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I RUBENS DE ARRUDA RAMOS

DIRBTOR

GERIIRT.

DOMINGOS 1'ERlWlD18 Dlh\QUINO
ANO XLIX

N° 14.712
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------------�---------

·TAC- GRUZElR0-80-SUL-"j'II/i, 11I/8-i-�
O TEM P O (MeteorolósicoJ

(S(ntese do BoIe1,im Geometeorol6g1oo, de
A. SEIXAS NE'M'O, válida •• ti às 23,18 bs. do

dia 20 de jWlho de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI_

I
CA M:n:DIA: 1032.0; TEM.PERATURA M:n:DIA: 15.1' C;
UMIDADE RELATIVA M:n:DlA: 89.4%; 'PLUVIOSI.
DADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Instável -

I· Grupos de nevoeiro cumular com chuvas esparsas
- Tempo Médio: zstãveí-ncm.
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Valentina e Bykovsky bateram todos os
, 1

records de permanencia no espaço sideral

Suavidade e beleza características da prhnerra naveeente
do efipaço sideral

MOSCOU, 19 (üE)·- OS terra,!- horas e 20 hora do
dois cosmonautas sovtétt- Brasil' e 3 horas depois' do
cos Valery Bi/wvisk e veten aterrissar Bykowisk. Va
Un,a 'rerresecve regressara,"), ronun I esteve mais ."'1)0

;!r:. =orr��i�� -��:!��ca:= a:���
manência no espaço. vere,i- rum postos em órbita. By

da
OC��t<t�ro::�6r' �:�j

rei do Estado, acaba de re

ceber do dr. Paulo wíuta

ker, Presidente da Associa

ção do Ministério Público

do Brasil, o seguinte ofi-
cio:

"Tenho a grande honra e

prazer de comunicar a voa.

sa Excelência que esta As·

sccíecêc resolveu conceder

ao Eminenle Brasileiro a

"Comenda do Mérito do

Ministério Público", desti

nada f\ premiar os que na

doutrina, no exercício das

funções ou em outras cu

vídades tenham prestado
relevan�issimos serviços ao

Minis'édo Público.

No dia 25, às 17 horas, na

séde, por ocasião da reu-

MARITIMOS:
CONTRATO
COLUIVO
RIO, 19 (OE) - Na pre

sença do novo ministro da
Marinna Almirante SílVIO

Mota, foi assinado na sede
da comissão de Marinha

Mercante no Rio, o contra

to coletivo de trabalho dos

marítimos. O contrato con

cede aos martttmos. férias

de 30 dias, adicional de tn

salubridade de 30% e ou

tras vantagens.

::!;ó' :fv:�s���ivad:�ta :�:
tidade, será feita a entrega
a Vossa Excelência, cujo

comparecimento muito n03

irá penhorar. Com o malar

aprêço, rassi. Páulo Whita

kel. Presidente."

tencente até então ao cos- ----------�------------------------------------.

��;:�:�:::{;.�!:��:I:'�: Kennedu apresenta pro."eto de lei pardisse que os dois navegar, T

i1�:��:��f::�:::�1:�' a criação
- de Comissão Interracialkowa senna-se tão bem ca-

ma se estivesse em terra. WASHINGTON, 19 (OE)
Observadores de Moscou, - O presidente Johnn Ken· do projete de lei submeti- F'd I d t P ."
contudo, dizem que os S·.)· nedy submeteu hoje ao do pelo presidente ao Con- I e a ver c a r I5vtéttcos não hajam logrado congresso. projeto de lei, gresso. Kennedy, propõe u •
o que pretendiam com

-

o pelo qual qualquer cidadã.) criação de uma comissão

dduplo vôo, mas que cons-. dos EE.UU. terá direito de tnterracíct de ámbíto rod«.

e aço-esgutram o suficiente para acesso a todos os hotéis, ral, 'encarregada de contrí
qualificá-lo de grande vtto restaurantes, lugares de buir para a solução dos
ria. Uma série de retores diversões e casas comer- conflitos raciais. Esta co- PARIS, 19 (OE) - A ud- ------------------

dos EE.UU. Declara o texto

contra
nada

Cuba
missão, deverá atual' dis

cretamente, com o oojenvo
de. melhorar as relações em

tõdes as comunidades. on-

vertêncía de Fidel Castro à

França causou grande su-.

prêsa nos meios bem infor
mados de Paris, que a con

sidera injustificável. E:i1
discurso pronunciado 0,1-

tem, o chefe do govêrnu
cubano lançara uma adver
tência à França e à Gri,·
Bretanha no sentido de que
não permitam que os re

beldes cubanos. possam ut í

Iízar-se de seus territórios

para levar a cabo ações
contra Cuba. Nos melas
Irancêses, assinala-se que

::tã��!l;:nt�e��:n���P��
Cuba e mtorma-se por ou

tro lado, que a França. não
tem O costume de prestar-

OUTRA DAS MIL

JANGO FARA AMANHA
IMPORTANTE PRONUNC!AMENTO

RIO, 19 (OE) - O preai
dente João Goulart fará

importante pronunciamen
to' à Nação na préxíma
sexta- feira, durante o chur

rasco que lhe será ofereci
do no RiO pelos trabalha

dores da companhia Usinas

Nacionais. Cêrca de 3.0110
trabalhadores de 5 Estados,

participarão do churrasco

comemorativo do 52· ent

versado da empresa, tendo
como convidado de honra

o Chefe da Nação.

Sumário

que alimentam o erano
com o seu progresso, na

qualidade de Governador. n

promessa realizada, consa.
gutda em tempo record,
numa cemonstrecno posi
tiva dê que soubera escoo

nos e soviéticos estão ul-i- lher nos auxiliares a pro
mando os detalhes para a pría consciência desenvor
assinatura de um acõrdo vímenrfsta que fecundou a
visando a instalação de sua plntatormn
uma linha direta de emer E .Joínvüle, como de res
gência entre Moscou e wa- to todo Norte, tão dum
shington. Essa linha terá mente castigados pela ínép
por objetivo, impedir -. cía do Govêrno anterior
eclosão de uma guerra por que ttgãra, pela omissão c

- Declarou-se hoje nessa acidente. pela falta de autenticidade,
capital que o navio SER- o drama do racionamento)
RABRÁS, que realiza vía- --------- constante, soube receber

:�:i1:�::�a:esB����S P:�rt:s� NOVO ADIDO �aua s���i:;ie�:�/e:!a ����
está em perigo de sossobar RIO, 19 (OE) - O CeI. vibrante demonstração de
no Atlântico Meridional a· Assis Brasil, onere, do Es- aprêço a quem sentia. co-
400 Kms. a leste de Monte- tado Maior do III' Exér-:::j· mo Celso Ramos, as retvtn
vídeo. As autoridades unto to, que chegou ao Rio pr-o- dívações legitimas das. cla<;�

cedente de Porto AlegcE', ses produtoras e upern�'i;'J
informou que partirá no da rica região.

E diziam, nos discursos e

nos jomaís. com à 'euforial
proprla trnS 10mCIl.· <;ati'··

�l�i���;·á;·�e ��:l ��Cjt;,:,.���
, ·1."'-'

�
..

É que a usina nli Innu

guradn, bem como a nova

central telefónica, obras
que evidenciam a presença
da CELESC, pelos. seus ho
mens e pelos seus feitos,
representa a continuidade
de uma região na.marcha
que alimenta a hegemonia
á progressista da iniciativa
particular e da ação go
vernamental. Acontecimento Sociais

(Zury Machado) pg. 2

EUA lançaram novo satélite
TIROS 7 e que segundo as tõrno do globo a 640 kms.

CABO CANAVERAL, 19 previsões deve atuar em de altura.

(OE) - Os EE.UU. cotocu
ram hoje em órbita seu 7'

satélite meteorológico do
tipo TIROS, para localizar
e sondar violentas tormen
tas terrestres. Foi um dos
disparos mais sensacionais
realizados até agora. Logo
após o seu lançamento. ao

iniciar a primeira círcun
voruceo em tõmo da terra,
o TIROS 7 transmitiu nu

merosas fotografias de ex

celente qualidade, e que se,

rão publicadas prcxírnc
mente. Também em breve,
a nave indicará as dimen
sões precisas da órbita do

28 DE JULHO POSSE DO NOVO
PRESIDENTE PERUANO ,

LIMA, 19 (OE) � O c-r.

• Nicolas Lopes, presidente
da Junta Militar que gover
na o Perú, declarou hoj�
('ue n·1.J1ia 28 de jillno, aF
·tla p�?Se do no\'o presid�n
1ú, o" ,,<I,H.,I<·.,. ,,..1,,,,

poder e retomarão aos

quarteis. Denunciou depois,
um plano comunista para
agitar o processo eleitoral.
Of, an'êro" uma crise na TB·

Circuito
(Péricles Pr-ade) pg. 2

Vitral

(Raul Caldas Filho) pg. 2

Div:lganrl'l
(Caldeu-a Bastos)OLTIMOS ENTENDIMENTOS PARA A

lIGA'ÇAO KENNEDY -

KRUSCHEW A V I S O Nossa Capital
t Osvaído Melo) pg.3GENEBRA, 19 (OE) --

Funcionários norte-emertca-
Comunicamos a Inauguração em data de hoje dos nos Ilt:.uL\r na Sociedade

sos Departamentos de INDAIAL E POMERODE neste E<;· (Lázaro Bartolomeu) pg.4
tado, cujo serviços colocamos a disposição de nossos pre- tnttotto PCSStlul
zados amigos e clientes. (Stlvctra de Souza) pg.:;

Crêntcu Moderna
Plorainõpohs, 20 de Junho de 19ô3 tcescr L. Pasotd)

Esportes
Banco Mercantil c Industrial de Santa Cntarina S/A, (Pedro P. Machado)

NAVIO
EM PERIGO
MONTEVIDEU, 19 (OE)

DIRETORIA

Ch�na e Honduras
TAWET,: 'H!" (CNA) - A duras, declarou aos [orna

Repúbli.�a da China estece- lislas entes de partir que os

Iecerâ' cooperação' técnica e detalhes da cooperação téc
econômica com ,Hondm"lu;. nica e econõmtce entre os

guaias enviaram na noite
de ontem um grupo de nu.

xllio ao ponto em que se

encontrava a embarcação
no ta:o:er SWl ültuna comu· Jor'!!' Blll'SO Arins, MillÍl>

I ro d�s Pinanças e de As·
MI,d.Uh .,..U" .... lUh_O" �I ... Jwn·

cois paises serao estabeie·
cidos <,.tI ·.t', ._it; \iJ-ó dipl"nicacão. mas o barco em

p�rigo nãri,"oi IOcàliZ.�O.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-Emprêsa Edilôra "O Eslado" lída.]
Rua Conselheiro lJalra, 100

Telefone ao22 _ Caixa Postal. 139
I-!ndereço Telf'lftlirJco EST.o\nO

nrnsros
Rubens de Arruda Ramos

(iEllENTE
Domingos Furnandas de Aquino

CHEFE DE RED:1ÇAO
Antônio Fernando do Amaral e Silva

nED!\TOR..c;":CR}�TARro
Pérfclcs Luiz de Medeiros Pr-ade

nEIHTOru�s
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Marhndo

rURUCIDADI�
Osmar Antônio SChlindwcin

SECRETÁRIO (:OjUERCI,\T�
Divino Mariot

IlEI'TO. Df: .'\SSINATl'IUS
Mejor Virgllio Dias

IDL..'flOltADORES
. ._.. I'"

I '

Prof. Barreiros Filho - Prof. Osvaldo R. Cabral II
= �::��: ����LU��r�! �o���i.rn��n B��! I
d'Eça - Dr. M·lton Leite da COsta - Dr. Ru

bens Costa - CeI. Cid Oo-rznga - Major Ilde
fonso Juvenal _ '''·a.ltf'r Lanse - Flávio Alberto
de Amorim - Arnaldo S. ThiRJO - Dornlécío
Soares

r:roni.'!las �t'la;�
Zury Mãr-hndo - teízaro Bn-tclomeu

gSllUr{(o'l
Gilberto Nohns - Maury Borges - Gilberto
Paiva

SilL�irA ele �OU7.fl ��I'(�l�(;:;;� Nelson de Ubaldo
- Raul Caldas Filhlj _ Ma rr-ilín Medeiros Filho
- J. J. Caldeira aastos - Luiz Henrique da
SiI\'l'il'a

:\r"'sl' Litcratura
Salim tlTi!!uI'1 - JlulAr Car\'alho - Jnll Frnn-

��oi:�m�1;;\r����C H\J�rto PeixO{0 -- Lin·

Coul('nl;irios
Joiio �ilo Unharc!;

Infflrnm(:ão .\,!rK-nla
C. JaJnund,j

nt;pnESt;""'.O\NTJo:!".
Rl'pr�ntr\(:<i('<' A. S. L.vn LIda - Rio (GB) R
Sfo.nador Dant:l'l 40 - 5· andar.
!-ii .. l':.\nl0 - Run Vitória 6..')7 _ "'''nl. �:!
Pôrt(l i\]r!:'rt' - PROPAL -�

... ,. 'L "kcnte. 45G

Bc>lo Hori1:nnh' ,c.:;rr I: : l cios (', TlJ(J::., n'
- 2' andar
5,:;8
Ag:en1es {1 ('orn'<.\)nmll'IlIC'.<; pm rf)do.� os muniri,
pios clt' ,c.:;nn1n ("ltm'Ínu _ A01,i:lC".iOS mediante
('on1ratn ,if' )\('(>1'('10') r"'m n. 1abf'la em vigor
AS,,'UNATt1'R.<\ ""'t'AL Cr, ;1.000.00 - VENDA
AVUl.SA CRJ 10.00
(1\ dlrt'�::::itl�...��'I!��'S�;::;��iI:��:I�::;:��,neritm;II

"-
Jovem OllNDINO ALCINO

...",-
Folgamos I�m no:kior no efeméride de hoje o

, transcurso de mais um oniversório do nosso eX"'colega
de trabalho jOvem Olindino Alcino Costa atuolmer'\te
servindo no Base Aérea, nesta Capital

.

