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dia UI ue àllril líc .l9ü,J

IFrente Fria: En" ('ur ...o: Prcssao .\�I1)oSrél·ü:a �lét!j;.t;
10HÚ milibares; 'I'cmperaturu Média: 2;'.0° Centígra
dos; Umidade Udatha Média: 78.50 o; Pluviosidade;
25 111ms: Negativo - 12.5 mrns: Negativo - Curnulus
- Slratus - Chuvas esparsas e passageira - Tem'I'po Médio: Estável. ..'

.
.
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Colombo de . Souza:
,

.

"Nova lei Eleitoral vísa �impedir que o Poder� Público seja
jtomado pelos· agentes:: ldoBRASILIA, 17 (OE) diou sua viagem a Belo Ho- .-----

..

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

�:;::�:�:�=::�;�r:�; ::�E;,,�:;:�!�;.f;:� E5tudante5:Amer icanos:iml�li:luB nft violência da serão encaminhadas ,HO
•

.

_

(
.

- Ordem Ju'rídi:ca 'e, Con.stitu": Congresso na próxima sé- , v •

éíonal", foi o que afirmou mana, visando a reforma

p 'h ',..,..... d V
·

t
.-

t���:�?�Ei,?2 ��7����7� on am Im e guerra o' le, na
'rá por objétívo, impedir novo Código EleitOral e '86'

� �._ . '_".__"_' ,,
... ,, -. _

que o poder público se.a tatuto elos Partidos.:
tomado de assalto p�los ;_

.

gentes do' poder econôrni
co, ou de Institutos, subver
sivos, quê �xercite-se '110
ínterêsse do povo, ao tnves
de nos grupos ou' classes,
RIO, 17 (OE) � O 1V1:

nistro Milton Campos m
formou esta manhã' que 9,-

Magalhães estari,a pr,eparando manifesto a Nação,

BELO HORIZONTE.. 17 lhâes Pinto está preparan- 90 dia 21 de abril. Nesse do- da situação nacional," dos
(''lA) - Fontes �10 Palácio do nóvo manifesto à Na- . cumento, segundo se ante- resultados do primeiro ano
da Liberdade admitírarn ção . e pretende divulgá·lo· \:ipa, o Governador de Mi- do Govêrno Revolucionário,
que o Governado!" Maga- logo. após as sclentdades nas vrti fazer uma análise ela politica econõmíco-ünan-
------- ... -. .... '" _.- - - -. _ ... -

. -- -
.

- ... - .-- - ceira e de alguns reflexos a

B' I' f" I
seu ver prejudiciais à eco-. .• ., I .., .

.

nornia naoional. Secundá-

ra5 I. e avorave ã -re' .:. ríamente, analisará -os pro-
blemas relacionados com

••••a..W.�III!!,\IlII�"•••••r!I!&&UJ.!Jil.,,_IIIII.�IJiIll,II&........ '. .'

d Cf) E A
sua sucessão, em Minas e a

.

•
. '.'

. reforma do secrétariado.

frencisco CampOs�Sobrinho or:ga�l.zação .... d .. '< ÍI. ,I!I, .... • .

.'.
�.�-

�- :;nd::,_:nt,egou o��e�
(O

��J\SEINGTON, 17 OE) O lwr��er�!.an� g�_�Iir�- ��k' ".·c.!�>!l2Ú-1 .. ;ÇgstB·�.SJtV9.:'�tei.ornQ:�hoJftd(}s EUA
� ....;·;f,i .""nj)...:4uH1:�,; � Bra,,;i ",11 'f':ltt'llf' 4U.+antd'''51'�e de-- -lItln). �""l�)Ú)i:A'eeldQ;;" "[tiO '17" <OE} '_.,.. D�� mi- verti voltar amanhã con-junto <',0 Conselho da Orp'a-

. ". .., da �ssinrtura de
".'. .. � t,','. . ',", •

.
'. ,

t;> nmemm <. ?�in; (�fT()C9r�:r.;'1 ;'H�lS, mo-"
.
pi�'l'ô� (::iiJ.t"tsfleiI;os qü� fo-. ,clniu visitas a ülstalaçõesnizaçiío dos Estados Auíe- um acôrdo d�" 'cooperação dífiC:'1r:ao' da 'Carta: di:\. OE1A:. "'l\l1i'n aos 'Estados Unidos: militares norte-americana:>"ric,..':lnos, lImar 'pena ��ri. entre;.1 Secretaria Geral da Se chegarmos, a COl1clusfi:Q ,i3ômEmte:o Gal. Costa e Sil- dedicahdo suas últimas ho.MO, admitiu ontem a . pOS- OEA e o Govêrno do Era-

.

Que tal Íi.1odificaç:éo se im- vá. ainda não retornou. O ras nos Estados Unidos, asibilidade de ser convocada sil, sÔbre a II Cónferência põe, estamos dispostos a Ministro da Guerra que de- assuntos particülares.�ma .conferência
.

inter-ame- Interarnericana Extraordi· empreendê·la" -- declarou o -, ._ ._

ricana, específica, para sei: náría.
discutido o' problema de "As conclusões do exan'te Embaixador' Pena ,rv.{:a1'iliho.
uma refonna da organj.z�l- ·Que fatemos no Rio tele Ja·

(tão!! de sua Carta . �eiro demonstrarão' se' o

BRASILIA, '17 (OE)
Estará concluída até ama-
nhã a redaeâo final 'do.,
projetos de reforma eleito-
ral, que na pr6,;-.'illui. sema
na serão encaminhados ao

congte�so. .A informação é
do mínístrc Mílton Campos.

\.

·Missa de. 7. Dia'
Vnl. Maria José Campos, Vvà. IVIaria ;\vila Gampos,

lIto FrPDci.SCO Campos. e família, Br'unO Rodolfo Schlem
jxr t "�Ynilh, Iris Antôrüo Campos e famí1i�. Iren C�\In
pos e .í:amília. Ln;;', Vieira c fa,niUa, nrofundamente sensi
bilizados COU1 o ct<":!I)r("'2.c desc.:n]ace de seu: saud�)so fi1ho�
cspóso. �aj, sogro e avó. vcin, ele público, extcrJ'lar �,Cl1S

agr.Qdecimenj;os a quanto!; Os cOll.(oI'taram. na �.rande dóI'
.

eonvid:.mdo os pal'Qi.1tes:c ;\lroik6�,�\pkta �sSistir;in à tni�s�
de séluno dia que ·fa rãó 'r�zar 'êll1' sufrágio' de sua bonis·
,Sima alma, 110 altar elo Sagrado Coração de Jesus. TI'l Ca
t.edÍ:·al Metropolitana, dia 19, às 7 horas. ;Por· m'2.is êste
ate de fé e amizade: ri.o�so C!terno agradecimento_

m. , Ft1 d_ Mm

Declarações de Bens P:oderão ser

Retificadas até JO de abril
RIO, 11 o Dep,arta-

menta do Impõsto de Ren·
da informou

. que nos têr
mos do 'artigo' 82 da'Lei
NO 4.506, de 30 I de novem
vro de 1�64�' '''As péBSOM
físicas que até 30 de abril
do �no corrente pedirem
retificação das respectiV'àS
declarações de bens relati
vas aos exercícios de 1963 e'
1964 par.'l o efeito de 'inclu:
são de valcrres de bens e

. depósitos mantidos no es-.

trangeiro e anteriormente
omitidos ficam dispensadas
de qualquer penalidade", ..

. Adianta, ainda, aquele 61"
.

gão
.

que na. form,1l do artigo
83 da mencionada Lei fica
prorrogado até ,30-4-1965 o

prazo para retificação das

declarações de bens adqui
ridos o mantidos no país
p,<1gl;l.ndo o contribuinte a

Í11últa de 10%' sôbre o im

pôsto que mr apurado.
----_..-- _....:......._---

Castelo Fala
Segunda
BRASíLIA, 17' (OE) - .o

Presidente dà República de;
verú falar à 'NáÇ1'io �a:' pró
xi�a segunda feira. O Ma

rechal CasteÍo flranec>; fa'fá

pronunciamento cl'1ro e in

éisivo:' sõbre· os'projetos
�de

reforma eleitoral· e estatu
to dos partidos.

.

" - \.

-�----_. ._--------'__..---------......_--..

AviS9 ao Público
Avü;alnos os possuidores do CARN.ET BANC.il.HIO

MOR-RO DOS CONVEN'rOS - ZONA NOVA que o mes
mo fica localizado na planicie ao sul do Morro dos Con
ventos (Denomi.nação Geografica da Zona) vai até .'l 10-
caÍidade chamada ARROIO SILVA fazendo frente ao mar
e fup.dos na Lagõa d<1 Sen'a sendo que a divisa ao norte.
.chega até a 500 metros da prupriedade da 'Imobiliaria
Morro dos Conventos !tela. A documentação referente a

legalização do nosso Carnet está'.'l disposição dos nossos
distintos c1ientes no escritório ele 'nosso representante
na Galeria Jacqueline lOja 5 - l<'loriunópolis.

Fizemos questão ele salientar que nosso empreendI
ento l)ada tem 'Cju.e haver eOll1 ri Imobílíáriá Mor:l'O dos

_e.l'lctos litq_,i., �·P\jjs '98 :n65s6$'" : 101;8S, silo 'Vt'!1ê1idDS.

. .. Gl'�;12Ü:OOÔ 'é111'';;W
.

,. .

,.c, � :_, ti
. ," .".<

Poder ... Éconômicn"
----- ---�---...,..-- ._;_-----_....�------

WASHINGTON', 17 (Oel do Sul, que só no ano pas-
-- Milhares de estudantes sa do custou a vida de LOCO'

norte-amerlcancs marca

ram para hoje marcha sé
bre o Capltólio e a Casa
Branca, Vão pedir ao G::
vêrno yanke que ponha

soldaúos norte amerícanr 3.
No raneho do J'1'8sic1en[.€
Johuson 110 frex8.S. roí co ...

locado destacamento de

500 homens. para proteger
fim à guerra o Presldcn te contra ma n.>no Vietnam

restantes
. -- ", -_._ - ._---- ----��.�.� -�.--......... -...--.---

lndia Volta a .Acusar o Paquistão
NOVA DÉU, .1,7 (VA) -- Paqutstâó, Ul11H,· nota . de

Protesto. acusando-o de ,,

destrar e a,1'111:11' os rebel
eles da tribo Naga.

.. j;..

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

Estudantes Paulistas:'
Maior Auto'nolnia para {JS,

1 •

.

Universidades

_

.. '.': cs� iridi�ªna$,�f-t;�.�� . �vf�U�
OUÜ·Cl'a. ferozes

.

caeadores
de eabeçás 110 11ol'c;eS'c0 d�
ÍÍ:ldia, esL.50 h{). ·�-\;ú.os tra
vane\o Ulll.U gLlel�ra de :SUE'r
rilhas com o G6vêrl1o. ;'c

clamando a bdependéncia
oq maior autonomb. fi no

ta afirma que o 'ê)::t(!lii[;0f.o
é culpado de "a,7',,-,, aita
mente censurável;; e ne
gais. de \'iolênc!.:l S (l�p::..e
dação, nos terl'it6;'J')s na

gas'·1."0 ESTADO:' NO RIO.
Revolução: Tudo UC.llJ

D!zendo Que a revoluçiw
está cumprindo SGU obje�
tivo, embora n110 possa fa
zer milagres� o ex .presi.den
te Café Filho concedeu en

trevista à imprensa cario
ca.

Rita no Rio

Passou pelo Galeão rit
mo a Buenos Aires a canto
ra italiana Rita Pavone.
Informou que cjl1noprirá no-

va 'temporada no Brasil,
Üio iogo regresse da Capi
tal portenha.

Elevação oe Aluguéis

Voltará a se reunir ama

nhã. o Conselho Nacional de
iEcone<mia. E_xamiIlará em

definitivo,'a fixação do coe

ficiente para elevação dos
.

aluliuéis, em face da e1e
va�o do salário míui ue.

, '< Geoln'afia em Fóco
Será realizada de 23 a

29 de maio 'próxirn�
nabura a 'tercefra semana

·

Em vVashington,
.

comen

tava-se anJeontem. que est'l
iniciati.m c1e�r"l1 ',I a opo
�iºàC

.

c1e
.

\'rlrias ddeg�)(;õés .

que (:oJlsideram que urna

nlecltc1a impcrtanté como a

ero;cnda cl8. Curta clg.· OEA SAO PAULO. 17 (OE) - e�)l110 propaganda, reinte- Segunc o o cJcchm�)l)to.
requer umü preparaç§.o mi- A União Est"dual dos Estu- ?:1'àção de todos os cida- 1500 membro::; ela tribo N;.J.-
nuclosa. d�ntes de Sr,o' Paulo, .1an- dãos Ea plenitude de seus ga entraram no l?aqllld�iio

cou manifesto defendendo elireitos C1VlS e políticos, Oriental no dia 13 de q('
Entre' as delegur:ões que dentre outros. os 'seguintes realização' de eleições em zen'lbro último e ali f0i'8.m

ponS8.'ll a",;jn\ estão a dos pontos: Cess8.c-ão dos IPMs 1965 e 1966. quer federl1is, t'reiIiac1os e· armados. fi. no

Estados Ul�jdos f' a da Ar- de natrn:e7.f\ politica, gqran- estac1uais ou municipais, e ta afirma que ajn'b. ,<0('

tia elos direitos ele opinião, liberdade de cáteelra e auto- prepara. outro gn;pLl no

assoeiar:ão e reunHio' assim nomia
.
das universidades. Pa,qüistão 'oriental.

• ..__ .. ..: ...._ ......... _'ta·.... ·_� .. 'iiiíA._ .. WL ....'_- .... Jf:"!<

REf'.ORM·,A_ .ELEITORAL I�lillias e cuntrafaçÕes. para l'e'\'estir O suri'ágio (hÁ de· ••
.

sl'.,iada plIl·cza. ." _• lUas, não se pude i;;nol'ar que, llesde (LUC �st:1bclcci.
liliiii

.,. da� leis ou H{'n,; pl'oibitiyos, 'ter-se·ão 9ue l)):e"c1', PQI' iJ!
fi J\'ãu se 4COl c·onh.eel1llellto ainda dI) inteiro texto, ao i�'nal, ;1S cu ·tul\Jdras manobras contornadofas, a co••• (§ul.j !)an�ce'-d.e é�lIol'açã.o não IJonCluiUa, da nova lei eki.- herto de fhl;!'l'llnte de11tnpsos, "lslindo a co'l:lúr ° "dc.fi-

• tom!. Vis:.,):; nu;sma uma alteração, em certos pOlltOS ctt" de minol'itáda yotação. Ê curial que, cm nossa 11.'· ,
profunda '1.' até n�esmo radiéul, do ÍJrocesso vigente, aI- gi:.'laç[o sancadOl'a, as pl'escri{'.õcs impelUti";ls dê cxú· _• cal'lçaudo a extinção de partidos e'u reformulação es- cicio ilegíÚmo dê athidades, ma] bah:adas,. h'lS}J1rfUll, liliiii

• btuiál'Ia dos sobre,iventes� .

desde bgo. éxpeúientes que as iludem e as burlam. sob ,.
A êsse r�&--'i'o vale lembr'u' que al�ns dos cll'l' as ll.p:nêndas de (lil'eito normal, No tocantt às elei· �

, l'llad.os par.ti'����J:(�uenos s� ut�a,ram, .ll;ra ::t, sl�a COll�- ções, êssc processo se rc,'c!;tc ele. maior subtHc:r.a c (te ;, titllição e reglstr�, de uma como, fr�nde �orisclltida, <�� l:equinta<la' astúcia, .reduzindo ou anulándo tudus os, in-
� \'ez quc, para· cfClto legal do propno regIstro, <lue eu- dícios denullcimlores da ação cimtraventorll. •
, gia deteI'minado lllÍmcro de assinaturas peti�iollárias, 13;1,1':1 ilustrarlllos a assel"ção em aprcVll, 'bas�arja •
.. h�tn tumá-Ias de cnwréstiJllo, sem COlllllromlSSOs de lúte se atentasse llara as mil formas de que se vale;m
�. adesão, aos componentcs de outros partidos, sem o·bd· o sUh{)J'uo e a corrupção, Ela se )'eriticou· até mesmu •.
_ g'atodtdad'c lIa Côrte eleitoral, de (liligênc,ias apurado- dentro d.e partIdos, 110S seus pleitos ;interllos, como foi •
,. l'as (tll<illtO. à Ie;;'itillúdacle da filhçã.o p.olítica dos .�l1e j'ccenteme:ntc' denunciado por um dos seus prestigiosos tiIIIIlIIi praticavam aoenaS U111 favOl' sem mmOl'es' consequen· compouentes. como tendo favorecido a determ:inada ala ",

� das, para c'f�1to 'de' lJreenchimento da exigência legal. em coufUtu. Quer isso dizer que . a l'eforma a fa.zcr-sf' •
_ Mas, ou.iros· aspectos de l'elevante imp.ortância· se <leve .. quanto possível. interessar a êsse aspecto gl'an� �

aS! .s.��
.. hr.�I.lnll·eotre,.�lrl. aO(ldcl:�)!.UOldl10a; reo:all.aelJI)olranddo·�aS�.nl}ell.".lJ!tO"'O'S,·Yll'l·oOC�lern:a.tUl'ddOo' da .110ssa. vIda política, .!JOI· necessidade mesmo dc' mi- ,:� ..�' .. • .1 "" "''' nOrlll' acentuadamente OH inutiliz<\r 'o mluwbl'itóUJo do III

, v.e dar ao c:-.:ercido do voto· Ulua fncohlm�darle tanto chamado' podcr cconô�co que, sem embarg'O de coibI- _
!IIi �el'fejta f11�ant()_possível, i·esglla�·da11Cl.o.o d� t?�a ':" SOl'- ções � )]eualidades, resistu'ú às :meditlas ele rc:,;tri�'ã() 'e
iJIi tc de. defonnaçocs que Um desfJguram a slgnifIcaçao, a proihição. lauçanllu llO\'aS modalidades Ih: c';ntl'<lven- •
• imlellclldência e a. livre maIÚfestação, como insnumell- ções. •
.. to volitivo .dé cidadania. Outro· aspccto a eneH}'nr é o (l.a alllicàçü,> ela nova
� Não é êsse, eni. seus' efeitos, levando-se em conta {) lei às.eleições"llróxhnas. Não se ]lode est.imar como II
• fator tempo, um. impentti"ó de pronta exequibilidade. de seg'ul'O efehu, em suas uovas características, se es· __
• Antes de tudo, há que se ter presente í1.. capacidade as- trutul'ada de afog'::ulilho, em l'esultado da exiguidade de tiIIII

. similadora de ponderável parte do'eI'eitol'aclo. Ainda não tempo para a COnfOl'lllação dessa aplicação cem o pro- P

• atingiu o mesmo o discel'lúmento necessário à prática cesso a. modificar ou transformllI', nos limites da lJrev:i- ._
, .,

• imediata e llOIn]Jl'ce:nsivu da.s inovações . introduZi.tIas ilave a enft·elltar. da(�o n seu alcance em extensão c.R1Ú<'ORl\L\ 'ELEITORA.L ,. lJe]a _reforma, a. que, evidentemente,' se�8M:�_O lJl·ofundidade.
III

O presidente
.

Casteh1
.

