�ogresso asseguram bem estar e

constante m,elhoria de vida a todos os bra-

. BRASíLIA, 27. (OE) -

Ámanhã, será. ponto facul

tativo nas repa.tiçôes pú-
blicas federais. Ci�cular .

nêsse
.

sentido foi, 'distribui
dá a'os ministérios e autar

quias pelo Gabinete minis- .

teri�L marcada para ama-\
nhã, segundo informou a

Assessoria de Imprensa do

Palácio do Planalto,· Em

outro ato de hoje, o Presi
dente da República suspen
deu por 6 mêses a Associa-

· ção de Marinheiros e Fuzi-
·

leiros Navais do BrasiL . A

'decisão presidencial,
seou-se nas reuniões de ca

ráter subversivo re.alizadas
I

na sede. daquela entidade,
nos dias 20 e '25 de março
último. O Presidente, revo

gou também, atos do Go-
·

vêrno anterior, relaciona

dos com a venda .dE' unida
des habitacionais em Bra
sília, O çoefe da Na_çã,o, reu
niu·se também com o Mi!>.
'I)istró da;)u:stic;.a e ConsU,l·
tor Gerá' 'a�:Repúbliea, des·

nistros de Estado, e rece- feito de ,Belo Horizonte e ti
.

bendo .em audiência "o Pre- Governador do Amapá.

Calma'Política no Paraná
BRASíLIA, 27 (OE) - O

governador do Paraná es

clareceu que até o dia qua
torze de junho estarão con

cluidos a' seu Estado todos
os inquéritos instaurados de
<3.côrdo com.? ato instÚucio
�aL Falando \aos jornalistas

depois de conferenciar com

o Presidente Castelo Bran
co di�se o sr, Ney Braga
que reina completa calma
no setor político do Paraná
'tendo sido sanadas diver
gencias entre seu partido e

a UDN.

ba- ----------_;__ -�_......_---,__.-'

União não pretende reduzir

proventos
RIO 27 (OE) - "Não

é verdàde que (, Govêrno
Federál pretenda diminuir

. '.

os -proventos dos aposenta·
dos". à sr. WagnE;r ·Estelita,
.Diretor Geral <�'dco DASP

qu,<lI}fícoü . .de l,,'\\/'
. ,

"C'
-

'{.:::.,

formações de que os apo
sentados da União iriam ga
nhar. menos. Acres

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�_�''�Noivas em Desfile", uma noita em black-tie no OJerência Pslece dia 6 próximo, 'sob o alto peírccinlo de _la'na Modas, prÓ do Asilo São Vicente de Pallla�
.

\

Carro Cúriladrão � devolve Ivon'Furtádo a
Somente ';0 examinar o vei

culo: Com cuidado" é que p'ôde
ver que era rr-a lm eu tc 10 seU:

um arranhão numa dras j:l'nelHs�
causado durante un� q:Jnsêrto.

serviu m ai s tarde para identifl-

cação.NÃQ RECONJ-rECEU',.,1 �� çnt rndas SUél.5, ncen tuando ;

�1,inda, que' tõda a Vez que é prêso '

r..O lm-ápio é [evadb para o Jui-
.

zado de Menorr�, mas sempre

'.'Roh{·rtinho .Fnntasmus", o,,vol,,,
. � . . ',.' -

" : l"
veu o

"

auto aO cantor.
Segundo o prõprio IvoI�. "R,,

l)';"'tinho Fantasma' é elemento

de péssimos antE""edente:>, e só

na Dclegaci« clt Furtos constam ,

C ti!'i está . de nõvo- ele

Nossa Coluna I)OSS� de seu carrO, IIIll Vojkswn
il'em, que f'ô ra ;\Irtndo' d" portá
de Sua residência. n a rua Gu

rillll'ba, na Tij\'7\ -xába do ulti.

mo, pois o ladrão conhecido ]1')1'

o carro .uja chapa é GÊ n ,.
85-81 lhe f�i entregue com uma '

chapa "fria", de núimero GB 12

-97 -5'1, e um protetor de 'farõ1s.

No primciro instantc:! Ivon

não reC�he('eu o" carro, tant'l1

fOram as alter"çõcs que f'êz o
"

. Bem, aqui está o primeiro tre

eh o que desbCanws (cncrm tru-xc

na p,á�ina 1:32 do "lTL'):
'Não pense. porém, que

.

ser
."

es;encjialmente antí -maxis ta
, ,ou

anti-eoI1lUnista, reaciOnário, dL

l'ritísta; capit;'lsta; fa,f(,sta; ou

imprralista. O Cristão, para :;er

nada áit;to, nem ser anti C'JUtiJ

n e n humn
,
nem. se r de direit:l OlI

de esquerda. Êle preci,a,ó 5('1'

do CRISTO. Sei' Cristão é fnver

muis d, que revn}L;c'onar as e s

trutu ras do mundo, é RENOVAr.

CONSTANTE1\I.ENTE A SI PRO

FRIO, é AJUDAI� OS OUTROS

A, SE RENOVARE)'{ A SI MES

.MOS. A renovacào do homem

por dentro: eh a r�voluçii" ver

,I:, "Jlra, " nJl�is difícil dr se fu

foge.
puxndor",

tro é � que rênOva ,IS c�tl'.turas·
do mundo"

fim, já dizia (I velho e pneli,'nte
anos se alzuém desejasse apreciar trabalhos confundido pela composiçao em pauta, mas, '_." •

':�,'mNl':::ll���I::s��t:�:��'" ('��::: artísticos f:�osos ter'ia certamente de se di- embora sem ter, visto o título, os olhos da-
SRTA. VÂNIA G. RIBAS

o nosso LA DOLCE VITA seja rigir à uma galeria de arte ..Mas hoje, em quele menino instintivamente compartilha-.
Com inusitada satisfação conseguina-o id ca l , Se faço aln sà o a êsje

Londres, se ouiser você poderá ver conheci- ram da intenção do artista, pois. a pintura,
mos para o dia de amanhã, o. decurso da 16a,grande fil',ne, é que

ê le ilustra -

1 d d' 1 I �H U .:>V

bem esta -vcrdade: nâ o são ns
' das obras de pinturas em escolas, e o seu es- com suas vivas' tona i a es ne amare o, a- .

d
.'

1
..

t ta' V''·
.

primavera a. gracIOsa e e egan e sr . ama

�):::;U:;:;I: :::: ::rn'�:'ll'l:I::�n::,; tudo parte da educação escolar dos seus ranja e vermelho chamava-se "Verão Avan-
Grams Ribas, filha do nosso prezado amigo

�el' êle próprio mau. Não basta aluno? çado". 1
sr, Osvaldo Ribas e de .sua exma. espôsa d .

hlll;H11ljzar as c�tn�tur"s, o que é
A princípio eram apenas reproduções Esculturas, desenhos, impressões,' ce·� Valéria. Grams Ribas, pessoas altamente re-

p revjs» é h umunizur o própriO �

h omern, f uzé-lo voltar às fonte, 'das principais obras dos grandes nomes J.].âmicas e tapeçarias estão incluídas entre lacionadas nos. meios sociais e culturais Ilo-.
do hum ..no; destru+noo em si � mundiais do ninc�l que eram enviadas às os trabalhos distribuídos às escolas. Não so- riahopolitano.llle·SlllO o que é d-e origem diabó .

1 '1947'C' lho' do CO"" .

f
.

dlie'il e pr'i nc íp io do apti-humuno' esco as mas, em .' o onsei u- mente ajudam no ensino da matéria, como A nataliciante, ino ornamento a. nos-

Nossa próxima COlulla cOnti- dado de Londres iniciou a compra de traba- trazem ao estudo dá história. humana por sa melhor sociedade e aplicada aluna do Co-
nuará com' novos destaque> ele Ih'

.. .

t dos alu
., " . .

t t
.

légio Coracão de Jesus, cursando o 2° Cien-os.origmais. par e o.s a unos um novo e. lmp.ar an e sig- "UNJLADOR.
1

-.

A escôlha destas telas comportava �
- nificado. Projetos de arquitetura também tífico, onde se destaca .nor sua inteligência e

guns problemas pois ao mesmo tempo que são exibidos aos alunos. Fotografias e ma- b�ndade de coração, com raro brilhantismo.
deveriam ter valor artístico, tinham de inte-. quetes de conhecidas obras arquitetônicas Por tão ausnicioso evento, a Vânia oferecerá
ressar a mocas e rapazes de diferentes ida- em todo o mundo contribuem assim para es-

.

as suas amiguinhas e' convidados, fino Ce
des e pretensões na vida. timuJar a c::\rreira, t�nto da arquitetura co- quiteI, na residência de seus pais. Dentre à':l

mo ·da engenhariá já desde os bancos se- tantas' manifestações de regozijo e estima
cundários, que rb� serão tributadas, nós de O ESTADO,

nos assciamos com votos de crescentes Dros-
I

-

periqade:
.

sr.' Francisco Getimano da Silva •

.

sr. Francisco Germano da Silva
_ sr. Natal Oscar Curso
_ sr. Waldir Borges
_ Cel. Wallace Capella
_. 'rie. Edmundo José de Bastos
- srta. Eliéte Marly Filomen0.

Ca·rtazes do- Dia
Cine São José
Fone - 3636
ás 3 e 8 hs.

Luiz Prendes
Emma Penella
Amelia ,Bence

- em-

CRIME NA RATOEIRA DE

OUJ,tO

="QTICIAS

1 .. Dom i ngo d i» 24 pp.; (fJI1l

ij
,nício �s 8 hur .. s d" l1lnnhü, a

_

Pásco,1 do Uní\Ycl'sitárlo; tendl'l

�01110 Io('a� o C"léglO C )raç:'"
de Je,ll,. Ao L,do dn. prá tica e

W confraterniz,,?ão rcligio\o;.I, 0:-; uni

� vCl'sitár,os (que. er,'l1l ',11 li
i tl1s.l h

v('I'am opo ..·tullIdadc oe a��lstll'

.

Censura até 14' anos

Cine Ritz
Fone - 3435
ás 5 e 8 hs.

Vicent Price,

Nancy Kovack

E em todo�· os seres) quer sejam jovens
ou velhos, existe sempre um espírito criador

que nem sempre foi ou ainda é, reconheci- O bem sucedido plano ,está sendo agora
do ou encorajado.

.

ampliado e escultura murais e decoracões'
Raie, a' pedagogia moderna fê'l saher a'. em mosaico feitas por conhecidos artistas

todos que a arte püde acrescentar muito aI) estão sendo comuradas agora· !leJo Conselho
prazer da vida, e que uma boa pintura ou do Condado de Londr'es para antigos e no
escultura pode abrir a janela de um muneb vas escolas e colégios co�o l�ma lembrança
nôvo e'esclarecedor que de- outra forma te- importante de que, não importa qual sejam
ria permanecido desconheCido .. ·

os nossos interesses e metas a, arte tem' e te- .

rá sempre ·algo a nos ensinar,

-em-

o DIARIO DE UM LO:UCO di,putas csp0rtivas entre faccll-

eludes. Os ol'g'anizadores da PúsTecnicolor
Censura até 18 anos

Cine Roxy
Fone -. 3435
ás 4 e 8 hs.
Pat Boone

NacyKwan

�,O:l, que persistiram €.".11 nú() ar;t

l'€c(·r em púh r 'J lC-ll,O ttis .•

t_._'.Jc> ' �,�do uriiversitário.

2. Volney :\Iillis. pl'esid:enlc

u clcp6:-.;to pre31dentC' TI0g{-r)(1

QlIeiroz, - viajou �ura Br�l5ili;�
e (;uilnabul'a, afim Cle tralaJ' til..'

,;'SlilntQs relacionado's COmo rllll� Enl Uln'a recente exibição de uma cole
'f;ma'�le,n"o d'O Restarura\,te U'�i cão destinada a escolas, um menino apon-

::'�:lt::��u'd,�q:.c;,:t�::'�,��: ��:�cfC�� ,teu PaI:a uma .pintura. e exclamou: "Não. s�i
_ . Irmandade· do S'enhor Jesus dos

ÇiõCS por O'erto agll�r("'lII lllelh ,-I O qU:e está pintura significa, ma�
"

gosto 'd�la
'

........
- I

..

'

:

'.
At...

-�".;:';i{i�.?-,;;:� IA"
.�. \

rl

..
�\

.

- ,�{
.

rias.
me faz pen'sa,r no ve- lf-�d:'�;·--�'-:-.����,..) 7/C/!ljJ.

'.\ �

Pa's's·os·e' 'Ho'spital de Caridadeqorrsponcl['llcia }Jara CP. (;(;0: aSSIm mesmo, porque -

Jtil��'
.,'."

l,��Fpolis. rão," I ·�'Wi!t��..

·

;;;_::; i\;�U#sÇ?(\� 1. - De comissão do exino. Irmão Prove-

�. i/�.A UiA , dor em exercício e em atenção ao convite da
..

.
. '.

.

-', .• �
.' ,�,

.

..F"l",
. Cúria Metropolitana, tendo a honra de can-

O·
.

..

A NOVA ILUMINACÃO DA PONTE vidar os prezados Irmãos e Irmãs desta ve-

C. �r. �)�NII' 'VVf7A.\=.I,I···.·/I,R.rl?',1 ·

HERCÍLIO LUZ _, Vocêjá pens�u, 'meu neravel I�niandade para, revest�dos das

n J/IIft l!!!J =.. � caro ledcr amigo, como vai ficar a Ponte suas insignias tomarem parte na proclssao
Hercílio Luz, depois de receber de ponta a de-=CORPUS-CRRISTI a realizar-se dia 28

� . ponta, uma iluminação brilhante, feérica, de do corrente, QUINTA FEIRA - às 16,30 hs.

l1ma, fila de postes que vae da cabeça da Pon- a iniciar-se na Ca,tedral· Metropolitana.'
te da, ilha, até o continente?

Iluminação de mercurio puro, num mar

de luz bonito e distribuida com fartura?

-.em

MAIOR
.

A'l'RAÇAOA

Tecnicolor .

Censura até 14 anos

(Estreito)
(. .cJine Glória
Fone - 6252
ás 8 hs. •

Brigitte Bardot

Henry Vid!1l
,

Dawn Adams
-em-

,QUER 'DANÇAR COMlGO?
EastmanColor\

Censura até 18 anos

(Estreito)
Cine Império
Fone - 6295
ás 8 hs,

Gregory Pecy
Tamara Toumanova

.

- em _::_

.

DIAS DE. GLóRIAS
2. Outrossim, convidamos os membros

deste sodalicio para,' encorporados tàmbém
com as respectivas-insignias, tomarem' par·�
te no SOLENE PONTIFICAL.a ser celebra
do no día 31 de maio a findar, no efificio do
-ginásio "Charles Moritz", às 9,30 hs., data.
da Sagração Episcopal do Exrrw. ? Revdn-....
Arcebispo. Metropolitano Dom Joaquim oD

mi1!_gu€s d� Oliveir�.
,

. Consistório em Florianópolis, 26 ,dp
maio de'l964:-

Orion A., Platt
Mordomo do' Culto Divino.

'Censura até 14 anos

(São José)
Cine Rajá

. ás 2 e 8 .hs.
Roberto Taylor
Joan Gaulfield
Robert Loggi!1

-em -

PISTOLAS DO SERTÃO

,Uma iluminação que nenhuma outrCl.

ponte em todo o Brasil terá igual?
Iluminação que será percebida em qual

quer ponto maritimo da baía sul como tam

bém da baía norte?
'Que parecerá à. quem viajar de noite d�

avião, que um incendio está lavrando em

qualquer lugar de Florianópolis?
'

De efeito surpreendente, de verdadeira
festa para os olhos?