AQ Olindino, nós de "O ESTADO" nos ossocin
mos os mitos homenogen 1:1 que lhe ser50 tributod�s.
augurando-:lhe votos de crescentes prosperidades

.._
SR. CARLOS BONITTI

, .....

A dato de hoje assinalo o passagem de mc:l
t natalício do nosso prezado amigo sr. Carlos 6onétti,,

Diretor da Rádio. Guarujó é pessoa altamente relac:o
nodo em Os nossos· meios SOCiais e culturais'

Por motiY()de tãO ausPiCiosa dato "0 ESTADO',
envia 00 ilustre aniversariante, seus cumprimentos,

ENLACE - JERONYMO _ IVANY

I. Renda: Iabeliães Processªdos

v comecinenos.ç;Sociais
, " Cf--.:� "U{ ...:.,_L....�
\

../ \ ,

CARMEM ROSA FESTEJOU "NIVER" - DEBUTANTES
EM FOCO - LUCINHA PREPARA MAtA.S

I - o DL' António Muniz de Ar(l� pleno dos alunos do "Ccnservntórro de
gão Presidente Mundial da Associo- Música. dE' Santo Catarina, sob a dire-
çôc de Medicina, ter Paraninfo da çõo do Prof. Helena Moritz Peretr-r.
Turma dos Fc-mandos de Assistência
Scctal de 1963, A soler-Jdad- ocont- �

ceu no último dia oito.

CASADA OU SOLHlRA.

USE

REGULADOR GESTEIRA
"."

Sábado próximo, 22 do corrente reolizar-se-à �
enlacC! matrimonial do sennor Jeronymo Pazo Cuquejo,
conceituado Inspetor do Indústria "DE MILLOS". com
a pn..�doda e gentil senhorita Ivony S, Carvalho funcio
nório do INCO nesto Capital.

"

Os con�idÔdos serõo recepciOnados na residência
do noiva à Praça Getúlio Vargas- nO 29 nesta·

Ao futuro casal, os cuprím�ntos de "O ESTADO"

!: ...L.._..;;:D;..;;I...;V;..;;A"'"6�A..;.._D;...O�

6 - A �cnhcra �uth FOntano em

Bras'ilio '"sto em atividades com a' hs·
ta do "Ccndongo" da qual
d:"s Patrnne!'ses.

-Ij"'11
FAZEM ANOS HOJE

j.i:iP
meninO _- João Fedrigo Neto

me.nino - Luiz; Francisco Evangelii;to
srta. - Regina Magda Simões

srta. - Olindina Pauli
srta Eli Silvo
srta', - Oinéia Martins
srta. - lbe Siridakis
srta. lolondo Cabral

srta. Mario do Glória Ferreir�
sra. Urbino C. Simões
sra' Libôno de Oliveira Goulart
sra. Leotrice Rôvere
sra. Athéia Loutti
sr. Franklin Delono Ferreiro
sr. Ivaldo Brasil
SI'. Arl Salle.!:! Brasil
sr, Mirondino Dias
sr. AirtOn Dias
sr. Osni Roff
SI'. João 8· Outra
sr. Adoacir Schmidt
.... 1'. Tte. Acaia de Brito Linhorc>;
sr. ar. Renato Guitierrf'z

13 - Tambtm e"tcí <;end:-, muito c('

mentado o lird0 ves:ido sorteado e'l

tre os m.:sas na festa "Rendas em Peso
filo," um:! c:Jprlchos:J confecção do

7 _ A manequim CL,ODII'IE, e:'Y1
�astureiro Lcnzi,

n!'."<;(1 cid::de fêz teferÊncias elagiosL'>
a Dir.-ção d;:, InstittJto de beleza TrE:s�
Jol'ie (' m:mifestou .�eu con.r=ntamcl-

'l
to p�l;) mOllcirn em qUe foi recebida.

li 8 -- L0gn nlois as 19,30 horas, nl)

, TPil'th\ ;A.lv�(o d8 Carvalho, audição de
"

- No próximo dia 13 na cida-
de de Laguna, reolizar'se-ó mais uma

porad.a._ de e!egar'!,cia "Bangú" Estó
com o responsabIlidade da promoção a

sra JOan::! Da' Mussi, cuja Tl?nda (e�

p Ó do Asilo Santo Izubc·.

.,

J.J Caldeirõ Bostos

_".
Pér:icles Prade. destacada figura de nossos meio�

culturais, em conversa informal propôs-me que a

brisse Uma coluna neste conceituado órgóo de impren
so de qu� é nwotor--secretório, Entre surpreso e des
vanecido, aceitei o convite nãó sem desconhecer j6
naquele momento a responsobilidade que haveriõ d-.�
asSumir para com Os s�us inúmeros e exigentes lei
tores· Não serei um com>entorista. LOnge de mim ta-

manha pretensão. Um comentárIo exige de seu au

tor verdadeiro cOnhecimedo de causa, muito habili
dade e um 18special espírIto de análise de interpre
tação e de crítico. A divagação não ch�ga atante
Basto um pouco de fantasia de improvisação .. ,. e
vontade de escrever. Daí o mofivo do título acima __

DIVAGANDO. Sei, porém que nõo irá correspond\;r
muitos �êzes 'ao conteúdô dos eXPosições, principól
mente quando o assunto em pauta lIgado q certos fa
tos da vida COtidiano estiver revestido de "ma reoH�
dade sensivel e mon�festa. Não obstante J preferi-O
assim mesmo impreciSo e contraditório, talvez oté
poro simbal'izol' O própria existêncio humano d..
mesr;no fOrma. cheill de dúvidas e contrastes, e' in"
pregriada, nõo raro dos mais insondáve'is mistério,;;.
Que esta coluna encontre ecO entre o� leitores con�

diçõa primeir�e sug, (:(l��,
•

...._.
.

'�. ;'_.

RIO, - O diretor da
Dívisâo do Impltsto rle

Renda, sr, scíptone Ma�

dina, denunciou modnfida

des delituosas de Isão no

fisco federal, praticadas
com ê'l. cumplicidade de ta

belionatos. As fraudes, cn

volvendo bilhões' de cruzei

ros não arrecadados, eram

executados com a utiliza

ção de documentos rersírt

cedes. Castigaram com am

pla evasão o recolhimento

tributário sóbre lucros imo,

butãnos.

Auto-íõades e agentes f:<;,
cals estão, no momento,
desenvolvendo severa re

pressão e colhendo proves
contra os responsáveis. se
mode.ararn o processo de
pagamento do impôsto c

adotaram providências ad
míntstrattvas saneadoras.

Simultânamente. encarnt
nham ao prccuradcr-geml
da Repúbücn, reclamando

ação judicial imediata, atra
vés das Varas Crtmínais,
V01UffiOS.'l. quantidade '!e

guias de recolhimento rat
stücaces e apreendidas.
Com rtbuintes e os tabe

liães colhidos em rmudo

responderão, concomítánre

mente, a processos admínts
trnttvo o penal.

i\1i}YEL DO CRl:\1E

A fraude motivada pc:o
recolhimento do ímpôsto de
renda sõbre lucro imob'i

liário, que é pago na fOIl

te, tinha inicio, segundo o

diretor Mandina, ao prel'�_·
cher .) contribuinte a gU! 1,
em quatro vias, de rcr·J·

lhimc:lto fornecida pela Di

visão do Imp6sto de Ren·

da, contendo espaços par"
indicações dos nomes I'

enderaços lIo comprador E'

do vendedJi., cedcnte '''I

cessionário, imóvel obj'�t·)
da. .

tributação, valor de
eventuais benfeitorias. ju
ros de empréstimo aCll30

contraido, comissão para
ao intermediário, imp6sto
de tr;lnsmissão pago pelo
vendedor. ° contribuinttl

datava c assinava as quatr.)
vias 11à guia.

i
l\1F:C_�NI(t,\ DO CRJJ\on;

De Rcõrdo com a lei, o

contribuinte é obrigado '"

compl"Qvar, perante a Dh'i·

são on as Delegacias R�

gional.s do Impôsto de Ren·

da, a procedência. de tOda ..

as de'luções ('antidas na

respectiva declaração do,!

rendimentos. O fisco, com

a arrecadação, concede ao

\ contribuJnte que o requei
r<\ "'" l>tn do recolhimen'o

do impôsto, o prazo �e

sessenta dias para aorese:1-

tação de comprovantes.
I (Cont, na 4' pâg.)

��---- -- ... --

'!JidI....'�", '�. .
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DO POETA E A CAPACIDADE
REMEMORATIVA

RAUL CALDAS FILHO
l1t"r� j

O pe-ra. no bonde, vinha dtstroldíssbno pen
sando em milhares de problemas subjetivos, "quando
sua atenção foi despertada por urr� formigo que pes
seava pela sua perna. As preocupações momentôneos
e a ínsotrccôo que talvez o estivessem incomodondc
transformaram «e na apreciação da formiguinha Õ
excurstcncr ao léu. em busco de oltmenros para a

sua subsistência. E o poeta, por instantes, in�egrou-;;e
no pequeno mundo e sentiu uma vontade trem�ndn.
de ajudar o bichinho o achar o que era procurado
rcqueles andanças' Mos foram minutos, OU segundos
no vida do pOeta e êle logo passou (] pensar em <Ju':
trcs cctsas em novos versos em cmôres perdidos e

recentes.
• •

O bonde prosseguiu o seu trajeto - e isso não
tem época, poderio ser também um ônibus, um trem
ou um avião - e a bela manhã induzia a criação d�
mansa" palavras, as quais pudessem fixar aquele
troncuuo disposição. O Poeto também estó foro do
tempo - talvez fôese Bítoc vendo as senhoras e se

nhoritas com larços chcpéus ou Bcnderre em 1920
presenciando rnodtüccções e' dizendo que "todos ",S
rôo dormindo profundamente" ou Pértcles oflrmcndo
"não ser feliz coma um burguês e esror seu corpo de
profeta Cansado" - porém pÔr um dêsses fenôm�nos
de afinidades etettvos em um determinado período
tudo é a mesma corso. E êle viU novamente a fo,rml
qa c refletiu o respeito dos pequenos ccontectmentos

qu(> cC(lmp::tnh::Jm a vido de uma pessoa, mos só obser
vodos l' _�entldos na hOra exata· Depois perguntou I)

f;i me�mo ouô'11 �erio o tipo de lembrança usado. no

crinção orti"tica. Aquêle munido de um SentimentO
mais profundo, OU as ocorrências insignificantes. que
p?rturbom a otençõo em apenas um momento? :.�

ainda os acontecimen!.os considerados 'importantes
"àmente depai ... que passam? E Pela seu oensamenta

desfilaram os mais contraditórias recordações: "omo�
ódio carinho desprezo piedaó:!�iron·ia. dor-gozo;
cheiro de comido após LImo longa vIagem o som dI;'
um piano vindO' de longe, uma paisagem no. meio d,�
uma e�frada desert:J, um barulho dHerente de mar

ventO chuva e finalmente a formiga p::Jssando; o qUe
deu morgem'a seguinte previsõCh:

"VaL chegar um dia em que o homem - usan

d.n de po>;slbilid�des ar�if\.ciais, críodos pelo sua pl'C,
prin especulação e pesquLza - utilizará em flUO vi
da intelectual normal. de tôda9 as poss'ibilid:ldes p'1s
sív(>is. Af;sim a atenção. observação memória, intui
cão ,'te. . gannorão fôrças surpreendentes e o c('
nhec'imento �ntrará em camint;lOs hoje ignorados.
Mos haverá ainda poesia e pOetas?"

C!RCUITO

9_- No dIa 29, próximo movirnen

taõo festa "Junina" nos salões do Clu
be D0ze de Açõsto.

2 - Festejou idade novo cnteo-,
Carmem Rosa Caldos - O broto ele-

gante da Cidade, receocíonou informr.í- 10 _ Regina Brito e Celso Lopes
pessoa, de sua amizade. mcrcoram encon.ro no altar mór d r

.,. ". • lQPJja Santo Antônio, '-0 dia seis pró
x'imo. Os noivos e familiares recebem

3 - O Dr. Orlando Schl'eider. Pr-e-
cumprimentos na Sacristia de lqre]a.

sidenre do In�t,tuto Brasil Estados

Unidos, no próximo dia 4, recebe con

vidados para um Coqulrel, comemo-a

tivo ao dia do independência dos E,;

�os Unidos.

11 - Lucinha d'Aviln preporu mo

Ias pera uma temporada na Guanaba
ra. O broto em questão comentou ao

Cotur-Jste. que estará no Golden-rcorn
do Copacabana Pctace. dia 27 de ju-

sua�e�a ;��tbr. c�:�:;:c�aG�illob�À��Y� ��(U�i�;� �����di�i�-:;�ir�eJ���;r:.es do

tal, no norte da festa "Rendas en

Desfile". nos "alões do Clube DOze de '
'" .,.

'O'. aAgôsto. 12 ....,.... Yaro Medelro.� Gualbert0, �
• ". ". uma das Debutantes do baile "Noit'1_

5 - Em '1 uborõa o Clube do Lo- de G::Jla" em agôsto próximo da;6
.

dy daque!::l cidade, l:euniu pnr3 elea:::nte reo,:pçõo salães do Que-
elegan�e chó· rên�ia Poloce..