" deconer dos pleItos.. �4 (.: &.IA� Seja cumo ró .. , llol'énl. o qUI:: todos des(,jal1los é "
Branco voltou ontem a es- • Por outro lado, no que toca aos vícios e fraudes, que, ainda que sob dificuldades e percalços C0111U11S às ,
tuclar a reforma eleitoral. � será, ]Josslvelmcllte, de

'

lenta mutação o processo até }Jro'\idêllcias' que inovam ],al·a. melhorar, 110 seu objeti- III
O chefe do govêrno fêz seu � agom ocorrtlu:te, bem menos atuante do Q,ue em tempos ,"o xpel'feiçoador. seja mu.rcado com êxito êsse nôvo"

. expediente 11Q palacio 'do • passad;os, em face das seqiientes reformas introduzidas passo, com· reflexos 110 futuro ·.{la :pi'õpria democracia, •
.Plari:�.lt.o norm�l� O j;Jresl- rUi lei }!egtiI:ulora, buscando gratluabnellte aperfeiçoá-la. ,inculado <lOS ditames da. evolução, para uma.atuàliza- .,:C1Bnte da rep;ublica irá ;w

.

.•
A J'efl�l'ln:l;11,yit será, à:s�i11l,·a. �Qn�Íll�i,d C' (la 1 lelho- ção d�lJl� 'iado retardada e J)ara o maior fortalecimcn-

, ,.

lJl'9.�i.n:.*�' �}Jl�/lesJi�;:'�?S)�l�l '�!��;�:;l J{?�s��nit<}p:(�o'<,. i�<; I-�:l'lm�, Wf'\' ,to r,lo j'egill:e.I;I:1 !l'l.re .''':''.:;0
ª,:Gf.· '!li};' :;i!';>.' �x,:pre�,�att!\ IJ 1il%_A:>êi '��)'ij�n�..:l(la�,;el'

. '., C?,�:,O:�-,,�i!:�l;\!�;�)o,.,c;al !,.a!"I1 a JJltellg
01:11ará.'�1·�_'!(:mté;;ntJ ll1l�' rríulq!HtlS ÜeIUOl\r.lJ;tJC�, ��. a��<mO�í?",i.14�',:.rY;i·'f�I�j

���------�--- -�---�--�

de: G.00grafa iDStitüLi.cia
com a finalidade de ·3sti·
111UtDl' o desenvoh'iment,;
dos estu(loS geografie.os 110

Pais.

Grc,'e: 'Não há })eJ.'igo
gentlnr...

Não mais e:::iste per!�ü
de greve no Turf CariocG.,.
movimento deveria irr,oni
per próxima quarta feira ..

'Contudo sabe-se que fW1-
cionarios e profissio.nals do
turfe carioca chegarrtl'11 a

a�ôrdo com os dirigem fS

do Joquei Clube Brasileiro,

'c,essando os motiVos de gre
vê!

Lacerda. não i'ala
feira Santa

sexta-

Sexta-feira saptà, nao é
dia }Jara se fazer dec1<!.r,l,
ções": Palavras do Gover
nador Ca'rlbs Lacerda, 2.0

{dosembarcar;.r
.

ante-ontem
no Galeão. o Gov. cario
ca que cliegou de Portugal,
esteve antes alg-ulls d:as
nos Estados Unidos onde
CUidou da obtenção de em

!préstimos Ipara a Guan8,
bara.

"0 ESTADO�' em Brasí-lia
ANIVERSARIO

BRASILIA
DE

O Prefeito de Brasília
Plínio Catanhede, falou· a

lloite de ontem por
.

uma

cadeia de rád�o � televisão,
sôbre o 5. aniversário -aa

fundação de Brasília.·

.

:�GENERAIS VEM AX'

111�'ipanos' serão homena

geados -:pOr seus colegas
orasileil'os' na ,çap'ital

.

do
País: ,;
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Departalento :stadual �de Cava
Diretor : Sr. Baldícero FIlo- Regulamento "elo- D,�1(a.l'- .,: bem como as . �'espeFt�"u s
meno. tamcnto .Estadu�1 de qaça Art

.• 80.
e Pescá.

"

I )contecimenkJS Sociais' .

'c5\� U{��-
.

- ,-

e·pesca
e l_Defender, sempre qHl€ tal' os nossos pescadores

para "isto fô'l' designado em Departamento Estadual de

-jl\i�o- O\� fora,: diêlt\., 0S ln-" :Ciitºa �e P,e-so9i.; p�trocinn"
teresses da Autarquia; aos sábados, através da _r�á

f), rnrermar, dar parecer dío Guarujá. de ,Flo.ri<a.nó
e praticar outros atas ern polis (das 19,�·5 às 20 ho

todos os processos que lhe ras) e da Rádio Anita Gu
forem dirigidos, no toéan- ribaldi luas 19 às 19,25 no

te à parte jurídica do pro- ras) , os programas radio

blema, em face dos Códi- fônicos a Hora do PesCH

gos de Caca e de Pesca; dor e a Hora do Mar, rrs-
g) opinar," sempre uue pectívamente,

sulícítado • pela aplicação
de penalidades e. outros dís

o orçamento aprovado; posítívos do Estatuto dos
e) praticar todos os de- Funcionários Públicos C!7'S

mais atos legalmente a.uto-· do Estado.
rízados,
Art. 10 -- Ao Consultor

.Iur idico. compete:'
a) ·D8S1j�char-r.on.1 o'Di

reter:
b) Prestar ao Diretor to

(la a assistência ',urír1;,,�

,'que lhe fôr solicitada .be:n
como assistí-Io nos at,'s
qt\e . envolvam questões r}')
c'ur..ter ou' na t.i�reza jurí..!'

'alterações;
c) .prover: o� cai·go.§j a(�

mítír extranumerários CO,l

tratar .pessoal e, bem 'ass�m
Fx-onera:r, demitir, l�rom:)
ver e' movimentar os servi

d). Secção de EC�llomü�:'Redação:
Ribeiro

Jorri -. Ange1!)
..

Contínuacâ« (J,t;_\ Capitulo .

III I -'- Estudar mercados: Logo mais á '�Praça 15 de

Novembro", estará bastante

movimentada com o desfile

das "Sociedades Carnavales

cas" apresentando' os belís

simos carros, e, as lnxuosas

"Escolas de Samba." nas

suas evollwões.

Maia.
:': :;- -;:

Já circula a' agradável no
tícia de que brevemente tun
cionará a "TV" Florianópo
lis" Canal 12.

II - Custo: de producão:
,

'

<
dores, nosttêrmos dos �s

tatutos dos I Funcionários
Públicos Civis do Estado;
·d)

.: Organizar. o quadro
elo pessoal e a tabela nume

III - Distribuição;,

'IV, -. Rentabilidade ,-' das

Pescarlas:
. , .:;

rica, de extranumerários e

contratados, de acôrdo c�,Y'_ Fases da Lua: No dia
15 -ocorreu a fase da LPR

Cheia; no dia 23, às �8 h

O'i;m, teremos a fase �l()

Qururto Minguante. Tempo
de ótimo para bom para
a pesca de linha ou com

No Querência Palace, o

senhor e -a senhora Harold o

Pessi, Claudio Pessi e Ve

ra Cardoso, com um jantar'
intimo, feste,javam
sário de Claltdio.

V' - Projetos"

Pelo "Visco�nt da vasp",
procedente do Rio de Janei

ro chegou quinta-feira a nos

sa cidade o dr. Francisco

Schimidt.· O dr. Schmidt,
tem sido visto sempre acom

panhado da bonita Heloisa

Luz Costa.

e) Sec;ção �e Estatística:
I - Executa}' todos os tra

balhf.\3 de "esta tística (1.)
l\l E!L OOSVALDO

Continua ..

CAIXA. DE ESMO�AS :QE($ll� AUXILIO DA f'R-E.- i;SC�d��lhe:r dados para n,
FEl'l'VRA - A' Prefclhu-a 'Mu�1d)l�_ 'decid� cooperar

. elaboração de' quadros r:::-'
com a justa campanha em favor 'da Caixa de Esmolas .

ta tístícos:
desta Capital que vive �utalJ.do COm Imensas dífieúlda- "

'" .."
. . III -' Forrrecer 'dados e' ,h

-

ues jmeuceíras para atender seu pro�Tama assísteneíat .• '." - , .. '
-'''"'

. _'.'" - ... mais elementos dlspenívets'
e rettra.r -das r.ti.as da -cídade �s pedintes ,

que a enxa-
I .

.

�, ,

meiam
. '-, ',' , . ," •.

,
. ." ,

" ,
, CAPITÚr.,O" 'QUÀ'RTO '

Atitude louvável e bem a,çeUa p<�la llOp\tlação-'f\o.-··._: "

rianÓ}Jolitaua, graças ao atendiméÍ;lto' 'do "r�feito Y.ie�-
'

.

DO'p'ESSOÀ� E SUAS
ATRIBUiçÕES

caniço.Para informar e oríen-

Em certa roda,
o senhor José Elias, Presi

"dente do Club� Doze de A

gosto, que não tem funda-
, meato a notícia que circula,
em não: ser comemorado o

94.0 aniversário do Vetera

no Doze de Agõsto. Disse

ainda que está' pensando se

·ri.amente na festa que aque

la Diretori'01 promoverá em

agôsto, esperando ser

"Ba,ile do Ano",

CélJamente será :bastante
allil'eciacla a idéia, do lança
mento de Otávio Santos, co.

mo competente "Camiseiro"
em nossa eidadc.

,

cTica�;.

ra da Rosa.
,

.'

.
l'fIERENDA ESCOLA.J;t - TaIl,lbém,é .atnda a' Prefei- ,

t.ura Municipal. que ·os .alun.os das Escolas Municipais' da., Atr,-':' 90 ..
;-

.
'

.

d f d '1
Ao - Diretor, <cumprimento do 'prese11t"

11 ha e- o contl�ellte lca111 a' dever ·a meren a esco ay: . cOln r t·.
- J

cuja distribuicão será.. _feita 'pela Prefeitura: "', " "
pc. e_

. ,', .
' Rçgulamen to etn todos ..�!;

"t b' p' f ·t ",
- ',' a) Adm1l1Istrar a,�'.Autar- . 'eus artigos 'p;rágrafo3 ·8...

·

Mluo em,-sr reeIo.. ' " .. ,'- ", ..

- .: ":' '�, -

' �

.

. "

. qUla, I;e'preSentanào�a a',' - .', dispOSI'tI'\70S"
E' assIm. mesmó que se 'trabalha.

' ,
.

'. . ',' c." " ',' ','. ,

'. • �

.,1 va, e' ,posItIvamente, e'm . ô) Compare e" 'e
-

"

Pouca sahva e mUlta acao. .,); .,

'

, -" "

"

.

. C I aS11 r -lUl-
,

JU_IZO, e fora, ,dêle; " .' ões promovi'cas .pelo Dirr;�

, . '. bl Apresenta r a, prop\)�- tal' e assessorá-lo nas S'I;,s

E .) PI\Ji:ÇO DE PASSAGENS DOS COLETJV0S ''flVE- ta orçaiuentátia aúw1!:
-

decisões;,
RAM MAJORAÇAO - Pri\lIeiro , o açucár. Depo�s'" �.

,c) Cumprrr e -.observar o
'

1-

por Walter Lange
, >

- No. 31)1. Numa promoção do De

partamento de Cultura dia

23 próximo no Teatro Alva

ro de Carvalho, dar-se-á a

Elstréia de "Cleide", com a

peça "Reco-Reco".

(Me�lsagem da P,áscoa! Ji:scl'eve M. 1\. éhiluer. (Te
xas): D�l'ante os dias n.egros da la. G�el'1"a Mundial
um jove� �iJoto ,agora Bispo, de I\�me Angie Smith
ouviu o. grande cap.tor da �scócia; Harry Lauder, quar,,·
do êste cantou perante mais de mil oficiais e soldado.,;
num cllito, num aca.mpamento miÍitar .nos Estados -Vni"
dos. Antes ele cantar Han'Y Lauder dIsse: "Camaradas
meu filbo., mcUj ÚUico. tUho, foi 'moxto na batalha " há.
dots anos. J\'I12>t\ �Oo\'aç�� se tlstraçal:)l.ou. l<:� (U\ise q,W�
mwca }lla�S cltHlIaria. Andei pela estrada da dij!sQluçáo..
Cli),mo meio. (1;e matar a minha tl.'Ísteza. Depois

.

reso.lví
c:;tnünha,�' 119,1i uma estrada que levasse a 11lU ajvo mais
elcyac't;\. Encontrei Ullla, rude e áspera mas segui-a até

· a,c:), Ihl1. AH cnco.ntrci o 'túmulo do. meu fiiho. e sôbre ê(e
Ul11-a cruz. Então o meu peso de tristeza me foi .tirado e

recebi' nova csperan�a e o impulso' de ca,ntar outra vez.

Agora posso. ca,ntar com mais se�urança do·que nunca

pois sei que, po,rque 1\quêle 'que mo.rreu sôbre a cruz do

Ca!vário "ive, meu filho. também vive e alg'um (lia o

verei de novo".

::. ::: ;::

Foi bastante comentado

em recente reunião. o belís·

simo "Tailenr" confecciona·
do pelo CostUreiro "Lenzi" ,

que a bonita senhora Stella

Maris Piazza Souza usou,

em uma outra reunião.

carne.

Veiu a seg'uir, o pão.
.

,
.

A farinha de mandioca também, foi _ entra,ndo 'ém .

surdiua..
_

� ",7:��
Ag'ora, o preço lllajorado. elas passagens dos cOlé,ti-

vos. -

E�1tão, parece que acab,ou a agonia da cantoria (1o,s'
cobradores, que ind'elicadamente" pergun.!avam de' dilt.

e de no.ite: - "tem dez cruzeiros, aí?" '.

E agora (lUe é que vao inventar'? ,-.

Comentário? Não adianta; absolutamente. E)ll assembléia geral- ex-

Mas, como. não ia aumentar mais n:lI'u ., .� ,traOrdin,ária . realizada 8"'"

Lá pelo Rio, (Guanabara) :1 coj�:l l!lClhorou m�;;;- 12 'de abril elo cor·rente ano

na Faculdade de Ciências
1110. - -

Um apare1ho te1eYiS01', custando 350 mil' cruzeiros ;" Econômica!" dã�; rel,-

E outros artigos mais sofreram grallde redução. }ljram-se os economistas'

'QllaD"O chee':nemos a ter i.1ossa vêz? 'de Santa Catarina, tend,)
."icio eleita a Junta Govf:r-

.'

Eleita' Junta Goyernativa para o Sin
dicato- dos Econo.mistas de Santa

"

1 'Catarina
.

..

Continuam rumores sôbre a

bonit� e moderna
-

decora·

ção. que ter{t o "Bar do Lux

Hotel", que seglmdo esta·

mos informados será inau·

gurado no próximo mês de

maio. Uma recepção vai reu

nir gente elegante no acon·

tecimento: .

Viaja hoje para Nova

Yorlc, o jovem senhor Vol

ney da Silva Milis, Presi

dente do Diretório Estadual

dos Etudantes.

'nativa que irá reestrutun,;'

0, sindicàto,_ com. pqsse im,
diata dos seguintes roem

b,ro$.. :

presidente: . ErmÍ' Faísca.
Secretário: Odorico Dut'!
eux

Tesoureiro: Edson TeJxe'nt

': :': ;:

;'. :': ":

Hoje no Clube Doze de

Agôsto, o Departamento So

cial prolTIoverá tarde infan- ,

tiL

O casal Eros Medin (Ket·
ty), na próxima terça·feira,
em sua bonita residência,
recebe convidados para
um jantar americano, quan·

'" do \ ser� comemorado os 15

anos de seu casamento.

Também o senhor e a se·

senhora Hélio Freitas (Bran
ca) serão homenageados du

rante () elegante e movhnen

tado JantaI;'

x x x-- x

Ainda sôbre o que significa a Páscoa, nos ·escreve

wolthy :a:ows�nger Fischer, \m1 conhecido missioft.iu;lQ -

�---

ha rllhnÍ: ;'Não poheria:' ht1--ver: Páscoa s'€.\n SJxta.-'f�i�'-u;:.l _ '*: \
Santa. Três vezes trilh�i a Via-Dolorosa da pOl'ta de' 'A bonita Tere'ziUha Amin,

·

Pilatos ao Oalvário. Ca'da passo levava os meus pés va- voltou a circular em com

cilantes para a cruz e onde uma. vez, pen(leu o AmOl'. panhia qo dr. Ney Gonzaga,

Jesus Crisio. to,mou conta de tudo. Ivlas n0 terceiro dia um dos melhores partidos
o Amor não pode s�iportar por ma�s t�mDO as t,revas e da cidade.

� ,fez a pedra' rolar. Desde então o Amor t�'11 penetra�lo
· pelas portas a dentro: O Amor tem entrado em CO-rR-'

.

ções empedernidos a fim de levá.-los para a luz_ A Pá.s

coa ,?ign�fica, que Jesus está vivo. Significa que o Amor

poderia, se os bomens e as nações desejassem, trocar

as trevaS, estas trevas que améapam tragar o nosso

mundo em luz ele úm novo q,ia para a humanidade. ()

Amor-seu amor-está vivo e opera no 1nundo. Já o \'i

na Afdca e na China. Já vi o Amor trUhando as aci

dentadas estrac!as de uma a outra cic1adte na India. '\.

Páscoa significa que' o Amor está vivo ainda e 9ue êl�

é divino, que eXCede a qualquer ,outro, está op-:erando
_ -, m,emOl'ado,

-; -':,

_,' I: ::

Noivado.: Com a srta, Ma·

Pl.'Ocedente do Rio de Ja-rilia Machado, marcou ca·

sarnento ontelll, o conceitua

do advog'ado dá Capital pa·
ranaense, Luiz Fernando

'Tei..';:eira. Na residência do

senhor e senhora Elpidio
Machado (Angela); o acon·

_tecitrtento :l!oi altamente co.·

circulam1.o emneiro está

nossa cidade, a simpática
Ana Maria do Valle e Silva.

:': -'- :::

No terraço do Querência
Pala.ce, na noite de quinta
feira, o Presideníe da As·

sembléia Legislativa 'do Es- I

tado sr, Ivo Silveira, pales·
trava animada.'.l1ente 'com

,
.

os senhores: Deputado Jo·

ta Gonçalves, Deputado VaI·

demar Salles, DeRutado Ar·

mando Callil, Ministro Raul

Schaefer e o jornalista dr.

Jorge Cherem.

no Mundo".
-xxx-x-

Simão de EnCHe. Sexta.�feil'a (b 1?a,i.xão.: Jesus

cal'l'cga a cruz ao Ca!vú1'Íü. Está só. Um dos ,discípulOS
devia estar presente. Eram d�7.! O cOlllandante dos sol�

dados rOmanos, -encalTegado de sua execucãQ, nota que

Ele não está mais em condições físicas de levar a cru?:.

Um homem (lp camllO llassava por alí: Simão de Kvre.

ne� 'Os süJ,r1:> ,'('o;; () O�lrigam a ievar a 01'UZ nas eo<;h<;.