.

Pois assim vai se mostrar' a Ponte Her
lia Luz, aquele gigante de aço como é já co

nhecida em todo o país, quando for inaugu
rada e vai ser,mesmo em principias de junho
próximo, sua· iluminação, que a colocará em
maior J.'elevo�· sobressaindo-se da fisionomia
da cidade, modificando-a para �lhor, dan
do novas nuánces e mais vida. ao panorama
artistico em que,Se sitúa, naquete abraço de
ilha e continente, devidind01'as aguas man-

sas das baías. norte é sul.
.

. .

E depois, para cornpletar, â Avenida
Norte e a estrada que passando por Saco"
dos Limões e Prainha,

.

calçada' e asfaltada,
rumará ,em caminho largo para ir ter á Base
Aérea também com luz á farta?

I

O florianopoUtano tem mesmo muita
razão para ufanar-se.

Ufanar-se de sua terra, de sua gente de
seu progresso e de seu Govêrno.

I

•

\ Tecnic0lor
I
"

I . CINE SÃO JOSE

I
I 19 de Junho!
I PRE-ESTREIA

I (Patrocinada pelo POs·!
I TAL TELEGRÁFICO F.C.) I
I • I
I O REI PELE

I "
.

I'
.

Com Pelé (O Rei l

1_)1l01E�JA seus

OLHOS\

(Jse óculos
bem o,doptCJdosDR. Otto Freusberg

Médico Diplomado
na Alemanha e no

Brasil

Doenças e

Operações dos
Olhos

Telefone 3153
" FlorianóP91is-

S. Catarina

�.

atendemos com exatidão
sua receito dê óculos/

-MS OTICA ESPECIALIZADA
MODERNO lABORATÓRIO

TA[
[RUZEIRD DO SUL

G3ST� DE C�I'É� I
I tN:.�� !?C� _l:_�FÉ ZITF

'

Atenção! Contribuinte do Impôsto de Renda - Preencha suas ff.DeclaJaçõ.es de Rendimentos e de Benstando Incorreções Passiveis de
P'

com ·Prugenfe t�idad9',� RigQrg�,a. _Ex�tidãov Ev-i-des! ,

\

.

'
.

.,,, " "i "t', � ,�$;�_;��;:z�, ,,,"��,. Jk \',��j, �i

Severa

�;,,>, .;:..
-:c-- ......

, I

;:.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TARDE DAN:CANTE E TUDA TIL N
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TRIBUNAL DE CONTAS
r

Palestra do rotariano Dr. Roberto Lacerda OI· homenagem
a Mãe· do· Ano Senhora Jurema Bittencourt

Cada ano que passa' vi
mos nos reunindo em tor
no desta. mesa, nesta mes

ma época, em homenagem
ao transcurso da efeméride
comemorativa ao "Dias das
Mães".

Em todas essas oportuni
dades um dos companhei
ros. tem feito o registro,
lembrando aspectos. ligados

•

à história da comemoração
ou então recordando' aque
la que está sempre presen-

tencourt, escolhida Mãe do gem em sentimentos co

Ano pela imprensa local: muns para seus filhos. Mas
A justiça dos homens de as mães do Brasil, muitas

imprensa queremos acres- vezes Inseguras pelas defi
cer o nosso aplauso q� vez culdades.rtêm sôbre si Q en-,

que reconhecemos na llome- cargo de' formar earacterís
nageada aquelas 'qtiali�ades téres que deyerão desbravar
que caracterízam a mãe bra as . imensas possibilidades
síleíra, dedicada, disposta a sociais e econômicas dêsse :

todos os saerüícios, cuidan- grande país.
do da formação cristã de E é êste ponto que. eu
seus filhos. gostaria de salientar nêste
Bem sabemos que todas ínstànte: a mínha prorunda

as mães do. mundo conver-
. compreensão pelo t-�".,:"'"

· anônimo e' dedicado' das
mães que, no recesso õ" lr:-,
lutando contra as- vagas da

corrupção, do materíalísmo
e

.

do oportunismo, impri-.
mem no espírito. em fClrm�-·
ção de seus filhos, a marca
indelével daqueles princípios'
que tleles farão homens- ín-

te no pensamento de seus

filhos.
Este ano temos um even

to especial- de vez que nos

reunimos para homenagear
às mães na pessoa'da espôsa
do 'companheiro Bahi>:t Bí-

,I'

Casada ou Soltei'rã �

.
,

use"

ii

DANCOR si 'Inddstria Mecânica'
ex. Po,'al 5090" End. 1.I.g. DANCoR.-RIO '<.

Representqnte em Blumenau .

Ladislau .Kuskhoswlci-
'

Rua 15 de Novembro ,n.!' .592:
1.0 andar- Caixa,Postal, 4(;7. s. c.

'. �:,: IIBOMBDS.
HIDRÁULICAS

o m6ximo de eficiêr'l<:io

'.

,

"

Concurso em Homenagem eo

Dia das "Mães"
"

o Departamento de Cultura da Secre
"taria de Educação e Cultura através do Sub

.

. I . .'

Diretor' da Divisão de Letras, Sr. Jorge Au-
.gusto Neves, tomou a feliz iniciativa' por

.

ocasião do dia das "Mães" de promover um

,Concurso, que teve por finalidade incenti
.

var o gôsto pela Redação e também como

-homenagem aquela data.
O citado Concurso que contou com a

PaJrticipação de estudantes m';üriculados. no
,último cano de cada,curso dos est�beleciinen
'�t'os de' ensino, foi coroado de pleno êxito ..

Segundo fomos irlformado'S dentro de
:breyes dias será desigJ;lada lJma ,comi.?,são
. parq, Julgar as" provas� porquanto os· prê
:mios a serem entregues aos vencedores já

. : se encontram no Departamnto de Cultura
da Secretaria.

BIBLIOTECA PF.DAGÕGtCA
JnfOO"m�ções pr�eoentes do Df'n�rt�,�

mento de Cultura, da,Secretaria da Educa
ção e Cultura. dão conta de que dentro em

.breve serílo jnauJ!UJ"�iI�,s as. novas instala-
ções da BlhHoteca Pedagógica, pertenéente

: aquêlf' De!l�.rtamento.
,

O trah:dho de construcão da nova Bi
b1iot.e�a. nrosséfTIJe em ri'tmo b;:tdante ace-.

Ipr:;loo tenrlo !)or IOf'!ll o n1"�,:J� do ex-Insti-
tuto de Educação "Dias Velho". • •

R �
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Cõdígo do Trabalho Nesse sentido, o professor
. Evaristo de Morais Filho

Lemos na "Fôlha da Tar- disse que seu anteprojeto
de". que ·os membros da co- emprestou' vários itens aos
missão encarregada da revi- projetos em tramitação no
são dos códigos informaram Congresso, -�Cipalmente o

que está sendo estudada pe- do Senador Jefferson de A
lo Ministério da Justiça a guiar e do Deputado Ulisses
.possibilid"lde de ser aprova- Guimarães.
do, com a utilização do Ato ."."......,
Institucional, o nôvo Código O anteprojeto do Profes-
dO' Trabalho, que está sendo sor Evaristo de Morais con
revisto por uma comissão sidera '3. greve. apenas como
de juristás.

, abstenção ao trabalho pela
.

O no_yo Cód�gopo .l'r�ba.- �toWi.dade ou .maieria-'de eoW"
lhô, baseado no anteprojeto pregados de uma ou várias
elaborado pelo Professsor emprêsas, não incluindo no
Evaristo de Morais Filho" conceito de greve a diminui-

I

deverá ter sua revisão con- ção injustificada. no rÍ,tmo
.

cluida em me'1dos de ju-. de produção, nem a p'3.raU
nho, quando será encaminha sação coletiva do trabalho
do ao Presidente Castelo por motivos políticos ou es

Branco, que o enviará à a� tranhos às relaçõés .de tra
preciação do' Congresso. A balho:
Comissão especial ,encarre- . Considera que o direito de
gada de revisão e elabora- greve �ão se estende aos ser
ção do projeto definitivo do vidores da União, Estados,
Código do Trabp.lho, pompas
t'3. pelos Professores Mozart
Vitor Russomano, José Mar
tins Catarina e �varisto de
Morais Filho, na sua reunião
de ontem, decidiu ,manter
o capítudlo de snteprojeto
que trata do direito de gre
ve� nO: qual é proibida a rea

lizaçãÔ' de greves polítie'3.s
ou de solidariet;iade.

�unicípios e .autarQuias,
salvo àqueles que trab,lilha
rem em serviço industrial
ou não per,ceberem salários
não fixados em lei.

,
.

Segunda Q anteprojeto, a

greve somente' pOderá ser

deflagada após um prazo de

cincQ d�as depois· de ri0tifi:
cada pelas categorias pi:o
fission'lis de atividade não
fundamentais e de 10, dÍas

...... para os trabalhadores em a

tividades fundamentais. As

notificações deverão ser en�
caminhadas ao Diretor do

Deparwmento Nacional do

Trabalho, aos Delegados Re

gionais do Ttab�lho:' ou aos

Delegados do Trabalho Ma-

dtimo.

Apesar de permitir o alicia

menta e a propag'3.nda da

greve, a coleta de donativos

para o fundo de greve, o an

teprojeto proibe a realização
,

de. piquêtes grevistas, ao

mesUto ,tempo que impede
ao empregador de admitir
novos empregadas em subs

tituição aos' grevistB.5 QU de

demitir sem justa causa os

trabalhadores que vierem a

participar de uma greve.
O anteprojeto não prevê

a criação de uma central
sindical e a sujeit'3. à' pena

,

de destituição de seu cargo
o dirigente srndiciil que pro
mover ou insuflar greve ou

"lockout" contra os disposi
tivos do CÓdigo de. Traba·

, lho ou contra uma sentença
baixada pela Justiça do Tra

balho.
Por outro l'3.do, õ Serviço

de Reformas de Códigos de
verá autorizai: para a próxi
mR semana o inicio da re·

visão dos anteprojetos dos

Códigos Penal,' Penal Mili
litar e Civil, elaporados res

pectivamente ; pelo Ministro'
Nelson Hungria, . P.rofessOl;
D'Aquino' e pel(;)· ;�Profess�r,

. 'Orlando domes: '

1>,
. "

27-5-'64

sas concepções.
Notando, no entanto, que

uma das presentes se man

tinha reservada, as demais

pediram que mostrasse, i

gualmente, as joías mais

preciosas quç. possuia.
E Cornelía, mãe dos Grac

cos, aquela que texe um mo

numento erguído pelo Sena
do Romano à sua mem oría,
abraçando seus dois filhos,
- que mais tarde tão im
portante papel viriam a de

sempenhar na história de
seu povo -, respondeu: "Es
tas são as minhas jóias
maís preciosas"

, Exma. Sra. Da. Jurema

Espínola> Bittencourt.
, A nossa homenagem e o

"'"\('\S80 rs",,.,,,;t'): na VOC'<:"', nA';

soa reverenciamos o espíri-

mos.

trézros, dignos e concíéntes, : --_.'. '-<., as

'ütei� à sociedade e a si mes-
-;

mães de todo o mundo.
� ','

, .

A figU_ra da rnãe Vão é só
'3. dáquela doce' figura que
'com' sua mão e .olhar mitiga
o sofrimento e acalma as

. tempestades que se desen
candeíam no con-1,.,ão· e no

espírito de seus filhos.
Mãe também é aquela que,

ombro a ombro com seu

companheiro de jornada, lu-
·
ta para assegurai' a seus fi
lhos, nêste mundo de com

petição, aquele lugar e si

tuações que muitas vezes e

h 1"'>.'1 teve ou não pode des-'
frutar .

.

(;onta-se . que certa vez; n'3.

antiga Roma, um grupos de

patricias procurava saber
oual teria as joias mais be
las. t.;,Z.

E, um após outro, foram
abertos os escnmos que

·

monstl'avam as mais precio�

proporcione uma vida lon
ga e i:'tHz,)nnto aos oue vos

são caros; porque uma felí
cídade êle já vos concedeu:
à perg-unta que :outrora fi
zeram à .mstrona "romana

podeis dar idêntica respos
ta; com UrPl'I, dife'r;;'1p.:>. vos

i()S dois brscos serão dema
·i.a.dns neouenos para abra
'llr em um mesmo amplexo
")SSOS dozes filhos.

MOVEIS
VENDEM-SE por mOl.lVO de VIagem:
"Ü"mquarto de -casai estilo a�tlgo �om

mármores e diversas pecas avulsas. Edificio
f

- -

/

Banco Nacional do Comércio, apartamento
502, pela tarde.

31-AM

�;

,
/

A I,MPRESSOR� MODÊlO,' possui t�dOS os r�cursos
e a necessaria experiência par,.o gorantir sempre o

máximo em qualquer serviço do ramo. .

Trabalho idôneo e perfeito, em que V. POde confior.

•

),

/

O Tribunal de Contas em sessão de 2
do corrente sob a presidência do Senhor M:
nistro Leopoldo,Olavo Erig Julgou 45 pro
cessos que se achavam em pauta, destacan
do-se as seguintes decisões:

Processo n. 362_!64 (Prévio). Relator
'Ministro Raul Schaefer.Origem:

-

Secretdri
'de Educação e_ Cultura - Departamento ('

Educação. Importância: Cr$ 271.700,0'
Verba: 3.1.2'.0/02. E,'''.penho n. 44. Credo:
'Distribuidora Cultur � Lida. Decisão: o TI
bunal decidiu denege-: o. registro do ernp-
nho por impropriec' de verba, devendo
-lespesa ser onera.' ela verba 4.1.4.0/(
Material' Bibliol�<.· ,- passível de suple
.mentação.

Processo n. 2"" '64. Relator: Ministr
Paulo Fontes. P.,," - vador: Wílson. Abr:
� =m. Origem: Sec,.J�· 3 de Educação e Cu
'�

.

':"3. fossunto: Têrr te Contrato de Locr

<;2,0 de Serviços' de fi" ;o:jgo Veira de Castr
:Decl<';;:w (): Tribu-v" =cidiu baixar os aut

em diligência para I
.'

ficar a cláusula
.

. .
.

Reguiador .Gesteira'
,------------------------------------------------------

,;

. 'J \ CCQS> ,:".'. :

í) r:->rq"> '\i
�:> �'---- ....___

VE·NDEDO·R
Importante .Firma especializada em Máquinas Agricolas

e Rodoviariqs, precisa de elemento de responsabilidade e alto
gabarito, bca apresentação, instrução seclmdária e. com espe-'
riencia em vendas. Possibilidades de altos rendimentos. Apre
seTItar-se à rua,7 de Setembro n. 11 - Florianópolis.

vigência, que é a

contrato.
da assinatura

Processo, n. 3Jj� "'4 (Prévi.o). Relaf
Ministro Nelson S' � �rau. Origem: Polí
�Milit8.r. Imnertâv> Cr$ 6.552.566,2L
-Verba: 3.],2 . .0/13. T;- )enho n. 6. Credor:
.Mussi .& Cia, Dec+" . O Tribunal decidiu
ordenar a baixa da �""�ência à origem para
a necessária autenücr=ão na .ata da concor

rência, pública.
Processo n. �57 ..'Q4 (Prévio). Relator:

Ministro Ylmar Cc'.,..'.... Procurador: Wilson
Abraham. Origem- c +retaria da Fazenda
,-' Departamento c- "ral de Compras. Im
l���tâ:ncia: Cr$ 18

� �

-,230.00. Verba: ....
4.1.3.1/01. �mpe!ll-r>� "'s. 6, 9 e 10. Credor:
RemingtonRand (lr

-

-'�sil S/A, Olivetti In
dustrial S/A e Sin�"'-' Seving Machine Com-

·�·pany Decisão: Regir- - -lo.
/

Processo n, 3'.'" /"'. 34 (Prévio). Relator:

M�nistro Joãc Estiy '. Pires ,Origem.:. Se·
.

cr€taria da AgricR '_
- Diretoria do Fo·

J)lento e Defesa da F. cdução. Importância,
. Cr$ 500.000,00. Ve;:_'�:: �: 4'.1 2.0/03. Emp('·.
nho n

.. 8. Credor: Perdigão SIA. Decisãe
Registrado.