SÚla qual lOr <i' taman�o de sua empresa. Idbr;ca. Ou loja. o$teja certo

de que a m�qu,,\n Bu!'!'oughs Ten Key e um InStrumenlO de lrabalho

11l(!'fptmS�vel.
Somas. sublcaçoes e mull'plocaçoe$ sao efaluadas mais rapida

menle e com tOlal o�n[ldiio pelas maquinas Burroug�s Tao Key,

Bur'ouílh� T,'" Key

A To" Kay � ocon,óm,ea: Alem de poupar I'!mpr> de t'''bolhO.
pode SIl' adqlur'da ale em 10 pagamento,

Dr. SANDRO

MASCARENHAS
CIiWRGIAO DENTIST.'\
Ex-Estnglârio do HOSpl

tal Navai em Cil'urgia e e11
nica de bôca. Modernis�lm\
,;om:J1t6rI0 fllturama _

Cadeira eufórica - Alt.1 tO-

'.:ação. ,

Rua BrigadeIro SB,.,a Pae"
n. U Telefone: 3552
(:HACARA no "RRPI\N'R,t

Burroughs do Brasil S. A..
c o N c-ecs 5 I O N Á R lOS
LOJAS PEREIRA OLIVEIRA

R. TRAJANO 23 - fLORIAN�POLIS

• :�,J'.:� ,.:/. '}�J��·Ô� oe:

FORMIGAS GOSTAM DE

rI.DRES?

PéricIrs Prad�

Madrugada. i\linhas leitur:!s
e poemas sempre rerem a

:tn3drugada. É uma estrada
onde 1\5 estrelas engordanl
conde as vozes dos homens
rompem uma sl:rt'nata de
velhas tristezas.
Madrugada, Ah! II madrug.:J..
da! Hoje quis conhecê-]a em

sua madura scnsibUidadl',
penetrar seus -' hori2onte.�
nunca perdidos, envolver
sua :ltmosféra com a espt.
rança .Ionga de meus cabe.
los esvoaçantes, admirar
sua natureza vivamente pln.
tada de lágrimas antiga,,;.
Quis ;:onhccê-]a de perto,
na. imensidão dc seus esp3.

-

ços inchados pelos olhares
úmidos da poesia. DO sUí'n.
cio perturbador de suas fa
ce._'i qne venceram o namôro
do tempo. Quis cunhecê·la c

este homem acostumado
mais com as mordidas du
�ol do que com os beijos d:�
n�e, sentiu,se um grandt.
solitário no meio das calça.
das de Floriamipolls, calça.
das clleinhas de formigas a

legres. Sempre tive desejo "I

de estender as mãos para as

subidas pequeninas das ror
migas. E na madrugada es.
tender as mãos é um ge.'ito
importante, prlncipalmente
para os poetas, onde as

sombras das formigas são

perspectivas de inspiração e

a luz cansada dos po!ltt:'i
um início de palavras boni
ta!>.. É na madrugada que as

formigDs são realmente for.

migas. Sóbre as nossa�

mãos das andam l!iem mêdo,
pois tem certl'za de que nun.

ca as fecharemos. Sob nos.

sos pés elas ancl,am sem mii·
do, pois têm certeza. que
DUUca elntap.remos lJII88 es

taras rabeclJlhaa:. Um dia
_tarei falar com. .. for.

migas. Será que f:.J".s gostam
rle tlõree'?

L 'o' 1 ..
;Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



".., r,no """

UI, QUE FRIO! - Meu termometrc o éstc 1-:0.
ra (dez horas do diá. 19>, marcando XI gróus,., ...

• Manhã, pois, frigidissima ocreo llheu• Oue
neste ano tem que suportar inverno de verdade,

Dia além de tudo nublado, tristonho e sem sol
Um ventinho corrente, fustiga a coro do gente

embora fraco mos, continuo.
Plcrícnócons é mesmo uma geladeira. hoje,
E 1S90 nõe dá gosto de escrever.
Os dedos duros, botem nas teclas da moqumc

fazendo doer até as unhas.
Lá vai () pessoal mãos n09 bolsos, encasacado,

tiritando apressado'
•

Mesma assim eu sai cêdo.
Horç em qUe 'os crianças dos- escolas públicas e

grUpo;; vão ás aulas Rcxlnhes de frio.
Algumas tossindo, meio gripadas, ttrítando, coi

tadinhos.
Entõa pensei.
Porque não se muda o horário das aulas pelo

menos nêste mêses de Inverno-
•

Serro uma providência boa pera defender o saú
de- desses pequenos, estudantes principalmente da
queles que com pouco aqcscthc e mal nutridos, de
vem ser olhados Com mais carinho e cuidados.

Aí fico o cpêle ás autoridades competentes.
E com êle, o fim de minha enreqelcdo crônique-

ta 13m favor dos pequenos pobres, que sem confôrto
para resistir as friQgens dêstes dias- fazem peno o

quem Os vê passar. Tiritando coitadinhos mos, sor-

rindo paro espantar o frio.
. ..

....

�_._--------------�

COMUNICAÇAO
Assoclcçõc Profissional dos Odontologistas de

S.C. comunico aos ínteresscdcs que por motivos de for
ça maior, transferiu o sorteio do carro volkswcçem oo
ra o dia 21 de Dezembro 08 1963·

l' DIRETORIA

AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA MISSA DE 7° DIA\
Indiano Mündel Lacerda, Roberto Lacerda e fami

lia, Hélio Lacerda e noiva, Amélia Reinaldo e Sergio
esposa, filhos noras e netos do saudoso Desembargado:
MANOEL BARBOSA DE LACERDA, ograd';cem, sensi.
bilizados tôrlas os manifestações de pesar recebid':l;;
pOl' ocasi60 do filleclmento daquele ente querido, bem
como aos que enviaram flôn8s, telegramas e assiStiram
aOi seu sepultamento, e convidam para à' missa de 70
dia que ,será rezada às 7 horas do dia 24 Ó8 junho se-

gunda-feira no Igreja de São Sebastião.
.

qUe seró rezada à:-; 7 haras do dia 24 de junhO, segun
da feira próxima na Igraja de São Sebastião.

Por éste ato é� piedade cr_istã antecipam agra-
decimentos.

•

Florianóp_Olis. 19 de junho de 1963.

CASAS
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·O 26
Vende--se em único opOrtunIdade no centro da Cidade
construido, em terreno de 22 metros de frente por 40
do fundos. Contendo na parte terrea - amplo hall de
entrodo - 2 80105 - escritório - quarto - copa --"'"

cOZinha - dispensa - quarto de empregado e res·

pectivo bonhe·iro. Em cimo 5 dormitórios - banhe-iro
social e amplo terraço. Foro garagem e dePósito.

j
RUA TIRADENTES esquina com o Av H. luz - 3
quai-tos demais dependências.

.

RUA CONSELHEIRo MAFRA - Duas casos n. 109
e I lI, ótima oportun'idade.

RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO - Confo,tá
vel COsa de material perto da proi?

COQUEIROS - Ruo São Cristovão ao lado da Igre;a
Casa de 4 quartas - 3 salas r COzinha - terrel10

de 11·550 m2

RUA 14 DE JULHO 953 - I::stre'ito saido da ponte
quem segue para Coqueiros. Casa e terreno cam

782 m2·

RUA FRONTINO C. PIRES N.o 32 - Cosa de madei
ra pagamento porte à vista res:n a combinar.

TERRENOS
AV OSMAR CUNHA quase esquina com a Av. Rio
Branco. Terreno de 296,40 m2 por preço de cr$
1.300.000,00 a visto· Apenas pstoró o vendo nestles

30 dias.

COQUEIROS - Rua Juco ao loide, lote bem situadu·

RUA ARISTIDES LOBO N.o 8 FUNDOS junto [la

Hospital Nereu Ramos -:el'renO pr6prio parê ser loteo·
do, orea de 10.000 m2 - Preço convidativo.

..
'

RUA ESTEVES JUNIOR � Magnífica lote para resI-
dência de padrãO fina.

i
JARDIM ATLANTICO - I magnífico lote bem pert::J
do asfalto.

RUA "MOURA - 3 lotes_

lote·

ENTREVISTA SÔBRE UM PL�NO DE COMBATE À FOt�E

stomauo-e a 80�Dvã'lte 16 tamoes e o rene 20 ». çc dos mesmos n .... mercado. pense oue o problema é fal- mais Intermediários. J$ s.:.

uiões l,ara dar 2 0'''1000:;; Basta ver que não faz imuto ta de -ransportes ou pOUI"'l disse na nossa Assembléi.,
litros. l�tlanto ao cer: não tempo queimou-se arroz 1"'1 produção. Há dias dizia o i que a produção de arroz t
hlí problema, pois o gcver- Maranhão. queíma-se café. lustre senador Jefferson de de 5.�OO.000 toneladas E' (

no já c dono da produção. os rios ficam vermelhos de Anuíe.t, na Tribuna. que 'ó conssumo de 2.200.000.
Perguntamos se o gov-r- tanto tomate sonegado e midor sofre aument.os de TermIna a entrevista o Dr

no terta dinheiro para com- b-nnccs de tanto leite der-r. . alimento da fonte RI) con-e- Pemn.ido vielm da Sílvn elo
prar toda a produção. D:. macio' nos grandes g-olp::; mais ce 300"0, e jrt se pu- clamndc que mora-e-se ee

Fernando diz que o govêru-r espetculatívos. E 11Ü quem blícou que o arroz tem 7 :>l: fome rteutro rtn fartura (1 ..
«evona começar com do-s aliml tll (li'.
proeutos. por exemplo: ar-

roz e retjao e depois de is.
to bem engrenado pass.r r
para o leite e a carne sêca
e assim por diante. Podan ,

taxar rsrevtemonte. digamos
4 meses antes, a fim de ob

em sua residência, à Av. Quanto à viabilidade cio ter os fundos necessários.
Vieira Souto, 472 ap� 101' plano declarou-nos que neo Foi-nos declarando que no

ZC-37, Guanabara. há problema algum. Em se- plnno entram uns 3 ou 4 {i.
mente riez grupos de prcd-.. · pos de tecidos. prtncipatmsn
tos e com relativamente pe- te a noneta, o zuarte. a chí
quenas taxações atinge-se ta e v morím, e o calçado
cifras r.nuats de 120 bünões popular. A flanela foi in.
as quais já cobram dtreren- ctuída para as mães poete

rem auasalhar seus filhos,
PÓis pessoalmente éle viu

/ MO,",E'S 'NFANTIS

-

peraçao
Médico do I. A. P. I. da Perguntamos porque éte

Guanabara, Dr. Fernando sugere prêços tão baixo, "

Vieira da Silva, ídeatízou que faz êle dizer que ai
um plano de combate à r:J' muito chefe de família n.v
me onde sugere que dez pro zona rural, principalmente,
dutos básicos da alimenta- no nordeste, que ganha di::i·
ção sejam vendidos a um rias da Cr$ 50,00, e .rusun
preço baratíssimo, vejamos. ça Social começa pelos me

arroz, feijão e café a Cr·5.. nos favorecidos. Se o gov-r-
20,00 o kg; ôvo a CrS 20,00 no qutzer taxar o arroz e li

a dúzia; leite a CrS 18,00 o feijão por 30 ou 40 que .,

1.; carne sêca e gordura ve- faça, mais está claro que
getal .1. Cr$ 50.00 o kg.) açu- não resolve bem o prcble
car a. Cr$ 15.00 a banana e ma. Também deixa explící
laranja a Cr$ 6,00 a dúzia. to que o plano pode ser a·
Diante de tal palpitante as perfeiçoado e aceita sugas

sunto, fomos entrevístã-lo tões.

Declarou o Dr. Fern:m:!.')
que iSL,) é passivei se agi).
vêrnc adquirir os produtos
diretamente na rente e ven

dê-los diretamente ao povo
por prêco abaixo do que n'{

gou. Terá um prezuizo que
será compensado na taiC;·

cão de milhões de outros

produtos da sociedade rcom

exceção de alimentos em na

tureza e medicamento"),
principalmente, os supér
fluas e os de luxo. E, cont i..

nua, per- exemplo, as conser

vas, sendo alimento de luxo,
pagurã pequena taxa para l·.'

alimento bâsico, assim se

rão taxadas em CrS 50,00 o

kg .. e somente nisso o govêr
no arrecadaria 6 bilhões e

700' milhões de cruzeiros.

ças do governo em vários
produtos da tabela. Cita um

exemplo: se o governo ad

quirísse o arroz na ren-e
por crs 45,00 e vendesse por
Cr$ 20.00 precisaria de 50
bilhões para fazer a ooer-.
cão. Está ínctuido nisso um

acréscimo de 400.000 com
ladas . para os que não c->

mem até agora o que na+-t
ralmente passarão a co-no.'.

]f: do reanor e nem noctert 1
deixar de ser. o paJ!amen�o.
justo 80 produtor. O Ceii'i"
acrescido de 200.000 ten"�·
das custaria aproxímadam .1

23-6·
Inicio às 22 horas - Sensac::ional Shou com apr�

sentação de danças típicas, antigas e modernos. Di::;tn
buição de pinhào. laranjas rapaduraS' qUentão e outras
iguarias.

Mesas na Relojoaria Müller.

AGRADECIM'ENTO E MISSA
A família de
MARIA ELVIRA LOBO BEIRÃO

sensibilizada. agradece a tod�s qUe ã confol'�('
rem e as manifasta�ões de pesar recebidos por oca
sião de seu falecimento e aO' mesmo tempo, convid<l,
paro à missa de 70 dia o realiza�se nQ dia 21 sexb
feira às 7 horas. no altar do Sagrado Coraç.5o de
Jesus, no Catedral.