Para ·ê1e i�to sig'nifica:\>-a uma V{"'l!'o�lhGsa hum�lhacão:

c:_trrega,1' a 1"'11'(, de UUI CfHI�lNtll<lo. U11'l t10S {líi,>.�í?U�O$
c:G\,ia cst::q' ',) f('S"" te. 1':1'311) dlOz! Simão" 1'l"1\1 '-;;;;''I'2'.,\lO,

car\'cga a cruz. lei'-lo co111 nt vontade, rep0,üJiHl6lo Jesus'

com Ye�Jllfncia. Mas conta a história que, de (m"'·'I l,1I'l'

forma, o homem cuja cruz êle carregou, ""'1 r,Il"I";:�'I'
tem'P0 conquistou o. seu coração: Shnfío ,1" FVI'I'ne 10"-, \

no.u-se crlstão com tôda a sua f:,,�T" r·"":>"h:'!. '''':.8

L-emUta hora: carregar a cruz de ,f�sus! Simão de I\:y-
'

rC\le: homem. feliz:.

o elegante jovem Artur

L)J.iz Barreto festejou idade

nova, na última sexta feira,

Informou-nos o senhor
l\'Iauro Amorim, da "Sport
J;>ron'loções", q�'.' {1entro Cln

b,J,:eve apresen1 ,.� "á - para nos

sn; sOcie(�:I,tlp um movinren·
tado "Sltc,v".

Com a notícia da vinda
'dos Patinadores, já estão se

movimentando as cidades
do .interior com inscrições,
para, nos próximos dias 22,
23 e 24, no "Ginásio Charles

M;oritz", participarem do

maior "show" do mundo a

presentado em Florianópo
lis.

';' .::

Rosane Bauer Ramos um

dos mais elegantes e bonito

bI-;OtinhO. da sociedade de
x -

Itajaí, está circulando
nossa cidade. '

.em

propague O/Scp/02G5 o p0<1,er do. 1\r11o,1': Duas irmãs viviam j�n,ta,s mui�
tos ano.s, em per·feita harmonia . .Iv!as, certo dia, houve
W1I deseu.tér-ditl,lE'i')to. entre as duas e um terrível ódio
nasceu após lIma discussão com palavras áspEl'ras. A
m,ais velha. então, traçou no chão. um :.;iseo, afastou as

canlas e disse: "Nunca mais, fa�arei contigo!" Era o

traço da separação! Long.os anos passafam a, v,i,da' nes�
sas condições; só trocavam � paJ;l.:vr�, mais nec�ssá
rias até que a mais moça ficou sêl!iamente doente. Acor - --�------------;__

dada à noite com uma temvel tosse a mais velha. le�
vantou-se e qqis socorrer Q oum Quando deu com o

"risco" no chão.:. recuou e deitou-se. llQ;vamente. O

ódio predominou. Teve então um sonho: Longe viu que
uma m�tid�(), � ditigiJUr para � gra.n.de e �ela p9-rta:
a entrada. para 0, pa�O,! Na' portâ'a fig,ura de Jesus

ressuscitdo!, E.ia �Qé� quis entrar,r�as 'no 'Chão ha
via um tTaço que não 'a qeixava., �sar. Escutou a Sua
-Voz, dizendo: Se não perdoares �ô.,teu próximo os seus

erros, o. teu pai no, �� tamb,�m não. te. perdoará". A'
cor�ou assustada e essas palavl1a{>l U\e soiram nos ou-

,

vidas. Foi buscar um pano e limpou o risco, no. chão do

qHarto/ Agora poude apro:li\imar-se da irmã. "Podes pe�-
\ .

doa'r-me?" E, assim, dois ,caminhos se abriram: o para
o cOL'aç�O, da irmã e o da bela porta que con�uz para a

paz conl Deus,
.'

-:x: x' x x _.

'"

,:'f�'"
-" ._,:--,,'- -���H"�'..'" �,{4�,·,�"'I',':�".1 -:- ;'

.
"

Normalmente não. Vende

culos e sOmente óculOs.

É. a velha quest�� da' aspe ..

\

procure uma'ótica especializada
_

,

- _.�Ip. Florianópolis à JQtica Scus-
�1 � ,

. ".: :
•

-

seI.

�o t'American Bar" do

Querência Palace foi visto o

-afr. raulo Pereira Oliveka,
acompanhado de sua noiva,
;3 suave Pa.ula Bandeira

Será. altamente comemo·

rado o aniversário de d. Ivo

ne D'Aqu,ino D'Avila, na pró
xima quarta·feira.'

cialização,

A Ótico:
Agora respondcÍ: 'Voc� pro-, ;l

curaria bananas em uma ótica? i
Em caso positivo, aproveita·

"

mos o ensêjo pata lembrar que

� a Ótica Scussel não ve,nde bo

de Óculos�, nanas. Vende óculos. Só.
�,

:Escrif,ó.rio de Advocacia
Jtà JPiEDRO PAULO PAVESI - ADVOGADO

AE:;:--=, i'rn:_"JD lHo BLUMENBERG, PERSI A. HAHN, MARIO
DE OLIVEIRA e PEDRO PALOSClli

Solicitadores
Rua Con.seiheiro Ma.fra - 48 - Sala 2

Ações: Civeis Trabalhistas, Comerciais, Previdência
Social Lei n. 4494 "Inquilinato" - Consu ltas Dia,la
mente das,8,00 às 12 e das 14,00 às 17 hs.

SeusseI só_� vende
óculQs - PQItcin.to é especializada
(em óC\llos1 En,tendeu?

Pois é

Q,uando pr�Í$m
Escola de Dancas:� Teatro

•

I aro de 'Carvalho
Cursos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Impôsto�'de

será recusada, por incorn-

rais e demais

fazendárias,
repartícõ '.

1. Guiá de Reéolhl"nento, 4. ,Quadros
'

Demonstrati-

em 4 (quatro) vias, no mio' vos da Correção Monetária:

ríímc: . a) ,Quadro n.o 1 (um para
.

2. Cópia autenticada" óU', cada conta objeto da Corre

publicação da ata d:3, As'sem..,' .ção).; b) Quadro n.o 2 (apu
bléia Geral Extra:ordinárif.!." < .ração final); c) Quadros

quando se tratar :dl? Socie-
'

,:Auxiliares n.o 3, 4 e 5, quan-
dade Anônima' . ,'do ocorrerem 'as hipóteses.

'

.

' .'. \

3. Cópia autenticada .. de 'especialmente o segundo
alteração do C�ntrato ',,:Sõ-'· '(n:o 4) sôbre depreciações;
cíal, no caso das·. C\êm�is' so- : 5. Cópias dos lançamentos
cíedades: ..' contábeís, . com indicação

t .: . ,",:
.

ãás' folhas e número do li-
'.'.

.

A Delegacia Regional do

Impôsto de Renda nesta

capital expediu nota' escla

recendo que 'deverão acom

panhar a "Guia de Recolhí
menta" da 1.á prestação do

impôsto 'devido sôbre o au

menta de capital das Pes

sôas Jurídicas, em decorrên
cia de correção .

monetári'1
do ativo imobilizado, os' se

guintes documentos:

to devido; d) valor da preso

tação e número a que cor
.

responde; e) data do ato

'que autorizou a elevação do

capitaL
A referida repartição rís-

cal, ainda, informa que. a

"Guia de Recolhimento" da

primeira (1.a) prestação que

não fôr acompanhada dos

documentos supracitados
pleta, pelas coletorias fed '-

----------_.__._--------- - -�---
o

-

'Mariuer I" ja �ercorreu �cis tBr�os �e 'soa vi��em
WASHING.TON, OE -;- A- eronáutíca e Espaço '(N.A. manas mais tarde, os si

nais de rádio
.

tornaram-se

.

vro Diário, em ·que se en-

:' •

"j <: :�".';"� ç0n�ram' .transcritos.

.Atencão:;,.,.i
"

,:�E7iE���'�d�:�
"

'

..

., ,'" , :<:"<,' ,,«',' :\: !:rão'< ser "preenchidas à má-

Venda de 'Carnel' '·Bantario..

'

:'�': : ': ::>i�:�/t�r;o:16:ez�1:��:�:
. .

.
. .", '"

"" .' necessáríos - à apreciação dó

.Mo·'-,r' f'O'· . do's· C'·onven t''o'�S··
'e

. ':'Jj€'c.olbi.ni.entà, tais como: a)
': :::-natiJréza . do recolhimento;

EdiHcio Iacqueline l.óJ�,- 5.- ';-' <,'< .!�;:����\�ai�t��r�;ã�;pg� .

sonda norte-americana"
Mariner IV' estabeleceu um.

récorde de comunicações
pelo rádio ao. completar 2/.'\

de sua viagem de. 520 mi
lhões de km ao '. planeta

S,II..) ----_ .....__ ..--.._--_ .._--_ ..._ .. _ .... _-:�

Marte

Este recorde 'supera o de
sempenha \do' "'moriner !I'"
que ncou 'fora do' alcance
elas estações. +errestres, nu'.'
seu 1200, .. dia de vôo. . O
"Maríner "Ir" passou pelas'.
proximídàdes ele 'Vel1us, em.
dezembro de -1962,' íntor
munrto quê o planeta c-a

demasiadamente .qiiente )1-

ra abrtgar alguma forma
de vida C,01110 \1S que corihe.
cem na Terra,' Algumas se

excessivamente débeis e deí

xararn de ser captados p.e-
-

'

las estações, terrestres .

No 1290, dia de seu võ«,
o "Mariner" transmttíu ni

tidas Informações sôbre as

condicões espaciais
,.

e "ô

bre o" seu pr.Óprio .ninerona
menta -_ anunciou a, Ad

mínístraçâo Nacional: de A

'O "Mariner IV" lançado
no día 25 de novembro -íe
1964 deverá passar pelas
vizinhanças de, Marte no
dia 14' de julho' víndr-i
casião em que tomará írna
gens de TV do planeta, na-

C.OLU
I'"

C �' LI,
ra' revelar . caracterí,stica,,'
rnarcianas [arnars vistas 'JQ

10 homem,

-ir

l

- Dentro as Irases .prorerídas por Jesus, uma há qu
. (

.

"penetrn. protunrlamente �, sens'bílidade de 'nossa a111'8
1. "

.: ./'Des(»j EH: U,rden if.:rtlen rc C:.3i ncr eonvosr-o
: esta Páscoa.

..' -�� v\tllima cei�:' ei"a:;Sua arnorosà dE�,?pediÚa.
l. �O "semblante elo DiYi110 Mestre. estamDava lima trí.:
za comovente. Ar Ele' exr ravasou, em

c

derradeiras j

cornendaçôas, a grandiosida. e de seu amor. '

Desde Belém.estivera ccr '-J!<�O à sombra da humi.d
de ...

, I1LEYif\. vida humana. :-'L il,�ta da .srl(.:l'jt'tci.�r; .: A�' +I�

vendo aproximar se a 5('1,;' Y';::;_O, desejava a rdonterne;:
aquela hora sqg'J'�lda, 1101':, rn rr-crrivel, Cnl cue in=tittriri:
8<:r.ramento da Euoarrstía LI mistério de seu gran:

"
',i' '1'1-.

-::

------_....,-..._.�

.
�

�)' CHEGOU ,

,�",:"'e.:,
.

. ."�

amor.'
Sabia chegada a hora de ir para o PRi, mas Iícaria c,

l)OSCO na humildade aparência de não: ,i Não vos deixar
sozinhos: ficarei -ccnvosco até) o fim dos séculos. AqUI
oue-come dêste pão e beber dês te vinho viverá eternam
te."

Esta a rq�d",o,]'Jol' Que a :;-;"lcaristia é o· slibli1'18 1118n

('ia! da f{)r�:a do cfisl ianisllw. E' o místiro sacr.an,ento a _le:
J?or heraw':1, rc�(;eb('mos de J05\.1S, na vésp�I'i1 (ie Sua �cu.
clelissima Fi'üxão.

Cristo desejol! ardent(!;110'1te comer a üEin'1'1 ceia com

seus aróstólos, E nr)s, não d_Gejaremos, p�)rven1'L;n rece·

bê-Lo nesta Páscoa�)!
'

(.-{uandci qonvencielos de nossa' pequenez. ,. e quando
.

atemorizados di.ante da extens8.0 de nOSS8 i'nwue:cas ... ,

med�ternos sôbre o nmôr jr ·eD·::;O cJe Jp5;.';"'1)(1 ,',,\ (';_1nI'SCO
(' erl�a!'llOS os nlhos p:.lra o :'!':�l' sacros<;�j11"O (''''de "n e'O ..

cont,1'n o Scnbor. dos munGÜs. LemlAe,�-fi.��n�s -c1� ;':le .�
privilégio q\!(; lE'rnos - de lccebé erli 'l�tssf.t ('orado o

. �an!.íssim(J. S(�njl()r •.c' nem iU'$ an.ios di) Céu f,ú ['(mfer�·
clo,Êles não O r<�(:('l1('m, 'tpF!'l.:'S -ádóram·nO, ',,("'1 (',:;"sar,
e treInem de fll1lOr (�rn �;lla aU;',lIsta p)'eC;f'nç�l',.

Apl'oximen:lO'llus d<t me,;} c;:>gmcla ('onvict,os da infi·
nita miserkól'ctia do S,mhl l, j)OrqlJ0·bt'D I o ,,�1Jl]mos
não pO$suimos (Ju,àlil1ade. (jL'e, .nos' fizessé rnerQr'euores de
uma'. única' vi.sUa de .)esu'). n; se -o !'ece{rem'�)s tantas vê
z,es em nossa passagem Pl;)1' está vic1..a�·' pQl'qlie Ê1e assim'
o .dese,iou, Por ost a )':'\Z8.0, gincer'amente, dcveinos dizer
Lhe: Senhor, nfw somos ttign0s de recebcr-Te, 'mas a Ti
entregamos nosso amor imperfeito. e fr�ICO, eSi)erap'o
ficar a &'tlmbra de Tuas f.:l.l:wrns: "quele que comer c-1.ê",
te pãQ e beber dêste vinho viverá eternamente",'

.

E porque assim o disseste, Jesus, aqui estamos, con

VIctOS de Tua presença, para oferecer-Te nossas baixeza:
e' iniquüidades, em troea ele 1'e1.1 divino amor -- dêsq
amor inr,omCn�tln1ve1, pl'OfUlldo e onisciente Cjue hwou
na 'ara da cruz, os pecndos' C10 münd:ot

'

,Hl"lena CaminlJa Borba

CARNET BANCÁRIO
fi

IVIOR·RO,:DOS CONVE�NTOS
.

-
. �

Ministério da Educação e Cultura
_ ',f e, •

.. ·,Universidade de Santa. Catari�la
�,
-.

.

Faculdad"ê::" de Ciê,n:ias Econônlka�
/

;>. . ZONA NO'VA
'o melhor negócio do ano é a compra de u'm CARNET BANCAR lO MORRO' DOS CONVENTOS'

I

-

t

Zona Nova

Você adquire um terreno na P1aia Morro dos Conven�o's, a melhor e mais bela ton� da orJa
marítima, paga apenas 3.0 O O cruzeiros ;"ensctj� e concorre todos os meses,' pela l�t'eria
Federal, (I fabulosos prêmios triplicados.

Ac1quira o seu CARNET BANCARrO MORRO 'DOS CONVENTOS - Zona Nova
:.... e concorra mensalmente. aos seguintes prêmios triplos:

'

3.0 PRtMIO:' UM ARMÁRIO 'DESCOSA R -

UM, COLCHÃO DE MOL'AS
.

·CÓSMOS E UM TERNO PARA
SALA cosMos.

2,° PRÊMIO: UM TELEYISOR ALS<i\NY.
UM ARMÁRIO DÊSCOSAR E
UM COLCHÃO DE MOlAS
COSMOS

4.° PR�MIO: UM FOGÁO A GAS FLAMEX
UMA COSINHA AMERICANA
SANtA CECiLIA':'" UM TERNO
PARA SALA COSMOS

•

COMUNICAÇÀO
be o;rdem do Senhor: Dir,etor da Facul

dade de ,Ciências Econômicas da Univel'si
dade de Santa Catarina, comunico - aos in·

teressados, que Çt Egrégia' Congregação, er

I sessão - de 17 de lVIarço, apr.ovou a contr'

tação de profess6r€s, para reger, a título pr

cário, as Cátedras de "TécnÍlca Orçamen é
r

ria e Contabilidade Pública". e "Econom
(História e Doutrina;)", da 3.0 e 2.0 séi
do Curso de Contadorj respectivamente.

ti

1.° PREMIO, GORDINI.DA COPAGRA
UMA CASA TÔDA MOBILIADA
E ,UM TERRENO -

5,0 PR�MIO·: UM FOGÃO � GAS FLAMEX.
UM TERNO PARA SALA COS
MOS - UMA COSINHA AME-
RICANA SANTA CECiLIA Carta Patente N o 329

Documentação de
acôrdo com a lei

.�

.f
,�
.>

Convido os irnteressados, portadores d

diplomas de Bachare� em Ciências Econôm'
cas e Contador, devidamente registrados J

CREP ,e CRe, a comparecerem. à Secretár.
da Faculdade, com os respectivos 1.í:tulos,
até o pi'óximo dia 27, para,receberem os ne

cessários esclasrecimentos .

Informações e Vendas':

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Americano. ·Afirma:

Não ba Dúvida· existem· Seres
Inteliuentes No· espaço

N'OVA YORI{, 14 (DE) - que os russos· não progre- 'captado sinais místeríosos, vulgararn a notícia em têr- mensagem direta a agência
"

O cientista Franklin Bélli díram tanto como se pre- de uma super-civilização mos jocosos, tendo' um
'

dê·, TASS, que se encarregou de '.
��:toC�iS�(� :��n�:��� d��� ��:��l;ÕO:: �::�s l��as:� �:��te;:eu: :�:�o�e�:l,��� ?��Vi�::��dO e��fo:' s��:. .dtstríbuí-ía, �
da alguma d(� que eXbteni, terrtgação sem resposta. ---�------- II'
outros seres inteligentes no 'Hepercutiu publicamente N G' b'· •
CSpf:l,ÇO, e que mm, dia qual- em Londres e em' vérías =. a uana a',ra." iii
quer será. et-tabalecido .con- pítais européias, a noticia �

:;\:�e':":Íc�;:ta::.,::�: �:nt;:����:;d�v= Continua a lnflacão de :"�-'---�VENÕ-E-,'�S-EÕU-TR-_OCÃ·-SE--�----' Candidatos a- "C·.andldato',s' ,-
Urua casa de madeira com o respectivo terreno (!oe "

1 U x 32 mts, sita ii rua Dr: J)'lilflio Aduceíno. 122ii' fSer- l ,', �
t it RIO, 14' (OE) --;

I Conti- dor Carlos Lacerda, num últimas horas. despontou' o II'vídão ao ÜlJO da' F'arnl<Ícia poris\ no ,Es rei .o por uma
nuam aparecendo candída- listão que já conta. nada nome do ex-prefeito Alin Pe- _.

na-i�llll e que fique perto do centro da cidade. tos à 'sucessão do Govorna- menos de 21 nomes. :t�as d did t
P,

Tr,lt::u; riameSlll!l.' ro, como can � fi. .o a cano _. ,

dídato eló PDC. Enquanto I"

isso, a deputada EdM Lott,
"

disse Que seu pai, o Mare- l1li
chal Téíxeifa Lott. está in- ,p

tedramente fóra da política _
e não será candidato a.qualquer pôsto eletivo. Por
outro lado, o sr. Ivan Lins" _,
Ministro do Trãbunal de •Contas' da Guanabara, COIl-

�
firmou que procurado por �
um grupo de, amigos, aceí- •
tara a disputar o pleitQ à ..
sucessão do Gmrernador'"
Carlos Lacerda . .Tá um gru-: ,
no de (1_is'lirlentm,\ tr,�balhis-
t"<:, '1:.",580'.1 a, insis�ir no )12nCflmento da candi,datura

lA,'Breno da Silveira. enqmm- "
to cír0Hl,c'l polít:cos consi· ,dr�r:)m c�da vez mais forte
8 <)(:eit::Jeno, na legenda tra· •
balhista 0 nome do 31-' Ré· .'lia d') A'1me�da. Do lado si-

1111
tuacionistã, aguarda�se o IJ

re'gressO' do Governador La· ,(�erda' para uma definição
,imedi�b:1. entre (IS vários

•
,
•
•.. ,

':'\ '_ # � '. t .'}
.r.uíZO DE" DIn.EI!.'O DA ..
PRIMEIRA VARA ctVE:I,..