•

I

, )

�,y
. y/'

IMPR'ES� ORA
,

desenhos
t clichês

folhetos - cotÓlo90S
cartazes e corimbo$
impressos em ôerol

: t'opeloria

,._/

�.
IMPf�r::SSORA MODÊt.:O

DE

ORi,\:'� STUART. elA.
IL'
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DEPÓSITO AMPLO

NECESSITA

A MODELAR
--------------

VENDE-SE
Um bar bem frequentado sito a rua

Santos Saraiva n. 451 anexo ao Hotel São

Cristóvão, bem assim uma pr ..'priedade de

construção mista.
Os interessados podem tratar com o pro

prietario no mesmo predio a qualquer ho
ras.

Estreito 26-5-1964.

VESPA - VENDE-SE
Urgente. Negócio da ocasião. Ano 1�61,

ótimo estado de conservação. Tratar à Ave
nida Rio Branco, 55.

28-5.

CONTADOR
Importante firma de máquinas rodovi

árias precisa de CONTADOR com prática
de escritório, para admissão imediata.' In
teressados queiram apresentar-se, com do
cumentos e referências, à rua 7 de 8etem
bro na 11 Florianópolis. 'PAGA-SE
BEM.

,

26-M5

Cine Ronda
EMANUEL MEDEIROS

.

de C. R. em P. A.
VIEIRA

nale e Rod Steiger,
Mase.

6 _ La Noia _ Hort Buchoholz e Bette

dirigidos por Francesco

Davis, dirigidos por Damiano Damiani.,
7 _ Omicron _ Renato Sa lV8tori e

Rosemary Dexter, dirigídos !Jor Ugo. Grego.
retti.

8 _ O leito Con�lH!.aL rrm 8 vfncerlr'rR
de Cannes, Marina Vlady e Ugo Togriazzi di
rigidos por Mélrco Ferreri.

9 -_ Os Camaradas _. ]\/frrn(>11� ]'If "I <'..:'

'troicmni. Renato Salvatori.' .,Annie GirArdot;
os dois últimos os exce!Jeionais . atores do
grande 'filme _de Visconti "Rocco e Seus Ir
mãos a nouco exibido 3i em F1ori:móunlis _

- >

a dircc:ão do filme é de Mário l\IIonicelli.
1 O ,-� Rosara' _ filme iugoslavo nre

miado no fesüval de Moscou,' com Rert·So
t1ar e Ohvcira Markovic, com dire�fio' de

Ve1jko BU1f!ic:
.

11 -- Entre o Céu e' a Terra, docu;tl1en
tário ele 101'10'fl ]11etr::1ri�Y'''' _.- p,� �/; ....�s.

J 2 _ IT Rafone Fef;. coiu Mastroanni,
dired'ío de Alfredo C8inetH. I'

] 3 - La R8g-8?:7.a di Rube com Cardi

nélke, e dire�ão de Inigi Comercini
14 _ Constantino e a Cruz. HH'rlhcre

fi1mc de aventuras, com Cotnel \Vilde e a

fi11ecida BeJínda Lee. com,dire�ão de Liohep,';)
de Felic _ Em cores..

"

] 5 I' t'
. �. 1 dOCllment6r'l'o dl'-__ i an lffinaco.c, �

rigido ��or Elio Picon,
"O'f M' n N Y Ir"LO e elO em, OVrt or_�.

A Columbia distribuirá no Bra,sil. o nô
vo fiJme d� F�llini, "Oito 2 Meio" elogiado
irrestritamente �ela

.

cdtica, C!ue considero'l
como o me1J1or fiJme do referido diretor, e

como uma obra de confianca e otimismo· sô-
- )

bre os destinos da humanidade_
'

exibido em 1964 em Pôrto

,já como urrl'%,�das maio-
-i��,:�

.

C.urso '
.

-,'

•

Discurso proferido pelo
Dr. Mario Teixeira Carrilho,
Orador Oficial _dq Serrano
Tênis Clube de Lages, no

dia, do aniversário daquele
Clube.

.

Desde as mais" recuadas
eras e dentre os mais dife
rentes povos, até mesmo nos

primórdios da civilização,
constítuíu-se hábito I

assina

lar as datas nas quais ocor

rem acontecimentos notáveis
.e que, .por sua significação,
tornavam-se credores de 'ho

atra-menagens pernódicas
vez dos, tempos. I

Anotavam-se, 'assím, no .ca
lendário da vida dos povos,
das comunidades, .das famí
Úas e mesmo dos indivíduos,
as datas marcantes de fatos
desde o nascimento até a

morte, desde o prelúdio até

o epílogo fi ainda das in
termítêncías dignas de tal.
E de ano para ano voltam

.elas a ser. lembradas em

'meio a demonstrações de sa

tisfação cívica, social, famí
liar ou que otitr� denomina

ção pOSS'l ter em razão do

próprio acontecimento que
lhe.é origtnãrío.
Das ·datas ·pátrias I

assim

evidenciadas, é de ressaltar
se as de 22 de,abril, 7 de se

tembro e 15 de novembro,
respectivamente do desco

brimento, do' grito de índe-
, pendência e proclamação da
República brasileira.

•

'se
. ("O��n;�m � r.:'I� rlAloit_qnJ os Iegí�
t.i"'f)<; l;p..,rn",,:'to:o,,�€� da a-

�.-i"t,",('-,...p('j�. c:;iV"'t1. rri�s Pro
.

f'll1P "Y'H:'\CO n n�'t'"n�:")"Yn. p' rle
ill�'i('·, �p r1;r,-q' IIPT"tTOr:R.A
rTA n"'n"f')r:p.A'TTC�, '1pfint

rn" nl1e hPrrJ mprp('p 8sJ.a 1<':n

t,i.n.<ln';) '-'''''l r"l1nin>in, ernh()-

,-lt:\ nnNC.''l �f')("'1,?rl'ÃC1A. f8� \pi�
nar em Seu seio 'Im djrna
n<t, rn"i� "rnnlH' jn�,irnirlfl,np.,
ela J1"<lir. ;r,.,pd,rita harmània
e ('nrài:o>lid8de,

'Florianópolis - 28/5/1964

----------,--------�-----------------�------

Mais vossa que nossa é es

ta, 'magnífica obra, este ma

gestoso monumento da soei-

edade lajeana. _

Haveis de 'preservá-la em

suas finalldades, continuá·

la em sua jornada amplian
do-a pelos anos em fora.

Estais fadados a assumir,

em futuraI não mui distante,
'o comando da nau e dentre

.

vós há' de surgir r novo ti:

maneiro.' -

nossa terra.

, Não vos deslembrets de'

que, um dia, havereis tam

bém de tmnsmitir a outrem,

aos que' vos hão de suceder,

as .mesmas responsabilida-
'des, os mesmos deveres, as

,mesmas tradições.

vo de nossos serões;

E -nessa oportunidade, pro'
curai fazê-lo de modo a

comprovar que nas vossas

mãos não sofreu solução de

continuidade o progresso da',
sociedade 'cujos destinos

lhes foram um dia confia

dos.

Em nosso Estado, entre

,outras, comemorou-se há

pouco uma data de alto sig
nificado, eis que eÍa assina-

- 'lava o centenrirto do nasci-enviado, mente de um de seus mais
ilustres filho - "LAURO

Filmes que a Art promete para ,breve: MULLER':':". homem que no

cenário político nacional, e-'
que serão distribuídos em nossa capital em levou bem alto, o conceito

1964 e 1965) 1.' Boccacio 70- Sophia. Loren, do cidadão barriga-verde,

Anita Ekberg e Rommy Schneider, dirigidas Lates.' a Princesa n<t Ser-
. ra, comemorou em HJfiO o (o

por Vittorio de Sica, Fellini e Visconti centenárto 9-P, S118 elevacão

Em cores.
à catevorta de cidade e so-

lenizará em ,f966 o 2.0 sé-
2 _ Mar Louco _ Gina Lçlobrigidae cujo de sua fundacão.

�ean Paul Belmàndo;
-

ditlgMo�;Pb� "'R��:áto' '. p 'TI,undo 'literári� dE;U me

recida enfase 8.S Iestivida-
Castellani, des nela nassazem do 4.0,

3 _ O Desprêzo _ Brigitte Barddt e centenário de nascimento de
11m das mais famosos: vultos

Juck Palance, dirigidos por Jean Luc Go- da 'literatura universal. o au-

dardo tor de notável obras que lhe

4 Seduzida e Abandonada _ Steía- imortalizaram o nome e de-
,

. .
r�'11 fiO mundo um' precioso

nia Sandrelli e Paulo 'Pugliei, dirigidos por cabedal n-f) P"Pl1p"'n' Ppfiro-

Pietro Gérmi. MP. " "ILDAlI/r SHAKES-

f
PEARE, o, -iutor de HAM-

5 _ Os indi erentes _ Claudia Cardi- L'ET Dascirl'l ("'1 26 de abril
de 156>1 5 de novembro assí

J'lnl� data d?<; mais caras 8.0

Brasil c nartícularments à
Bahia, pois ,aue J'leS8e dia
viu a luz !lauele aue 58 re�

velaria a in3.iS lúC:i:rl:o> das in

teligências, i:t' mais 'fé_rtil das
�mag!nacõ�s, a h�j�s fecun
(1'::J e brilhante fr-Í1i:e de ('o

_nhecimentf"ls sociais, jurfdi
c0s e P'lHtico>j: aCIlJele que
na célebre- conferêncÍiI. de
Haia em 1907 aSSoD.lbJ.'ou
não apenas a sua pátria, mas

,
o mundo aH· reunido e re

presentac.jo PPhs figuras de
maior projecão na nolítica
ini.erml(�ion'l.l de então:

'

o

estadista, o jurisGonsulto, o

p.�+ili"h. o' imortal 'RUY
,BARBOSA.

-

E f'lssim est,s n (''11''nr'l�,rio
da vida pontilhadn de, datfls
memor:íveis pnrr<l1e 8ssina
lf'lm o 1"r1arr.o inkial' de, uma
vida hum'ma, de uma Enti

G::Jde_ ou ainda pnr 'registrar,
fAto histór,:irl) que discipli
na 01)- mOdVic,l n'l' rumos de
11111 :00'10. �nsPlÍa-.lhe progres
Sf"C:. r""()ni('i?�lh�) ev011!C8n.
,'r"e;!') <111e êste preArnbulo
t"",,:;, fjen1lndirdo iá os pro
positr-s Qlle me ánimam nes

te m'1ment.o_

F,<;t.a re1mião sor:bl e mi

nha nl'e'SpT1J":O> nec::t,a_tTihllna
te,." por es('(11')o di7f.1' sflhre
n nór';r"1'l nniVR,'sqrio (10, fun

rlQc1'i."l n.esta Associac8,o on-'
, -.

.

de �R cnno:rpo-",.".

tíva do nosso querido SER

RANO TENIS CLUBE, a

. pujança de que se revestem

,as instalações de nossa sede

e 'o muito de sacrifícios que'
custou seu planejamento e

sua execução. ,

Merece evidência, de mi

tra parte, o esfôrço, a dedi

'cação e, a eQrag�m ebpre
endedora .de quantos tive

ram sõbre os ombros a res

ponsabilidade dos cargos de

Direção e que, por isso mes-

'mo, maiores somas de rea- ,QuandO isso acontecei,

lízações trouxeram ao SER· quando alguém de vós de

RANO TENIS CLUBE. 'tão nobre quão espinhosa
E seria injustiça silenciar' incumbência for investidos

nesta hora a colaboração e-
-

tendo em mente os feitos

ficiente de tôdo o corpo de dos que vos antecederam e

associados paraa concretiza. procurai seguir-lhes os exem

ção da obra da' qual nos 61'· 'pIos. Buscaí, na emulação, 'i
,

'gulhamos e cujo aníversãrío conduzir 'o SERRANO TF.l

festejamos com jits�ificado ,NI8 CLUBE pelos mesmos

orgulho. eaminhos que até aqui 'vem

Em primeiro plano, entàn trilhando para honra e gló- __:...._------

to,
,.devemos situar a sãbía ri==t ríns tradições sociais de

?rientação, que no decorrer
da realízaçâo lh'a imprimi
ram os ilustres co-associa
dos investidos dos cargos
de Direção desde os primor- ,

dias da organização.
A êles, pois, nesta oportu

nidade em' que festejamos
o décimo aniversário de fun
dação do majestoso SER
RANO TENIS CLUBE, o nos

so respeito, a nossa admí
n'''';;f''I e o nosso reconheci
mento,

,I!; agora', seleto auditório,
duas palavras aos jovens a

qui presentes. ao enfeite vi-

-'_.�\.� , Anotai a data que hoje co

memoramos e repetí-, cada

ano, 'a demonstração de sa

tísfação pela etapa vencida

e pelos triunfos alcançados.
Se assim procederdes, se

assim vos conduzirdes, da

'mo-nos por compensados

DR. Sebastião-Moura
CI!{Ú�GIÃO�DENTrSTA'-•

.
-. .1 1', •

Clínica Diurna e Noturna
Exfrentista uo Seminário Camiliano Pio XiI

.

de S. Paulo
Tratamento Indolo� nela Alta Rotacãc

..

'Prótese
-

.
�

HORARIO:' Das 8,.30 às 11,30 ,e· das
.

14 às 20',30
R.úa: Nunes Machado 7' Esa. João Pinto

_____ ,_

"'!fIo ,-

I .
--�---,

Residência
Aluga-se uma residência recentemente

construida. Tratar com o :.,enhor Manoel à
Rua TerezR CL"istina n. 335.

Estreito FlorianóuoJis
,

' 27-5-64

AUL.AS PA,RTlfUlARES
PROCUHAH nq' Hua ARACY VAZ

CA LLADO. N° ] 3, ESTREITO, ou telefones:
()?()7 e 20!)7.

dos "esforços e ate mesmo
,sacrifícios dispendidos .em

prol do SERRANO, TENIS
CLUBE., ,'-
SALVE O SERRANO TE

NIS CLUBE!
SALVE PRIMEIRO DE

MAIO!

1..
-

,

,

Vai Construir ou Reforma '?

II

Consulte Nossos Preços

e Comércio Metalúrgica ATLAS S. A.

Rua: Deodoro N. 23

I ,

ludo

Filial Florianópolis

REX-lvlARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Propriedade

, Industrial'
Registro de 'marcas, patentes de invenção
nomes comerciais; títulos de estabelecimen

. to, insignias frases de propaganda e marcas

de exportação
Rua Tenente Silveira, 29 - '10 andar
Sala 8 -- Altos da Casa Náir _' Florianó
polis. �:_- Caixa Postai 91 - Fone 3912

Nada de
,

REBITE�
�xlja em seu' carrí

Lnna de; freioil �()Li,r).\,-I
_. 60% mais no .,prOlV�!!!
mente da!' LOlJa. .