21 _ 6

CiDe Utl 10Sr

às 3 e 8 hora",
CINE GLORIA

Joachim Fuchsborger

Down Admas- ,j
ESPIÃ OU AMANTE

- Censuro' até 18 anos-

Ós4e8hs.
(Devido à grande metragem).

Ma·don Branda
Tarita

às- 8 horas

Lloyd Nolon

Anne Francis

VENDEDORA DE CÁRICIAS
C�nsura: - até 18 on09. -

O -ôRANDE MOTIM

Jockie Wilson - Diane Jorgens

- Mus"iColor -

PonoVlsion - Tecniçolor
- Cens!Jro: até 10 anos -

ás 81/2 hs.-

Joachim Fuchsborgel

Down Adma:;

ESPIÃ OU AMANTE

�
- Censura; a1é 18 anos -

NA ONDA DO TWIST

-;-Censura: até 14 anOs -

ClNf RAJI;
à. 8 �oros
Corine Colvet

Jnh:"l Carr"br

SOB O DOMiNIO DAS BALAS
___:___ N:lturama-

ytf. -'i.�.�.��!����:'_.�"
,

--1

e sempre
com mais

-ISTO TAMBÉM SE FAZ (OM ...

CHAPAS�1 -

DU.It"En

�r.},�\�•. �f""i. I L_

� ._;:::_:::.�_=.A��e7!..o=== ==- �--,

P.riu'cdo
Moc.i,cdo

economia

CAPA DE PORTA LISA

(llMQFADA DE PORTA

PLA'9yETA

crianças viverem em mono

tenhas frias e desprovia:>,;
de um agasalho
O plano como vôem, di

ao brasileiro o direito de
comer, vestir e calçar-se e

desta forma contribuirá
JnsoCismnvelmente para co»

solidar nossa (periclitante)
democracia. Ê plano cristão
que podemos incluir nurua

forma de democracia assts.
tenctat

Ach"t o referido médico
que::! muilo necess1irio SIl.l

necessário slla exccuç2o,
porqu::mto, h!I milhões d�
brusll('iros vivendo a comer

lixo. <,)$ tubúrculosos es!J.o
morrendo de fome. não d)

tratamento, que atualmente
é 6timo. Hã fome nas cre.

ches, (rfanatos, l)siloS e mi·

tras casas de caridade. A I.

gumas ainda lem verbas je
dez anos at.niz. Já se publi·
cou que o nordeste numa

propOl'qflo de 50"" não \ II

tinge aos 27 anos de idad,,�
e por outro lado, em certas
zonas urbanas pessoas 311·

dam despidas porque os tra

pos taclbém se acabam
A })'lpulaqfto crcsce anu:\:·

'ffMIIt-�'m! 1.!!Oó.ÕOÕ
-

pessb; s
e se verifica o exoclo dos

carn�f)neses para as grano
des c\1ades. Onde vamr,3

parar?
Quando. perguntamos se ('I

plano seria avançado para
a época, êle replicou que,
bem. pelo contrário, o país
é que está atrazado em flIlj'

���:.o d�o�:l���on:I�C�\:
Corma de base e anti·inflar.iry
nârios vem evita.r corrida,:;

salariais, dissídios, greves c

perturbações da ordem, ets.
Dr. Fernando declara que

a semente que Deus faz Cl'� s

cer na terra para dar aE·

menta, nfio deve ser motiv:l
de especulação de um gnt·
po. Os intermediários, SaN·
gadores, açambarcadore,:;
destr1em toneladas de a!i·
menta,> para não sair o pr",

]=NE:=-=::Mft=-----=-Ca-_rla-z-dod[a
-BAfBBOS··

3.2mm

6.4mm

3,2rmn

1.22;( �.75

O_f!5 x 2.13

1.83�0.5·1 . '.RJxO,6�

061-x 0.\.'1

REPRESENTANTE
NÊSTE ESTADO:

ORGANIZAÇAO PAULISTA DE VENDt.S
R,-OI'S. West1alen. Q85. 2.".518- CP 913.FonB: 4-8948

Tel,,!}rama OURAÓEC� - CURITIBA - PR

Dr. Alo:siol
Monqliilholl
CLíNICA OE!'JTARIA

1 :'atamento i.Jas afecções
da bõca em adultos e

crianças pelo:. metados cU
ni�o e cirurg;co. Cc..n[.(lcçao
de proteses parCiais I! to-

Atende de 28 a 68 rel:n
das 8 às 12 horas e das 15
as 19 horas aO.t; sabados
pela manhã.
Exclusivamente com ho

ra marcada.
":;ansultórlo: Edltlclo Ju

lieta - sala 104 _" rua Je
ronimo Coelho

NADA DE

REBITES!
Exija em seu Car �o ..-

Lona de helos "COLADAS'
- 60<;" mais no nprOvel 1-

menta das Lonas.

CASA DOS fREIOS
Rua Santos S'lrail'a. J.l;�
- ESTREITO

CASA ALUGA-SE
Alu3<1·se um[;. casa à lem

Duarte Schutel n" 34.
Tratar n1l. mesma.

ICHEZI�HU, N�u,ll1 C�I-'t ni�'D!
.......__._----

t'

INSTliUTO DE IDIOMAS YA'ZIGI
o INSTITUTO DE IDIOMAS YAZIGI comunica

:J todos<. os int"�essados que já estão abertos ao ma

trículas para o CURSO DE- CONVERSACAO EM
I NGL�S poro quaisquer de. três Estág'ios, oferecen":o
horórias adequados nos períodos d3 monhõ tardE' e

-J nCl'lte
•

Outrossim, comunica aos olunos vigentes que o

reinicio .1as aulas será no semana em curso, obede
cendo 009 horórios jó estabelecidos,

IVlelh'm!s informações nP Secretaria do Instltu·
to n. �orório das 9 às 11 hores e dos 15 às 2C.45
horas, de I'egundo à �e:da feira e aos sábados der"
Q às J 0,30 horas.

"

Florionópols, 4 de teVf!!reiro de lQ63
A DIREÇÃO

soda céuslica

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. HETRO QUíMICA flUMINENSE
I,

Embalagem Industrial:
Socos multifolhos (Pape' e Plástico) d • .50 Cluilos

2Hi Embalagem Doméstica:
(ojxeu de popelão com 24 pacotu pl6sIicos de 1 1/2 rb

Representantes para os

Estados do Santo (oto/;no e Poranó

BUSCHlE & LEPPER $,A.
Joinvjl!e • Blumenou • (urilibo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CONfERÊNCIA DE JURISTAS NO TEATRO A. C.

�!I��� dia 11 pp _ publiquei: No (Astronauta) russo e Cristine Ke-

dia primeiro de Junho pp em Blume- eler. mcdêlo de Londres, que abalou o

nau, escutei alguém dizer:'O Dr. Evon- Gabinete de MocMdlan; norrr.s temi

dro Lins será o Ministro das Relcções (11.>5 que fazem mc.nchetes em todo o

.
Exteriores". "O toprcostnbo" valeu co-

mundo

mo um "furo" Nacional. O IDr. Evan-

dro, foi mesmo nomeado Min. Rei. Ex-
teriores.

FOI

, distfnquido com o tt.uio de Cidodõo
de Botuveró o Ministro Rcsl Schaéfcr

FOI ljie será homenageado pela Prefeitura,
empossado Presidente da Comtssõo daquele novo �u�idp:o Cctcrroense.

de Marinha Mercante, o Ccmcndcnre
Gabino Vieira da Silva que substttutu
o Almirant-e Silvio Motta Min,isrro co

M�.rin�, .... ..", , -'\c.',;,t;: ::$:�,

Strlene Beatos boreto moreno da So
no do Royal Hotel ..

ciedade loçecno que disputou o títu
lo de Garota Radar de Lages, represen
tando o Clube �'14.. de. Junho"i

Bclbíno entre os destacados. Informou
_ CorlQSo Swann de "O Globo - RJ

.....
'

DIRCE

Augustus, Miss São Paulo que po
derá tiguror entra os três primeiras
colocados no Concurso de Miss Brasil

63, próximo sebada Maracanãzi
nho.

PRIMEIRO
Semínório Fiscal de SC - de 24 <I

29 do' corrente, nesta Ccpttcl, promo
vido pelo Secretário da Fazenda, Dr.

Eugênio Doim Vieira. A abertura está

programada no Teatro Alvúro CI� .Car
valho. Conferência por eminentes ju
ristas serão proferidas· Dr. Aronso AI- �

miro Dr Fernandes Lopes LJr· Afra- H
nio Mello, Maria BargheH,' Dr. Andre�'Papini e Gáis. Estorao presentes: Jor
nalistas: Edson Cescr de Carvalho, A
cessar do l tamcrcf € Becunemond
.vrattos do .Iomcl do Brasil. O Dr. Da
nlel Parece Secreionc r e economia
do RGS e Dr. Alqaclr Guimarães Se

cretário da Fazendo do Paronó entre
Os ilustres visi;..antes. O Dr. Romeu An
tonio Moreira, e o Pr-esidente do Gru
po de TrabaJho� • '"

RECEBEU
� visita da "Cegonha" pela on

rruii,.:o .. v,��:o � ç;t.,. L9��,rcr. (Reqt- ....nô) Barbosa. O tne-nino fOI batizado
ALUISIO. Tubarão.

.

O CONSUL
Americano, em Curitiba Ms. Feld-

man, ofereceu um almoço .ao Governo·
FESTA

���p;�;��s ��m��ef��e:e�����iVos��: J.uni�a, prcgrGm.o� Q C:.1ube "12 de
rannense que a convite do Deporta- Agosto para a �ro';lmo* dia 29.

menta de Estado do América do Nor-
te visitará aquele País amigo nos

pr'imeiros diGS de julho, -onde tratará A� _.

de as'suntos de in�erê59;:! de Santa. Co- crl�nças !p�m vaCinados oo.�tra a

torina,
•••

. I :���lISiO Infantll.- com � Vacina 50-

O DEPUTADO
Federal Joaquim Ramos, (Ministm COM

da Industria e Comérôo) na sabado o trio d:l noLe passada (18) o nosso

participou de um jontur político, na lin-ot�pist�, com. Os dedos "duros" ba

residência do·Sr. Drault Ernan1. O Dr, Teu JardIm do Inferno, pen5ando no

Santiago Dantas e Senador Antonio calor eSQuecendo o Jardim de Inver-

1V1USlCAL BAR
=

OANÇAllf'I'Ed -.,; &TC

Fl!.S�·Al:! DE ANlVERSI d.�OS eRA

1'.

c::nCOLnlE SGP�RIUR ME!O-6MBRGO

rk,�"'�T� t:. .

L\"" �� '" �� Ni;::;ILê�

':; ',j:;,;" .,:�,��:

""'--:;'.--",l. :·
..

t� '-j"1:r"'�,t��
O mais (Jnligo diór!ol" Sorne CO:·(lTin_" _

. Floria )·'lr:01is - 20/fi/19G.1

de que você precisa!
No qualidade de revendedores auto-

� rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso- estoque
zocê encontrará - com certeza • a

peça ou o acessório que procura, a

preço de tabela, genuínos, testados

em laboratório, garantidos pela mar

ca IH. E, no coso de qualquer con

sulto sôhre o seu lnternotionol, tere

mos o máximo prazer em. atendê-lo.

Repres;ntante IÕI nesta cidade

COM<RCIO' E REPRESENTAÇÕES
G· SOCAS S/A

r:ÚV10 xoucci. 721 - ESTREITO
,

Um terço o vista e o resto em 12

crestecões juros de apenas- 1 %

IA t d R d EXPRESSSO JOINVllLENSE
mpOS O . e eno'.. . MATRIZ, JOlNVILI.E

(Cont. da 2· pág.) era uma ninharia face 9.'0 com nomes, endereços e AVEN�NE�,ET��I2�31 V�RG���, 1.295

D����:��:SRe:i�n��� �::
que fôra escamoteado. �:::��s fI�n:��st��tes���:��: FILIAL: FLORIANúPOLIS

plica u sr. Scípíone Ma:1- PREJUIZO DE VULTO tacão dos papéis ii. repa!'.
RUA ALVARO DE CARVALHO, 12

dina _ com ou sem a cou- tição arrecadora. prazo de FONE N° 36\7
��=:�OSã�O ��asnOen��e:s::n;� fr:�� �u��s o ������pjO�� �����ni�a:i�e:un;;es�O;:�l�� Comunica ao comércio, Indústria e ao Público em ,1a-

contribuinte. f:ste, após a Mandina - o contribuinte zada esta fase da operação :�d���a!�a�:g:rsv�oesm�em�:�:;,or�:s Fl�;ian�;��i:dO;�:�
�l��e::Ç:;cep�;�a s: D�:�: ��c�I��!��:es �ed::��:; a� ���d��;t�he �;a e�:regt�:' as localidades abaixo relacionadas.