DA COUL�CA DE •
li'LORI��,ÓPOLIS .•

�

, ,
"

E.."i.it.al de Praça com oPrazo ,.
de ,Dez (10) Dias' "

, .
O, Doutor EUCLYDE8 iii
DE CERQUEIRA CI�"
TRA. JUi3 de Direito"
da la. Vara' Cíyel da _(}omarca de li'lor�à.- iii
nóp,olis. S.C. n� for- III'
ma da, lei,

, ."
P/\Z SABER u, todos que iii
úste edital de praça caiu, () ,.
prazo de dez (10): çuás v}- •
rem, ou do mesmo notícia. ",
tiverem, que no dia 19 de"
abril elo corrente ano, as'
15 horas, o Porteiro dO&. •Auditórios dêste, Juízo, 1-e-

. vará a público pregão de'
venda e arremata.,<\0 à por __
ta ,principal do EdifiCi� d(, ...
Forum local (Praça perei· ',.
ra Oliveira, n. 10), a quem •
mais der e m�iot lanço ...
0ferecer acinia da avalia- ',.

çúo. os objetos a seguir',
transcritos p�nhoradcs, a_JOÃO JOSE' MUNIZ, na

�ção executiva ,que lae mo •
w cTÓSEMAR A. DA S[L� _
VA, (autos n .. 398-63), em �
curso nêste Juízo: i'"

1. {,.:... Um rádio,. ma-rca_
Pioneer, modelo r.A., 12, ..

, n. 245.403, mÓvel d� imbuIa"
pinh5,o,' efn regular estado'
,de co:nservação e funciona- ,mento, avaliado em.. . ..

Cr$ 40.000.' •
:, �. - �Ulll toca, di.sco, sim- ,
pIes, _co:n tres .rota�ões; n. ..

,

,lO,1:�5J7" ,scm .cr;.stal e sém III I'
a;sullla, em regular estado_
:.l? cO!lServa�ão e funciona·

•mento. avallado em .

Cr$ 15,000." •
•

;',,'1 '_r'
"

.........

Ci�ntista

--------�------------_.---"

Empréstimo Norte-ãmericano ajudará
a Produção de ·Cimento no Brasil

- ,

Disse a USAID ,que o pro De seus próprios' recursos o desenvolvimento 'indi.;::;-
'VASHINGTON, OE posto programa de expan- a Tupí contribuirá C0111 um trial do Brasil.

com a ajuda de um empres são da fábrica minorará a total de 638 milhões de 0l'U
. A Tupí amortizará o eiri-

timo de 800 mll dólares au escassez de Cimento no Bb zeírcs (cerca de 350 mil dó
.torízado pela Agência. dos stí e p'ermitirá ao país eco- lares) para 9 programa de
Estados Unidos para o De- homiza'r anualm.tmte 3 n'li- construsão e e;;pansão.
senvolvimento internacio- lhões e 500 mil dólares e�ll As fábricas ela Tupí 1'i-
nal (USAID), sob a égide divisas. tuam-se nas vizinhanças
da Aliança para o Progres 'ela Usina ,SiderúrgIca c!.e
so, uma companhia priva- O empréstimo da USAID Volta Redonda., que, no ,:1- da a:llo�·tiza�ào em ill03,h
da brasileira vai poder dI.). finanéiará, o custo em dó- no 1nssar'o. J"'<'9ho" rln

plicar a sua. capacidade de lares do equipamento, ill:l- USAID 'um empréstimo de sil::il:o F,:ieréi, :-e�rlJ')r. ,0::;

produção' de cimento. teriais � servi�os de que sç 5 llliJllôes c 50G InH dóLnre:1 parrs.n'lp.6tc,s d� Tu�)í
_

e:',;

precisa para aumentar a para' um progra:na de e}i;- cruzeiros. N"s�() CRS'). ° I?'l'fl.
atual produção anual '. ôa '\�nsão.�'. si] recmbo)fl:ná ,a, USAP,)
Tupí' de 200 mil toneladr.s 1\ es�6ria 11m sub�proclu- , �"c, (''')''ar::<;. l'll�n ")�rio')0
'para 420 mil; até 196q. O to da fabr;cé'"qn elo f1�O, ..: ,:'" ,1() f.).':c,s, hclusil'e um

equipil111ento ele fabr'icaçã::l 1""::\ r1f)� 1)1" ... "Jü's n];;,:;0o- ':��rio('() ,ue r!l.,encia.' de 10
:norte-a:mericana inc'juirá r;'1s prj�I1:1<; do C1J11ento prH' il"(''l 0�

>
iU.OS 'serão de 1

!����lh�i��;����, u�:��ade;: �:;�� :i�:;'�;J�r��c�·I��:i V�l�� f)C� ��:���J�"d��'�ar;'�:l;\:�t:,
fj�,o, refratários e sef\adol' Rerlonc1a ainr'nnl-S0 mutr- ,� �:) D0r (:,,�,j() -a, a, nos
de 'escóri:l.. '<>'mente e contribuem nn. ...- :�o ft1�('s rcst::mtçs,

préstimo em dólares, d!?11.-
• tro de 5 anos. Inclusive uru

�)e.ri,odo dr; cp. rêncjo, de 2

arlos. ,Os jt:rcs .§no de �,)

.per cento fL, a...

Para fa�l:Hr:\, o lll:pr.c·o

o to1n.ador do emprésti
mo, "Companhia d'e Cimen
to do Vale do Paraíba'" (Ci
mento TupÍ) abastece o,

Rio de Janeiro e outros cen

tros de grande população,
onde o ímpeto de constru
çiio cTieu uma 'demanda
récorde ,de cimento:

\ f '

-- '-�-�-r--" - . .:.._-:'.------'----�--�-, --�Y:��+ ..

. "'-r>-
" ,

é,' uma, cidade � bem'o·que
�Nós diremop que· é uma' cidade com rUiJS, avenidas e praças bem iluminadas, Já e*-e-

, ,cutamos 'serviços d� iluminação pública em mais de 300 municípios. cujüs Prefeitos' e
Vereadores entenderam .0 significado de uma iluminação pública perfeita para o pro·
g��sso de su'as �idad�s', Somos a 'PETERCO, emprêsa especializada em iluminação
pública. Nossos orçamentos mostram que o custo atua'l de uma boa iluminação'
pública é modesto se comparado' ao custo de outras' obras públicas (esgotos. calça-'
mentos, etc.), Apresentamos as n1elhores soluções (as mais atuais!) para' cada caso.

,
-

.'. �

't ..

' . ,.;/.1;,'

possíveis concorrentes.

EDITAt

Em virtude do que, ex-

pede-se êste, bem como

outros iguais, que serão',
publicàdos e afixados na IIforma da lei. Dado e pa;3-
sado np.sta cidade de Flo- II
r.i:1nóp0lis, Capital -do �- II
t:'clO ele, &lnta Cata-nna, �
aQs vint.e e três dias do III

II
II
II
-
•

m0s ele m:irço do ,ano de
m!f e nO'iecento,l e sessen

f,(1, e (ÓleO, Eu, (Ca,dos, Sa1-
,·,anha), Ei;cr�vão, o subs-

"

.Floríanôpohs, 1B-4-65

,�

;.' '. , I

NAO chover logo a

o ')ú1Jlh?o noríenopo-

(lo e'11 todo o País.. São Pa-:

tronesses: ,

Se:,ü10:r,;, C;'iTernaQÓr Gel

so (Ed.ith 1 'Ramos'
Senhora Ex"Governa.dol' _,

�0nadc>r 'Il'incu CMariet8

Bornhausen
Senhora Ex·Uovernador -"

Dr, Aderbal Ramos (Ruth j
d8 Silva

-litano, assistirei na Praça
15. o desfile dos carros ale

góricos e de !"mlta,;ões das

�ociedaclef.i ',Carn.a\'alcsc8."\
"GranadeIros da Ilh:f' c

,

Tenentes do DIabo", ; d�&
P1:,tando o Utuló ('10 carna

',-al cue unssou. A. J<'::scola de

8�lJnl)n :'Protegidos da Prln
'

cesa" desfilará comemoran

do sua '.'it6ria do carnaval

;3t>nl1o ra, F.x-Governador
- 1)1'. Jorge (Kirana) La

cerda
8enhora

'

... , Ex.Governador
-- He�'iberto C)',Uf)Y) Hulse
Renhora;' Prefeito' General

'PSculo (p.t.ilia) Vieira: da Ro

sa

8en1101'a, nénutac10 Fede-
,

ral Alvaro (�o\.ldes) Catào

Senl:.ora Dr. Julio (Tm'.1te

Zadrozny
Senbora Dr. Hans Dieter

(1I,1'aria Claud'!a) Sehmidt
Mais um nome de uma

dama será incluída entre as i
:

'na.trcnesses que acabo dp

destacar. Pata o referido a

conter:imen to oue vem dis

pert:mc1.o o mundo 'sÇ>cial
e\e Santa Cl'lt&;rina. OUA c�n-

,

ta a ('(11abor,,,.. ft0,do C"lüflis

t::o., serão convi'dad"1s as,mais'

alta autmid"des civis e mi

litares do Rio Grande do

Sul e do Parfll1á. A ,iurisdi
cão da Marinha renre<;enta·
,d.�l, nela 5.0 Dist,..H,() Naval; a

tinge os três Estados do

Sul.

ss. 'j

EM �o.VA York. hoje no

"C'Ornerrie Hall" será realí-

7.8 do o concerto de despedi
[1,1:', de �\1:a]';�m. Andersen, que
encerrare �

sua dd? artística.
FI.)i. p prírneíra. artista negra
a cantar naquele famoso

Tentro Amerícano.

o ENGENHEIRO dr. João

{ QUirino ,Neto. foi eonvidadõ
e nnmeado nela :M:i.nistro' da

Ag,iculhra, para assumir
� 'l fUD,::ões de, pireto:'." d�
Diretoria 'd� Divisão da ,FÍo
ra e Fauna, daquele M,inís·
t�Tio. 'hoJe 'Pela TAC-Cruzei-,
TO do 8u.1, ã.companhado ti€!--'
sua esp6sa. clona Diva, segui
nl. para ,Brasilla, onde o dis

tinto casal ficará residindo,

Boa, viagem e feliCi�ei:;"'.na.
Ila':a Corneissão,' os, nossos
votos, '

PARA Fortaleza' do Ceará,
viajar1i;o hojE;l, o Ministro' ().

1ávo Erig e Sra. e filha La·
,

raine, Naquela cidade,' h�ve
ri reunião de' todos os 'Pre

P71tes :dO$ � ':rr,roo-'1uis.
' de

(fônta no 'PaIS.

COMENTA-SE que o DIre

tor Presidente da Empre\Sa
Catarin(lUSe de TelevisãO
S. A. (TV-Fpolis) Sr. Hilái

• ri.o Silvestre, viajará próxi
ma semana p?�ra a Gl.lanaba
ra para tr,atar dos finais"
entendi.m.entQs" úara o, con

vênio com a TV·RIO. Com
isto a TV-Fuolis. passará as

'programações da TV-RIO.

b DR. JàRGE Cherem foi

-:!'torneado Assessor
'

Té�nico
do Govérno do Estado.,

i
. PR,EVIST0 para amaDhã,
o embarqu� elo sr. e sra. c).r·
C3rlos Bastos Gomes, aue

vão conhecer' o "Velho Mún
do". np.t:,y.;":rp.nr�o' irnT)o"tan.
tes metrópoles,da' Ewppa.

RADAR na Sociedade. ho·

je às 13,35 horas na Rá9-1o
G'Úaru.iá. com o colunistll e

patrocinádó por Machado

& Cia.

ENCONTRA-SE e'!m.· iielo
Hori2oàte; (, Sr.·e srã. Dr,

Renato (Ne'Írde) qostal, �aue

ontem pa,rtict1)aram dá, �es
ta; de �odas.'de Ouró,dQ �r.
e Sra. De�embargador Frin
ciSCo de ��ula Ferreií'á, e

costa' Jr:, '�eV'erão retornar

amanhã.

, NO DIARI0 Oficial do

Estado de S. ,C .. foi publica
d�' o aumento de Capital da
EmPl;êsa Catarinense de

Televisão S. A., para duzen·

'tos e cincoimt'l milh_?Bs de

. ' Cruzeiros.

VEIO da Guanabara pas�
sar um fim, de semana', ná
'!IlhacaT)�', Ana Maria' do
Valle Silva" 'filha do sr. e

, saro Almirante Murilo Vasco
do V�lle Silva: Hospedada
I'.a i'esidência de Vera Fada.
Seu regresso est� pt,evisto
para amanhã.

RECEBERÃO, a' Bencão
de De�s, na Canela do DÍvi·
no Espírito Santo, no pr6xi, .

'

:TTIO dia primeiro de maio' às
'

dez ho:fas', Maria L'Illi.Zª' Bl''''ll
'deb�ri!:o de Oliveira:e ,'N:i
chel Curi: Seus úais o Sr,

e Sra. Pawo
•

Brandeburgo
de Óliveira ,:... o sr. é, Sm.
Ramem' José C�ri, çonvi
da�do Ô Colunista' ':@31l"a

'

o

evento.

E POR falar, em fini de

Súmana, tamb�m ·v.eio j:>ll.s.
sar nesta cápital procedeÍfte
'rla Guanabarª, pauiíl- Bán-,
deira Maia, noiva do dr:
Paulo Roberto Pereira Óti-,
yet-ra .

PRO'XIMA quarta-feira, à

noite, no'Qllerência P<llace,';'
,

e�taráo' reUnidos colabora
i:1or�s e doiaboradoras' do

jorn'll' Radar na Sociedade.
São convidados os Diretores
das Firmas Col11ei-ciais que
estão prestigiando o Jornal

da sociedade catarinense

que será 'lancado no' prÓxi
mo dia primeiro de maio,
com um Cooui.tel nÇ) Querên

'

cia. iuntaTnent,� com o Diá
rio Catarinense.

A ,lOVEM guarda. blmne·
huuense ontern foI recepc�o·
nada pela menina moça Su

zana Maria Buer�er. co:mê
morando quinze ano:,' com

uma bonita festa na� l,"esi·
dêncil.1. de seus pais sr. e

Sra. Arno (Adela-ide Buer�
gero

NA visinb:.:1, cid"de de !ta·

jaí, ontem foi inaugurado' o
SEARES·BAR, de proprieda
de do coluni.sta Sebastião
Reis. Mauro Amorim, apre·
sentou o coniunto vocal uni
versitário, abrilhl'lntando a

quele acontecimento.

O CLUBE Doze de Agôsto
'hoje à tarde recepcionará ai
petizada �om festa infantil
de Páscoa.

) SOCIEDADE catarinense
no próximo d�a onze �e ju
nho, no LitJl T. C. Icom um

elegantíssimo Baile de Gala

(vestidos compridos) home

nageará' a Marinha, de Gll:er-
1'a do Brasil, pelo transcur

so de Primei.ro Centenário,'
dl1 Batalha. Naval do Ria·
chuel0 Que ·'será comemora-

NUMA sirnúatica "rod'l",
no Querência Patace, os' De

putados: Ivo' Silveira. Pib
,Chm'em, ArmaQ.do Cam..r.

Goncalves. WS,ldema.r S<>llAS,
dr, Bau! R1':h.<lel'er, DT. ·J ....d,O

Quirino Neto. Pr0fes"9r Ne1
son I�ui.z Tejxeira Núnes e

\,
'dr. 'Jorge Cherem.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I
I>.:!SlJOrt.aúdo grande ,Di8-

�ar,' ne ..�ta GiGU(:P, onde �.I:��
.

muito n'12c\or�&(Jo e apre-

-Reunein o que a Ciência
encontrou da.mais pre_ '

cioso nas ervas e plan
tas medicinais - para
ajudar o bom funclc
namento do estômago.
do fígado e. dos intesti,
nos. .Pequeninas, mas ...
resolvem!

-------------'---------.--�==�.-------------------------�--'�__--I- _.___, __

,I Imlus�ria f�rmaceu:ica localizáda em Sio Paulo' prDcura

ASSISTENTE DO ..

'i
-

I

,DIRETOR FINANCEIRO
Desejavel: jovem brasileiro falando alemão, com estudos completos de "aàmiI!ÍS

tração de elTlpresaé ou cursos e<;luivalentes e com prática de cOI�tador em inddstrià,'

Exigimos: - capacida�le de organização, conhecimen�os·profundos de contabilidade

e cálculo de custo industrial, etc.,.e de Legislação Fiscal.

Oferecemos: '':_. oportunidade de pro.gresso em einpreencÍimen�o n::;vo em fuce. de

desenvdlvirr,ento - remuneração de ilCord� com � ·capacidade.
. .... . .,

Cartas com "Ourriculum Vitae" e fotografia recente á COTINÇO Cia de;Oor.
-

.
,

ganização Técnica, Industrial ê Comercial - CJ.lixá Postal 6.860, - São Paul?

Campeão �

de tOdos os pesos:

Motorot�/IClAD da G.E.
,C21 caça e tampas lateràis de ferro fundido. de gr�nde reslstênc.la à corrosão. terido

ne'rvuras hJfldidas ao longo da base. que dão un)a rigidez extra a carCélça.

A·
: nstruidos os robustos Tri-Clad 55 dá G.E. Estes motores são fabrlcados

sSlm sao co .

, .

K (
.

G
d· te'neias e velocidades' em três tipos principaiS: o tipO cateaon3'

para Iversas po ,
.

. .

,�

.

da ABNT) para aplicações gerais. o tipo KG (categoria. C daRABNT) pr.oprDlo 'pa�é'B'�p�)I-- de elev"'do conJ'ugádo de partida o tipO K (categoria oa r\ "I •

caça0 em cargas ". .'

d'
'

.

d m volante apresenta grande vantagem no acionamento. a cargas
que associa o a u

.'
_

I
r t· I' m a'e ser o mais adequado para outros tipOS de apltcaçoes. como e e·

pu sa Ivas. a e .

. '.
-

f ecid
.

ta b'
d P d ser usados em diversos tipOS de montagem e sao o er os. m em

va ores. o em
- T

com modificações, que os tornam adequados a aplicaçoes especl IGaS. -

Tri-Clad 55: motores para acoplamento comp�cto co�, face C .o� flange D. ã prov�
.

de pingos ou totalmente fechados. horizQntais ou verticaiS, espeCiais �ara teares. bom

bas, elevadores, com uma ou dupla velocidade, Motor mesmo. é o Tn-Clad 55 da G,E.

Campeão de todos' os pesos. Nas potências de 1 a 150. cavalos. •

G E N E R A t. E L E CT R te S. A.
São Paulo· R. Antônio de 'Godói, $8 - 7.° an�ar -

CP 547 - Tel.: 34-9131 . Curitiba· R. Andre .ge
Barros. 715 - C. P. 89 - Tel.: 4.1251:! 4-222?'
Põrto Alegre· Pça. Otávio Rocha, 25· h;)!.: '5'04;�EJ1'-

�

'.

PAR

...

r;. PART�D.AII :aMi' E PROTEÇAO

i�l Q DE MOTORES

" c5h-:-aves M.:;onéiie�s e
.'

Corytàtores G�E. Na ilu?-

1

\

L�S.