..•.: Financiamentos lndusírieis
Elaboração de projetos econômicos e

f 'V' t f"! '.: _

.:

preenchimento de. questionários para im-
•

"�o' :: plantação ou amplicaçâo de indústrias 'de, a
-,:; .,;Icôrdo com as exigências dos estabelecimen-

. -: "tos financiadores., '

•• , ".; r ,t.. -:. .�. '

P,ua S!UJLu.., ,)d
. 1';:�>TRErl"

ED"VVARD NA VARR.O
;

Eeoncmísta
C. R. E. P. - 683

Res Hercílio Luz s/n - Ed. Esther
,

Apto. 102 - Fone 3728
Contratação de professôres

»
.

'

,«

I

.. ,"

r (l � r. I .

.

-

,

'. T � ,R' A,

PllZA·RfA-
\ .

.'

RUÀ Tr8Jan� ,27 Fone 31.25
F'lortanõpólli

�----����--------

'CAMINHÃO INTERNÁTIÓNAl. "

tõo brasileiro
quanto' Brasília!

];e-

A PECA
.

�'

de que você precisa!
',t--la qualidade de revendedo res auto
,rizados, podemos resolver seu pro
blema sem ,demora. Em nosso estoque
'Iocê encontrCltá - çom certeza - a

peço ou o acessório que prOcura, a

preço d.e tabela, gei\uínos,' testados
em laboratório, garantidos pela mar

cc:! ·IH. E, no caso de qualquer con-
'sulta sôbre o seu International, - tere
mos o máximÇ> prazer em atendê-Ic.

, o •

Representante' .I{I. nesta cidade

.-

•

I, G. SOCAÁ
C':'ME'I(CIO �

REI' rtESENTAÇOES
FU�,.,·JO AllUCCI 721'-

ESTR-.l:ITO
·Um' (�rçu ,a vista e ... re."

.�� 1'2' ���.,a'��'\' 'JlIr!t
. '_ .. !l�""" 1" _
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"O ESTf,mU- o Inall'l :tJ:.i�go, .J)l,ário (le Santa Catat:i,na,

I'
"

de t"is negocl"<içÕe8 e que 03 por Boualam diz que tem d;)C�lmen
menores ê]e d ivulgnrá- brevemen tos que demonstraram que nO

te. '" , .mês , de <ile�eníb.o, último realiza-

A revela.'o foi' feita e� cari '.---:--...---------�,."",.�,...",�;;__

if�����€�t���i�; Na Ar . ,

,�;<4F
Tambem 'ocorrem Gra.ves

.... �.

, ,;;iJrdens Nos Estádios
'Buenos Aires, 27 - As au- dos Deputados, controlada natou em' relatório sôbre o ,encarregados da -vígílâncía
tôrídades Iatíno-ameríçanas foram' as- pelos partidos de oposição, ocorrido que elementos a- do Estadia haviam sido de-
utÚizàm todos os meios ao ados", assinalou, "Não regeitou, na madrugada de gitád.ores' se' mobilizaram,
seu �lcaÍ1ce,' desde bombas r que as portas d� es- boje, uma moção de censura domingo, pata' exaltar os

.

d� eretto..mora], 'ltê' manguei 'ácl,io estavam fechadas'. O apresentada contra o minis- ânimos ,e provocar dístür
ràs'de bombeiro, para mano) ',st'l�dio, agora fechado 'por tro do interior e Policia, sr. bios. O 'ministro declarou
'té:t ... sob 'édbtrôle, os ,exalta) 1i:i' meses, carece de, insta- Juan Languasco., Este assí-

'"

que todos os funcionárois
dos aíeíçoados do futebol.

-

s de agua adequadas
Entre ãs medidas mais fr\) ra poder controlar desor-

,quéntemente' adotadas figu- tfÍens mediante o lancamen

:lO!:::�Ç:,��:;:����: �';:��'I:g:::�O:, ,�: Gasolina aumenta pouco.da 'de aramados, com pontas ' ' ,

de ferro na parte superior' No segundo dia de luto o,
Com :B,ODA LIVRE AVM no seu Jeen

,

ou, em substituição, fosse de ficial pela morte dos assís- V. economiza Cr$ 1.000,00 cada vêz que en
trêsa quatro metros de pro-' tteenb:,el3 do encontro de fu- che O tanque! .. � isto sem contar tôdas " as

'

fundamente, cheio dãgua. "entre a Argentina e,
Peru, pesava sôbre Lima outras vantagens. Instale já.
'uma atmosfera de dor cole
tiva. A cidade parecia em si
um sepulcro, com os cíne>

I
'

mas, teatros e outros espe-
,

táculos suspénsos: O fato
não tem paralelo .na história '

dos' esportes de Lima.
, Por outro lado, a Câmara

A Lei n. 4.329" de 30 de ab'ril'�. :'findo,
, prorrogou o prazo da :apres�ntaçâoo,d�s,. "de
clarações de rendimentos'tve 'de ",béiu/' das
.pessoas jurídicas e físicas;' até' o dia, '31 d;
maio fluente.'

' ,

Sendo sábado e domingo, os' dias';30 ,�
31 do corrente," consequentemente, ',:0 .. prazo
referido terá encerramento no' dia de 'ania�
nhã.'

Ante tal circunstância, o "p.ôsto ;de Re-
• I , '

�

cepção das Declarações" da Delegacia Re- I
Apesa'r das preocupações

gional do Impôsto de' Renda nestá capital e de, .colocação 'de; em mé-

f
. ,

h
t " día,: 20 agentes policiais den-

uncionara, aman ã, ininterruptamente, das t�o.dooestádio e de polícias
9 às 18,30 horas, a fim de melhor' atender montados no exterior, os

aos interessados. mctdentes ,provocados" por
desordens públicas são fre

quentes, Porém, tais inciden
tés raras' vêzes chegam a

pro'duziro' .motíns ou distúr-
bios em' Iarga escala. E ne

nhum da amplitude do que
ocorreu domingo, em Lima.

.dissimo. Equipado. Com rádio transistor e . As deserdes geralmente co

capas de nana. Um sódono. Ver hõje>das 9. "_.meç�m quando o� .�orcedo-
, -" ",: c, " res 'se enfurecem diante de
as 1� rua Conselheiro ,M�Jra tO' Defronte >decisão 'julgada errônea to-

o a .Ioja A Samarl'tana' 'ii: "�,,, ,;' " ." ,�., :O':; ",,�, ., ,màdEi;:: tlelo"iuiz 'que' dirige:u '
•• 1 'v" "''li , • .." "',f" Mt' '

M*"
�f tp.-, ,,,011 """

,; ._, ,"/L. >'
• .;.,;,' __.�� ,':J: ,,�,:;,,;, 'r> ,'.

" 'ti� mi� J;il'esÊtnciam, e co-
:1 � .. ''.... � , ��"'lí' �,

t' I'"" , --: ',:':;::- �"".' '

i" ,�7 '" e�di atirar pedras, g.'l-
',,', <

"

','" '""" ',-' rafas de IreIl'escos, laranjas,
........---------'-----;..------..............................--- maçãs etc., para o gramado ...

;A'polícia,êntão entra em �ção
li:mçando bombas de' efeito
.moral em direção às tribu-

'_" 'nàs Isto foi o que aconte
'ceu num estádio de Bueno;
Aires, domIngo mesmo, en-'
quanto se' realizava em Lima
o jôg<> entre a Argentina e o

Perú.-N�o obstante, emlBue-
nos'- Aires o o emprêgo das
bbinbas -

de gás ràpidamente
restabeleceu a ordem, e' não
houve feridos. 7

Nos ,tiIÜ�os 25', anos, po.
rem; ", dez possoas morre

r,.'lnl' e outras 77 ficaram' feri
, das em acidentés 'ou/ distúr
bios que ocorrerem em está
dios argentinos.
A.s desotdens mais graves

foram as seguintes:
Em, maio de 1939, jogado

res do Boca Juniors e Lanus

engalfinharam-se no estádio
de, Lanus: Os .torcedores de
ambás as equipes tent'lram'
derÍ'ubar a cêrca que os se

parava dos jogadores e a

POl!eia"teve ,de dispara;' suas
armas, cauS'lndo a morte de
um homem de 41 anos de
idade e de um menino, de no

ve.

pma porta de 'ac;;o d,a en

trada do' estádio do, River
Plate ,local ficou obstruída

\ ao terminar u�a p�rtida,
quando se produzia à cons

t'umeira aglonwração de pes
soa!? que aba�donav'am o

recinto, ,e seis', pessoas mor
reram 'ali pisotél:Ídas.
Em 1945,' umâ . seção das

trjbunas de!;iabou no está
dio ':Buracan, dest� capital
e trinta "pesso,as. ficaram .fe
ridas.,

'

Uma bomba de' gás, l'ltira
da por um policial 'para' sli:"
fo«ar uma deso�.d�m':oo 'es

tádio do Velez Sa,rsfi'eld, ar
rebentou' no p�ito' de, um

jovem de 14 anós. que mor
reu pouco dt;lpois.

,

Há duas semanas, no está- 'f
" ", \ " ..

:��ta�oof:!�::�::':: ag�o� "' 'ENviE :S'UA� CONTRIBUlÇI'o 'PARI 'A.' ��PA�����P�Ó,�C�IANÇA,' DEFEITUOSA, 'À EITIDADE FILIADA' ·DE SUA �IDADE:
metara� eu; g�an�e n�me. 4ssociaç� de: Assistênci,JoCr�;tI}.,Ç.� Defcltao���A,ic.;O',--:.Âv,('PrQÍ. , Associação. Pernambucana de Assistê�cia à Criansa\ Defeituosa. ,_
'l"� num oca es :eIto, q e o Ascendino Rel�' esq. "Pear0' '�e �ledo• ...:. São Paulo. ' ), Rua do' Esp11lheiro, 730 - ReC.ife.. ". ,

Pl�O cedeu
I

>e_, trmt� -pesQ,as. r

Àss��iáçã6'�eãSa �chj�s�r�nçà.�kua Im�ritiiz ��pÓldiii;'\9"::':"Santos' Âssoéiação ,Sanatório Infantil Cruz Verde-:':':'Av\Jandira,lOOZ-São Paulo
soneram esoes,. - . -- I ',," ,

- ;. - �
, •

.' "

d
'

ill'
.

o

D G 1
" '.

� no Utu�ai' � .discussão', ' �AssociilÇão N'os.s� Senhora, de.' l$urdes, anexa'.;} 'sti' t�a.' 'de rMiseri_ AsSO.ÇI�ão �anta, Catarina, c.R.e:l!.b taSão- .�rut a. Bittellcourt; 102 �
surgida 'em I ·t�rrio de" um c6r.dill;� - Av., Cláudio RuiJs :G.õ a;i

<

50, ::S:p:�tós.' " •
.

. o· ""\J Flo�lanop0h�. . .. .
, .

"

,tento no can1"po' "do Livel'-' '. '. '"' M'
. : d '0.'0." 'c

'M R A'· � A r
Instltuto BaIano de FlSloterapla C Re,umatologta - A,v. Getulto Varga

, ,"Cl.sJ)opaçao ,InGira "e"H\.��" : '. • � AV'eQlj;l-ll ·�qnso .. -'- S 1 d ' '
, ,:'

polI deu origem' "i;, 2698 _i. Be1õ" F{ôi;ú
'

.iÚl ' '" ,,' ,
' 544 a Vil ar.

,"
' ' ' '

•.

nital NLll1eS Pires....,... Diretor' ,
'c '\'

..<;'
. ',,,"u, '" '" ,:, "� SOçiegade Campineirade Rcçupera.@ãQda Cri?JD.S,! 1Pern!âtici�.1R:M.' t!JSi.
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,
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'
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União , "

P�RI0, 27 - A União Sovié'tiea"
realizou llegoCiações Com 3 A ,,_

gélia ,paia ,) estabeledme-nto de
uma b'ase soviética ele submari
nos no Mediterrâneo, 'seguhdo
afirmou; hoje; uni eÀ -presiden
te "d", A;sembléia N-a'I,onaJ f'ran
cesa ,

Hachaga, Boualum, que é ar

'g€lino; afirmou que tem provas

.

Impôsto' de R,en'da
'ÉNCERRA-f;{Ii: AMANHÃ ,0, PRAZ,O

DAS "'DECLARAÇ,ÕES":' '"

, '

I

DAUPHIME 1962
I,

I '

VENDE-SE um azul noite. ' Conserva-"

VENDE:-SE
MAQÚINA DE LAVAR" Ro:ppA

, .' , ",li'
PRIMA -- 'em, ótimo estado, veri'de-s� pre-

ço ocasião Sc�ente lava."
"

,Rua l\nton'íenta de Barr�s,.ª7� -':, Es-

treito.,'
,

/
, , ,

Unlversídade de SáÃfá Càtàrina ,

,:

� ". .-" '. 1',.. :""'C,' "!

Faculdade de Filosofia
'

",Edi,ta'l
De ordem do Sr, Diretor, dà Fpculdade

de Filosofia Ciências, e Létr�s' da Urtiversi-
, ""

dade de Santa Catarina, e em' ,vista, de d�ci-_
são da Congregação, em ��ss&� 'de,onze de
abril do corrente ano, torno público, para
conhecimento dos' iÍlteressados� que a Fa

culdade a'b,t�' 'a' inscriçã� para a cop,trataçáo
de profess6r'es p�rà prDvimeúto�das seguin
tes matériEt:S do Cur:s<;> der Fi�osofia:

\".
.

Ética '

Lógica

'Teoria 'do.'Conhecimento
Os int€:t\essados deverão apresenta;r 'à'

Secretaria da' Facul<lade,' requerimento de

inscrição -instruído com os respectivos títu
los qu�.o hahilitem ao exercído do magisté
fio, até 30" dias após 'a publica�ão do presen-
te edital. )

Os documentos em questão serão enca'_
tninhados .ao Departamento de Filosofia pa
ra a selecão dos candidatos.

P�r� que chegue' �o co�hecblento "do�
interessados, foi lavrado o presente edital

qVe será' divulgado, conforme ficou decidido
,na mesma Congregação.

.

"

I .' "

Secretaria, da Faculdade' d� Filosofia
Ciências e Letra::; da Universidade dê Santa
Catarina, aos quinze dias do mês de maio dó,

-

I
\

.

ano de mil noveccntc;>s e sessenta e quatro.
•

•

J
�

•

•

�

a Insta a(ão' a"a
na Arg'élia

·

(FLN) . tempo ein que Chou En Lai (pri
me iro _ ,ministro da China Co

'munista ) era recebido em At'gE71'

,

lia
, sem França"; que aparecerú

em breve.

o político promete pUblicar do

Cl�ment'03 que .possui -nurn "livro

branco", que se chamará "Argé

\ ,

"

tidos, enquanto o case é

ínvestígado, e.que se pedíu
ao zelador do �stadio que

explicasse por que somente
três das sete portas 'que cor-

'respondem as tríbunàs 120-
, pulares estavam abertas.

O fechamento das portas
com cortinas metálicas fez

com que, os presentes se a

pertassem e que morresem
, pelo menos 285 pessôas e

outras 300 fossem 'feridas, '

quanto tentavam escapar

emanações causadas pelo

,
, I

l�ncamento de boml'as la-

crimogêneas. ,A polícia lan

çou ás bombas, como medi
da ordinária de acuo, para

, restabelecer !} ordem nas tri
, bunas.

o Os 45',000 expectadores,
.qua.baviam comparecído ao

Estádio, domingo, buscaram
ao mesmo tempo as saidas,
quando a polícia disparou
para o ar o 'e lançou as gra
nadas lacrimogênias r-:para
as portas estavam quase to
das fechadas e no tumulto
o povo foi pisoteado, esma-,
gado ou asfixiado.