aacte Regional, apresenta de deduções mutto ínrerío- em geral uma cópia a car- �:���D���;E-���g���� --;AÁ�::�� ���
�:b:����an�e��;��,ê'pa�� �:: :��s:o:a�:���:� re:� �:;:' �:o�ro��:�::va�ua�������n�� .mo DO SUL - ANCHIETA - ANTONINA - APIUNA -

gameuto do impôsto deví- mento de írnpôsto mais das as deduções declara- ARAQUARI - ARAUCÁRIA - ASCURAS - ATALANTA

do. Nesta ocasião, é feEa,
baixo do que o devido, mo

das,/ inclusive a assinatura ;Rg����R���;A Bv�t;A B�N����C��� ��
�� ���tr!�aUi�!e,gU�:�Ol��!�- dífícar, para diversas ve- do vendedor inexistente. A NEDITO xovo - BELA VISTA DO TOLD(j - BITURU·

nada a compro_v�r,_ p�rante
zes

_ m:1.is, o. �.al.or da tra-i- �;':1��;1��:t:��1: ��tr�er�:��;: ��AÇO B����B��Ó� �r;:�n��!O� J�:I�� :=
�ri:���U�� t������� ��: t+. :�a�s 1����:�la�c::m���: r(JS nomes das partes ínte- CAIRU """ CALMOM �. CAMBORIÚ _ CAMPO ALEGRF':

biliárta. o pagamento do ções; ot',?r tal forma, o ím- ressacas. Por êste método, '--Te'AMPO ER:e - C�MPO L.ARG.g. - CASCAVEL - CA

impôsto. Esta guia deve pôsto se mantinha sempre as deduções que realmente XAMBú - CEDRO _ Cl!:U AZUL - CHAPECÓ - CLE:·

ficar arquivada no tabe- o mesmo, o que permitia deveriam ter sido ofereci- VELÁNDIA - CORDILHEIRA - C9RONÉL FREITAS -

���:t�o� =ce!:�o;::; t: ::, c�n����in;� :�����eta�� �:s �.��i::ãO er�:�;;�á:i� �gR-;;N��N�R��: .: g�I�r;���I -=- �:�;A�:6lL�
quina especial. autentica VU��OS!l.S somas em dinheí- comprovadas na base ue DI6NIZIO CERQUEIRA - DOUTOR PEDRINHO _ FA-

dilas vias da guia: uma, é a ..
roo i'l documentos, retsos. Conse- XIN'AL DOS GUEDAS - FAZENDA ZANDAVALI.I - FE-

que entrega ao contribuin. quentemente, grande parta LIPE SCHMIDT _ FORCAÇAO - FRANCISCO BELTRAO

te, para comprovante r:o FRAUDE GROSSEIRA do impôsto devido era soo
- FOZ DO IGUAÇU - GALVAO - GARCIA - GARUVA

cartório do tabelião; outra, negad') t>.0 Tesouro. Só me.is - GASPAR - GAUCHA - GENERAL CARNEIRO -

é anaxada a' uma terceLra Apurou o fisco que em GOIO·EN - GARACIABA - GUARAMIRIM - GUARA-

numercsíssimos casos as tarde, quando a Divisão do TUBA - GUARUJA DO SUL _ GUATAMBú - CUSTAVO

fraudes foram cometidas llHjJu:,;cu ue b:ent.. 1i nutü,- RICHARD - ILHOTA - IMBUIA - INDAIAL - IPIAÇÚ
sem qualquer preocupaçã'J cava u veuuecwr 11'auuUi�n- .- IPORA .- IRACEMINHA _ IRAPUTA - IRIENóPO·

de fu�ura constatação. Au· to, é a manonru era aesco- LIS - ITABERABA - ITAJAf - ITAIÓ - ITAIÓPOLIS

tores e coautores utiliza- ber:ta. Verl1iCava·se, então,' - ITAPIRANGA _ ITAPOCú - ITOUPAVA _ ITUPO·

ram expedientes grosseiros. que comprador e imóvel RANGA - JARAGUA DO SUL _ JOINVILLE - JOSÉ

A mesma investigação pelo Ciec,larados eram fantasiO- BOITEUX - JUPIÁ - LAGõA DOS PORCOS - LAJEA

confmnto de guias com- sos. A guia, no entam.,), DO GRANDE - LAURENTINO - LEOBERTO LEAL -

provO:1 que contribuintes adulterada, servira para LUIZ ALVEZ - LONTRAS - MAFRA - MAJOR VIEIRA
A úscalização, informada certos de que não justifi- outra (.;peração imobiliári,1., - MANGUEIRINHA - MARAVILHA _ MARECHAL

çla fraude, reteve guias ar- cariam as deduções decia- de montante muitas vêzes RORMANN - MAREMA - MARCILIO DIAS _ MASSA

quivadas nos tabelionatos radas, preenchiam guias superior, e sôbre a qua�1iANDUBA �,MARIÓPOLIS - MATELANDIA - MATA-
e guias em trânsito ou ar- nenhum impôsto fôra pago. DOR __ MATO PR�TO - MATOS COSTA'- MEDIANEI·
qUivacbi.s nas repartiçõ;,:s ------- -�.

__ RA - MIRADOR - MODli:LO _ "MONDAf - :J\.il:ONTE

:�'T:c:�����a: f�z�!:�nt��� CASA PARA ALUGAR ��S�:��E-_Mp:��L�����M��R-=-Z�:Z�I�SO�
::s :�i�:�sava por diferen- Aluga-se uma casa bem rOnfol'tável

-

_ com
PAP.ANDUVA - PARAISO - PARANAGUÁ - PASSARI-

ONZE PEÇAS grande quintal _ sito à rua Conse-
NHO - PASSO DA GALINHA - PASSO BORMANN -

cO�:t�::-�os qu:aso�, c:���� Ihe1ro Mafra i20 - Tratar Padre Roma 54. :�:�ÓB�A���Q�E���D�R��:�-P;::�R-; ��
buinte mandava conles- --::-------------___ MEIO - PESSEGUEIRO - PIÇARRAS - PINHALZUfHO
oion., guai, id'ntio", à, Dra, IARA nOfLA MOCETI AMMON - PINHEIROS - PIRABERABA - POMERODE· - POÇO
guias fornecidas pela Di- U PRETO - PORTO UNIÃO - POUSO REDONDO _

visão cio Impôsto de R<!n. CIRURGIA DENTISTA PRAIA DO .CAMBORIú _ PRESIDENTE GETÚLIO -

da. Cametia contrafacçào Atende senhoras e crianças. PRESIDENTE JUCELINO - PRINCEZA _ QUILOMBO
do número do protocolo Método psicológico moderno-espeCializado para crian -- RIO DO CAMPO - RIO NEGRINHO - RIO D'OESTE
oficail, dos carimbos com ças - RIO PRETO DO SU.'_, - RIO DO SUL RIO VERMELHO
os "vistos" e assinatums Alto rotaçõo - RIO MARTINS - RIO NEGRO - RIQUEZA - 'RO.
da Re.;ebedoria Federal. e Aplicação tópica de fluor DEIO - ROMELANDIA _ SAí _ SANTA CRUZ DO
ainda dos dizeres e marcas Atende somen.e cum hora marcado das 8 às 12 horas TIMBO - SANTA HELENA -�l5ANTA LúCIA - SAN·

. da m:íquina especial auten: e da:,; 15 às ) 8 huras TA TEREZINHA - SANTO ANTóNIO SCHOROEDER
I ticadora do pagliinento. Ruo SÕo J'll'Qe, 30 - SÃO BENTO DO SUL _ SAO CARLOS - SAO DO-

O ::irimeiro 'indicio da MINGaS - SAO FRANCISCO DO SUL - SAO JOAO
fraude saitou aos olhos dos - SAO JOSÉ DO CEDRO - SAO JOSÉ DO ITAPIRAN- ..

!�;;:;�;:�ores: I Pe�:�;ara: ALUGA-SE QUARTOS g��::o_ ���É �����N��I�E�-;ES�OsÃ����
em seu processo de burla, DO IGUAÇU _ SEDE FIGUEIRA _ SEPARAÇÃO .-

���oc�:oaun�nt��I��ã�le%e;� RUA ESTEVES JUNiOR;,' 34 ���R� ���::���gO:L;OT�OT��;;:óO-d���A�
utilizados pelos órgãos stJ· UNIÁO DA VITóRIA - VALOES - VARGEAO - VIDAL
bordinados ou axiliares dEI RAMOS - VILA MOD�LO - XANXERt: - XAXIM _

Divisão do Impôsto de Ren·
da.

Conferência superficiBl
das vias de guias retirachs
da Re<"ebedoria. da. DelegJ.
cia Regional e dos tabelio.
natos bastou para atestar,
exubel'antemente, fraudes

I ��ti�:=::no, e;; gu�:O!::�
deira ( legitima indicava o

re-:olhimento tributário efe
tivo; :l outra, fabricada do·

losnment_e, r�presenta:va o

corpo de deliio acusando

LTDA.

via. não autenticada, sendo

amb<\S eT1caminhadas à DoJ·

le"'3cia Regional, para co:!

trole. A quarta via; fica ar·

quivada na Recebedoria,"

COJU>O DE DELITO

CASA NO CENTRO
Aluga-se uma Casa nova de marerial

qu?rtos, saJa, copa cozinha, banheiro etc .... à rua
Cristovão Nunes Pires n. 19 al�oa da rua Conselheiro
Mafra. Tratar no local.

•

WITMARSUM - ZANTA.

2-7-63
RU-MARCAS E PATENTES

Agente Oficial da Propriedade Industrial

) CASA - VENDE-SE
Umél de maf'Brial com terreno medindo 17x27

�,el1) QQUEIROS. Pr.êC;:a Cr$ 6S0.000,OQ. situada
ovua Joú Guedes do Fonseca nO 12. (Palhocinhal
Tr.atar na CASA OLIVEIRA'

�egf.!tro de marclU, "atente.. de Invençt2o, nome" �
��t.!, tftulo, c:e eatabelecfMento, insignilll, IrCSe& d.

"ropaganda e marca.<' de exPort4Fão.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Plorh':h5polis - 20/6/1!l63

CtuBE DOZE DE AGOSTO

síanns..

CIDADE DO VATICA_
19 (OE) - A batalha �
paz, visando a comprjsão entre os povos e.

governantes, é uma daiíl
reres principais que in
bem ao novo Pontífice,
mau hoje Mons. Am
Tomblnni na Oração
Eleger o F onuüce. que
realizada na Basilica
São Pedro, ao ténli;"o
Missa assistida por t

OFERTA DAg

LOJAS PER·

COM DANÇA DA OUA DRILHA -- NAS MESAS CORUJAS, BROINHAS ETC.
RIA DO CLUBE

Nesta votação, pata evr
tar confusões, foi adotado
um sistema de aínalízação
elétrica, ligaDdo a Capela

f Sistina com os estúdios da

r. Rádio vaticano, que fica
F- do outro lado da Praça de
C)S São Pedro. Caberá à emts
os sOra oficial do Vaticano

anunciar em primeiro tu
gar ao mundo a eleição do
nôvo Pontífice.

•

Fundado em 1947, o Museu de Arte de São Paulo coniém coleções valiosíssimos:quadros de Mantegna, Be/Jjni, Rafael, Ticiano, 'TinloreHo, Holbein, Rembrandt,Rubens, EI Greco, Velosquez, Netfier, Gainsborough, Oelocroix, Coral, Manei.Renoir, Manei, Oega5, Cezanne. Toulouse Lautrec, Von Gogh., Gauguin, Picasso,Segoll, Porlinari • entre outros mestres mundiais,

15;-0 TAMBÉM É VERDADE
Se variam 0$ gostos e inclina.
ções no dominio da Arte, na e...

eethe de um bom cigarro a deci
são é uma só: CONTINENTAL ..

o cigarro líder do Brasil,

uma prefl!rência nacional • tiA os CIGARROS SOUZA CRUZ

4i>

Li
�1.íC'AL

�
e f saldo

3 IOjo

R..lo. l.;onselheiro Mafra, 6 Ruo 15

Ftorienopolrs

Não resta dúvida de que
há dias os cardeais avaliam
mentalmente os nomes dos
passiveis candidatos ao tro
no papal. E' natural que o

façam. Mas unrma-se que.

aS conversações entre os

cardeais se limitam mais
ao exame das qualidades
que deve ter o nôvo Papa.
Não se mencionam nomes.
Assim, epesar de uma dú
zia de reuniões privadas já
efetuadas desde o faleci
mento do Papa João XXIII,
os cerceeis não encararam
nenhuma figura em parti
�r. ISflb caberá prímcr
diBlmente ao conclave.
A coroecêc do Pontifica

eleito está em principio
marcada para o dia 29 do
corrente, festa de São Pe
dro e São Paulo,

INFINITO PESSOAl'
SILVEIRA DE SOUZJ,

AS ES�::���i'0 dia que ama�heceu Úmpidb � ;emmistérios,l�s,e.stárurl·�st�v<Prn. po chõo. Algumas quebradas os cabeças ou &. Bróços ísolodos do tronco;outros" simplesmente deitadas fora dos seus Pedestais, sôbre a relva dos jardins, corno cadáveres marrnóreos. Os primeiros homens vinham para o Merca�do ....0 previsão de um dia útil, ut"ilitório e viram. A'iestátuas estavam no chão quebradas,
.

ou mortas.Porque é morto quem foge'à finalidade, mesmo àconvencional finalidade das estátuas-
Passou-se Num sigilo todo auto-propaganda ospoderes púbüccs ergueram novamente os ídolos. Guardas se postaram, secretamente em lugares estretégicos, à vista de todos. PossoU""se e passou-se.

'

No segundo dia precisamente uma semana após,as estátuas estavam ;'0 chão'. Desta vez umas se apresentavam de cabeça paro baixe apoiadas nos muros
e pilares; os demais, como antes, estendidos na relva,Poetas, heróis generais estadistas etírodos-no chão,rerrtvetrnente." Os prtmetros homens vinham poro oMercado, e viram. Entõo, se clcrmaram-

Não demorou muito a imprenso agitou o assunto Artigos violentos vierem à tona. Pessoas do povofo'rom entrevistados. Umo senhora moradora próxima de um dos jardins confessou ter viato, uma noite,em que solltár1a. perecrutcva da janela as ruas noturnas, confessou ter visto um ser horrendo e Inominável, que dobrou a eSQuina ímprevtstcrnente enroscado numa enorme cauda de fogo.·Três ccmunístas foram presos. Os poderes públicos, enxovalhados.Um véu de trrstezo e vergonha manchava o rosto demuitos ctdadõcs l odiçnodísslrno, o poéta PériclesPrcda escreveu êstes versos:
.