,

,

OS nO$�OS sep�ido6 pezs- Por ato do Gen.· José
mes. Pinto Sombra, Superintev

denfre da Campanhia Na-

ESCOLA DE DATILOGRAFIA

-7'- .-....,..-----

l\MQUINAS REMINGTON NOVAS.,

'. ,

- - Ó:-MO PONTO COM MDRADIA _

ACEITO TROCA COM:. AUTOMOVEL
,

" \"

. _
1

TRATAR COM DIVINO, NESTA

REDAÇÃO
-----------------------------�-----------

... Há em tu�·o isto Hm excesso _ de
ofim'smo - diz A'. Seixas �'etto
No Un�verso, c.ada ,es�'rt·la' é' um no

deroso rérlioem;ssór':de onJas' eletrn-.
m�on"'Hf?�� "'?erln �?',��'?!a. "m� r�;�c"
"_ -

"

\ . -.

d t
-'.

d" t
"

extensa· e es tçoes nra fiHteS

A nossa, reportagem,
uma vez ãivulgaC.a a notí
cia de que estaçõ·e.s Sovié1'"
ticas haviam, captado si

nais emitidos ele um .lug3r
CesconheCido nos céus ad

mitindo vida inteligente o

perando tais emissores, pro
curou o prof, A. Seixas Net

tO, quê cnbre nós estuda 3,5

tronomia e inete'Orologla,
tuscaJ1do

.

explicação tpàra
os problemas indicados nas

uot•"as. As primeiras pala;'
.,ras do' pmf. Seixas Netto
foram: "Há em' tudo isto

.; um exce�o . de otimism:1.
No Universo, cada estrê'a
é . um pooeroso radioemi�-

· sar de anelas elet·roma?'nc
tlcas; cada Galáxia, urr.a

rMe extepsa' de estações
irradiantes". P�rgunta.,do

se isto represe .... tava form?s
"p ",ilHa" i .... t0]iQ'entes rio;; ,

astros. respondpu: "1\Tí'í.o P'i

tá evidente. à. crónr10 me

caniSmO quí.mico elas estte
hís.· ri�s ('I1J�SI-;"st.r�l",s - .(�<;
tes corní'S foran1 flpscobp::."
tos recent.eme"te e são estre
las pr;, pVf'11J':'9n) -. tll\S
galáXias emitem ,o... nas dE
rádio. O ni'óryrio nucl"o ria
,'T'�,.,.l'I """'te 'ondas 'em de-.

"term,-nar'lá: gàma. A vida.,:
,: à maneira OU" co;"hac."nl'l"

·

OU OUt'!3S. s"tl1pnte ocorre

rá em' cornos tin<> pla'1etas'
e "ni d"ro"rn.l�a"'as con"ll

_ ções; é pf'ssível qúe em al

gu"s m1lhf\"s de pJa""+as
· em r1;,,�1'"�('t� ....c:.;�tom�C" PSr01!1
rps h!l, Ia. vll",la"'a fr,.""lt '''e
vi/Ia �as "cnmll"icaciíf's em

ci,,'os �O'I"'n" é """,,.H,,,,l., ,,'

dade res"tva"'a �ao meca-
.. ni"mo' universal. E, depoIs.
hR. n110 .".('�'ltat'· n ,t,-"_...�,,

a noção de espaço e os r�e

cíado, .taleceu, dia. 13, p.
l;aMado o si,. Bel. 'Argeu
(TOdL.lho Furtado,' que' foi

.

üg1lÚl. destacada como Ad

vogado Provisionado, .Pro
ressor oatedratíeo de G;:!<)�
grafia na Escola Normc.l
"Vidal Ramos", Secretario
ela .

Prefeítqira M�':1ic�a1,
"Vereador, Acessor Técnico
da Camara Municipal, Se-

tar:o Geral do Partido
�.ncial Democrátíco e co 1.0 Após a Bta. Missa quê
,�·"QN"'n. t.e .... do prestado foi rezada de corpo preseu-
releva-ites serviços a n08- e r-a Catedral Diocesana,
sa comuna, motivo pelo. -r"'1 extraordinário acom-

a! a sua existência sem- .par:hamEnto o corpo foI
pre fói cercada da consíde- seputta :o no Cemitério
ração e o aprêço a que "Cruz das Almas",' onde II

sabia fa7Pl' 'ús. Dpsa"<\-"- corpo foi sepultado IlPÓS f..3

��"'clo aos !i9 anos de ída- diversas homenagens , que
de, era fllho do Sr. Be11.e- à memóría do extinto fo

vP,":ntn na Sil"a Furt.ar1')
..

' ram .alí tributadas' A 1'a:"
(já "fa1ecino) e na..To<:"f;- mílía enlutada envíamcs
"'a Onr'ljnho FUl.·+a:'o; deí-
xa vl1Íva 'na· Jac'ra Pires
Fll·l't�."'o. filh!1 00 ,."'�" 1 (J_ ' •

r,.,nllH,,;o 1>;'-<>8. e D�' An,..t)· I 6'lsm I DI! � IFIo'J 1.ra 'PrI'lS,.h"T Ptre= f-f! f""o.. '11 III li. UK lir ,
C',n0S) e' !,o�, i ...... ;;" C1". J ENTÃO. PEtA i.:l\FÉ Zl1" (
João l\tfn'<;ps Fur�n..... .""')-'. J

•
-' .....� .. 1,

'"'., ..... no eIll, yonsideração
.

longa: f9lh� de servíços po(
�. ele.' prestados ao munícimo
rece , • .l diversas homena

gens. póstumas na' oamarn
Municipal. Ao ter eonhecr
rnento da infausta .notíeta

o Sr. Prefeito Mun,lclpa!,
dec-ret�u 1utQ' ofic.ar ,e em

sinal de respeito naquela
data' não houve. expedíente
nu. Prefeitura.

;aL.ollsmos. Creio que

cional da Merenda Esr-olaf, do 8.1'. Otavio H,afn;cli

foi ues.gnado acessor. da Da. ·1'.Ir,l·:u.' '8míLa Fnrt:'l"��'J

CN:r,1;E da Região �ul, o C:D 1':'SB..'-a,ljl qá fEL2.., J,) 2'

Gen, José' Liberato SO)j JJ, . além oe sua e pela o pai .

Maior, que já se encontra deixa muitas irmãos oue
.

no .exércícío de suas
.

atcas .residem em nossa' cidade.

funções. ·l:í'azem parte des- O falecido ultimamente ela

ta zona os Estados do RlO alto nmcíonarto do Trihr,�
Grande do Sul, Santa' oa- nal de Justiça em Pôrto

tarína- e �aráná. Alegre. A família enlutada
os' 'nossos sentidos peza-
mos.

,

.

A pedido Ele diversos nos

sos leitores, vai aqui um

pedido especial ao ST. Ten.

Cél. José Manoel Correia,
mu+o digno Deeva+o R�

g·;.o' al de :?olícia. Pedem
os nossos leitores que S:
Excia, . proíba o trânsito C.e

'caminhões nas Ruas Vw

:so Muller, .Berr.amin 00:";-

tant, Hercílio Luz e Gov ..

.Torge Lacerda, em virtude

O,.. f!ran'de barulho q'lP
fazem estes veículos q'l"
tr.",.,�Ha1,ll nor estas v'ss

publicas onde estÁ localiza
do o nosso hospital,

-

não
:plxa"00 que -os nossos
doent€lS tel"ham o devido

repoU'so . Temos c€'rteza .

um exct:sso de o�mLsmo. "

" j}t''::oull"a",o aHiUa SÔ'!, e
a existência de constante -�'\
tn1.l$s6es radiomagnet"cas'

capt�l'as na' Terra, expi:

I V A f t Z. i � H O, NÃO!
[.Ou:

•• A ast':onom.a e·

estudo serissimo; a:tamen C 4 �. t ?: ( '!' O ! .

te matemátlco; profundg,- "-_.... ... _ ... _ .•

mentel::.istórico. Desde -1,.
Ja:1scky, em 1932, invent j:t
,a radioastronomia millu-
réS :: e estações estelares � {\

"P" rpgistrãdas; Reber, 3:11.

1940 levantou um mapa Õd
radiofontes nas proximida
de.t'''rte 'S�gitário: A nebulo
sa filamentar Cassiopeia.
A é como um radiofarol:ie .:iào Jose
aviação; .errlite corslante-
mente -: .(e não há vi'cta ás 10 hs.

numa;, nebulosa em, evolu- Matinada
ção, por ger/to); � IÍlilis 110 ,Jerry Lew4; - Diana Merrill

derosà' radiolonte' é ,a Cis�'e . A CANOA FUROU
A; na Constelaçao de Ofi'i- CenslJ,ra até 5 anos

co' exist'e poderosà radiofon ás 1112 - 3314 - 7 - 9 hs

te que emite em 170 .quib John Fraser

ciclos. "Mas' os russos' -acna Nancy Kwan
raro que os sinais 'se repe- 'Dennrs Price
tem em cada cel'n dias,"en- :_ em,-
tão o Que 'hi? . "�Jada m .;s ., A MORENINHA DO--rAITI
Dada me!'os que isto: 'Se a CinemaScope-MeíroColor,
fo�te °T,,'ssot<a est4 nara "a Censura até 5 anos

sua distâT1c!a é de 2 trt-
W::,...s ê fi9? bllhõPs re qui-
lêrrn.!'tros, :'logo , 'termo. mé
mo 15 vezes mais po�t.o ie'"
"'0R OU" �as p"tJ�e'as m9.'s
,.,,.';y;rna: "a. 'T'°l'ra, que ' �

a:fa. CerytallTo "-' A
.

Se,
co"forme OS nri'ncípios ele
Donplpr. - Fiz"au. c:e mo""
",,"-�'; !'"tar. pni'tjnoo na.

mHhõrs fie 9"OS. "E e"tte
a Terra' e a 'Prt)�i""a C"n

tatlri não h?" est';"1.as alga
Ma '1otóveJ: sim'11�sme.,.,te
1l1.i111Ó"S ne nÍqnptoi:'lps ps

euros" Há crejo' exàge 'O

otimista nas nàtícias.

,Assod'f1cão Rural de Florian6ooPs
. .

EDITAL
, '.

.

Assembléia Geral Ord.Íl.l�ria
O . Presidente da Associação �ural 'de Florianópolis,

no uso de :suas atribuições, c:'nvcca sl;}u:;; ass ;c.:ados pari'l
uma Assembléia' Geral Ordinária, a realiz;ar-se no d:a 11

de maio do cOrrente ano, ás 20,00 hrs., em sua séde so

cial, J3, fim de aar cumprimento o que preceltúa o art. 29
dos Estatutos.

,

Não havendo número legal na l.a convocaçã'J. após o
.

. prazo legal,' será feita nova convocação, quando então a

Assembléia pàderá deliberar com qm;!:ruer ny.mero.
Flori'B.nópolis, 12 de Abril de 1C65

Manoel Denato da Luz - Presid�mte em E-x-rc"io
21-465

CONTADOR
Procuramos elementos. que possuam s6-

lidos conhecimEntos de Contabilidade f com

bastante pratica em assuntos fiscais' e legis
lação: Cargo d� bastante relêvo -em n/ orga-
.riizaçao. Firma tradiCional. Conv'damos' à�:

pessôas ;lIltcressadas' a enVIarem "CurrÍcli-
1um Vita.e" completo �., p'reterlsões para
,., .... . ·A··hh'R"{" I' ":" d

. t'; .

<. :.' (il····,�;:·,.;.;__�·······"A:;�·: .•;i·.CON� . JJ1\;J : �.",' a c.;. _�es e.,Jornq "f·�i<>'Y;é;'·<.·,'�·.:":� i.í4
: ," .. "'�'"

•

-�-', :"',: .;� '.,,:,�" -

>:
• ·'itl' ..

'

,�, �'" � 1: �f'.'X7-;�;i�if;""
':1 ' ,.�.. .

.

21-4�65 '

OUI' spren'r.s ato,n,;nr,rs O".
lo Ten, Gel. José . Mancli'l
í''''-'''';'l� C"JO trdo tem fei
to pr]a srg'uraJ1ça e paz dã
famílra lageana.

.

)'Ja cidade de P. Alegr(',
o1'de r"s·�!a.; fa1""p" dia 7

p. n?f'lado o 'Cidadão la
gra .... n S,. Seba�tião Furta-
do Rafa"lL· C<l<:",rJo C"n1

Da. Aurora Pachpco Ra-

faeU. O �xtinto era fi\ho

--

--.-. o

Fone i4:1!

. ás 2 - 4 - 7 - 9 hs,

Keith Michel!
Adl'iànrie Cerri
peter Gusing

":""'em-

O ESPADACHIM DO DIABO

DyaliScope . EastmanColor
Censura aGé 10 anos

.

ás 2 .::::. 4 - 7 � 9 hs.
"

Geoffrey. Horne
Belinda Lee

-em-

JOSÉ VENDIDO NO�EGITO
TotalScope-�ast1!l�ncol�r
Censura até 5 ap.os

nt\I"�"'� ,

f'NE .GLORIA

33 2 - 11, - 7 - 9 he.
Al.ex NicaI

Jorge Mist'ral
-em

PISTOLEIW'� nE CASA

G�Ni)B
CinemaScone-MetroColor
Censura até 10 anos.

CINE il\1PERIO
-

I, ,

ás 2112 -. 5112 - 71j1i' .:....

9112 hs.
,

James Stewart
..

Janet Leigh
Robert Ryan '

-em-

O PREÇO DE JJM HOMEM

Te�Dico1or

Censura até �O anos.

rlNF RA.TA
(SÃP .TOSÉ)
fi"'?' - ') - 8 hs.

,OI

.1

.

,

o Serrano Tenis Cluue

comemorando mais um a

'níversárío de sua fun:'a,

ção, dia. 1. de Maio, flu'á
realizar em seus arístoerá
tíccs salões um grandioso
baile de gala que .terá co:"
mo. atração. maxíma o

Shaw Músical "Caravens".
da capital gaúcha.

o Clube 1. de Julho Jd

tá a+u .... c-ando para hoje
Dom i r g o o seu baIe
de Pascôa, que ser->.' abri
Iha�tar1'O pú=lo . famoso

conjunto de Norberto Ba:
daur dt.. Pôrto Alegre.

Hoje, (dia. 17), o Clube
�-'" ·.Tu ho apresentará

aos seus a -saciados a Süi
rée de Paseôa com a 01'
'questra "Monte CarIo" de.
Pôrto Alegre.

�"""WII."."•• '� '___"",, _

_.

PREVIDENCIA DOS ADVOGADOS: '- O Irstituto
de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários - IAPC
- já está autorizado a cumprir a Portaria no. 176 bai
xada pelo min;stro do Trabalho e Previdência �ocial, f'

rMer.ente a inscriç§.o �os 'advogados no menciona'o In�
tituto. E' a s:g'uinte a íntegra rla Portaria:

q Mir:is;ro do E:::tado dos Neg�c!os do Trabalho f

Previdêl"cia 'Seda', no uso ela a:rib11lção Que !hp co"'f�

re o artigo ·78 da Lei no. 3807, de 26 de agos�o de HJ'q
e tendo em ,,'�; ':t as pronu"'c'ações do. S'ervi<:o Atua'rial
deste Minist"rio e do Co�selho Fed:eral da OI' 'em dos

Advogados do Brasil,' constantes do ptoCesso MTPS.,.

'150:494/64, RESOLVE:
10. - Fixar o salário-base dos advogados que exer

cem. suas atividades profissiona's sem vincvlac'io' em

prevat�ria: para efeHo de coptribuif'i:ío ao r"'st'tl'to ii:'

Aposer)!adcl'ia e Pe-lsóes dos Comerciários. el11' (três) vê
zes o valor do salário mínimo r.egional. ;.

2 - Estabeleéer, uara pfeito �e. i"'s"";(>;;o! "u" a .�.�".�'�

racterizaç.ão dos advo,?,ad05 como trabalhaN'ores atitô.;,

porr'os� sp'ia feita 'através de prova do efetiVo exere-i-

cio da profissão liberal.
2. 1 - Essa prova, quando oferecida pejo int·erp,,

�ado, co"'sistirá ra a\Jr.esertaç.<'o ela qarteira de. Iden
tir'aie r'a Ordem -"'os _i�:'1.vo?'a"'os 'cio Brasil acompa'1'hà
da de. comprova�te 'o pa'!.ame>"'to'· ia a..,uiélade respec�
.uva, e de um atesta�10, firmac'o por titu)ar

-

de escl,'iva':
nia (Esçri-vão de Ofídio, -Eecretá'rio- de Tribunal. r,h�
de Secretária de Junta de Conciliação e Julgame'1to
etc) ou pelo Sindicato_ de Classe, 110 qual fique escla'l'e
cida a babjtualidade do exercíc!o .da nroflssão..

2, .2- Para a i"'scrição "ex-offíc'o" ]ollvar-se:'á' r
Fi�.calização do r"'stHuto ro AÍvará -'e Locali7.af'ão. r�-.

per'li"'o Em seu nome, e referente ã escritót�?"tçl� >âdv{)��
gacia.

3 '- Al�torirar r;ue aos :oedidns de j ....scrieão e '1e
rpQ:u;arlzac� o fia' .,S!t'l1a,?�e: dessps, s!'�ranos nera"t,e ('

'T:"sHfllj·O de A1)csf>"t.a�'cr·a e ,'Pc�s;;<>s eles COn"J8'rciárins
. ferl"lt(ar'os at(i,30 ele abril de 1.965, sela deferl 'o ,o ll-g�
celame"'to das codribuições ('m atraso, até 11'0 m"."i

mo 'em 20 (vinte) mest>s, sem incidê1"lc1a da corl'e�ão
,

. . .

mo"'ehí.rja a Quese" refere a Lpi ho. 435'7, OP UI 'CIp julbo'
.

de 1.964, PÍrs ;....r"scl ... a� ces inros mUl'i'ltorqos' le"·a1.s.
.

.

ti.:....:_ h('-"tY'Ict-pr �('\ no��r+·aT()e-:t·(\ 'IO.,Tc:l('�o""al rla ,P"."?_·
vi·�ê·r�'à· Sc'f"a1 a a'r'ou}C§O de' l'��ulame,,�''1r s� ne

'crssár.'o. a prosente Pott,aria, que epv'."a eUl vi!1;or na da

ta "'e sua, publicação, re,vogada.s as' disposições em con

trárIo.

, Fe'ças para

instalci�ões elétricas

Iso ajoreS
.

Meterial p linha
.

A "o T€-nsã"

es
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i
outnl'",,,rlns com essas cr suas dívidas podem sdpor-
díções. de requisitos mm.- tar condições mais estri';<l.'3

a U�AID impõe termos
mais fortes" _ diz o ·re

latório, acrescentando:
"Os principais objetívos

da política dos Estados Uni

diversos riscos aos, investi
mentos prívac.os norte-�me
ricanos nós r-aísea em de-'
senvolvímento.
Está aumentando o J1Ú-

WASHINGTON, OE'- Se

gundo a Agência dos Esta
dos Unidos para o Desen

volvimento Internacional
CUSAID) registrou-se no-'

tável aume+to e_m seu Pl'0

grama. de garantia contra

mero de )eSB' as e empr i

sas comercía.s que, se llt.·

-.-----\ ,. _. ---.:

['
[ VERDADE

"

.

Cabelo
Barba

'Ct$- 800,OU
Cr$ 080

Oitenta centavos, é quanto você paga ppr uma bar

ba usando o AFIADOR DE LAMINAS DE..
,

,�Al;tBEAR
TABU. Com uma só lâmina, tas-se de 60'� 80 .barbas (

pode-se aproveitar as lâminas 'encostadas por falta Cf

corte.