'

C'AoS A S
Vendem-sé 3 casas situadas na Chaca

�,i'a do Espanha. 'I'ratar na rua Felipe Schmi

dt, 21, Altos da Casa Rosana.
26.5.64

QUARTOS
ÁLUGA-SE .para Estudantes. Rua, Con ..

selheire Mafra" 1B2.
"

, 1" .:
,

Não peço caridade, quero apenas ser como você, Desejo "�studir, trabalhar, ser
"útil

Com a ajuda que, me deram, já sei dar alguns pa�sos, aprendi a .Ier e escrever, Mas aindq
'\ .. o

'

POSS? melhorar muito, eu, e milhares de outras, crianças, ,def,eit�<?s�s que, que're��s ape-
�s uma/, <?r@�t�:ni�Ee,��e � ,���bilitaç.ão. Colabore' com a ge�tê';�aJ#ÇlQ' � a,,�hQssa�4-tâ1llpa�
.J

_

"
, .;fi .'

, ,

'

I ,.",
'

',' ., "
•

, J'�.:--.. . .. "

'

. Direto�\!cudvo • 00 o o. o. o o •••••••••• ,•••••Jaym,e Torres
Secretário ••• � .'•••••..•• � ••.Luiz Philipe Rezend� Cintra'
resoureiros o,, •• , ••••Alberto Figucl!edo ,e Cam.illó Ansara'n:
Presidente da' A.A.C.D."•••••••.Renato da 'Costa Bcímfim
Coordenador•••••••• � •••• 0 ••••••'Ulysses �artins Ferreir,a -

• •

Campanha Pr6-Crianç� DefeItuosa- Associação Brasileira
da Crianga Defeitucisa-A.R.C.D. COMISSÃO rurncUTiyANACIONAL"

"

:presidente de' Hónra ..•• \ ó •••••••An:tador Aguiar
Presidente 'da Campanha. � ••• �:••••• '

•••••••.Laudo Natd
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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48. ANOS DE V-BUTA CONS-;-»:N'Tf: tM

PROL DE· SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES
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� L� LA penúltima rodada do primeiro turno ----.:--......,...-.,....
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r:TES'O"
.

L'��co�::eo:::oau�� 1:c�O�:r:":�:tu:�!� BAS·, U1: .. .. ... •...•. .

'domingo e dois �na' próxima'qü�r+�-feira.
Êstes dois {ll!i::-·"cs· não 820 f'e (l�S')rezlr..
lqvi à -nri'= o nosso PD�t�l T�le1l'áf"co
estará d ....nr1n f>'r!'1b;ite ao lider 'do certame

,

que é o F:f>r-:::"i'] Luz, enquanto Que em Cri
dÚIT'3 .

pf \:-,::-:;,�o' }.,.-tIÉtico Operário e 'Imbi-

N'A" �'9-P'A'R'A'"DA. '." �" '?� ...

'.

'

.'o
•

��

nutos, ó· jôgo melh�rou, Pois
riohesi 13 .André subiram de

produção atingindo o mes

mo nfvel de Marco Aurélio,
e !Aldo 'começou a ser lança
do, 'faiendo com que tpda
q tu."tti::l da Grarría melhoras
se, 'e 'p'Udess� faze� fre�te a

C;iJpitão. .Romualdo, Cazli-
, nno- qá� recebiam o' auxílio,
de Zí,..zrue- estivera 'mal :no
LO .tempo; ,Note-se que Ca
pítão fêz uma de. suas me

.lhores partidas dos últimos

tempos. O final foi' emocío
nante, pois quando a parti
da narecía- que .estaría se de-

.

cídíndo-nara os G�Ttolas que
,

se avantajaram em seis pon
,tos a turma- da Granja en

. cetou espetacular reação.
emnatando O· iôzo em '51

, - pontos:CO . f1nal obrigou uma

prorrogação .de cinco minu
tos. .nor ter terminado' em
patada em &5 pontos esta
dísnuta sensacional. Nêste
período .houve nôvo eouílí
brio de fôrças', prevalecen
do então: a maior exnerlên
cíà de Dobens e. seus coman

dados. para chegarem ao fi
nal consagrador de 61 x 57.
Uma p�rtida çlígna dos

que estiveram se movimen
tando na cancha. e que com

pensou plenamente, os eSfpr
ços dos' org�nizadores ,do
Tornei9.

,

Com a cotação máxima ,de,
cinco estrêlas, eis o comuor-

.
.

tamento dos atlétas em cam

po:
GR.Al\T.TA MU?,o.C;;KI
'André * * * Iniciou mal, '

mas recuperou-se no 2.0 tem
po. Sua. experiência valeu
nos minutos finais. Marco
Aurélio * * * * * Foi o me

lhor de seu quadro. Marcou
eficientemente, �tacou mui
to bem, e.· deu oportunidade .

a que seus companheiros fi
nalizassem com sucesso. Es-

.

teio da vitória.
Aldo -

* * * .,. Pouço lança-,
do no Lo tempo custou a

Por Dêcio Bertoluzzi .nêncía .em campo estava

condicionada a destruição
das, jogadas dos "Granjei-

no (2).
Cartolas _ Técnico: New.

.

aparecer. No final' garantiu
a vítõría . para os seus, ao

.

começar a acertar -em cêsta.
Foi o valor mais positivo de.

G�anja Mho�ki _ A Grande

Campeã do �"r'�eio Estímu
lo
\

ros".
DAPOS TE'CN'ICOS:

Lo, tempo _ Granja Mi-Dobes" ,. * Baseou-se em "

roski.'27 x 29 Cartolas cio (2);
,'sua �xperiêÍ1eia para jogar.

2.q 'tempo _ Granja Mi- Juizes: Carlos Alberto B
. No final l1"I81h')rf')1� um l'l9u-' roskí '_ 55 x 55 Cartolas ,gnolii e Airton Thomé d',co, . Na- prorrogação levou,. . �.' , .

Mi eskí Souza, com' um trabalho ;);'.' Fmal _ Granja ' r' Qcom categoría .seus campa.", 61 x 57 Cartolas altura do espetáculo. Otíheiros ao resultado final.
t

_.

d doíLuiz Henrique � " " sentiu" Granja.' Miroski: Técnico: mesmo a' a uaçao os 01$\
Afonso Cleso Prazeres árbitros. la falta de 'preparo físico, And�é (6\' Aldo (23), Do- Apontador: Hamilton JoãO'mas col"horou' bastante pa- bes"q4)� Marco Aurélio (7), Conceição. Cronometrista:ra o' tríunfo, '

Luiz,Henrique (lO), Otavía- W·alter Souza.Otaviano ,.,." Mllrcou

seu ouadro -e do Torneio.
,'"

tuba.
(, .-

ml'l,r,wHl)nsa.mf!nt.e e no ata-'

nos ataoues. Utilissimo para.

I •

.

a errnipe,
Mário, Paulo, Gerson e

Sérgio não entraram em .

camno.

CA'I;1'T'OLAS
C:imitão ,.,. * * ,. Foi, a

grande figUra em campo. A
certou belas iogad1'\s e foi
o cestinha da oartída, atin
giu a suá melhor forma nês
te ,iôgo.
Romualdo' ,. " * ,. Marcou

maravilosamente e no ata

que fêz jogadas como há
. temoo lião víamos.

Cai'liÍlhos *," * ,. Esteve'
bem em 'todos os momentos
da disputa. Saiu com catm·
bra na prorrop.;acão ureiudi
Cll�do' sua eauipe. Móstrou
que· sabe- jogar de fato bas
auetebol.
Márcio * -* ,. ,. No ·mE'smo

nível de Romualdo. jogfl11do
dá mesma.· for-rna. marcando

UlII;MAS DO ESPORTE
-=--=-

o Ferroviário receberá a v;8itp do Me
tropel. !,Qdenno. Ê'ste ser eonsiderado o mais
importante encontro da rodada.

Ollmpi(�o, Palmeiras e Guara,

ny. ficarão ,j'e fera em vista da.

di3putas do 'atual campeonato
do Estado, fase' de c:lassificação.

DISPEKSAS NO CAXIAS

A diretoria do Caxias ínformoe

.à Imprensa de que dispensará

seis atletas de -sua equipe de

profisslonars _

Todavia, a lJsta' de nomes f.i

CoU para ser conhecida,' somente

nos p.óximo dia. r,
Todavia; a lista de nomes fi

cou para ser c1'nhecida somente
nOs próXimos dias., _.

o Avaí. que domjngo fez as !)3ZeS com

a vitória. SP-)11. no entanto reahi1it�r-se dos
insucessos antericres.: terá um comnromísso
bem dificil. Dóis 0�rá combate ao forte pelo
tão elo J\/(?>rcHio nj::ls n(\� ,0oP1Jpio'S dó cam
peão rlo TfYl"l1t=>io "Lpiza Mello".

Em Gu:::+6 :"prBo 'atlver�árjQs
.

Guatá e

B;:lrrnso e em Criciuma Co;merci6rio x Mipf>
rasil.

NOVISKI El\-I TESTES

.

o atacante Noviski
,
crlundi

'q'b futebol gaucho, cih�gou dias'

atras para ·treinar na equipe do

Tupy de' .Joinvile, CasO agrade'

NOvi3ki poderá _Ser. nôvo refor.

ço para a equipe tupiensc.NATAL FOI MULTADO

O
� jo'gador Natal, do Tupy,

f_oi-. multa<i>o pela diretoria' do da

be, pOr chegar atra3ado no loclal
de Onde partiu O' ônibus que !e

vou' a delegação joinvil�nse até

JaJ;dguá do Sul, quand'o enfren-

O A:vJ:ERICA QUER SERG

,A convite do j>;:tgador Celso,
en·�'ontra-se na Manchester C,,_

tarlnense o centrO alvante 'Sérgio

proveniente (:/" cidade de' Anto�
nina ilO Paraná O atleta' fa

test�s nO Améri�'a e se agrada
deverá '3er contratado.

:. )

bem 'e ata,�::lndo com a nreo

.tou a'O Baep.endLcuuação 'çie armar as joga-
!las. '

Zí * * ,. Não jogou o que
sabe. Brigou como sempre
faz; sob as' tabelas e então,
ganhou muit.os rebotes. Foi
muit.o marcado. tebol Clube, com a finalidade

b
.

I de Qon'tratar reforç'os para a Nossa Coluna principia OJCMilton" * Entrou ma no

I 'f'
-

r unla '3érjp, se Destaques algunstime. Talvez muito frio. To-. ,eqUIpe a. C aS8l lcaçao pa ii
_

d li'
.

tl'echos do intereSsante livrOdos esta,varn jogando bem a etapá final do certame I) .<,;; -
•

"

t S "UNILADOR': Uma Revolu-'quando entrou. '

tadO ,enviou emisaário ri é ,i'io
7 EstTutuf.a da emprêsa".MeCf:l ,. * * Deveria ter Paulo na tentativa de trazer ç<<o na

.'

- t A"sim o fa�emos,. porque O assun,jogado' mais tempo, perma- alguns atletas para oerem ,es- "

tados. to central do livro, bem qomo

tu�í3 o que se relaciona CIOmo

mesmO é de grande interesse pa

ra Os �ristãos dlO Br:r>11, pri,nciw,
p'almente porque apreSenta um1!.

experiência, cz:mcr!'!ta, prova �a
bal da eXecutabi1ic::i,tde do Sollda
rismo Cristão para a SOlução d

"

E:;fEMISSA�IO CAXlENSE

SÃO PAULO.
.

L" P ld
Acadênlljo. ,Lesar ll1Z aso_

,

Caxias (1)
.

A diretoria do Fu- DESTAQUE

F

-- Gilhcrto Paiva

,
.

Amigos "realmente o Braril é Un;t pàis
essencialmen� e es�-ortivo. Nos CRmpos espor-
tivos e quadras' cimentadas tima juventude
a1icerçél-�e nos princípios sadics do despor.;.
to. São ama_9.otes e profissionais. E' o desfi-

O jôgo Por'tugal x Inglaterra foi esplênle de belas mo�as e rohustos ra!,llzes a trans-
dido em todos os sentidos. os 40 mil assistenmitirem mensagens eloquentes d� lealdade à
,tes tiveram uma noite Que nunca ,e�quececausa do esnorte nacional.
rão. A partida foi marcada para comemorarE' a confirmação de um braçó frater�
o jubi]eu da Federação Português"l de Futenal a unÍr graça 'a béleza nas mais emocio- boI e estêve plenamente à altura -ia ocasião.'nantes com!,efições· esryortivÇls. Qualquer O selelecionador inglês, Alf namseydisputá,) esportiva é logo transformada em
afirmou, deDois do 'jôgo, quP Pcrtugal temfesta singela' pelo povo brasileiro que �er:!o� uma das melhores selecões da Eur<)pa. Achounhece I}O des�orto um dos fatores urincipais seu at8que muito melhor que a ,Q,Aesa.

pra moldar um povo. um povo. Formando· Ramsey não auis comentar a atuaçãoelo de ligação" o desporto vai aperfeiçoa�do" dos jogadores in'glê�es individualMente, mas'desenvq1vendo uma nova cultura no seio da oisse Qnp o time, como um todo, fêz um jôjuventude brasileira. A mocidade o pratica. go e tr�balhou
.

enormemente. Ficou satisfei
com amor. carinho e lealdade porque sabe .

to com o resultado. Acentuou Que, houve peque. a conclusão ditada pela evidência' dos
.quena diferença entr os dois tims'.fatos é de que nossa hegemonia esportiva O se1ecion;:ldor inO'lês ::!cha, porém, quemuito deryende, da produção de nosso� atle- .

sua selecão ainda pode melhorar.tas. Nenbum pais poderá manter' a hegemo-.
.. -E' um time iovem. Ainda teD;lOs al-

nia do, des:9orto u!jiiversai enquanto h.ão nu-
guns problemas pela frente.

der fê=lzer valer a pujança de seus atlétas. Não
é .fácil estudar-se os homens"

.

observando
lhes em sintese os conceitos, fü:oiológicos psi
cologicos. Mas muito mais difícil será valiar
se o indealisrno de que estão imbuí�os os

nossos homen� do esporte idealismo que de
ve concretizar as mais puras comnlexas rea
lizações no setor dos esportes O atléta preci
sa sRber defender addentemente o nosso des-
porto" asseqnr�u' possa intec!t'id:>de f'sportiva.

, :.para que sejamos consiqerados um país 'es'".

'�porti�amen:t�. jndep�n;d�nf�. .

, ,

i ��i;: _,' ':{i 'i:0�\:
"Ir, ,-' ,-- .

A n�VJ 9iretoria dJ G.f.
SEFENAC

JÔGO ESPLÊNDIDO CERTA.'\1:E. REGIONAL DE

BLUMENAU.
'

O �mpeonat'o regional �e 'Blu

m"u deverá '3er iniciado breve,,:
mente com a part:i�paçã'O 'los

cItibes Vast� Verde, .Ama�onas,
I

União, Tupy J Floresta.

Do G. E. SEFENAC, org�o que congre'"
ga os funcionários do SESC� SENAC e Fede
ração do Comércio -de Santa Catarina rece

bemos e agradecemos a seguinte comunica
ção,

,Ilmo Sr. redator do JORNAL "O ES
TADO" - NÉSTA�

Prezado Senhor:
, Cumpre-nos comunicar que após elei
ções realizadas no' dia 16 do corrente, ficou
assim constituida a NOVA DIRETORIA des
ta agremiação, para o bienio 1964/66:

-

DIRETORIA

pr"h lpn'á·i na brasileira
ba'3tante c1o.mplex"-.