Uma comédia esta em que o faca
penetra a sêdô e faz no campo
uma colheita de seçrêdos
Uma comédia, esta em que a sêda
cobre de verde o ritmo das- montanhas
e o umidade cansado das charnecas.
Uma comédia esta em que o campo ��cr:l:l:ol�mc�:t;e�d;:e��. ;���santemente.: :���� �:d�����:� e�s����ços Quando Marcelo possa todos apontam-no. To-dos falam sôbre êle... � o famoso advogado [o-Muit�s ores se poisaram mas - ó anjos! - vérn que já venceu causas- dlücets, que estáo assunto jamais foi esqcectdo 'Dizem que ainda bo- .�rico, que é feüz!"[e. quando possam palas jarçJins, .os pqJ"ic,iQis franz�m A�o Irôntca. Grande mentira.�atr�st� ees;�:�:. c�:e� r��,dd:!ho�t���' ���:.i;�n:: �����,:!aê��.é que Morcela é apenas. Um

�é�Oq::Ç�up�r�;��í d:=:ae:��::�::I����: ��; Ã' �;in'i�� foT feita para' que um literato
--_...._taram e 'um dêles checou a bater duas vêzes em se- casse, comentasseguido as mesmo" horas

,Ninguém mais indicado do "que PéríclesO qUe '�.LI Ilfll(1 é uni "ina( de Inquíetqcôo e in-
pa�a tal.

"'. ". __ .... ,��. . ..

ce,rlezo ('111 tôdas (.1'" fuces, corr-o se

--.:.
mUl10 secreta- O Jovem, o. m.�fI �.I",.;r� --<

- .4i,. _I"J.i"_f'7��
mente -- e�.pl'rossem 9u�� .'.'oqu1Io':1-.. O 'a�Qlq\Jel' mo.:.��,,;....-:.��,: >

" ..�1:.t�,"ii2-';:t'!"'''� ...menfu., cucesse ot.o"t.r}'�1I\&#4-··' - , . ---

A6RADE(IME�TO
A família de KURT RAMTOUR vem atravésêste Ó.�·Qõ9�. agr�er;:e�, P�r��J��ament·e. o todos quepor quaisquer'JWris levof-dtTi ô�eu voto de Pesar pelaseu falecimento bem como 005 que o levaram à suaúltima mcrcda.

'
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UM HOMEM COM MEDO.

êle persegue Marcelo São dois olhos continuadamente fixos. É um corpo em constante procu- )roo É uma intelIgência trabalhando e pensondcparo a perseguição constante'
Marcelo onda pensando naquêles dois olhos, na"quele corpo cttétlco, naayelo ínteltqêncrc queprocura uma oportunidade gora batê-lo parofazê-lo sofrer. Talvez para matá-lo,

•

Marcelo estuda procurando achar uma manei"
rc para nvrcr-es doquüc que o atormenta.Evita festas porque êle poderá estar lá poroatormentá-lo, para crnentrcnté-ío- - •

Marcelo não sabe o name- e o idade dêle. Mor�cela só sabe que êle a Persegue. Que êle o odeio.E ê1e vai tôdos os festas. Ando errando pelosruos à procura de Maroelo Sobe o nome, a rueonde moro e com quem more Marcelo. Ccnhe
Ce e acompanha. o vida de Morcelo para podermelhor persegui-lo e atorrnentó-lo.

.

Marcelo não odeia parque é incapaz de odiar.Marcelo não perseçue porque não sobe perse-guir.
.
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Sábado próxl
catertnenr e

juvenn _

do na (;1

jôgo se.

Sel8çÜJ
em

atletas •

termo

a1.

0'1!

rtta,

48 ANOS DE LABUTA �ONSTANTE EM

PROL Dl SANTA CATARINA NO

SETOR DO� ESPORTES

REDATOR

PEDRO PAULO MACHA

COLABORADORES ESPECIAIS
URY BORGES. GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
RUI LOBO - MILTON F. A'VILA -

RILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - /MANGONA

uetebol:

,�jl,zaNDO I
'o- .0

,1

o

1'e. o

letivo foi dos mais provei
tosos. Nos minutos destina
dos ao coletivo, a direçâ,G
técnica engiu,O máximo no

q� diz respe�o à marca�ã'.J.
Visando o eperteíçoamen

to de c miunco da equtne
'uvenü r.ue rep-eseneerã
n

-

',,'1 �"<:�"d:l no Brasileiro
-te [', FAC ver-i manten

com a
<" �'�:l���::> '3s')Orti'IU' Ba!ldei
. - .,� co nru-oue. '1 .flm ee
ser ievaa 1 a efeito. dia 29,
nesta canttal. um matcb-tret

pr'" ,1 T!� contra aquela categori-
a t-emo, rl'

.

1 O"" ;,;').d'3. er-utr-e. Como se sabe,
dt.:&,s no princípio do mê!i, a self'o

l\Iet:-:>p -1 nc

, Luiz Cc

O qt
Corton.

pret ..m
Inte111'
treinado

no S:1.n· :"

foi vendi -l;
pela - \

ternacrcnar.

Eláda, e <>' ..,.,in'!
atu-nrt-i J con-

tra o D .:;, -anão

para a Vi -(.h ·?"Je al ...<-

rubro r.)r,

Brasil.

A ré

ql'.(" ,h'l

be �s'

tefil"'rle
de Blu""-

forces com o I��ir�nga,
cal.

o certame seãonísta

o campeonato de futebol
de salão da ilha, teve proso

,'o c seguimento com a reali

zação ele apenas um coteja
n·) já quo no prélio de encerra,

{J}- mente da noitada que coro-
1'" caria em jôgo a liderança

�l de um dos líderes, não ...,.

erceuacc devido a equipe do
Barríge-verde nâo ter cora

parecido.
,/

Vi�ória Paulaina tM- Gelei
da
A e-iutre salonísta do Pau·

1: la Ra__nos. enfrentando a re

presentação do Postal Tele-
gráfico, conseguiu o t�bil
trrunr» ao suplantar o elen
co an-agoníata pela conta

gem d � 5 x O. O Postal Tele-
.

r nt-a > gr:ifiC0 até. então vinha aen·
do a dor de cabeça dos pau

18,-í'lOS pois nos encontros
entre .... .., dus.s equioes a dos
corretos e Telel!ráficos. sem

r', pre se f;Ll)re':!enta"a bem.
On�e"'1. '1'1rém. n 1='aula &a.

.

",� mos o1.!ebrou I} "tfthú" mar

cr.'ldo,fi x O. eobr'l.ndo com

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

juros os insucessos anterlo--

A rod:>.da de voleibol a· 1° 1ugar: Doze e Carava-
dulto "l'l'l"....�. " � n..,H� na com 2 p.p.
de sáb"do e' � n'l<:f':<\! 2" lu�ar: Paula Ramos com

tO! tft''1.�f",.1 }". r'�CI. 4 p.p.
fiM'de !'eIT'."''"1'" "'-71. ,�. Q"'S 3" IU,,l:ar: Bocaiuva com 8

Chll"?S ""8 c1.[ 'h .... ..,.., sô- p.p.

bre a rfmit<>l c",t, ·"1:,n:oc. 4" 1-:".<T!,.r: Barriga Verde
.Assi'''1 n ') , .-:; (;nl' co� 12 D.p.

zeil'O � ('1'#0." •

'e;:: 5° 11l�f',r: Postal Telegráti-
Dn"1e x TI 1- t,' ''', -"'''a- co com 14 p.?

\

")
En.,mmtn isso o c!'mneo

n",to de voleibol adulto apre

J
ção estará em ótimas condi- atlétas juvenis serão
de de Brusque, dando pro
vas que se encontra em per.
feitas condições tisicas e

técnícas.

Na pr6xima semana os

Participam da prova que
tro ciclistas cetennensese
pertencentes as cidades de.

Lajes (. Joínville, na qualida
de de representantes da se

deração Atlética Catartneu-

O treinador da seleçâo,
em declarações à nossa fô
lha, disse que o seu maior
trabalho tem sido o de jus;
tamenre dotar um espiriro
eaimente seletivo aos atlé
tas convocados, e que isso
estava conseguindo, pela n.l-

�:n��a��:���s,q�;i:ae:i::;'
fi técnico Platt que, com o

êecorrer d,o tempo, a sele

ia estará em ótima concu
ões certo de que cada a-ré-
saberá pesar a responsa

jilidade, o qual seja, de sr-r

sm representante da fôrça

rÜXima do basquetebol ca-

j.mi�ên':!e. E para tal, há ne

essrdade que o anota se Te

onheça não como um joga
. or comum, mas sim, con 10

.Jm ,,":tita selecionad�. E'1-

rrranao seu pronunctnmen
1), agradeceu a cobertura

que o "ESTADO" vem dan
lo à seleção.

DESTAQUE PARA CICUSTAS

CATARINENSES NA I VOLTA

DE SÃO PAULO

COMERCIAR lO CONSEGUE DO!S

NOVOS REFORÇOS E FOI- BUSCf\R
MAIS NO R!O E SÃO PAUtO

A nona etapa da I vot ta

'.
do E:.;tado de São Paulo,
promovida pela "A Fôlha"
da 'C:apital bandeirante, foi
realizada sabado tendo (;C�

mo ponto de chegada a cida
de de Araçatuba.
Além de corredores da

Santa Catarina, Paraná, Ril
Grande do Sul, Guanabara
S{io Paulo, dá a prova cera
ter internacional, ciclista�
da Argentina.
O consagrado corredor Da

vid Navéga, pertencente 8.0

Clube Monark de São Pau

lo, o que teve a oportunida
de de uartfcíper da III Vai'
ta ao Morro, promovida peca
RAdio Guarujá, desistiu da
prova.
Também E'::lcio r.:.,r!Í., outro

nome de processão do esporo
te do PEtdal no Bl'BEJiI, abano
danou a prova,
Até o momento foram

cumpridos 1.018 Quilômetros
da prova que está com seu

término previsto para o pró
ximo rfia' 23 no coração de
Sã.o Paulo.

Em partida amistosa, efe
tuada domingo em Crtciú
ma, empat.aram Comerciá·
rio, local, e São José, de
Pôrto Alegre, tendo a m'lr.

cac;tor final acusado 1 xl.
Na oportunidade, o técni

co do Comerciário, prof. Ar·
ruda �lomé, lancou no qU:I
dro o ,"ponta-de-lança" Mé·

rio, Que veio do Rio para
fazer testes no qUadro ea

tarinense, mais, o lateral
Diário, ex-defensor do Madu

reira, do Rio ambos agrad:;t-

,

pr!�� �os�o���t�l��aI
Ciclo Clube Mooark de s:

�:��� ;027 s!�';::::' ��(
gundo lugar aparece out

representante da M'
nark Benedito Duarte vir
em terceiro Mario A

I

bal do Calo.i em quarto
quinto lugares surgem ....

argentinos Érlc ACOSta- e II
mo Delmastre. }

�
Os catartneeses C0IlSel!11

��. �."se2�:���I:
tônio Corrêa de Là,ies. O

NORBtLv ""HOPP; NO
FUTEBOL GAOCHO

dando a conhecer as bat -'I

do contrato. J

Noticiou ainda a Rád:o
Guaiba que o centro-avante

Norberto Hoppe retomarfn

ontem mesmo a JoinvUle, e

no próximo domingo voi

tará a capital gaúcha:
A estrela de Norberto

Hoppe no Cruzeiro dar-se-a
no próximo dia 23, quando
o quadro cruzeirense atuará
em Pelotas contra o Brasil,
no cumprimento da aa, ro

dada do Campeonato Guú

cho de FuVm1.

edição de ontem o centro.

�v'ante
caxíense na última

êrceeetra seguiu para a ca

ítal gaúcha juntamente
com o Sr, Mauro Bley, pre
sidente do Caxias, a fim de.
acertar sua transferência

para o futebol dos pampas
Ontem à tarde a RáC.ii)

J���:a :�:r�v:n i���r�o��
que o centro-avante Norber
o Hoppe havia assinado

contrato com o Cruzeiro pI).
o prnzo de um ano, nãn

Portanto, mais um grande
creqde: deixa o futebol jotn
vilense, ou seja, NorbertQ

Hoppe que foi contratado pe
10 Cruzeiro de Pôrto Alegre.

BAR - VENDE-SE
A RUA CONSELHEIRO M.4PRA., 139

TRATAR NO LOCAL.

��:: e deverão sef i>ntrata.
Segund,Q notioias chegadas

de Crisciúma, Mário (z"guei
1'0) e Vaz (centroavante), a

primeiro otil,Uldo de futebol
gatlch,) e o se�do do A
mêrica, do Rio, foram dis:-
pensados. O outro técnico
do Comerciário, João Caz

nok, está no Rio, tentando

ccnseguir retorças para o

Clube, devendo tan1bém se

guir !Jara São Paulo com D

GINA'SIO EM UM ANO
Agora co� moiores probabilidades - Faça a

5UO inscrição à Rua Dr. Fúlvio Aducci; 748 CURSO
CONTINENTE. i'!'IiIIIII

CONHECIDA A TABElA DA

V TAÇA BRASil
O ,,}�,., ...�

ce�te [''1 f'

R8'1n)'

se"1ta a see-uinte ClflS'3ilica- Rio (De (lilhe11:o Nllhas -

''l '"o C �l'S CD.'l nor- uont'1S e'l'nhos: CoI'te.q;l'I. rlfl. 0n,_""tro do Sul)
1" I<to-f'l': �ete de Setembro - A ..,. 'R D rtP.rl a conl'J.e-

ZON'A CJr.l'lTRO - dias 24
e 31/7 (2/8) Frm<;eca (E.
Rio) x F.in nr�n�o (��T)íri.to

te')--l,"

cr!!t��

It�lI�- '" �-

O�" t,.

si'''.<),G, 1':1

2° l".,.",.� ("11."''' UniversItá
'o r'l ,,"m 'J ,..,.,... t ....s
-e 2° ln""n,,� r,111h"" Univer<;itá-

ret.o-r<3<! da '11'1'--(' ;"din e do 4" l11f:'ar: Cruzeiro com 5
irn:;'1 1"1-, , -':lI' o cons,,,· pontos,
gradO Nilo.