.Preços:
.

Um Cr$ 2.600

2 4.800
4 9000

Deenesas correm por conta da Firma.'
,

'Ate); � e-se qualquer quantidade. Mantêm-se
especiaís para revendedores.

, preços

i ':' .

I •

Peça-o pelo Reembolso Postal usando o cupão abai;;.

xo.

A
•

cupão para pedido

L RAMOS LTDA.
C. Postal, 467

, Florianópolis .sC

Peco enviar-me pelo Reembolso Postal; ( ....•. )
AFIADOR CES) TABÚ o (S) qual (ais) pagarei quando
retirar do Correio.'

Nome
Rua

Cic'ade

Esjado

......................................

Assinatura

NOTA: Na Cauital, a ep.tref:t'. far-se-à çiiretamente
ao cli-:mt" o'�as;ã?

-

em que o AgeIüe fará demonstra�'io
da eficiêr"c'a do produto, de'iendo ,o frêguês envia:r à

Firma, ccm 'etras bem legíveis, seu nome e' enrler;ço,
pelo Correio.

- _._---�-_._- - __ o
._ ....

r�
í

f" "
..... . ,

'II'

'r;. t.. I �,.

G�"E"'T'E
'"]rT' j�c r:'� "-:'err nnt1n·: QP .tJ r�u5+)o .

n .....D.'\'r· )JV"HEFE '

rdAT'in Pflrn,�nclr O" .... m .. r!:)l � �ihia
1!)'�,,�;ry"I'f',,·r�'''T'1'') O� ED''1'Opr\L

')0 r'r""
'

V"7 "'p..-,ptih> - P"'rrr P!','l]" '''a h:'d
n", "!'('!r '�pln -, 1"'1''';''0 M"'ri t

1 1P>lTnL'crD·'nE
Osn.<ú Antf,rJo S,'h'iJ'd"'eiT

f\E»I\�'1'''1'1''<:� TO ':OlVrr.nCIAJ.
"Divinn JI"'fI.ri-,t .

'[;OV,�'HC"R,."nf)RES ,

Prrf. P'lrreirr<; ""ilhn, Prof. O�"aldo Ro,jr'g les C'bra., Tit(·,
r'ar"alhr' "r"" �'('ide� Ahreu l\i!hist1'f) .. rilton T "i�l;' dn
f'C't-t" nl' R,!l.,rns (!(1<;ta, r,�rClrel ('id Go!'?' f!3 W'''lt.er!,m
p'e Dr A, r�"lrl.n C::pntiA,qr) DClr.l1]';C;O �oares Os""'ar 'Diz<' ni.
pr Pr' n(';��'i ."��,,'�,,r 1<'ilh" Zl1rv �/I'arhar'f"· T'?�ar') B?rto
l'),-rell P',f'11 I C81d.'ls Pilr,o, lV"ar>'l'ir Mê'ne;rf'S ""ilhO. A, Caro
lns Bra", Í'o'w"ld0 M"ritz .Tacnb Augusto N"'cu1, Ma'or Ti!rl

P1111;1dr B."�tos ,Júni0r, C. J?",ul"dá, Jahel'l Ga"d'1. Np.1Fon
Rrnsrl'er, .TOS0 1:i'erre;ra d? Silva, :-:l,el'T'enCfaU do Ama-a' e

Rilv::l, '::titre Mendes Cyzama. J,sé 'Rohertn Bnecheler.
Beatriz Montenegro D' !\campora ..Manuel Martins.'

•

Iízarn do pragrama da
'

..

.USAID. Os pedidos de tais

r;arantia;s elevaram-se, no

aro passa "o, a 5 bilhões e

ROIl milhões de dólares, que
é quase o triplo do monta-i
te r�g!strado em 1963 e e n

19112,

Disse a USAID, em rela
tr�io, OUf' um aumento n2�

ta�as atuais de juros' por
eh cobrados. ou nma rJi-
m"'llidio no, Tl",:::it'''Io ele

à:r"('Il"t.�7a�ão' ou 'f10 nerío+i
�r- ...")t"'; ..... "'iq n!'l,.� a nev("'l'�'
r�f'o "1(' r.!l1');tal s=r+a-» 'mq'o
cr s+osos e r'li1at·ariam o .:ln
ZC' do Proerama de Aíuda
Ert�rtngeira dos Esta.dos U
nirias.
As' )"Ia.cries. que receb=

os emnr�stjJ"l'1O<; ,.la USI\TD
não têm rljvis�s suflcien tes
'P��!l. aíustar emnrésffmos
'p,..., tp,.mM c'(y"""",ciais' ob
S,,1'''R o rela,tArio,

nP..RQO �()(-=I"l. OR oi'1nr,ó�;-!

!l"f)" rla URÂTT'l são conce-

íuros,
GnT)1 v"ncimpn'tos .a 10n"')<;

.

.

,15'"370S e nor isso. si'ío frl'-
qlú>ntemente chamados ele

. e:'l1nrp.st,f",os -

"SUl'l,1Tps". N;'icl
o':>Ftal"te, ,sua amorti�acgo
QP,re fa.?er-se em dóIare'3
e ,llqO C(>:"'�PrH/'OS s'l111en'.(:)

.após minucioso estudo. '

Fma vez aue os Estarhs
uni rios não podem dedicar
f'l.,.;-iOS' em allantirlar'le iIi·
mita-"a à ainria pyt",.na. "

t.a' l'I,:,:;"tp""!,la rl""",.<i, �e:!'

'à!l,r'la O" 11'1nrlo a olJfer-se o

rn�xjmo d;:, "fl,,6cia _ d�,
('18ra o relatório.

PRECISA-SE pe 10 meni
nos de 12 a, 15 anos, ser

virGO fácil. ,'Tratar 'com sr .

Goncalves, ,à: Rua Esteves
Júnior, 34. 9A4

-,----."--------------�------- �-----------------------------------------------------------------------------------------

Proposta suspensão de ajuda: Aos' Países
que ri iJ pro.tegerem a propriedadé dos· EUA

WASHINGTON. OE -�. priecade .norte-amertcana enquanto. o Presidente dos que tais atividades cessa- satístatórtas de essas ati- '

Comissão de Rc Iações Ex- em seu I território ou deixar JEstado�,Unidos não decídir ram é receber 'garantias - vidades não se repetírão.
terrores do Sem; do é de 0- dé tomar medidas adequa

pinião que os Eutados Un:- das, para evitar essa des

dos deveriam suspender a truíçâo".
sua ajuda aos países que

Diz o relatórír o que, .para
que êsses emprr stímos se

jam eficazes, a iJSAID co-

bra pequenos 'Jí .ros e' p��'
mite que o reerr. bolso se ra

ça quando o des snvolvímen
, to, enseje ao pds tomador

r1pixarem ("e proteger con-

'tra a sanha por:ular as Em

baixadas, blbllo: ecas e ou

tras propriedad 'S norte-a
merícanas em s eus territó
rios.

A Comissão. C'le está ex t

minando
.

a autorízação de
uma ajUda est'-'angeira de
:3 bilhões e' 383 milhões :Je
r]nlflfPS para, ês�e ano, ::1-

pr,dvou uma emenda ao

'nroieto de lei CI'Ü� diz: 'En
'tende o Congrf.''lso aue de
verá ser suspensa tôda a âj li
ela a qualnuer "aís' que per
mitir a destruhão pela a

yãn de turbamnltas da pr;>

,BrasH
Aln,rli� fhHe
RIO,- 14 (OE) - Seg"Uiu

hOje para Santt"tg'o do Chi
le. o avião da Fôrca Aérea
Brasileira, levarido medica
mentos e a.ga��lhos às ví- '

timas dos ter�emotos ali '

verificados há dias.

•

E' Páscoa. Festa 'que aguarc'lamos ans.�rsos_ Que co- fmemoramos com alegria. Mas, se uerJ!'upta,n)Oi;' 1). mllÍ
tos o que é Páscoa; se interrogarmos o rr:otivo de seu

regosijo é bem provável que recebamos c 'mo respos't::t
uma irrefletida inte�rogação. Ou, quando muito, di't'
,,'los-ão que � a festa, do Ccelho. E' o dia d"s ovos de <I."

mêndoa. Do� ovos'de choco'ate, Dia (le u!'{ grande a1.
moço. De .um encontro, especial da família.

De fato, se lanca'rmos um olhar Dara 'nuitos laro�
'1ue se di7erp ,cristãos - ,é isto

•

mesmo c que vtmos
"0 maior domingo da cristan"ade ..

Infelizmente o sentido verdadeiro' da "áscoa sen""
"squecido. Ou, para ·aIO'ups. ainda não é c 'nhecido .

OS O�'09 de P�scoa, os cumnri""e1'" tos, r aI '''1aço
"''''''''"Ft"r'-'7acão da famI'ia, ni'í,o são um 1 lal Ao CO·

,.·,.'0 ro-'''m ser \1m vra..,cle b!'11'1 1\"->1," ri"'! q i�+f) -"--,

r:io ser éompr�endidos em seu sig"ificano real. El,.�'
l"ão são um fim. Isto é, a festa d� P3scoa 'nãh COnSio'
0'1 não deve co"'sistir nisso. Tô ,Ta" essas" c"isas çleverf
ser a e:*V't'Pssão de nos�os sen ti'rne1'" tCis.

PAsr;oA é a,.,tes " acima rle tudo o D-A DA R'<:-'
STJRRETCÁO de CRI.':TO, A T!.rreia não ,60' 1emora aD'

1"9.S um fato passado., Ela VIVE êl's� aco"!tr cimento ('I' ,

ho;e - 1965, se reali7a para nós homens.

Cristo, o ve'Ldadeiro Cordeiro pascal, v;tima imo)- ..

da por causa' de nossos pecados, resstlscit:e da' mort
Com sua morte e ressurreição venceu o pec;:l,do. Deu-nc
a' nossibilióade de vivermos uma vida digo' a de Filh""
de Deus. E, Cristo quer que ressuscitemos com Ele par�
U'1la 'vida ';nova, Vida marcada pela luta co ,stante co:n'

tra o pecado. Vida que procure se'r um .drm
'

tot.al r'

nós mesmos a Deus. Vida de mais amor. 11:demenos e-;·

goí.smo, De mais interesse e preocupa�ão r'!las necesst,
dades ,fíiscas e espi'rituais de nosso próximo.
Vida de mais contato com Cristo, nosso :rmão e Sal

vador.
Só quando aceitarmos "ressuscitar é que nossa

Páscoa terá sentido, Aí, sim, a Páscoa devé'�á ser neces

sàriamente, um dia ele alegria, E só entã!o ;';erão sE�ntido
nossas feliCitações e presentes.
Páscoa é Cristo que ressuscita., Somos nó� que ressus

citamos para ,uma vida' nova.

•

Im�n u
do empréstimo a oportuní
.dade 'de resgatá-lo com

maior fácilidade.

dos' são'-ctemonstrar às O'J.

tras nações do
,
...'mndo li- '

vre que dão ajuda a neces
sidade de aumentar' tal L

juda e tornar mais fácets
as condições para con�edê
la.'

mós.

Toda·via,
. assinala o rela

tório "aue nem todos os em

,préstimos da,USAID Sã0

"Sempre que o balanço
de pagamentos de um pais
e sua ..capacidade de paWtr

, ESlabelec� ri'ovo recordearends pessoal nos EUA
,��z aínua a. emenda: Q'13 ,

uma vez suspensa, a ajuda WMlHIQT0N, - Os, nor=.; res.iem fins do ano passãdo,", o dôbro do valor registrado
não poderá ser' reiniciada'. te-amerícanos tiveram. ren-

,_ 'Aêrescentou O ":sr,. Jon�ón.; em 1963" - declarou o Pre

das: pessoais sem pre.ceden- , / que: a poupança em 1964 fQi
, isidente Johnson �� "Os con

te em 1964 e; ao mesmo tem
.'

"

.33 por cento -maíor do q);1,e sumidores gastaram t,ma

po, aplicaram 29 bilhões de: nos dois anos .anteríores. e parte das rendas proveníen
dõlaresí de suas economías, "cerca de 75 '-por'cento'ornais : tes da redução dos ímpos-.
uma 'cifra' recorde para tem. '.'elevada . do que .a registrada .tos e de uma prosperidade

'Vende-se apartamentos pos �de paz ...:
'

nos anos de máxímas , rei'!:, maior e economiZaram ou-

do 'prédio' da Tua Anita" Di!lse; 9 ,Presidente John- das: antes da''Seg\Jnda Guer" tra. Sua prudência contri-

Óar.jba:�di 83.
'

.,

san qúe as cifras da Comis- ra 'Mundial:', '. ':.,
. ,

: buiu para melhora'r seú po·
: Tratar com"sr. Adhemar' são de' v�ío-res e' Cái:q.bibs

",

" : der de comp:r;a no futuro e

B. ;Tolentino "à rUl1 Jerô'- mostram"que a· riqueza' to- "O valor', dOS' depósitôs, criar -uma base sólida para
nime Cêlho, l-B-s/12. Ho- tal das' famílias norte' ame- 'ações' e fundôs::de pensões "sua constante prosperida·
r:árib Comerciál. ric<:tnas era de mais de 1 tri e seguros da média das 'fa- de" .

lhão e 100 bilhões de dóla- mílias norte-americanas foi

VENDE-SE ,
.

r

1804.65

L
�,

Não ,compre antesFórmica se'm
I

levantamento de preços.fazer um

------�-- ----��---

I

SALAS DE: FóRMICA.
�
;:;>IM .. , SEJA QBAL FOR

É PROPíCIO PARA COMPRAR
.

"

.

MAI� ... CUIDaDO. FAÇA ANTES UM LEVANTAMENTO

O SEU SIGNO, O MOMENTO

DE PRÊÇOS ·E EXAMINE A QUALIDADE DAS ,PEÇAS

QUE LHE SAO OFERECIDAS.

EM MóVEIS <.;IMO VOCl!: PODE ADQUIRIR CONJUN-
�.

,

.

TOS 'COMPLETvS, DE FóRMICA DE AL'J.'A QUALIDADE,

15 'PACiAMENTO$ DE 26.000 OU' À :VISTA POR

Q.
I

EM',

320.000.

SÃO 12 'MODELOS DIFERENTES PARA VOC:!!:
, '.

.

ESCO,

LHER.

RUA JÉ'RONtMQ
i

"
,

COELHO
!.,_. ... h' •

�

",: '::'.}:':\ ',.":. :
"

"
'
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pela 3a. Vez\"Este Ano

En'r nt m· e
, {

a tsrde os (Iásf(o�
'_

,I'o- _.
,
.._....._

I I I

I REDATOR: PEDRO PAULO MACHADO:"'" COLABORA'DORlES: Maury Borges
Paiva � Decio' BOfiólluzzi -, Abelardo Abraha:rn

Gilberto GilbertoNahas

Pela terceira vez, este a,- t!ltUo, troféu "Governado]'
no, será, bO�8 di,sputado Celso Ra,mos,'� teurilo nl\�

o "Cláss�có,' dÇ!. mdi:;llà�"" do marcador igual �a p,l�
re�Dtindo .(ivai e I'igJle�e�-

'

meíra e vilt:)ria do "Leão"
se. r a segunda, fka'1d�. desta
Jogo amistoso, como ')S fo.rma,' 'O elube pTesi�H�o

<mtr® qOis, mas '!,ue serrdo IJf10 'esportista, 0>r. Fernan
o chOiq\l!e ,àJ(lS clubes dê maí di!;) Bastos de posse d,a. pre
or evi:dênc�a na el "ade em 'cioso P<l'en:'.to. Daí o Inte-
'tod� 'Os tempos, p,l1om;e",e rêsse dos torcedores alví-ve

.1í:val' ao estádio. ôa rua Bo gros pelo match, quando
! C'!ÜUW;l" na tar�e:ie hOi", "sY'nrp!1' a rlesf<'r1'a M'.!!"
um p/lbH:,:o nume-oso e Im ('l t·;rn.<> 8va'3,nO =mbora n:>'c·

tusia,sta
'

que, certamente ter-na convencido na P'C!.l-, '_;=d..._
viverá os noventa minutos ta anuí dkpll+::>r'la �re"'"p
e'J1

.

constante sus")enso, o ao Carlos Renaux es

que sempre acontece OUS,"l- pera '>:eedi.hr o trhlpfo f.:ren
do fT'lute a frente alvíce- f.e ar) qpU 1"']::>i,,1:' rh1p," e 0).:3,

lestes e �lvinegros.' 'OS dois ra tanto, envidará todos os

encontros .dísputados foram seus esforços para o êxito

'--T�dêS ôS ateD"es10U6�a's �al!a TU�3rão: m,im,iCOIBerCiflõlilz
O Grêmio Esportivo 0- ser proclamado 'campeão conseguir, vencer ou mesmo dos a,ficcionados, esperan-

"e do alvírubro e do Inter- prO:',imo domingo, -na Fada.

límpico poderá, esta tarde por antecípaçãó, ·.I.s'to se empatar' com o Hercilío do-se uma arrecadação s11-
nactonal que hoje, enquan- da :Ünal, decL'ii! em Blu-

Luz, no jôgo que será tra- p�tior a um'milhão de C1'I1
to espera a derreta do qua menau, com' o "onze" de

vado em ,Tubarã�, para (ln
. zeíros O quadro blumenau-

'iro grená procurará logo Adueci Vldal,' o cetro ma-

d
. mais derrotai', o "lanterna' xímo do Estado, correspon-e converge-o a,s atenções ense está 3 pontos à rren- . '

Santa' Cn1JZ, afim de no dente ao ano' passado.

-----------------�----

,

Novo empate entre Avai e -- ...._------

Carlos Renaux NillO pretendido pelo ,GuaranL
de B�gé

Retribuindo a visita, que
.:' ) urna semana antes lhe fi

'ze1:a o Carlos Renaux, C0I:'l'
lO qual empatara pai" üx o,
o Avaí jogou quinta-feir8.

última em Brusque, acusan

do o encontro entre alví

celestes e trtcolores I· novo

empate, desta feita', pelo P3

core de 2 .x '2. ,.,�'

o a.ta�::-,�1t8 mlz0 que f:)i

Tri-Carnpeão. estl\1;dual pe,
lo j}(.[etr.Opol, ora em li!til"

gio com> o treinádór do In

te'rnacional de Pôrto Ale-'

gre, está s2ud.o pret.endid.0
12810 Guar�ni de Bagé.

Se'j1mdo anuncícu a ím

prli'I'SEt gr,úúho; o colorede

joga,'or ügura nos plenos
da diretoria do "Bugre"
que preterde armar uma

equipe de reais qualidades
para a temporada de 1965.