'que

.
"

Associacão, dós' Velleiros da Classe
,

Sharpie ,.de Santa Catarina
. E O I T A �L

De ordem do Senhor Comodôro da As

sociação dos Veleiros da Classe Sharpie do
Estado de Santa Catarina, CONVOCO, pelo
presente Edital, a todos os Senhores Sóci�s
Efetiv0s quites com a Tf'souraria desta As

sociação, para a Assembléia Geral Ordiná
na' a ser realizada às 20 (vinte) horas d!)
,dia 29 do corrente (6a. feira), na séde do
Veleiros da Ilha de \Santa Cé.tarina, com a

seguinte Ordem do Dia:,
a) apreciação das contas da Tesoura-

PRESIDENTE:, Nelson Santiag0 de An.·
drade.

.

'

SF(;PF,TÁ 'RIO: Flávio Flôres Zippel
TESOUREIRO: Hélio 'fonero

.

.....8...��

�lf�.��.�...t< .•...
'''"'

CONSELHO FISCAL

-'f""""" "'_

ANTUNES GOSTOU DO JÕGO ria·
. ,'Qi4Qi"M'$W: .....,.,. AP;pt er E WG!�.,...�!' 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�ALDb NORBERTO HÜBENER

Secretário
NOTA: - Na mesma ocasião �erã() �.-

tregues os prêmios e. troféu.
.

.corre,spP>D:
.

,

tes à prese;t� tempor'ilda.
." -,< ;l;i�·�i{;'·

''f.' :Li i ��r.�:'
.

O'f: �.. ,.. ,

""':�".,
O Sr.· José l\1:aria Antunes, o seJeciona

dor nortmmês, gostou do Jô-go, mas acha que
Portugal não merecia perder.

Apesar-disso,_disse que a Inglaterra tem
uma boa seleção. Os inR'lêses j01am, bem,'
afirmou. e es1:ão mais vel07ps do Olle há nou

cos anos. T�m, agora. apar�ncia �1ais .latina.
acr,�scei1t��,. e o quadro, <;olllo�l1J;n todo" tS��'Vá bem. dê'f ..

,

': ',' :'
,

?�.".j. - .. -. 'c;-�

Dr. A lex;mdre 'Evangelistá
Dr. C1:5llnio A. Fullgraf
Sr., Alberto Russi
Sendo só 'para' o momento, apresenta

mos nossas ,Sàudaçõp� nf'�n()rtjV::ls
Flávi,.. 'FJAl'�� '7.ippel

Sp,cr�tário
.

.

��Ison S.' de"Andrade
,'.;Y;; ,'Presidente '

.'��;�' ;A.0� ;'-�--.' ';F;" �"'v."'l;.: ,': :�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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P,IO XII à,' Vi'sta d'e Séria (US ç
A
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I.! /

cxterminio ,,!fat.o que até então nãO"�a c'o � gar a,::í�Sumo Pontífice.
"Depois de prestar declaraçõe'

Laevi - cujo irmão morreu num

F:aANCFORT 27 _ Um judeu
, I

",obreviventc das mantanças em

larga re�cnla dirgida por Adolf

Ejchnman, defend"eu; .'hoje; "a atu

ação do finado Papa_ Pio "XII

na luta c�ntra o naztsmo . "O
Papa não se manteve em silên�,ic.

disse jaenoe Laevt, líder judçu
"húngaro;

"

que .p.restou depoimen
to no julgamento con trn ãlJis
auxiliare> de F.ichl�lall, aClIsaçl'oS

" 4e não haver feito nada dilntr!t

�. perseguição dos. ir�e listas" pe

los nazistas".

Lae.vi rcferíu-se . à "obra "Th�

Deputy', -do ,aútilr "a.lemão Roif
Hochnuth ; na" qual o 'Íalecid�
Papa é apresentado eomo silent�

, durante a matança dos judeus pJ
los' nazistas .'" .

. ,;

"Hc(\:lriuth' "ésÍá equivocado.

Secretaria da" Agricu�tu'ra"
ses "da colonízacão japonesa
"em Santa Catar,m,a. Dep. Ar
mando"Calíl .de -Laguna, tra
tou de assuntos "de dístri
bU,iÇãÓ, d� sementes de .hor

.

t�ljças.:" Sr: Ernesto TremeI
de Florfân6polis',,, da Dire�

Deputado Estadual 'AbeI'" "toría 'de' Caça 'e Pesca, que.
Avila dos S�n,t�s p�lo:-Vale "rel�tor16t(" atIvidades 'que
de Itajaí, encaminhou, as- teve, em .Congresso Inter
suntos de produto�es" ni- : pa:CiOlra�:};r:Michel Cúri 'de
rais. Sr. Arlindo', Junkes "" Flor,ianópolis. Aeessor �llr
Prefeito de Criciuma enca- "lamentar junto ao sr. Go
minhou interêsses do seu vernador do Estado, tratou
município. Dep. João Custõ- de assuntos especiais. Sr.
dio da Luz acompanhado Avelino Müller Prefeito de
de Comissão de Rio do Sul Biguaçú, tratou sôbre tra
que fez apresentação de tor da S.A., que está adis
Comissão de produtores ru- posiçao da Prefeitura de

rflis. Dr. Heliodoro Franzoí . Biguaçú. Dep. Joao Bértollí
juiz de Direito d� Itaiópo- que encaminhou' assuntos
lis, que manteve palestra de produtores de llrroz. Sr.
sôbre assuntos jurídicos li-" João Itamar Nogueira de
gados ao meio rural. Sr. São Raulo, Filibras Produ
Shigeichi Sugitani Chefe tos Químieos Ltda. tratou

da� Relações Públicas do de matéria relacionada com

.1" 1\n(! 'T'rl> tou de
"

interês-

No expediente dos dias
20 e 21 do corrênte mês o

dr. Luía Gabriei, S�cretá�iu
da Agficultura, atendeu"em
seu Gabinete as Seguintes
pessôas.

"'las atividades.

O paciente. Sr. William Marshall, tra
balhador da ind4stria do vestuário, passa
"bem satisfatoriamente"; informou�se no"

Killingbeck Hospital. Seu coração funciona
muito: bem.

lhd" cc ,.,

A operação, que e· eu um C01"açao

nôvo", dependeu. em parte\ da eficácia do

oxigenaclor. de. 61 centimentros, prodllzido
pejo Prof. E. 'J. 7,pbini e SPllS coonF�radores
no Hospital das CHnicas de s�o Paulo.

. O papel do oxigenador foi fazer pqss!=ir

o sangue por um coraçã-o-pulmão artificial,
para Leeds, êni, fevereiro, de v01ta de visita�
sagem de sangue fresco peja máquina. 26
doadores vo1u'ntários de sangue permanece-
ram à mão durante a (iIJ�]·2ção.

A intervencão foi feita Dor uma equipe
)

"

-
- - �

Ghefisda pelo Dr. David Watson, de 40 anos,

cirurgião do tórax que trouxe o oxigenado�
o primeiro a ser'usado na Grã ..RrE;'t::n'!.,ha _

para Leeds, em fevereiro. d volta de visitq_s
a· vários hospitais brasileiros.
�_.-,-

, .. , ..

Reltero qUe o Papa não pcrmanc

ccu em silêncio", acresclentou

Laevi; revelando que n'Ob tClhe,,-

·

de Auschwitz" escreveràljl a cor-

relig,�nários hú�garos sõb re o

assassínio" em' massa "de JUdeu3; "

co-eslovascos, que
"

conseguiram
_____----� � r' � �__� � ��-----------

-------�__

··Cé!ebre
, '.

- ..

P.··avoroso'oJ . ,

a

.ph!,ciü:o"
i A e'ârta foi enviada ao Nuncio

Papa] na Suíça, o qual a fêz c!he- -campo de con�entraçãO na:zist:t

BelgaCastelo
Incendio ..

LIEGE, 27 "_ Pavoroso in-, noite, o célebre castelo de

cêndío -destruíu, durante a "Wegimont e provocou' pelo"

fi.se à Uriited Press Internacio
na I; "O Papa não Se "manteve
em ,ilêncio" Tenho documenj,o

'Pub:icarei dentro de seis. semu-.

n as
:

um livro, .'n,) qual apresen-,

tarei as provas" qUe tenho'.

que o comprava". E rescintou:

" I C I
destruido

com
menos 4 mortos, Notícias' xistem também dez desapa
oficiais assinalaram que e- recídos, razão pela qual ali-

lflic
Mundial
Montreal, Canadá _ "Teve inici J

ontem, nesta cidade o segundO o. avião C-147 StarLiítel-;�o
vo aparelho a turb ..í'an da US

AF,. fará" sua apresentaçiio in

ternacional.

Oxigenador Bras"Peiro Salva
Vida na .I·nglaterra

"

.

("LEEDS (BNS) _", Um oxi�elilador de ,,' Omoaltà eficiência fabricado no Brasil desem- •

�::�:::t:tec!":ion�u�::.à4�Y:� r. -

---�--'de�-a'-"I"llWIO
-

� ·do·- 'S·_·· ".' --Jt..V- e·�,," no,,,"rrealIzada em Leed�, no. norte 'da Inglaterra. . ,,' .) III
.

";J
O oxigenador, atuando. �omo um pul, LONDRES (B.N.S.) - OS" vali". E verdade que nota o �'al, a cêrca de ,três libras zê-lo bem melhor que seus

mão .artificial. foi usado' numa oneração em norte-americanos.- fizeram detalhe' de ,que são os jo· por semanas para alguns e mai,s velhos" Até agora não,
"

"

d"e imensa promoção do seu vens ou que mais se bene- uma libra semaÍ1�1 para a houve qu"lquer incidente

que se substituiu t!-ma válvula da aorta côrpa de "VoluntâriÇls da ficiam de seu trabalho. Mas maioria. Assim, o único. mo· _ seno e virtualmente, ne-

um paciente de 50 anos ,por uma válvtilà Paz". Os britânicos apaga- mesmo que fôsse :-":ez vêzes tivo para tornar-se recruta nhum fr'3.casso.

I, "u '1 l..]'· ram O seu dando lhe o tI' maior' do q',rc hOJ"e é". não dêsse especial exército, é o Os J·o'rens, enfim, que são
P astica. ma va vu a secunuana. 9�ue lnl- ' " _.-

- ,- ,

, tuIo anti-promocional" de poderia rr,oc1ificar a situa- desejo de ajudar, genuina- escolhidos para êsse Servi-

ciaJmente se "julgava necessitar de substi- "SerViço Voluntário Estr�n- ção política de qualquer mente, os outros. ço, em Londres, são sim-'

tuição, foi deixada intacta. geiro", não o divulgando. país onde 'ltue. O recr�nta não aprendg a plesment eos jovens que se

PASSA BEM
Entretanto, foi o primeiro ' O "Serviço Voluntário Es- discutir política" ou néo- vê na rua� Os cabelos são

dêsses organismes a sur- trangeiro" apenas aproveita coloni'3.lismo. Àliás, reco- meio "e;dp:lVllgantes, as rou-

gir no mundo, justificando a incsgotsvel" reservatório menda-se que 8B abstenham pa1: Eleio agressiv'3.s. são

.

a espécie de or:>"1',,1.ho civÍli- de idealismo e energia dos da política local e que upe- um peuco nervosos. Mere-

zado que asso dlÍU o lug:n jcvens, explorando os lu- nas ouçam e sejam.�" autên- cem os eioR;ios dados 'a sol-

antes. ocupll;do pelo orgulho xos do sistema educacional ticos, E, pàrece, s�ü}e;:"l Ia- clac�c::;, durante a guerra.

imperiaL dn. Grã·.Bretanha, usando-o
A organização é tipica- pvra benefici'lr outros não

mente britânica,: sugerida tão ricamente ,aquinhoados
por um· bispo, dirigiela por pela Histórb.
socied�des voluntárias; é,
no l_!láximo, quase-oficial,
tem subsidio oficial !lue,
financei!'amente, deverá "ser
àumentado, contará com o

Duque de Edimburgo como

seu chefe,· depende do en

tusiasmo de pes.soas dedica

das, evita todd� os compro
"missos políticos e tem cO

mo justificativa para iOt SU'Ol.

existência apenas· o fato de
que trabalha, tr.iunfante-

forum l�tcrnacion"l
"Aérea, onde serào mcstrados -:10s
Iíc.::�res ll1uncliai3 de aviação os

sist�mas ln<tiS avançados parn o

trunspcrre "de carga .aérca rn il i-.
Esse avião Será apresen tado

pelas "llua's Fôrças Aéreas n o
'

ac

rõporj", Dor.val.
A Canadair Ltda, eXibirá 11111

CL-44, a turbo-hélice, e a Lo

ckheed-Georgla um C-130."

E,tiio' presentes ao ·Forul!l

l1'uis de 500 dirigentes no ter-

1''S�1() Oi1 nt �:íi aérea e (0; indt15-

!lias afins

Dirigentes do fCrum infor-

n"atanl que <;t FOrça ..o\._érea Cana �

derlse e a :'1'oTça Aérea "dos Estu

do UnicloS exibirão scusm-ais re

centes aviõc3 a turbofa, a tUf_

bohélice e a jato" benv C0l110 o

.'stema de orientação meCI ni-

zada 463L da USAF" ...
Estalão, d ul'nnte o conC!}ave'

se pode ..

·

O Serviço foi" iniciado em

1958, por 18 pessoas que fo
ram en'l,iadas' a dois ou

três países no sudeste da
Asia. Cresceu" ao ponto de

· hoje contar cam 482 volun-

tários em c2rca de 5 dife-

rentes territórios. A únic�

qual"i.fi.car;ã:J e:dgida_ de um

candidato ao Serviço, é que
o recruta tenha al5"uma coi-
sa a ensinar"

mente!
Todes os empregos Mere

cidos pelo ServIço são cria

dos pelos próprios países
aonde irão. Os voluntários
não são procurados por
seus braços fortes, não são

mão-ele "obra lnrata nem

brigada di> trabalhadores"

Nações' no nascedouro têm

pouco dinheiro a jogar fo
ra e o pouco que existe é

·

im-ertido em obras de pres- ,

tigio. Os voluntários" :::.ão
enviadr s aos lugares onde
são mais necessários.: Dão
um ano de -suas vidas pllra
tornà.r ; () . munq.o um l�gar
ligeiramente melhor.
Um voluntário poderá

acabar" ensinando em pe
quena cidade. da fndia ou

em aldeia da Africa. Outro
organizará jogos, grupos de
escoteiros ou fundará a se

de de uma A.C.M." Outro
ainda ensinará o ofício de

pedreti-o, consertará o "jeep"
do bispo ou atravessará
florestas enl eXpedições.
O Serviço paga as' pas

sagens. Os tlósuedeiros na

"gam 3comodaçõ9S, alimen·

tação, euidádos méçiicos e

dão o dinheil;o" para ,despe
sas,:'-o que eqUivale, elw"'ge-:.

Seus objetivos são quase

que inteiramente aiu-uísti
cos: prool1ra ajud:<J r outros

povos" NBa foi �riadQ patâ
proteger a C",'2 ;Bretanha, ou

p�I'a perpetuar o" Impérío,
ou" para tornar ámpla qual
quer versão das "Bo�s No-

MÓVEIS C I M O apresenta l\'ltlTdvilhoso
Laneamento de' MóvelS

"

Infa�tJs
oõII

.

" �

CROMADOS E ESMALTADOS
Cadeiras de Almoço com andador
Carrinhos Esporte

,

Caminhas Cromadas com Telas de Ráfia

Berços Cromados e Esmaltados
,

Banheirinhas com TUbulação Plástica,
F "'Jrta Fraldas -"Plástico ..

TUDO NO MAIS FINO ACA3AJ.\IEHTG

�.....-.�'A""...;.J�EGRIA DO J'fENÊM

�', (�?:V�I$ C J�'iM,º

ENCANTO PARA A MAMÃE

it

de tores da Esco· a de. l\_��Cná\ltjca)
0, (,"l)l�ães intendente, Robertovários países.