-"rJi :--$ �" l""".. r· ('!1,,"'p dos Nove
;; ('I.i_ ê TI""'''' ".,.... .., nr"... t.,s

r' :1

bo'a
inf!.th';:-l� e

a .UD".::::' o

nubarH.

,�') <'le hil;ih �'" TI'" h."A......"" "",.";:,,,.
("'->irla P'., .,.. .. ,<;�.",O (1\1"'""" t....-q nA--

ll"rric('f. Ia f,....,f-p a t"e"'''''!<=Af1f:ft''M
-.1 1'9. Gu,,· rin 1I'f �!lIe 'PII�"nl Clu.

be. p�" l tp_tro �l(lt"lUlo.
'N'n ",.n-",rfn n A_f 'ln\f de--

sn. ""''"l é ,,_ !IIP'"tinte:
7,("lN'1\. 'N'n�� - dills .,. e

14 dI'! R�<>tO PR) - S!'I.'l1-
f\�i., '--�n,.rf!;''' '''!I'Q,., x River
(pi,mi) 'lI I'! ?A IR (10) _ Vl'!,'l

cednl' v 1J<.1<:<:;'mt'!lt· (P",...:í,)!
4 e ll/q (I'H _ VRn"",rl,or l:

E. C 'C;>,,,,,I�.,. (P",--no""bll('Ol):
zn""T" 'N'(\pnlP..<::'T'R _ ni<,.S

24 A �1/7 (21ft) _ A'RC ():t.
r.. "'T" ....,' r r.......nl"..--_

!"''''CI' "" lA./Q 1-111'\ _ vpn.

('''''''.....4<1� 21 '" ')ltl. 1'lO) _

"","..�.,1' % CAtt ..... A C.: " e

111ft ('f�) _ wncedor :II: E.
C. 'R","'ia.

Ttfco .. fIIle,-"Mf""'_V",u·

ESCREVA PARA

+�fU REP�f�fNTANTf
RDM ��

_\'
PROBlEMA!! �
PARA RE1lOLVER
EM FlORIANÓPOLI
COMPRAS
ENCAMINHAR
DOCUMENTOS
INFORMAÇdE�
PROCRAMA DA9 3� S� e SAB!§

'Ae tfl hOR8C

x Vl1q, N'OVIt (r..,lltS): 7 e 14/
B (II'l) _ Ol'l 0'1,,;<:; vf''lcerln,.p.:;:
X Atl'\tico MineIro (Minas

GE';�;�� Rrrr, _ di<>,s 7 e 14)
R (11)\ _ M'pt.-,--,n .... l C<::q,nt,
CA.t.!trina) x IimNrina (Para·

1;1".): 4 I'l 11/q (1�) _ vf!nce_
dor x r."Â""i., P,..,.t.n Alep'.-et]
se ('R., �. dn �,,1l' rli<UI tR e
'J;"i IQ ("'", _ V....... "'rlnl' da

?:�;':�:::""Tnq _ flifB: � e r..,
Iln/'! (1" _ 'A--ot.. fnO'n 'li: ,r�n
cedO,. nR 7n"R Nn!f--e e :C::"n·
tns x Vencedor da. Zona
Sul:
P'''''lAT,_dias 6 e 13 (15)

. , CORRESPONOÊNCIA
,; ALFREDO �IL"'A
� ,

RAOIO DIÁRIO OA MANHÃ
X. POSTAL,331 - FlORIANÓPOUS
\lí�'ii.t�I�"'Il!:':f�:"-'!$;;'WI·.· ,. " ',..�"",, ",,,-,.B,,,+.. ,,,;� "'''''''' '1�

1,
d<>t"'<: '-'al'ft eventual tel'ceint

partrida.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'.

KARDECISMO E UMBANDA

Curso Preparatofio Continente,
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO!
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURI\NTE O ANO
DATILOGRAFIA

- Baseado nus mais modernos r;rocessos pede.
gGglCOS.

- Dirigido pele:
- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
- Equipado com maquinas novas
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
Faço sua ins(;rição à Ruo Dr. Fúlvio Aduccl

90 24 de Moia, 748 - 1. andar
ESTREITO

Estrada para Armação da Piedade: Dep. Hereu Vale Pereira
Kúcleo Rnral �e Mirador: Dep. Luiz Bianchi,

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

o deputado Luiz Bianoln,
atendendo convite do' ve.
reactor Vaídemiro Pereira,
presidente da C:i -nara Mu
nicipal de Mirador, par:1
ali ",e deslocou afim de
Instalar o Núcleo Rural, pa
ra futura transfonnaçiio
em síudícato.

o representante do poç
informou haver a Câmara
Municipal de Lontras apro
vado, por proposta do ve
render Arno Gerog, uma
indicação para constgnaçãn
em ata um voto de lVJ,n'or
ao Padre Mário Danesi, vi..
gário da Paróquia local I}
que, durante nove anos de
permanência naquele rnu

nic!pi:.l, proporcionou be
neIíci.:>s incalculáveis à co.
munid2de, com sua orien.
tação espiritual.

o deputado Luiz Bianchi
junto à repartição estaduai
competente, conseguiu que
máCjuina conservasse estrfl.
das do municipio· de 1.01).
rentino, sendo a proViden.
cia recebida com entusias
mo de parte das autorida
des locais. O re1)resentan�
do citado município, em

Florianópolis, acompanhou
o vigário da Paróquia de
Lontras, tratando em con
junto da Ar:ão Sncial Par('
ql'lA.l em instJllp"R,O no mu.

nicípio em questão.

�Ea'4!lem s mú-""
'

((I\mr:o.,·!! MI:OUi� li�
I)IO'.tV;

Não pe�o caridade, quero apenas ser como você. Desejo estudar, trabalhar, ser útil,
Com a ajuda que me deram, já sei dar alguns passos, aprendi a ler e escrever, Mas ainda
posso melhorar muito, eu e milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape
nas uma oportunidade de reabilitação. Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha,
Campanha Pró-Criança Defeituosa - Associação Brasileira

I
Diretor-Executivo .•••• ••••••.. (. Jayme Torres

da Criaçça Defeituosa-A B C O COMISSÃO EXECUTI\ A NACIONIIL Secretário •••• ... Luiz Philipe Rezende Cinrra
Tesoureiros . . . Alberto Figueredo e Camillo Ansarah

Presidente de Honra •...••. . •...•.... Amador Aguiar _ Presidente da .A A C O Renato da Costa Bomfim
Presidente da. Campanha.. .. Laudo Narcl Coordenador... .•... . Ulysses Martins Ferreira

CAMPANHA PRÕ� {iNÇA DEFEITUD6�

ENVIE SUA CONTRIBUiÇãO PARA A CAMPANHA PRÓ·CRIANÇA DEFEITUOSA, À ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDADE:
Associação de Assistência à Criança DefeitUosa - A.A.C.D. -Av. Prof.
A�cendino Rcis, esq. Pedro de Toledo, - São Paulo.

Associação Casa da Esp:rança- Rw. Imperatriz Leopoldina, 9 -Santos.
Associação Nossa' Senhora de Lourdes, anexa à Sta. Casa de Miseri
córdia - Av. CIA"dio Ruis Costa, 50 - Santos.
Associação Minclra de Reabilitação - A. M. R. - Avenida Afonso
Pena, 2698 - Jklo Horizonte.
.

J"ssodaç:io Paranaen�e de Reabilirasão-A.P.R.-R. Iguaçu, 81I-Curitiba.

AS$ociaçio Pernambucana de Assjst�ncia :l. Criança Defeituosa -

Rua do Espinheiro, 730 - ReciCe.
Associação Sanat6rio Inf.antil Cruz \'crdc-Av.jandira,IOO2-Sio Paulo
Associaçio Santa Cat.a.rina deRe.abiliuçio- Ru.a Gal. Dittencourt, 102 -

Flori:ll16polis.
Instituto B.aiano de: Fisioterapia c Rc:umlltnlogia - Av. Getúlio V.argas,
544 - Salv.adot.
Sodcdadc:Campinc:ir;1 de Re:cuperaçioda Criança Paralítica-Rua Lusitana,
369 - Campinas.

O deputado Nereu do
VaUe Pereira apre8ent.o!1
recentemente na assembléín
Legtslatíva.cuma índicaçêo

Ao confrade "AGENOR" ao Governo para Inclusão
no Plano Rodoviário do Es-Q qUe há de diferente en:re o. Kerdecísmo e 1 tado de uma estrada llgan-�mbonda. O Kardecismo é a corrwníccçõo'ccm os es-
do Armação da Piedade a

p�rltos Ou alma: de pesscos falecidas, por meio de mó- Ttjuqulnhas, em Bíguaçú,dluns. �s sessoes Kardecistas fazem-se em tôrno de integrando aquela Iocalída.
uma mesa e o rituol se reduz às preces de abertura e

de a centros mcrs desen-
f de, enCerramento com a cOncen:ração de cberturc e

vorvídos.

:s�u����e��e��t����d.a a mão direl,c de um no mão, O parlamentar pedectsta

E� ��banda. há também comuqtcaçõo com o :;�������ão, e�ra��s� d:mund� Jnvlslvel. mos o suo finalidade não é somente toceu race de zona pesquei-dC"utnnÇlr a/mos sofrr;doras ou receber mensagens ra por excelência. com cen-Umbanda ,t�m uma finalidade mais amplo. Além dís': tenas de famllias ali resr-SOo (JS espíritos qce se comuncam ou se mcrufestam dentes e uma empresa queem �mbando, em grande p-t-te. não. sôo de peSSÔ:1S industrializa, mensetment;fo!ecldas, mas sim "espíritos de Natureza" elemen- cem toneladas de sardínhatois <tomo Os denominam os ocultistas.' Isto, não se contando com
.

São "e�píritos da Noturesa" todos os esptnto, Gü5 I o fato de Armação constt-Linhas de lemaniá e de Ogum. Urno oUt�a oc-stôo tutr-se em recanto repíet..��:oremos�esta questão dos ELEMENTAIS· Quanto de belezas naturais, poden
os. Outros Linhos. embora os seus e�piri�os setor» rte do vir a ser como Impor-crtoturas humo.nas. essas pessoas humanas já oas- tante centro ele atração lu
s�rom por ,:"ultas encarnações, acham-�I� já em 0-

rlstlca. /
dlantodo grau de evolucõo. A maioria dos es-i'rttosdos foflonge9 não se reeõ1carnarão mais pois ficarão DEP. LUIZ RlA''1·CHI: NO·
no mundo cstrol prestando Serviços o hurncn'd-de CLEO RURAL DE MIRA·
atr�vés de Umbanda. Os que tiverem d= se reencarnar: DOR
"e�a _ooenos per umc ou duas vê-és poro cumpri�mrssoes importantes num carpa ftsíco.

Os Kardecis�as dizem ou- os PRETOS e o CA-
� BOCLOC:; nõn são adiantados. Essa of'rmatlvo c�nfra?e ",AGENOR", não tem nenhum fondcrrwnto- NadaImnede cure um rrrêto, ou um cobocto sei" tão o,-Jifln

ta�1 ou mais do oue um bronco ou um esoírito depreto ou u� caboclo. esteja. acima rlp' umn alma sofredora, sela olmo ce um bronco. O simples foto elosore-os
_

e dos caboclos poderem ouxil;ar os viv'-'s. _ o
oue noo aconteco com as almas sofredoras oue frE- I,ONTRAS: VOTO DE LOU.�uf'nt.om os sessões kcrdecístas - iá é IJm foto que VOlt AO Pe. MARIOevena de merecer a atenção dos estvdtcsos do os- D.'\NESI·sunta.

_

Um fatO (lue não passa desoero'b;r!o é nu,� nn:;sessoes .kordi(cisto.'l o ambiente quando boixam:lo;almas, c _de' deoressôo de teís-eza, a rna'crte dosalm"'se�too cb-rcnco, oerrwndo lastimandO-se. Os�orde:.'stos prestam scrvicos a 'essas almas mas nor
ISSO, nao ol'Ocurem diminuir- o valor dos trob-Ihos deUrnbondn oue se fazem sem tristeza e onde nõo SÕ!)..fr�upr.tes esott+ros sofredores.

Quando em Umbanda ccorecem espíritos viclen-105 sofrf'rlnres, é oornUe êsses e"J)í�itos nõ- oerten
cem às Lihhas e bcixam no terreiro Ou paro perturbarem os trobcolhos ou vêm trn?idn� nnr ,.snír;tns deUmbanda, na sua mis"ão de C"",RIDAn-: não sómente
p�ro c(lm os oue se och-m ninrln no Tprra como tambem ooro com os 01.:1" já desencarnarom.