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

_-"'I!._---�--,-�.--�--
.... ,

deVELA - Hoje,?o Veleiros' gTande regata Internacio-,
da Ilha, estará Irealizando n,al, prog.ram.ada ,para' o
a sua tradicional Rega+'a· próximo mês' de l11a1ó.' tia
da Páscoa, que destà feIta, 'capÚàl catarinen�e, dtnt:o
contará com tripulaçõEs' dos festej.Qs ce 'aniversário
mistas do Club.e )'·;.iutico Riachui"-
Aos vencedores seTã,o 00,1 lo:

fOi consignando pontos
com certa facilidada, para
r\1'mÍl1ar _� c,om o re�istr()
no ry:.f!.c:>.rd de 5x 1. '

No match de fundo qm1si'
SI' reo'j;;:h'ou uma su:�pr§sa
po!s, a eOil'pe do Paineit'::l5
era 'cors;r.]'''rarla favo,rit:l \

na ]J!:ODCrcf\O "E' 10 x O; Rn

ti:! o "liVato C'onjunto, cio

Bamerindl1s. Venceú o l'ai
né'iras m.as com sérias di-
fj,cnldades . pPla

.

cOl1tagem
de 3 x2 após g:r;ande' em-

,

O campéon'ato de 'futeb'll
, ,�' '.'"

de salão da cidade foi ini-
ciado na noite' ele 33,. feh'!'l,
certe o tIe'�,)Dramentà' ci::t
sua ,prjrr:ei;�8. ro-la.fl.a

-

;Tl'ora

gonizando na par'tida preli
lTIinar o duelo entre as 1'(;

preseptações do C. D07€
de A2'ôsto e do C8.rtn1a. 1'::s
sr .)60'0 t:�rh2'! ,-sP ('':1"''Y10 ��t

to q\'re' os clo,�;s;as at118.ii'

'campeão es'a -'nais. ,teriani

,que, 'lutar muito' par<j. se

brepujareril aq ra.pazes ,\:)
Carto1a que vInham de' jo
gos, onde deixa,a1l1 trans

parecer f'ue poderhun d'l

bra'r a equipe doz.ist.a. Po

.rr-'m, tal não acantelCeu,
pois, o clube õirig;i�o 'tecnl
cali"..e:1te por R('{'!;1'):10 Lima

. - VELA:"'" -Krêgâf.a-'âê "'OC2
'ano, ql1e estava pro'gTam�
ds, para domingo, últim'J,
deviclo. ao mau tempo ini
transferida para' outra 0-

pcrh)1'1 i ��a :1e.
',1!'UTE:BOL � Muito ,ert1-

bora' a imprensa especiaE-'
zados do Rio de Janeir�"
teJ:1ham publicadO que 8a.'1
ta Catarina havia r'!psistH:J
de, patrocinar o camp'eonn.
to brasileir,o r'!e a.""" rlrn'�'l,
o presidente "'a F.C"'. ('.I""�

tinua ap'�arNf.l1,"'1i'> ('(''''''''s

,?Ol"\(lpYl('.1a dá- Cf'y\.ça.-l-nT'�_

ção Brasilolira (1.e DespoT'
toe; a l'('�1)21to'

fe·ridos vários prêmios'. '

BASQUETEBOL - A equi
pe do Pinheiros' do E'ão
Paulo del'eria se exibir lU

'Páscoa, na cida l' de Blu
menau. Todavia, devido 3,1'

g�'al1c1e atraso da c�rr�,
pondência os pa,trocina'ió
res da equipe paulistá e��1
c�,nchà.s de: Santa Cata'rina'
reSl;);Veram cancelar a exi

bição, üransferindo-a pa-'
m outra oportunidade. A pr-1xJma rona�l.a m:::r-'

ca. ,(Yl,ra �0}'+a .fpi,'a 0S en

co"'trc& e�t'\'e. o'a.a·'''I.n3 dr:>'
Ar x ·'m·p ..�tus e Paineiras,
}: C? rt0h:-..s.

REMn - Continl1am as

guarnições dos clubes na

Ilhá. a se prepararem, eon
vennientemente para 8.

A P A R IA M E N lO S
I Ainda restam os 3 tütimos apartamenntos no Solar Dona Eugênia - Almirante

Lamego, 45.

Apartamentos todos de frente, C0l1stando: 3 quartos - J1m�lo living - banheiro

em côr - cozinha azulejaqa até' o teto - quarto empre,gada com banheiro -

�rea de serviço com tanque -=- parque de recreação pa.ra crianças - TUDO MUI-

''1'0 'FACILITADO EM 40 MESES.

-...

..��.. :...:;a:-;a �� ...

___/� Iv1 a B o Q.. Ü � R g A

---- -------

,

"o conjunto que! como o

a�vli:r- egro, prepara-se para
0, cita�j,n0, c1;1jlo inicio está

mal:eado para o )j)�óxj,mo
n�s à!e maio,

Como preliminar jogar"Ít.
os juvenis do Avaí e Postal
.Tcl::::::rárico pe'o título de
:, ',1;'138.0 da categoria.

65

Mesmo fora de cartaz, a diretoria do Metropol pro..,
cura manter o clube nos noticiálios da imprensa. Agora
num gesto. bastalte simpático, os mentores do Tl'iCam
peã'o catarinense expediram comunicação a diretoria
do Grêmio Esportivo Olímpico, cumprimentando o 'leu

co-irmií.o de Blumenau, pela bonita campanha que veil1

realizando no certame estadual, fase decisiva, O gesto
elos alvi-ven:les, foi recebido com simpatia pela famí
lia grená.

AMLRH)A PROCURA
ADVERSARIO

que formou a dupla de
meio campo com Pepê, uma
das melhores do futebol
catarínense, quando no Da
xias, está treinando com

ag-rado na Tupy, sendo con

siderada a sua contrataçao
como certa.

-xxxx-

Eis a transc'.rição de uma npta, ,publiea,da.� p€1a im

pl'ensã- paulista
-

cue bem atesta a popularidade do Rei

Pelé: Recomendal,ão foi feita pelo Xá da Pérsia ao Mi
.

.nistério do Exterior co seu país, no sentido de que soli

cite das autorida ies brasileiras a inclusl-o no prugrarna
oficial de ;;:na 'visita, ao Brasil, uma partida de futebol
onele atue 'o famoso Pelé. O It�maratí, cientificado a

respEito, está tomar.do prOVidências junto à C.B.D DI)

sentido de que ,sE'ja satisfeito o desejo do Xá. A, CBD

por seu lado deve'fá diri�ir-se ao Sant0s F.O.

- X X X X-

Hemí.'io T....uz e Olímpico será o cartaz de hoje, na

cida
.

e (16 TübarFo, ond e o líder invicto do eam!1eo'Y's,

to, colhel1('�o um s'm-ples ellílpate, podrrá feste!ar po!'

anteciparão a cO'lquista do títnlo D.1:?xi!l.O do Estac1"s,l

Por' sua vez, o H�r::Ülio. Luz, fará a últhJ.a, tentativa de

vo:tar ao páreo para a conquista do tí�ulo que sempre

1:'odo11 para seu lado mas que agora começa a se dis

tar.cia(, Apenas a 'vitória interessa aos "colora,dos" ':l0

';uI.
-xxxx-

O 'Olj.mpico a:1I'esenta-se com o atacme r)"S,i�

i,utivo , somando 10 no ativo eflCI'UaO'to q"e o Hereí'I'

a.parece em segllJ1do lugar com 9 goo's. A defesa m"'''''':'

Vai::;.rlil. Dc-.:tence ainc1a ao, Olímpico com 4 gols vindo
,

�m seguida a co Hercílio Luz com 7. O maior saldo de

TaIs uer'rcT'ce ao Olímpico com 6 ne> ativo, contra dois

do 'Hp.rcUio. Luz. E' notório que tal estatística 'refere-se

exclu�ivamente a ,fase ifnal.

--"---,----__..;_-------

ECOPlAt�
Economia e Planejâménto ltda

- c. r. e p. H-

Processos de financiamento. Proj�tos El<mômicos.
Plane.iamento Econômico. Perícias Econôrnico·Financeirs�
Procuradoria. Legi.slação Fiscal.

Horário:
Rua Jeronimo Coelho
FLORIANOPOLIS

da's 14,00 às 18,00 horas '

325 - Conj. 108.- C"aum Postal 159
SANTA CATARINA

I

A diretOI'i(i do América
Futebol -Clube está empe
nhada na concretização de

uma parti!da amistcsa de
sua 'equipe pará a tarde do

próximo dia 21.
Internacional

'

de Lajes
ou Olímpico de Blumeau
são os preferidos elos ru

bras.

PANECO CONTINUA

REX-�1ARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Propriedade

Industrial

O' lateral gaucho Pau"'
co que pertenceu ao Me

tropoi encontra-se em fase
experimental na Associação
Atli't!Ca Tupy, havendo
grandes passibilidades de

Mentores da: As". "ação' sua contratação.
Atlética . Bupy, acertaram
com os do Agua Verde de tL'iRRTNCHA AL�GRIA
Curitiba um match amís- DO POVO

TUPY VAI ENFRENTAR
AGUA VImDE.

toso entre as duas equipes
a ser desdobrado em Jo

mvíle, no estádio do Ame
rica F.C.

o público da capital '�3-

tará asststtr-do "1"0 Pl'f.xirno
dia 21, na tela do Cine Ritz
a pror'ucão Herbert Ri
chers denominaria GAR
RINCHA, ALEGRIA DO PO
VOo UIU filme CJue retrata
a' vida do fr.buloso "Mu"é
G"arrinchu,".

BARROSO CONTRATA

A. diretoria do AlmiraneG
Barr:oso ,de Itajaí acertou
as bases financeiras com

o jogador Adão que per

tercia ao Hercílio Luz de
Tuba.r.ão.
O eontrato já foi firm:,,

do poré?lJ. as bases não fo
ram reveladas.

TUPY ÀCERTA
AJI"r::STOSOS

,Os tripienses acabam üe
acertar duas exibições com
o Guarani dúe Blumenau,
nos dias � 1 e 24, próximos
sendo um jôgo em Joinvile

e outro em Blumenau, '

OSMAR NA TUPY

O meia armador ' Osmar

(JS? óC' J!\)S
b;_;rn ocJ(},;r'J�QS

atende,nos cc
'

P'>::' iãd
suo' reC,9,to JE; éCi);JS

,'...;:

CA\ �' 'H'� 'Dt'" r'E!/ _ t'_:'i, i6 ".,'f" _V" \' l ti.. .

L �

..;
Localizada à gv'). Clemente, Ro:vere n. 74 - Prêç'

Cr$ 3.5CO,COC - Somente à vista. Tratar com Ferráz ...

Palácio do Governe _- fone 3845.

r'l\ f it 11.;�r;jDt _ çe(y,'r-·t\";j� � .. " � �L
Em bairo re,:íc1r;1Si,)' desocupada, pom 3 quartos, 2

salas, garagem e tlf;n�a: '., cl: !lJ(:1r;ôências, construção recente.
Amplo terreno.

Tr.'itar a Rua Perm:mr:1;:, Mach2do, (j - 10 andar com
sr. Sidney.

� Sala 7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Governador Compare,ce Apresentando sua Mensag em �eferente< as Atividades de 1964
Em meio a ambiente dos Ivo Silveira, em discurso

mais festivos, fOI11m msta- dos mais eloquentes, abriu
lados solenemente 'no di,a oficialmente 'os trabalhos,
�5 do corrente, os tra9a.- prod�do uma Ol"llção bu
lhas dü Assembléia �31a- . tante aplaudída, na qual
Uva de Santa Catarína,' 'sob. fez 'um retrospecto da sigo
à. presidência dó deputado nírícacão elas atividades de
Ivo Silveira, reconduzido senvolvídas pejo Poder· Le
pela terceira: vez consecu- gIslativo, bCI!' como ela ím
tíva ao pôsto maxímo da portãncía da atuação da
Oasa do Povo, Assembléia no mecanismo
Contando com a presença democrático, detalhando a

de altas autoridades civis e partícínacão havida -

Ql1'1n

militares, federais, esta- do àõ movimento. revolu-
dur.ls e mun'cípaís, bem co- eíonãrío de marco de 1.964.
mo de elevado número de Tecfu. ainda. rápi:dás con

populares, 'presentes às .·gac .�ideraçõ9s sôbre a colaoo-
. lerias, a· solenidade de íns- racão êfetiva prestadà pelo
talacão ele mais uma 'ses- Poder I.eP.islativo ao Govêr
são legislativa transcorreu no do Estado, dando-lhe os

.

em clima de grande brilhan- melas legais, quando solí
tísmo, destacando-se as citado. Que l)nssibiUta-mm
oraoões proferidas pela Pro- a cobertura indispensável à.
siden.te M Assembléia . e .execucão do nlano sdmtnís
Governador do Estado. trativo do Poder Executi-

Anós a introdução das" VOo

�"toric1l'Jdes no plenário,
J

Passada a palavra ao go

efetiv..da por deputados de- vernador Celso Ramos, êste
siznados pela Presidência., fez a entreva oríctal aos se-

írv-tusíve do governador nhores denutados, ri", sua

Celso Ramos, o deputado N�ensagem anual,' referente

Preseníes AI tas Aufofdades..
aos trabalhos do Poder
Executivo no ano passado.
ApóS fazer um relato do

que continha a mensagem,
nca e .pródiga em m1meros
e detalhes estatísticos e

gráficos, o governador CeI·
so Ramos homenageou O

Poder Legislativo, dizendo
da ímnortãncía acentuada

que êsse Poder lhe tenha
.

prestado, 'promovendo a fei-
.

tura de leis e aprovando

r=ensagens nor :ê'e envia
das, Que lhe permttíram os

�eins para Que pudesse
montar a máquina que lhe

possibilitou movimentar o

Est�do; tirando-o da -estag
nacão em que se encontra
va, quando assumiu as ré
deas do Poder Executivo.·
T�rminada a oraeão do

governador Celso Ramos. o
presidente 'Ivo Si.hrelrq aera

deoeu a presenca das auto-
'

ridades e POVO; Que deram
uma nota de raro brílhsn
tismo às solenidades e de
st=nou urna cOn"li<;são de li
deres dos diversos Partí-

dos para acompanharem·as
autoridades à saida do pIe
nãrío, tendo em seguida,
ençerrado I sessão.

tando mesmo. um. :retrato
fiel do que .tem realizado
até ° fim de 1.964, a atual
administração.
Como era de' se esperar a

Mensagem impressionou ví
vamente aos senhores depu·
tados, os quais encontrarão
nos diversos volumes, foto
grafada através de �ri.mei-os
comparativos e dados esta
tísticos elucidativos, a ação
patriótica e dinâmica do go
vernador Celso Ramos.

. Terminada a sessão,
.

os

senhores deputados .íncor

porados
.

dírígíram-se ao' Pa

lácio do Govêrno, a fim de
retribuírem a gentileza da
visitá do governador Celso"
Ramos 'à Assembléia. Na

ocasião, o governante cata
rínense obsequiou aos se
nhores deputados e autorí
dades presentes, com um

coquitel.

daquela gloriosa corpora
ção, prestaram homenagens
aos Poderes Legislativo e

Executivo. A bunda execu

tou � defronte
à

Assembléia,
os Hinos Nacional e do Es
tado de Santa Catarina, an

tes e após a fala do Presi
dente e Governador do Es·
tado .

O pelotãd, após. ter sido
passado em revista· pelos
senhores deputados,' desfi
lou diante ao Palácio do
Govêrno, demonstrando o

"adestramento excepcional da
Polícia �ilitar.'

Entr� as

se fizeram presentes às
versas solenidades, des
mos o Almirante A
Dantes Torres, Cmte. do
,Distrito Naval: .. Cmte.

.
Base Aérea de Florian6p
lis; D. Joaquim, Arcebisp
Metropolítano: Presíden
do Tribunal de Justiça, Et
total e de Contas; Secl,'e
rios .de Estado, Gal. Pa
Vieira- da Rosa, Preêeito
Capital e outras persona
dades do mundo políti
administrativo e social
Santa Catarina .

A MENSAGEM ANUAL
Com mais de dez volu

mes, detalhando com rique
za de números e gráficos
estatísticos, a ação do ao-

. vêrno estadual a 'Mensagem
apresentada pelo governa
dor Celso Ramos, para exa

me e apreciação dos senho
res deputados estaduais, é
documento- dos mais impor.

. tantes e valiosos, :t;'epresen-

OUTRAS NOTAS

VISI1,"A AO �",t..ACIO DO
OOV�RNO

'A Banda da Polícia MUI·

tar, b�m corno mil .pelotão
------_ •._---------------- --."--' o '

__• ,,;

Fontana preconiza medidas 'sci!uciona
problema Ferroviáríododoras

O �. Attilio Fontana
(PSD�C) discorreu sôbre
os problemas que afligem o

sistema rerrovíárío, comu

nicando as atividades dá
Comissão Especial do Sena
do que examínou as eaií
sas da desorganização dos

transportes. O orador 101

.0 relator da parte referen
te às estradas de ferro, ten
do tido a oportunidade de
ouvir· categorizados técni
cos no assunto.
Constatou qüe entre 'ts

principaIs causas do defi
cit das ferrovias figurem O

excesso de empregadOS,
qt'8';<! sempre mal ristrj
buidos e critérios -p.olítico
pa rf,iclácr1os· . adotaõos '1'1

escolha dos diri<;r'entes.

.rápídos e mais rápidos e

mais eficientes; responsa
bilidade das terrovías pe
la segurança da carga trans

portada. O pessoal encane
gado .das operações de
trens deve possuir elevada

noção de responsabilidade
e à emprêsa cabe responder
pelos danos é perdas OC:':1-

siona"as pela negltgência
de seus ernpreg�dos ou r8-

. presenta·ntes;' u.nificação
das ferrovlas de maior co

operaçãÇ) . entre, elas, inch
sive com a utilização red

proca de serviços e de·ma
terjal.

teve oportunidade de suge
rir em· .seu ·relatório o IS!'.
Attilio Fontana. enumerou
a supressão dos rama is

anti-econômicos, precedida
da . construcão de rodovías
para não deixar ao aban
dono as populações ;�
cais; modernização da via

Permanente, com retifica
ções e-melhoramentos de
seus leitos; aumento da

produtividade agráría com

a i.-ecu1)eração· das regiões
.agrícolas; reajustamento

·

"as :tarifaS"; extlr>ção ôlo
transporte gratuitos; eli-

minação das tarifas prote
gidos; desobrigar as estra
das de. ferro do ônus de pa
gar aos aposentados e l)eu
sionistas; alie:r>acão dos ter
renos da RF,F S.A. à$ mar

gens dos 1l'Mores facillh·n
do a instalação de indús
trias: desenvolvimento pa,

iJ�'EST
...-- r O lUIS AlftlCO D�1.6 DE S�U UtARlN.... ": •

Flu ...'l...uv.l."....", ',uolll.';Jl;U I, .ih ue .a()�i1 de 1965
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1,rtento continua neuan�o
ALEXANDRIA, 17 (VA)

A pedido
N O ta

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

, .

AdvD�ado vai i'eniar anular
denuncia contra Arraes

-- O sargento Robert John
san, de 43 anos de ida -Te,
ex-func!oná'rio do Pentá
!?·ono. e ·James Mintkenbau-:
ch, de 46 aT'OS, prssos re

centemente pe'o FBI s')b a·

acumcão de reaJlzarel.'l V,

tividaoE's de espionàgém,
pegaram que tivf'ssem ven

dido segrêdos militai·es. à

Seccão do Estado de Santa Catarina
Fipalizando o repres.ent.an ' \

.

ti
.

"O Conselho Seccional da O.rdem dos AdV.ogadOs.�te catarine'1se afl"rmou que ,
do Brasil, não desejando pOlemlZ'lr, mas sentmdo- a

.para melhor cooperação e 'necessidade de restabel.ecer a verdade dos fatos, já de-�planeiamento de um efi- ..
ciente sistema vi:5rio é re. • vidamente apurados, esclarece": '

_.1. que o advogado. prêso incomunicável., em cela·comendável a criação d::" iIIIII
. • comum, nenhum ato praticou que justificasse f.\ .prisão .,.,,1I"! ..... �';;'t!',..� ..... ,.3('" ..,,-""·... ,,'1o,..�:')

_
.

.