O "Forum, que tem sua sede. no

Hotel Sheraton,,-Mt'.R0yal, é

putrocíuado pelo Ill3�ituto Ame

ricano de Aeronáutjcs e Asj.ra-
"

.

.

Cãm a i n . Ip i r.mga dos Guaranis

e Sérgio Miranda de Carvalho e

o l0 tenente. mÉl�;O Rubens

'Ma rquc , doo Santos

Os três "oficiais refe1;dos sr",

]:aJá-quedLtas militarreS, fJ"-

ade, pelo Núcleo de Divisiío

Aei'o.tenêstre, eSPt�\'.]ist3�. el11
"

missões de salvameiIto l11e3nio

nas cond:ções :tllals adversa:; ,2

pcrten�em á equipe Parasar.

No'3 Afonsos. TIlini::itral'ào en

sinamentos> de sua especialidade
aos joVei13 fuflnoS :Jfkf.als da

náutica, O Instituto Canadense

de Aer�.náu"tica e E�paço' e �/

SoCie:dalre de" iIigénh.�ir,os Auto-

motivos. J

I"

VÃO INSTRUIR CADETES

O min"istfo 'da Aeronática.
.'

ll1ajor�brigadG;l., NélsOn LHVe-
ne�c Vanàeriei) de:;jg-nJu instru-

FAB

aproveitar o

________
o,

.w ... __�_._

,

Anen"le*' �n r�'l�"f:),"g�.' '. i ;) �O \Ú� L��
;;;J ,,'

PARIS. 'maio ---: Contra o
.

ganta ou do esôfago. Na
câncer ;- flagelo que afli-

1 Fr'3.nçà, qs pesquisadores
g:e o UniversQ -- um exér- do InsGlito Gustave. Rous-.
cito de 'pesquisaqoreS e de sy eXaminaram numerosas

sábios ernpreendeu luta im: fichas antes de estabelecer

placáve!. Numerosos
I
países

rEsolveram consagrar parte
de seus orçamentos destin'Ol.

dos à guerra _a êsse genero
so combat,e que pode " sal

var tantos homens.· Mas, "o

mistério dessa :doença ter

rível continua, se. não intf'Í"

ramente, pelo �eh:)s. .par
. cialmente o"tseur.,::.".

relação impressionante
que concerne. ao consumo

de álcool e a mortalidade
atl'ib-Lcída ao câncer. Che-

gar,"m à conclusão de que
alguns departamentos,- nos

quais o índice de mortali
dade atribuído'-"ao etilismo
é anormalmente el.evado,

. também demonstram la·
mentável recorde de mor

tes devidas ao câncer do
esôfago. "Além disso, obser-"

, vou-se que .'3.S profissões de

viajantes comerciais; hote
leiro, �rçons de caf� e

"barmàn" apresentam'mais
vítimas

.

dcr que qualquer
outra.

Paralelatnente a ésse com

bate de laboratório, toram
desencadeadas nuas qfen
sivas pelos médicos e psicó
logos contra q" fumo e o

álcool." . SegUndO "OS mi\is
eminentes especialistas,,, o

álcool é um" dos' principais
agentes,,,do câ.n;er da

�
gar"

Não há Infervencão no Pará
" ,

"Afrrma Marechal
RIO, 27 (OE) - "O Es

"lado do Pa�á, é autônomo
Nós não podemos intervir

militarmente nesta unidade
da Federação,. a não ser

com prQvas irrecusáveis de
subversão" e eorrupcão". É
deela.ração do Glll. Taurino

dá" Co-

ções, a respeito de declara

ções" do Governador Auré
lio do" Carmo, de que o

Pará, estaria suometido a

intervenção, bra"nca. As de

clarações do militar, cOI}di
zem com out,.qs do Presi
dente da R_epública, de que

deseonh€\.ge qualquer plano
de "110 Pará.

menta-se o temor de que a

?.ist"l das perdas humanas
seja de maior vulto, quando

" tiver sido concluído o traba
" lho de remoção dos escorn

. bros, O castelo deWegimont

. havia sido construído no sé"
"

",cuia XVI. Incêndio ocorri

do em 1636' o .destruíu par

cialmente, tendo sido recons

truído em 1719.

Segundo foi informado,
no momento em que o fo

go deflagrou o castelo era

ocupado por uma centena

de pessoas. O edifício, des

tinado, ultimamente, ao tu

rismo social, havia sido

transformado em hotel pro
zíncíal e. habitualmente

transcorriam suas" férias, no
mesmo, cidadãos chegados
de todos os lugares da Bél

gica. Acredita-se que o in

cêndio tinha tido seu início

pouco depois da meia noite.

Anteriormente, violento tem

poral havia provocado a in

terrupção da" energia elétri-

ca,

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

A Ielevisêo Ma�s t.nt�ga do

Mundo tn5�l1a e L�juda
L,ONDRES (BNS) _" o Govêrno"bri

tânico anunciou n-esta cidade que está em

condições de fornecer, por solicitação, as

sessoramento objetivo e im9arcial sôbre to

dos os" aspectos do desenvolvimento dos ser

viços de televisão. O assessoramento é de
- tal nivel que poderá $er comparado favo
ràvelmente com os mais adiantados do mun.. ·

do.
-

A aiüda_"-será proporcionada p0t 'inter-
médio do Ministério d� Cooperação Técni

ca. O Gqvêrno de Sua lVlajestade custeará O"

trabalho de um grupo de tecnicos, qu'e se

eJ"lc?rre2'élrão de fazer det;:l'h::lflo ,inau�6to
-

.

.

sôbre todos os pontos nece�sários ao estabe'_
Jeó:tr'pnto "e manutençãC! de um'serviço /" de
televisão.

A lterJ1ativamente. os r.ne�P1OS técnicos,
.ap�PDdepdo da. neceE'sid::ldc. rle c8da caso,

poder!:! a!",resent�r estudos" sôbre "os asnec

.tc's de" e:rH!pnhr:lria, progr;:)Tl1.pcão, anminis
trad:io e. iflrll1�ivp. a orO't=l-.,i'7!:'pQo de um

serv;('() de nuh1irin!=lde cOIYlprPl::Jl.
No "'::l�() rIp n:3fflP� (1111'> i� n()�.�llP-rn r;;",r

Vl(>(\� rlp tplev';�5() o Govprno hri+�nico no

rl""r� :ünna t=lil,rIJ_l()� no con('ernpnte � nro-
.

-

�ll"mas ou necessidades especiais, tais cO-"

mo:

1 _ p('flljn::lmpnto �rll,.i()T1�l n::lr!:l ('()

"hri.r ('prt::l� Rr.P::l� on ;:ltpnrle:>r ::I ne��ssidades"
eSDE'(,;!=Ijs OP rlo+D,.,..."in::v=!t:lS rf'O'i0PS:

()1,,'
no

TY1pnto de um servÍço educacional pela tele
visão;

3
nA'''''tr>O ou de eficiência d eum serviço exis-

tente: e
I

4 - organização
pessoal. "

e· treinamento de

""Aumenfo do Funcionalismo
'Continua em Fóco'

RIO - 27 (OE) Os estudos realizados
"pela comissão interministérial, relativos ao

. "

aumento de vencimentos do funcionalismo
civil da União, e revistos pelo DASP, deve
rão ser encaminhados hoje ao Presidente da
República, foi o que" d�c1arou o sr. Wagner
Estelita, diretor geral do, DASP, aduzindQ
que o aumento a ser concedido ao funciona
lismo, objetiva fazer a correção do poder
aquisitivo dos servidores. O problema, deve
rá sei debatido amanhã, na reunião do Mi...

fliE'+prio e a seO'l1ir: o pro�e�o ,de l�i será en..

Call1.in,, ?do ao ongresso. .parlament
rá 30 dias"oara votar êlluatél'ia.

" E��t:,-..:. -';'j':<-" '.

•

'" '\�,':��/,,'.'j

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o Bane/o doEstado eereunião de'WashingtonI .' •

• ,
•

Como já foi noticiado pela Imprensa, 'o Além do mais, partícípa-
B 1 rá '. ativamente -da agendajanco C e Desenvolvimento do Estado BDE,

.

de trabalho da R.eunião que
foi. ccnvidado pelo Banco Interamericano: se resume nos. seguintes
d I) 1 itens. Ie . esenvo vimnto - BID -_ a participar

'p A'
.

d P' d·
.

I - Função dos bancos -.

mostra" e ro utosda "Primeira Reuniâo Latino-Americana de fomenta na polítíca . de
. r Ime Ira . "".' .

.

de Instituição Financeiras de Desenvolvi- desenvolvimento sócio-eco-· .

menta", a ser realizada em Washington.. de
'

����i��t!��' países 'da Arné-"
.

'd,'�'e'-'.' ·Ins·em. fne ça;"c-. Ar'·t-l·fl·c·llIIial
'

29 de novembro a 2 de dezembro do correu-
.

II - Papel que cabe aos
.

bancos de desenvolvimentote ano.
no processo. da integração O médico-veterinária Inocêncio War-' de inseminação artificial. E

N . . conforme novas solicita-a ocasião o BDE terá oportunidade econômica' da América La- '1'
.

d P
.

t de Tnsemi
.

mI mg, supervIsor o ro]e o e nsemlna- -

ções, <o Projeto deve am-de transmitir aos demais bancos de desen-
.

ti��� _ Relação do BID .ção Artificial, em Criciúma, em entrevista pliar, ainda êste ano seu
volvimento Latino-Americanos, a expert -

1 "C dA' lt" campo de' ação, parà oscom os bancos de desenvo -

para
.

onversan o com o gncu ar, co
municípios de Meleiro e Ara-ência realizada em Santa Catarina e iá re- vimento da América Latina. .' .

id d d'
. _ ..

-

'munrcou que, as ativi a es· e .msemmaçao ranguá, em Crícíüma seu re-
.

I d 1 O Banco do Estado é ho-con .ieci a _pe os organismos internacionais je uma entidade de crédito artificial, na região do seu projeto, anda duto mais forte, é o distrito
de crédito. ' '. .

r de, Forquilhinha, onde osconhecida �1ã,0 somente no it
.

b·1,_--'--__'--_ mUla em.
. ' colonos são mais in teres-

Bem próximo, o grande público do sul sados em melhorar o reba-

do Eh:ta-do, verá a Primeira Amostra de Pro':' nho leiteiro.
U

Conforme o médico-vete-
dutos de Inseminação Artificial, no momen- rin�rio, Warmiling, 'R Pri-

to disse o médico-veterinário Warmiling, se
meira Amostra de Insemi-

nação Artificial, será realí
realiza a operação de seleção dos animais zada nas festividades come-

que participarão dessa amostra. morativas do dia 25 de 'ju-

r�;;'
-

, ,

lho - Dia do Colono.

t:,�si:�sf::l� :!U�d��sa ��l:'é �r�:ed::e�:�::'ee��!���: Sera' 'de' 50'-, a "-S--'O--·-,--'-o---a---m--e·n' to' d f���s s�e��s AeSS�:����� c���� �:!��t�� :;�:tel:�:��::ima�: '.
'

.•
.'
.'� u' .

'.

-

o un-
temos a satisfação de. vê-lo cinco, animais bem selecio-

. C,I�Ona II-Smo c·'1· 'v I-Itrabalhar. Nó Departamen- nados, para 'mostrar 'os al-
to de Cultura, ao lado. de cances do Projeto de Inse-'
D. Olga Brasil, também se mínação Artificial em Cri
sente a atuação do velho ciúma.',

. mestre' da música catarí- Comunicou, que' já parti-
nense., cípóú f ao dr. Luiz Gabriel,
Assim, teremos amanhã, o SecreÚí.i:io da Agricultura, o

prazer de vê-lo i

à !Tente do' int�r��se�dlDs crÚtdores as

, Coral, trabalhando com 'ges-
'

sístidos, pélo Projeto de In
:. tos e movimentos firmes," semínaçãó Arttficial.: em rea

.
tirando, daquele' conjunto a lizarem ',cooper8.tivamente .

a,

expressão interior de uma Primeira Amostra de Pro-
musicalidade e de seu espí-

.

dutos de Inseminação Arti-
rito jovem. llCU.tl.

:Ue l)arabens a Diretoria e" 'Não é uma vaidade, é
os associados do Coral de uma cónvicção no método

Florianópolis.

Brasil como em varies paí
<ses do exterior, não só pelo
que tem produzido mas

também pelos constantes

contatos que tem mantído
com

.
as diver�as agências

de financiamento externas.
O alto senti�o .dêste cont

víte serve de testemunho á
certeza de sua' estrutura' e
ao adequado

.

encaminha
mento de sua ação.

'Domingo o )ub!'eu de Ouro Episco-"
pai de D. Joaquim �omingues de

. Oliveira

Coral de FlorianópoliS
.

amanhã no JAe

"í1.�

Como foi amplamente divulgado, pela
imprensa' da Capital, o Coral de Florianópo
lis; dará sua 7a. Récita Oficial, amanhã, no

Teatro Álvaro de Carvalho às 20.30 horas.
São convidados especiais, para esta noi

te, S. Excia. o Governador do Estado, Sr.
Celso Ramos bem como o Contra Almirante
Murilo Vasco do Valle e Silva, DD. Coman
dante 'do V. Distrito Naval.

Aquela casa de espetáculo será peque
na para conter. o público amante da bôa mú
sica, transmitida pela conceitúada Associa'
ção.

RIO, 27 (OE) - Somente
hoje o sr.: Wagner Estelita
entregará ao presidente Cas-

'

tela Branco o
'

anteprojeto
de aumento do Iuncionalis-
mo civil, tendo _ o secretá
rio de Imprensa da Ptesi.·
dêncía da República infor-

,mado que, ainda Í1oje,- a

mensagem será enviada' ao
CZongresso Nacional, 'com as

mo�ificações que forem in
troduzidos pelo DASP. ,

No comando. das vozes,
estará a regência firme

.

da

quele a quem dava, a As

soc'jação Coral, o ,sucesso e

o lugar de destaque nõ ce

nário catarinense, \ .

Quem soube, transmitir

aquela sensibilidade . m1í�o
.

êal, aquela maneira difert.:
te em tirar da música '. G

máximo de efeito, com os

mínimos movimentos:
.

Aldo. Krieger veio

Florianópolis '

para

Enquanto isso não acon

tece, os. servidores vivem
inomentos de apreensão
ante . as notícias provenien
tes de várias fontes gover
namentais e acordes' em'
'que 'o aum'ento nã.o vá, para
algumas classes,' especial
m.ente as compreendidas
crúje os níveis 12 e 1, além,
de 50%, em conseqüência·
da redução das verbas e

da criaç.ão dos novos ní
veis para os .cargos univer
sitários que terão 80% (o
máximo da tabela).
Apesar. de ter o sr. Wag

ner Estelita declarado que
as novas tabelas só serão

divulgadas pelo presidente
da República, informações
chegadas ao conh�pin:!';fÍto
da ASCB precisam", que i;t

,

tabela variará entre Cr$ 42

mil para o nívell.e Cr$ 168
. mí.l Pl1,ra à nível 22, um dos

quatro criados pelo DASP.

degundo cálculos de técni
cos do DASP não perten
centes à comissão que pro
cedeu ii. revisão da tabela
da 'Comissão Interministe

rinJ,' O' aumento será conce

dido éni. bases que não exce

q.erão muito a
.
.50% pàra os

ruveiS J.� a .16, subindo pa
ra' 80% para algunias elas

cãtegorias_-de fç>rmação 'SU-"

perio1' ·qu� forem elevádas
Plitra' o nív:el 22. \

,

Enquanto os· diretores ·da
ASCB reêusav�m-se, na tar

,de de .ontem, a fa:;:;er qual
quer comentário, reiteran
do a confiança da classe
nas palavras do presidente

para
fazer Nota âo Gàbinete da:ó'Secretaria

da - Seguranç'a Pública
o Secretari� dos Negocios de Seguran

'ça Pública, determina à todos os investiga-
. )'

flores de 'polícia, da categoria amador, resi-
I' '.

(" 2nles nesta capital, a apresentarem suas.

carteiras ne'lta secretaria, no prazo de. 4ua
;renta

.

e oito horas:
Qutroi'sirr'I, estabelece o prazo de 1.5

dias p'ara que os investigadores do interior
remetam a êste' gabrnete, suas respectivas
carteiras ..

Florl;:mónolls_' 27 de maio de 1964
CEL. I)A.NILO KLAES, -- Sc"re:.ario

Segu�ança Púb�iea
-----

Ainda c.om.o b.o:>.t.o, 'mere�e registo .o seg:uinte: écrt.o )i

der' da UDN, muit.o em v.oga, teria pr.ocurado categorizados
'elementos d.o PTB c!ltal'i.nen,se para .oferecer"lbes garantias
a.o mandato de deputad.o federal d.o sr'. Doutel de Andrade

c.ontra a sua renúncia à.o de vi(le�g.overnad.or do Estad.o:

Teria .o dito lider; na sua .oferecida barganha, preten
did.o criar um caso politico, c.om a elekão d� novo vice

govemador - esquecido, n.o entant!), de ESPIAR NA' LEI e

deslembrado' de -que, c.om .o trágic.o desapareciment.o <lo

governador .Jorge Lacerda, o vice assumia .o poder e não

houve eleição_ .

..

A proposta, sf�gqnd.o o me�nuo lw1tto, t�ria sid.o.:.1im�a:r.
!llentc recusada, mesm.o P.orque .o prorolJcnte Jl�� tmha

condicões para sust.entá"la, nas áreas que a sua :pohtlCagem
não c�nseguiu abl'an�'er - . -

. ,

d::J.

- ---- - ..-- ----,.

. thurrasco da Saudade será dia 7
de Com o Russi

za_ção
Cl)]l1 o

: Com o

ton

na -Fiscali- mar Gonzaga - VeIga Lima
- Acyr 'Pinto da Luz - Bia·
se Fil.mGI) - )Vlário Laurin·
do - José Moellmann

. Ej:11:qni -'-Pla.y�r - Polidora
'Com o C;;ü;reirão no Ban-' Santiago 'FrIho - Walde�i-,

.. .....

co do Comércio to C;>.scaes -: Luiz Gonzaga
. Co�n o Po�teiro no Colé- PbilippF .... Luiz�. Vi,,!Íra -

'gio Catarinense:
.

.
Mefchior Del Annello - Vi-

]Ô0m o' P; Braun" per'lm-
. l1iqio Spoganicz _:_ Moacir

bulando
.

Pel'eira � Alfr�dp Mussi -

N'ota do Comando do 5. Disúito ·Naval n3!' list;:á d�e P. i����:er� t�:g�ar:;��� = �:�����e�:�:
inscritos' nas outras listas neíra....:..... �lf�edo do Ba�co

Não é, verdade Que te)1ha o Coinab-lan- virão Domingo: J(�1.io Gon- Sul do 'Brasil - Ptolomeu

t·e do 5 .•Dic.:.trito Naval retardàdo o andc.··. çalves ---; Wilson Abrahaw �ittencourt - Carlos José
U

__ João Sallum - Lecian. de Souza - R'lul Tavares '_
menta de processo qualq,uer referenté à cas- ,'Slovinsld.� Ivo �poganicz Wa.ld!r Vieira '- Vieira' da

sação de �anda.tos -ou �esponsabilisação ,de' -- Clé),l1dio Vplénte Ferrei-ra ROl3a -'-' Leo Mauro Xavier
- Antõniô Lisboa ...:_ Remi-' 'PilM -_ Célio Gama I:?allesqualq�<ir pessoa com o propósito de facilitar: to' Ramos Silva - Tarcisio' .

- Luiz Mellin - VaIei La-

Çlcôrdos OU soluçi=ío de problemas / políticcs . Sehaefer - 'Alcides Abre1.l cerda,- Iran' Vega:s Junior
.

f' � Elpidio Barbosa - Hàns - Claurüo Rauer - Romeude qualnuer partido. Quem a irmar o con- ,
'1 Alperstedt -- I:vp Silveir� de la. Mqrtiniere - Cláudio

trário está mentindo ou dando curso à men", - Píilhoça .,......: Ivo Reis Mon- Prates - Çelestino Sachet'

tiras. .
teneg-ro - .Gébrge Richal'd �,I Fernando José DUarte
Daux :.._ Rodrigo Azambuja, Pires - Pedro Cr)l3 - Da
-

-

Jucélio Costa:_ João 'niel B.�.r.reto � Ne.wton Ma

�ayer' .(Ti,iucas) - Américo cuco· --, TOTAL 89.

Avila - Wil'son Elias

3..- IMPORTANTE: Ins-

crevà.·se, e já. , \

No di3, mesmo' a inscrição
s�rá na base da clobradi-,

verá discursos nha!
12 hs.: Missa, pelos -fah�éi- Lístas com' quem?

dos alunos e mestres Com o Aloisto: Casa Tres

13 hs: CHURRASCO Garotos.

14 hs: Futebol, tipo recor- Com o R.ubefis na C�ll
dação de caneladas. Pereira Oliveira .� - ,�,:
_________�_________ _ __ .. _.__T

__l.n

1. - Domingo, dia 7

junho - às 13 horasl - no

Colégio Catarinense
2. - Programa: Não,

Ferrari ne -Bar
.

Costa na Reming-ha-

.

- -__"--'--.-
.

·.Caça já pode
Recomecar

'

,
,

EllJ. Por�aria que ,tomou o

n° 16/64, o chefe da Agên
cia do Departamento qe :ae
cursos Naturais,' Te�olveu
revogar a Portaria "n° 14/64
d� 30 de .

aoril do corrente

.

ano, que proiba à caça em'
todo o território .do Estado
de Santa Catarina.Jubileu de Ouro Episcopal de D.

Joaquim Domingues de .oliveira
Transcorrerá domingo próximo, dia ,31,

o Jubileu de Our'o Episc�9tlí de S. Exia. D.

Joaquim Domingues de Oliveira, Arcebispn
'Metropolitano e alta expres:3ão do Episcopa,
cio Nacional. Dia 31, às 9,30 horas, será re

z8da MiE�'oq Pontifical nQ. Ç!inásio I,
Charles

Edgard Mnrjtz. �TR QcasiQo () Príncjpe eh

Igreja Católica �erá homenageado por di': ,

,�. . \

5. - As' lf�j)as sJrão rgqo-
bltidas dia 4 de ··'jtmho!
�ORQUE? Então dia

.

será

preciso' providenciar: lingui
ciflhas ,- carnes bovinas,
suínas, éaprinas - tomates
e mqis faJ;ofas? , ,

6. - Por ordem do co

m a n d o organi3ador do

.Ohurrasco da .,Saudade não

Haver�, desta ve3: paraaue
distas! Até dia 7 de jl!nho.
P: Brami. S:J.
P,S. Serão sort.earh.s dnco

A Cas8. Pe-

Francisco de Assis - Tel·

mo Ribeiro - Dega (Adi' c.
. Silva - fornecerá os pãesi-'
nhos!) - Fúlvio Vi�lÍra "'
H(Í1io Kerf;t.en Silva __:_ Mau
rírio' Snalding _ Arman<;1o
C,fI,rre;rão - Hermínio Dauli
B()3,})l1irl -- L�rlo_ Barreto -

Jlí - Seb::tstião Bonassis _:_

Altamiro Philippi - Laelio
.

Luz - João David de Sou-
7:'t .:_ Acelon de Souza
Pedro P!l-u\o Sanford

Domingo será festejado
em Santà Catarina o jubileu
de' Ouro Episcopal ,de Sua'
Excelência JJeverendíssima
'D. Joaquim Domingues de

.

,

Oliveira Arcebispo Metro-
poli.tano.
p.,,,,, f) jl'Y1Dort.antp. flCOD

teGimp.TÜo virá , a Flori'lnó

nqlis 01? Bp}in�:116ja D. J
d . 'Bl'lxros :Çftm{11-n,;� (.

���:>'�f/\�-.��1�':·���(�;1·:- <i�.· :Yi-ú\ :>'

da República, que prome- gratífícaçõas que, em igual- classifícadns dos jornaisteu justiça para todos os· dacle de condições, não são para vertricar-se que qualbrasileiros,' tachando mes- pagas aos civis. Exsmpliff quer chefe de pessoal, de
mo" .de subversivas as no- cou com a que é paga aos . uma emprêsa de pequenotícías sôbre uma redução integrantes das Gôrças Ar-'

'

vulto, vence de, Cr$ 250 mil
que consideram descabida e madas; de 10% 'dos' venci- -a Cr$ 400 mil mensais,

'

eninjusta, os servidores con- mentes'
_

do pôsto ou 'gra- quanto um diretor de qual:tínuam afluindo à sede da duaçâo, por "serem casados quer repartição de alta imo
e a de morad'ia. Citou � portância, classificado,

.

no
'porta-voz da ASCB, tam- símbolo l'C, percebe .'1pe
bém, a de rÍsco de vida, nas Cr$ 130 mil, enquanto·

que· é paga aos militares e outros não chegam a .perce
. negadas aos civis que tra- ber Cr$ 100 mil.
baÍham nos mesmos locais
e executanl as_ mesmas fun-

- /

'·çoes .

Concluindo suas declara
ções, assegurou que o ser

viço público, esvazi:'l,-se de
.

bons funcionários em face
dos ínfimos salários pagos,
pois basta ler os anúncios

associação, manifestando· O
seu descontentamento ante
o que consideram tratamen
to ,injusto e discriminatório.
,O sr. Ibani Ribeiro, limi

tou,se',a sugerir, em nome

da ASCB, as seguintes me·'
didas para, possibilitar a

,arrecadação neces�ária para'
c0brir o aumento do teto
estabel�cido' pelo ministro
a Fazenda, de maneira a

possibilitar a aprovação
das tabelas que propusera:
"I _:_ Criação' de sêlo de

Cr$ 20,00 em todo o papel
que der entrada nas repar-
.,...... ��,

· tições' federais, independen-
temente das demais exigên
êias porventura existentes.

, Ir' - Liberação da fiSGa
lização pelos'Exatores' Fe·

derais,' indepenclentemente�
do intersticio fiscal dI') seis

mesês, estabe�eciào pelo
art. 54,� §§ 1° ,e 2\ d� lei

1.298, :de;, 1950, que possibi
Íitàrá; útil" aumento de 30%,
pelos'·me�os, na' arrecada

çao dos .impostos internos.
III - Extinção ele dois

terços dos 4U.000 cargos .va

gos, deixando'-se ao arbítrio
do Executivo a escolha do

têrçp. que perml)-necerá
· preencher,. mediante

.

curso.

IV� - Prcibição por três
anos de ,nomeação de inte
rinos ou 'para vagas de car

gos isolados, bxcetuando-se
· os concursados �tuais e

aquêles para o têrço acima
citad'o,

. '

V· �,Absorção do excesso

de pessoal burocrático 'ltra
vês de rea.daptaçãà por ti
tulas e provas para cargos
nos, órgãos fiscais, .para
melhor arrecadar a receita
pública".
Porta-;!Oz

I.
I

da ASCB,
.entanto, teceu' comentários
em tôrno dos níveis pro·
postos, salie,ntando a injus',
tiça que se comete com os

civis. Alegou que, de acôrd_o
cori1 os tetos. estabelecidos
para civis e milHares, êstes
terão' um aumento três vê-

o desembargador José' Rocha Ferreira:
Bastos, Presidente da Associação dos Ma
gistrados Cotarinenses, em virtude da assí,
natura da, nova' lei que regula a pensão d�8-
viuvas dos magistrados, _enviou ao Governa_
dor Celso Ramos o seguinte telegrama Ue
agradecimento:

"A -Associacão dos Mazistrados Cata_
.rinenses congratula-se com, Vossa Excelên_
ciá ·peJa. '�ssinatuta da lei que regula a pen-

· são das viuvas 'dos magistrados, agradecen_
·

do a atenção ao apêlo feito pelas mesmas Por
interrnédio désta associação. Atenciosas sau,
dações, desernbargador _Ferreira' Bastos,
Presidente da AMC".

zes maior do

colegas civis.
que' os Seus

o I'ITlJ5 MfI!CO íll/lJUO {lI: SMiTA CAlA'U'Il'

Ftortanõpnlís, (Quinta·FeÍTa), 28 de )VIai.o de 1964
---

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

Asseverou que o trata�'"
mento dispensado às' duas
classes é inteiramente in
justo, pois os militares têm

eÍ1tre outras altas personali
dades, participará das co

memôraçõesr que assinalam
a efeméride do dia 31.

Domingo, às '?,30 horas,
será rezada Missa Pontifi
caI no Ginásio Charles

Prefeito diz que v.ai resistir
MIRACEMA (SÃO 'PAU

LO), 27 (OE) .:_ O prefeito
municipal,

.

sr..Jamil Car
doso do. PTB,' disse que re

sistirá sob todos os meios

à tentativas para
-

sua depo•

sícão da chefia do Executi
vo dê Miracena. Declarou
que somente morto

"

da Prefeitura.

da União /'

SABOROS01
.' \

S O. C AlE Z I TO
, ..

Inauguradas mais duas salas
de au'la 'em 'Timbó

Forám inauguradas mais' cursos do PLAMEG' e exe
duas salas de aula ria Esco- cução da prefeitura local.
la Ribeirão Dona Clara, em A comunicação foi feita ii

.

Ti.mqó, con&truida em ma- capit'll pelo' preCeito Mário
terial de alvenaria com re-. Schuster, de TÍmbó.'I
----�r---------____________

_

a

con-

'Povo Cat8rinense, não deixa' sem res-
..posta o apêlo que te faz a CAMDE - C8.m
panha de' Mulher' peJa Democraci�, Em
presta tua valiosà ��laboracão à obra' de en

grandecimento ,das financa� brasileiras ofe-. �
" ... �. - , .

�_ecendó-·o -teu dia de trabalho, procurando
na Agência local do Banco do Brasil as listas .

dé- adesão ou recebendo .com agrado a visi
ta que te �or f�ita' p'ela cc:missão encarregada

.

da Campanha de R€abilitação 'moral e Íi-'
'n,anceira do .Brasil .." .

,

no

�'história sempre se repete. Nas lutas pOlíúcas' de:
um passado não muito distante, o PSD era acusado de

. �nimigo �a C'lpital e ele querer mudá-la para o. Plana}to.
.- Vencl(Ías essas explorações, foi o PSD que garantiu a permanência do Estreito com0 parte de Florianó

polis e será ainCla 'o PSD' 'que vai rejeitar um projetode mudança da Capital. .

.'

Êsse projeto é da autoÍ'ia do deputado Ladir Que,
rubini., da UDN, naturalmente.

A repetição invocada está em que a UDN quer que
o_ PSD banque o j�deu holandês, istp é, pague pelo que
fez ...

xx xx xx
Velho amigo udenist':l., há muito descrente da efi

ciência politica do d�ptitado Fernando Viegas, cujo
azar jura ser irreversível, segredou-me:

.

'- O sonho do Viegas é a cassacão do mandato do
.Governador. Mas o que êle vai cOlfs�guir, no duro mes
mo, é que êsse mandato seja protrogado por mais um

alilo, de acord\) com o que está sendo cogitado na Câ
mara, para a coincidência geral dos mandatos.
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