, iuas, apenas, te�tava exercer·
sua.

nobre profissão;., .�a cujo ca.rgo ficarão os
� 2. que o outro cidadão prêso, a� qual o causldico

"'�'ÃY'I rlo� i�Y'I"up<;;!t;!ripY\tos '!'lO p
· assistía.e contr� o qual se alega prátICa de infraçãoídsetor fprroviá.rio dest!"8f10S iIIII JII

. .,. 1 I IJII Jenal, não é ad'lOgado; .

...a lmDll,.;w"ar o LPs�nvo -
.

3 L.' ]'"0 11. 215' d 2'"' d" b "1 de 1963 qutJIIvimento econômico -do Br&.- , . que a 81 � ">;. ,e ,. e a 11 "'

...
III( aprovou

o 'Estatuto da Ordem.c<los Acj.vogado<; do. Bra'JIIIsi!.
,

, IJI 'iil, em seu art. 89, incisos IV e V, assegura ,'=Ia adVOga.••. do prêso ·em ilagr�l1te, por motivo do exercício ela pro-,

� cissão, [t presença do Presidente da Secção, para assi::;-.
JII �ir ii lavratura do flagrante,bem como g'=lrante ao advoc•• �ado a prisão em sala especial d.e Estado MaiOl'; ...

• 4. que o Presidente da O.A.B" chamado· pelo a�vo'JIII
rado prêso ,'ll"bitralianwnte.. foi desconsiderado pelo'• Delegado Reci'ional de Polícia, não só quando o Obrigou,.

_ a esperar por longo periodo, como. quand� em flagrante'"
PTB: Convencão, afronta à léi, iinpediu·o de. ter contato. com 0, seu r:Óle'

, , ia, na ocaslã.o identüicado pelo Presidente como 3d"VO-_
em Ma"lo _ -;ado, agravando ainda, a refer�'À� .autoriClade policial,·

a situação do ::o,leg,,, prêso. mânqando trans};eri-IO,pqp_
.,BRAi�IIlIt\, 17 (OE) O • �ela'co1111,!m ��j i�f;l!ez dã. Deí�$�Ia;. . : '_ .of'� ,).' ,'.'rrá �ai"se�'rEmnir em con-.

.

fi. que adíJjtUl"il't:'.Tesença<:do;Rresklclnté:"c1u Ordev'
venção ha,ciohal em maia,. 1os,,,A(itv_ogados,,._e�pf)l'tnit5it co�t�t� com advogado ou,
pára preencher· ca'rgos ,Va- 1ualquer cidadão prêso, nao. é favôr. inas obri��ção le-_

.

gos em sua direç�o. Segun- • ;al,. �ue' não póde ser ob�tada por qualquer autoridade.
do Circulos pollticos de. pohcml. . ..

. .. IJ

Brasília, o senador Arthur '6. Por êstes fatos ilegais e arbitrários, o Conselhr_
.

VirgíÜo deverá ficar com a • ,eccional da Ordem dos Advogados do Brasil, por unâ �

tt"lresi:"ência da comissão, �imidade, mantém e r!}tiii.c.'l a Nota anteriormente"
Executiva e o deputado ... expedida. •
Doutel de Andrade,. COll_1 .

a JII Florianópolis, 14 d� a1;>ril de 1965 •presidência do Dlretor,JO.
.

a) João, Bapt�sta BOlmassÍ,'S"
•

Nacional. A liderança pete- " Presldente �
bista na Câma'ra Federal,.J Altarniro Silva' Dias '- Diret,or de Secretaria, _
·ficará com o·deputado Os- -�"""---- ..-'--"'-
vaIdo Lima �ilho, sendo

que <> deputado Cés�r Prie

to, liderará. a minoria.

to Alves, embarcou para
Brasília, cÇJm ··0 propósito
d3 sustentar oralmente, ,no

STF, o pedido .. de "habeas

corpus" em favor çio Sr. Mi·

g' el Arraes, O advogada
Roque Brito, tambérr\,· via
je,rá nos próximos' dias PIl
r.a· Brasília, a fim de impe
trar .'mandado de segurança
contra o ato do I'residente

Castelo Brlmco, que demi-·

tü vários f;mcionários
.

da

Alfándega de Recife, basea

do IV) Ato InsEtucional. Ale-

Hilitar para processar e ga o aêv();;:�.do f31ta de di·

�<.llgar civis. No caso de in- reito de d;ifes!l previsto no

deferilnento do Cúnsel.ho d3creto que regubmentou o

Permanente de· Justiça o Ato Institucional. O manda

advogado Ro�ue de. BritQ dO de segm.:ariça impetrado
recorrerá com um "habeas. contra o ato do Presidente

�orpus" no Supremo Tlibu� dq_ República é o primeiro
nal Federal. O irmão· ào dêsse tIpo originário de

advog.':Ido, Sr. Antônio Bri- uernambuco.
_

r: ,la \E\��� 'ti.� 'Q,,-w.��� '&. ..�� ,

� Maiicta OU ,lnºen�hJatie? � .. �� .,.Ainda que ce;:-tos circtl!os li��,.àcs ao �:1�dm.. BO.r-
� lhausen, com alguma tlmid,cl e !'cm a vm�d�de �(,_
,<] ··�'.na afirmação categórica, in�ol'mel1l, que a cn�"ie ..�lU!. fi*'

..11.st<\. estatlual �stá super:_da, a. gram!e verd3d�, e �L�e�,i II1II
�1 senhor I'mson Jlender nao. arreda pé de sua:. pj e:". Il'

lf4 sões. E �om Be, todos, (I§ q;qe lhe deram D)1fl'O at�� a�� hora da votação para.a :cestruturação do Dirdõ!:lo Re_� 'i::;nal dr'ql!ela agrenuaç:n.o.
_ . ii

, 1 A'·;�., dn-�[l () caracter aSSUIDIc:.o relo ffiOVJmento " �
.,. 'eheldi;�à {"idemm;a do senador B�rnhamen, outra ��:f dl!�. ;:leria a pQsiçãO .

dos tupiniquins, !?enão a de h:tar. ate (�

_ ·'iro, repetindo a estória do "morremos, mas nao se er._
lIId ;regnem:}s". ,

. •p' Exatamente o que seria licito esperar de uma c,or
� 't;mte que fix�u suas bases �e llJt� n�s a�cerces d(_
o. '·-"1'1 renovaçao geral. De metodos, � costumes, ,df"�iJll ,.::ão, de hcmeml e de líderes. I

d
.�

.,.

Que is@ não se consegue �t1m p�sse de ��á�:a. li'

� _ Imp-:.:rk em trabalho, dou.r:naç��, sacriflclos, ex _�
mnr.ns e, õJ;ndamente; tempo necessano a uma mUdan-.� ça radical.

.. . _

� Surpreendentemente, entretanto; contranando e'isr'" uonto de vista, afirma-se veladameute .que o senhorlll
• Bulcãto Viana - a quem foi entregue o rab,o do fogue-!'
#

',e - acaha de encontrar·a fórmula milagrosa,. li tera-,• lêutica i�eal. que . p�oporcionar� a conva�escença ,e 2.
...

" 'ecuperaçao rmedlatas do udemsmo _cat��ens�.. _

JII

Iff Pasmem �s leitoi'es, mas 3, SOlUÇ�O e �ao. srmPlórla..lfJ 'ne crem'lS nao passar de GOZAÇÃO•.8e� a de, con
t!2

l� �'1 -e·r o senlwr Nilson Beuder de se (';.mdld:>.tar a Pl·e.�

1JI :':�'tura ('.e J�linville, desistindo, portanto, da governar:'
. ça do Estado! .

_

-

II1II
� De duas, uma: ou o senhor Nilson Bender n"o pIllSS: �

[j '.� am ídclo de \�s de bl\rro r,,-:. � sc"""r Bulcão Vian •
, ; um in3cente ingénuo (o� maliCIOS??)... _.....� Porque a ser verdadeIra essa mformaçao, mUlt

� -rente foi levada na' conversa. E, o que é mais grave, S _
1 ���)1ÔS G.ema5Iadàmenie � ira do caciqüe uderusta, afro!' �l !! :·111 '-�l '.J!E uma bdependên�ia que não p:r,SS!lV3 de Ui;

i!IiI
iJ �Jnto de vigário, mn blefe dos mais vetgonh-)sos. JIIII

1 A suc�!>são dos' fatos que determinara� a d.;�si1f:,! _1 ·i.:,> (qU re'feldia, como alguns pr�tendem ldentiflc� (" II1II

11 rnimento Bender), foi radicalIzada d!! tal mane1.1'lI IJII

IJ "e �rem,;s siilcenmente tenha sido um movimento 1,('
··:t�mo, mna, reação "p'ra valer" e não, fogo de· ba- •� ·�r:cm para que o senhor Nilson Bender garanfisse sw

a '-'\d!cacãc nadfica à Prefeitura de ,loinviUe. Que est _ .

<ti -·'0 ')�j�t",�,;\� fl't"h':)ent',,:,.. 1'{"ll. ·lI!"',cendêrítia que exerce n �I � ';�'ct;;!7n d:11.'l.'ele m,mic�llio. �

11
'

.

r.�m" k;; n é p<'l!'111vel, porém. especi" Imeute e� ,l'" pt

I ·'H."la, vam.os dar tem.po ao tempo e aguardar os acon.�I) 'e�imenbs. Ifl

,tJ .,.� ;,� '�, .. r'rc: t,,,ri,,,- pt,�l",,"p .. :J �" C'1t:>i,o, "rlde""cm')s· .cons·1!lI
:�,' 1:. '�""'''': ".. ... : .U': ... -..,.., •. ,.,."t '11 ....�-_;-:: ..... ,-:.-�,,,,,<o. r4�trl-:! rn·.-!l'i; é (lue ln,o;;_
"'·(:/�':",�:hi�:>', �l.:··"ri(1. e!�' r:'1" .!'� .,::m'":.Ul"le�n m'l!ída. i'!Yj�,:,n'li.�i� "'-.., ..... "�.., c"'f,rl·.! :w;:,)"" :W:t a·t.:J:;,"(I�) eHm a i't�_sl"ten.'�ia d(\�."

;:��(�ii�l;fj
..

.

"
"

.

...., .'

:�:

RECIFE, 17 (VA) - O ado

vogado' Roque de Brito Al

ves vai tentar anular a de

núncia oferecid'l pela Audi

toriã da 7.' Região Militar

contra ·0 r,j{-Govel'r..a,-�or Mi

guel Arraes e mais: 38 ou

tras pessoas envolvidas, 'em

crimes de subversão. Em
sua petição, o advogado ba

seou-se no fato de ter o

·Ptomotor Fnmcisc� de Pau

la ACióli·Filho considerado

incompetência da Justiça

A Rêde. Ferroviária Fe

à"ral que engloba vint,e
estradas de ferro' herdou c·

União Soviética diante do
JuIz Federal Orc::1 Lewis,
que marcou a data 10 jul�, gr<'lnn� volume· dA êrros e

dif;culrlll·""'s que há 10no:os
a!:1OS "il'ha se acumulan
do. O" c4"f;"It.,s alc8.:Qçaram
somas fabl1losas.

pentre as sugestões· q"e,
.

inOllst.rià de estradas
gamej-,to dos d;)is GJspeit'os
para d ">ia· !Sete 1e Si:!tem
b1'o prósimo.

ferro C0111 á a "ot'ão do sêr
vko rorl.of·'lTovi�rlo- . lV}S

pontflS COtl11el'ieTlt.ps. tor
nando os transportes mais

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

u Thant ameacar
, : t

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

a
!'rA.çOES lINIDAS,\ 17·

.

_

(VA) - O Secretario-Ge
ral das Naçõo.s Utiictas, U

Thant, ameaç,m antt?on�('m
demitir-se caso 0,3 seu.� es·

fc'rços para õbter a pa:('; no

· Vietnam não tenham êX'i

/tbL DisJe:':aue; I \S� verificar
'j" ,I' � :, =- ,.,\- ,- .!�:- .. j •. ; ,

, q"Úe sua: ·utilh,Í'í:\:de.i.ter::1Jincu,
não vacHará em' pedir ao

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

'louco causa confusão em

SãO Patrício. F.,., , .. ".,:
Y' "

, ',:' i ',' ,

... �.- ; "�': ,�'-!-,_' , ii 1
'j. \

NOVA YORK: 11 (VA) -;- rai dó: Papa Ipio' xfi. .0 au-
Um deseqUilibrado provO- 'tor do atentado, prêso pe
cou grande confusão na Ca- los fiéis, afirmou que, apa
,tedral de São Patrlció, nes- sar d(l ter recebido educa
ta ctdé',de, aO l<1nçar, duran-\ ção católica, jamais acre
te o ofício, 'um bloco de ci- ·ditara em. Deus. �A es�átua

C01:1selho de Segurança .que

·rf$")omende à Assembláia
Geral outra pessoa pa,-a
ocupar seu· cargo. Após a-

·

firmar que continuará ln

��"1sàvéh�lente no seu tra

ba'ho para. pôr fim �, guer
Ta no Sudeste asiát:.co,
Thant declarou que a �) ... r

ta' p'ará negociações foi t:n

trf>aberta . pE'lo discurso d'J

Presidente Lyndon Johnson·
em Ba'timore e· que. d�pois
i:lls�o, um denominadoi: co

·mum parece delinear-se

mento contra uma urna de
cri.stal que continha uma

estátua em tamanho natu-

de Pio XII não sofreu dano
algum.

----------·-----------------.....--s.

Sabotagem na Central:
Investigações,Prosse�uem

quela ferrovia. Mesmo as

sim, a DOPS carioc'l e o

Serviço Secreto do: E�érci
to e Serviço Nacional de

Informações, cçntinuam in

vestigando.

RIO, 17 (OE) - Port.!:l-voz
da Central do Brasil no

Rio, afastou a _hipótese_ de

sabotar,em nos desastres

ocorridos ultimamente na-

I

Nova fase de preços baixos
co'meçará dia 19._--------

COU' En lai na Indon�s_ia"O' ESTADO" nos Municípios uma organização . co- .contribuirá para ciJ:tl.entar,
mer.cial, devidamente cre- ainda máis, o ambiente de

denciadá por um
. loqgo simpatia que cerCa es'Sa·

passado de realizaçÕés' po- . organização.
sitivas, muitas delas verda
,.,�·�,,""'Q:"te

.

- ploneirísticas
em nOSSa capital, vai rom
per com o tabú dos pre?"g
e1tcs, dos preços de infla

ção, dos préços em com

taT'te ascensão .

Eis uma resolução que. a

popu1a'ção que a popul�cão
.

receberá com gE'rais· anlaG
sos. 'Eis Ulna ·resoluç�o· que

Chou En Lai, que veio a

companhado. do seu coh'ga
norte":vietl'lam!ta e .:1.0 prín

cine laociano .souI."anov6ng,
Chefe do Pathet Lac, foi

receb!rlo 110 aeronort.o pe
lo' Presidente Snkarr.o e

por alta's autC'Ti<'lades do

Góvêrn\) indonésio.

JACARTA, 17 (OE) -- O

Primeiro-Ministro <'l� Chi- .

. na Comunista, .Ch.)u ,En

Lai, cheflou ontem a e!:ta

canHal para partic�l'a:, (las

comei"orações do décimo

a .... lvers�rjo da· primeIra
Conferênr.ia dos _

Paísp,s

Afro-Alliático de Bandung.

Porto União dilhento do dij'putado· fede
ral Diomício' ·Freitas, que.,
antes da elei�ão - diz -

afirmava ·qtie -iria bater-se

!pelo sul-catarinense, ten
do encaminhàdó à Comis
são de Finanças da Câma
'ra Federal dôis projetos de
lei sôbre a c,ónstrução de

.
mais duas pontes sôbre o

rIo 'aludido, Depois nunr.a

mais tornou ·::a falar no as

sunto. E qua,lifica as decla-

(ra�ões daquele· parlamen
tar de "crassa mfantilidade

.

pólítica" ... '

- A população do bair
ro Oficinas está sendo cons

ta:ntelllente' alarmaôa com

o fato de à noite um indi

víduo, usaJldo máscara pie
ta, ter assaltado moças

-

e

ser>horas ali residentes. To·

rnanno conhl"ci'Y1ento do
assunto. a PolíCia,· estã di
lI<rencian �o pre ....ner\ o ta
rado 'MRscara Pr,pta:
- A'fim. np. sllbm,flter, um.

fi'ho a ol1�l"a('ii o nl� Sh�f)"

��gniu pa·ra o .r��o" J 0 "Tu

Erl<:tar:, ..N.unes,:
-'é.i<'

Regressou 'a Palmas o·

P;s-no Diocesano D. Carlos

Edurado, ,que se achava
ir\ternado numa casa de

saú'e .de. Florianópolis, em

tratamento de uma úlcera
na púerna, or1unda de um
felimento quando descia
do trem para el1lbarcar no

avião, na Europa, que o

traria ao Brasil.

Sempre, ou quast, sem
pre, a primeira nas gl-ãú-'
des iniciativas, toc9U'�lhB,
mais uma vez, agjr com,

dec�ão e oportunidade. O

povo florianopolitano sabe
rá retirib�ir os beneftcios

que lhe advirão do desen
,cadeamento da Batalhá
,dos Preç.os Baixos.

--------�--�---------------

Imposto ·de Renda:·
Criada a Inspetoria de Lages

Acolhendo propo!';õta do

Delegado Regional do Im

pôsto de Renda heste Es·

'tado, o Diretór Geral
.

da

Fazenda Nacional' recent'e�
mente baixou ato criando

uqJ,'\ .Insnetoria. do Imnôs·
to

.
de . Renda na cidade de

Laies.
A nova delegada do Im.

pôsto de F.enda, (lUle, deverá
se,' in�"'!l'"rla brp."e'Y1ente,
te"". il1risi\i"rí,o E;nh"e os

G"n.h'ih\,int.·A.<; vinr:ll1"'cl.ns . 8,8

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

J_ar.es
Falf'ceu no Asilo Vicen

tino da Ve'h!cé Desemoa
rana a rnacrobià Maria "Be

J'eClita Vieira. nascida nes

ta ciade, filha de MarIa
Teresa de .resllS. Contava
a extinta 104 a:"os de in'l
de e ali· se achava asilada.

.
'

,

· Páscoa nas du.as Alemanhas .apesar
'dos· Comunista·s

">

tGreye.no Caco
ruo', 17 (OE) - A �ireto

ria, ·do Centro Acadêmico

Cândiq.o de Oliveira, da Fa

cu1dade Nacional de Direi·

to, reuniu-se esta t'lrde na

GuanabRra. para decidir sôo

"

alemães ocidentais, passa-·
ram a Berlin OrientaJ. por
estrada de rodágem. ,estra

da de ferro e via àérea.

BERLIN, 17 (OE)·_ Os

alemães realizam suas reu

niões de páscoa, em .ambos
os setores da antiga capital
,d� teich. Dezenas de mi

lhares· de berlinenses· OC1-
dent)3,is, fizerám uso d'

seus passes comunistas,
visit!:1'1."' p'â-i"entes�. ��\.li,,;;:.

;_, 0.'.";:'... '_,' .', ' '.' .,,�, .

F.p't'.''''''1a M;O'uel rJllís co

'f)hmtrlm dutp spmanário
l(!�.l. a. co ....Stl'\UC90 de
l),�ior núrrlP"() "e nOTltes
sAhr" (1 l";Ú

00 as cln�:s

'F'

b!'0 a. à�creta�ão de greve
a uartir da nrÓXlma se [;'1111-
da· fGil'�l,: Corno se snhe: !=,s-
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