Tont"l o Knrdpcismo cnmo o Urnh"noÍn tpm a l\lARt'rliUOS AGRADECE;\I Irr!lf"smo f;"al;d�de f;lzer a. C,,�;rlnrl<> Os l(-r�.,,...i�t ....s SECRETÁRIO DO TRABAco;,unicam se cr>m almas de fnlecid09 servindrr!'F.l >:Ie I..J-:'IOtTler!;llns . .-lã" ors!'"es fornp"pm �ecpitas nco ....s'"'lh"'m
�a .... h��� u''1j,.:'J�-:-:e de &ofllm;,,.j,.,rF.lS ma" nãn tê'Tl A ASSOCiação dos Aposen."pai.'! . nem 'mC'Of'n<; de "<,rixás" nã", ri�cam nem tados Marítimos de Sant.>l."ou"nm" POntOs enfim. nó", tp.m o cnmnl,,�o rit';al Catarina, atravp,": de repre.de Umb"ndl1. M"s ....nesar rl1�<;o 0.5 karde�;<"tl>� des- sentantes que estiveram naprf'?:1m I/mhondn Por nlle;:J C;ó onrmle em Urnf,..,n- Secretaria do Trabalho, ex.dn tr::lh"lham esní�;tn" de nrptno;. e c�hnrlos. �ó n<>rnli� temou agradecimentos aoUmh-nd ... é Mn..,io B�nnc"'? F n("a�o tA,.{as a" rf'li":;:)es dr. R.:>berto Mattar por sua
anti"",,s. nã . .., u<=am de cerimAr'lins m';n1r::as- ínr;lusíve o

. pronta interferência juntoC .... tnl;clsrnn? Ora.. O culto de l/mhondn é um dos cul- ao presidente do IAPM,tos mais """ti",..�. dn mundo. E' um curto m,.,k nnti'10 . conse�iu a remes�a de nu·
do nu., n rat�'IõCl"ml"l nn;s r>"'IlI:tn nnte'" de <;f' fllnrl'lr a me�ános à delegacia da r<::-
1(11'p;0 Católica, já existi., Urnl)..,nda niin somente nn

fenda autarquia em Santa
A'fri,.n cnmn tnmhéM r'la. A .....ó'·;r:"'. 01.1,.,1 n ma." n"t�� Catarjna� para pagamento
ga o KardE'ci!"mo ou Umb"nd,,� I=st<> é I)m ri;,,, rnntivoO"

de pe.1s�es aos aposentados
aue f"'zem com Clue n'" nret<>s An..,ola Cn ..... I-,:"d'J d

- e p�ns�onistas receberam
Guiné ,,, de o�'.rns ff"hiõ"'s da A 'h;ca trnl-,nlhem' no� 18 milhoes de cruzeil"os de
terreir .....s

.. itmt�ment<> co", ns índia; "mericanos.·
�

;���:ado�� 0Tra����r da.
Cnntlnl 'em �� kordeCistClG a nr,.,t·;,-,.,r ., rnridadc oporhmidade f i

,na

seoundo o kordecH,ma,. mas não COMENTAM o érro junto ao �re�id!��ad�;de ",de��ezar e ;;ImesaUlnhar Umbnnrfo l1ue é um culto Instituto dos Marítimo!'!,qUt_ tem suo b:�ezo, �os or,nt09.cantodos. na ritual. do p�dido de remessa anas luzes, nOs oeQls e alem diSSO consolo o mu1'a nOSS{l Estado de mais de 25gente pl"e�timdo-Jhes servicos -espirituais e assistêr.� milhõ-�s de atrasados deco mO'€I'iol em muitos casos. guern.
Enfim. não há muita diferenço entre o Karch-cismo e Umbanda que se distinquem som€nte poroue PATROLA P,UtA LAURES.o. Kardecismo auxilia olmos de pessoas desencarnadas TINO

como faz também Umbanda, ao passo qlJ;� nos '-€rrei�
���e'::���� Outros espír,itos de uma corrente espiritual

E' de esoerar que mais odiante os kordecist05ponh"'m de lado os- seUs p�concejtr>s e reconheçam
que Umbanda meree atenção e respeito e aue osespíri�os que trabalham n0i! terreir.os não são teio
otrazados como êles kardf'cistas pensam e dizem.
Quando se der isso. o causa da evolução prooredirápais nada há mais preiudk;al à cauSo do Bem do
que o discórdia entre IRMÃOS.

lembrai-vos kardecistas que o vosso componhaContra Umbanda não encontra eco entfl� Os centenasde milhares de pessôas que respeitam e Seguem Umbanda e que a voss:J componho s6 podr-ró acometádescrédito poro a vossa repu:açóo. Se quereis praticar!l Caridade, praticai-a verdadeiramente e nóo vosdeixeis J'�var pelas preconceitos Sêde pois TOlE-

!��!E�ÁL�;g��I, MEDITAI: EXAMINAI, p.'o

"Para Deas nõo ex1$tem nem RICOS nem PO ..

BRES, nem BRANCOS. nem PRETOS, nem CABOCLOS, nem BONITOS nem FEIOS nem FORTES
nem FRACOS", T,(dos «50 FILHOS DE DEUS, , :
P���n6� 'U1>I1��;ZEI,!··" - SARAVA A UM-

VENDE-SE
Um CARRO OPEl OLlMPIA 39. Perfei'_o estado
Trotar à rUo Almirante lamêgo., 81· Nésta.
Negócio só à vista·

Dr. 0110 i'rensl!",rg
ME01CO DIPLOMADO NA
ALEMANHA J!: NU tUtA::)H.•

DOENÇAS J!:

OPER�ÇIl'S DOS
OLHOS

A HORA PRE!3m�IUA
Ouça todos os domingos pelo ZYT-25 Rádio Anito
Gariboldi de FIOrianápolis ós 13 horas e 30 minutos
A HORA PRESBITERIANA. Agradecemos

. Telefone SUi'
lI'!orlanÓJ}olia - 8. Catarr.4sintnnJn

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS !

Cienlificomente dosados, fornecidos em fÓr.
mlJlo�· especiais porO dilerent.s ClJ!furas de
acOrdo com o nOlurezo dos solos. Dive;sos
lipos de odlJbos poro bl11010, cano, mondi.
oco. fumo _nilho, arroz, feijOa, trigo. pomo.
res, Jurdins, elC.

�POLlS

EXPRESSO J01NVIlENSE lTDA
MATRIZ, JOINVILLE

AVENIDA GETULIO VARGAS 1295
FONES N°s 2431 • 2432"
FILIAL' FLORIAN6POLIS

RUA ALVARO DF CAOV�LHO 12
FONE N° 3677

•

"Comunica ao comércio, industria e 00 públiccem geral que os s€us serviços de transportes de cor'
gos, mUdanças, bagagens e encomend:::.s entre J.gin'vile e F1oricn6polis e vice-versa es.ê SEndo feh"
com a regulari"dode de três a quatro viagens $ema'
nais, em camlnhães próprios.

Comunica. outrOssim. que montem linha regu'lar paro o Estado do Paraná, São Paulo GuanabaraEstado do Rio e RIo Grande do Sul e QUe trabalhe
�em Cónexão.. tom Emprêsa d .alta conceito paro tõam
,:,s PI'AÇ-S do Ncrq�s e Brasileiro. 1

, f,ceita. ainda. o transpcrte iJe mudanças e ba· ..

gagcns para \odo. o territór"� bro�leiro e o' faz' c;:""
...

caminhões próprios com;�rrO'Cfria bliripaçlÇl.
_

"

• ,,;. __ .,:lI..,""",l��Q�;Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



fixados naquela oportuni
dade, vendo-se no primeiro
a mesa onde se encontra
vam 3S autoridades, apare
cendo, da esquerda para a

direita, o CeL Cordeiro, Co
mandante do 13 BC; o Des.
Arno Hoesch1, Presidente
do Tribunal de Justiça; o

Governador Celso Ramos; o

Dep. Ivo Silveira, Presfden
te da Assembléia Legislati
va; Dom Gregório warme

lin�, Bispo'
I
da Diocese de

Lajes; Dr. Fernando de
Oliveira. Secretário da Seu.
de e Assistência Social; e

no segundo aspecto parcial
dos

.

que compareceram aos,

grandioso banquete.

A noite de domingo, após
as inaugurações da nova

Central 'reíorõníca e da

Usina Termo Elétrica da

Empr:'!sul, o Governador

Celso Ramos e comitiva fo

ram homenageados . com

um grandioso banquete, no

Clube Ginástico de Join

vile.
A significativa homel}u

gero, compareceu o que a

manchester catarinense tem

de mais representativo em

todos os seus setores, au

torida�es, representantes
da indústria e comércio,
das classes operárias, en

fim, todos irmanados le

vando ao Chefe do Poder

Executivo uma palavra de

confiança e estímulo na ,<;'..1(\

profícua administração.
Mas não só .romvíue 'com

pareceu. Todo o norte do

Estado se fez presente,
com representantes de to

dos os munluípíos daquela
importante região de San

ta Catarina.

Geraldo Wetzel é o novo
, Presidente da IMPRESUL

Ao assumir o cargo de

diretor presidente da Em

presul, o Sr. Geraldo Wet

zel, respondendo à oração
do S:-. wtttích Preitag, que
deixava aquelas Iunçóes,
pronunciou o discurso que
damos abaixo na integra.
Dcirns hoje a Direção

desta Ernprósa, à cuja
frente te encontravas du

rante doís anos e meio, pa
ra dedicar-te novamente

aos teus afazeres partícula
res, quo estavam reclaman-
do a tua presença.
Foi sem dúv! la um fardo

pesado que estava sóbre os

teus hombrcs, mas diste
tenho plena certaea, c

tempo que estiveste ti
frente dos negócios da Em

presul, foi o período das
---------------

maiores vitórias de tua vi
da comercial e industrial.

Acompanhei de perto o

teu trabalho, as tuas lutas,
as horas de dúvida que às
vezes chegavam a se apre
xímar ao desespero, e aSS1S

to agora a tua grande VI

torra que é a inauguração
do Centro Telefónico e da
Usina Termica.

gum dias rôres novamente
chamado para alguma mts

são, a tua resposta não se

rá outra sinãc: "conter-i

comigo".
Agradecendo as palavras

a mim dfngídas, certamen
te ditadas mais pela arm

sade que pela razão, agra
deço I

a presença de todos

que vieram prestigiar a mi
nha investidura neste ele

vado cargo.

Tudo farei para que o

problema de energia elé

trica no Norte do Estado

mereça dos poderes com

petentes a atenção devida e

necessária, no que conto
c-nn a colaboração de sua

Excia. o Governador do Es
tado, Sr. Celso Ramos bem
cerne entidades responsá
veis pela Energia do Esta
do a CELESC e a CEE.

AIJDfÇAO DE
'PIA'NO HOJE D�ESTAD�O

,

r O IU.IS II1n!GO DIAJJO DE SANTA CATARINA C

Flurlanépolis, (Quinta-Feira), 20 de Junho de 1963

Hoje, dia 20 de junho, às
19,30 horas, no Teatro AIi'a
ro de Carvalho, o "Conser
vatório de Música de Sant,
Catar-ina" apresentará uma

"AUDIÇÃO DE PIANO" sob
a responsabilidade de seus

alunos. A programação é
dívídí.ta em três partes,
contando com um repertó
rio excelente. ll::ste jornal
registra esta apresentação
com prazer, uma vez que o

"conservatório" é de Flo

rianópolis, representante
sério da cultura musical dê
Santa Catarina.

Nas orações que então se

fizeram ouvir, .todos fo
ram unânimes epn reconhe
cer o ritmo novo que vem

sendo dado à administra

ção, governando o Sr. Cel
so Ramos atento aos pro
btemss de tódas as areas,

procurando atender às prín
rrdades, possibilitando,

.

as

sim um mais rápido prc
gresso à terra cetarínensc.
Em sua oração, o nover

nadar Celso Ramos acen-

tuou que continuará, como
• _

até agora, est atento

tas aos problema- gstado,
tas procurando ri' -los de

Atençã& Trabalhadores nas Indústrias
"GRANDE FESTiVAL JUNINO"

NA SECRETARIA DO INTERIOR
E JUSTIÇA CERIMONIA

DE FÉ CRISTÃ
SESI e os Sindicatos, C01.-O SESI juntamente com

os- Sindicatos dos Traba

lhadores nas Indústrias des

ta Capital, promoverá no

próximo dia 29 de junho,
um 'grande resüvet jurrír«.
para seus beneficiários,' q-ie
terá cerno local a Socíeda
dê dos Atiradores (TIRO
ALF.M:ÃO).
·Além do tradicional casa

menta na roça que tera
inicio as 20,GO h-vras, 01I

tras brincadeiras serão

dança da vassoura, concur

sos de danças de trajes, etc.
bem como um "big show '

está programado para a

festa, que será apresenta
do por artistas populares.
Na ocasião da festança,
sere oferecido aos convida

dos, um gostoso quentão,
melado. batn doce, aipím,
pinhão, amendoim, etc.

vidam para que todos os

seus beneüctértos compare
çam, pois o êxito da festa

ente da pre
s convidados.

Está marcada para o pró- Fernando José Caldeira
ximo dia 29 às 11 horas. 9. Bastos, Presidente da COn
cerímónía de entronização sultoria Jurídíca do Esta-
da imagem do Cristo Cru- do. Falará ainda o P. Ele
cificado no

.

Gabinete de mar Scheíd. Coadjutor de:;"";"'_
Trabalho do Secretário M;,- Jaraguâ do SuL A cerimó-

�o i�:�:�s � Co�:�t:�el��: ��� �;e:á or::;oe���ra��
la Sra. Da. Joana Daux 1" -on. Revma. D. Joaquim
Mussi e após a cênoão so- Domingues de OJiveira,_ Ar
Iene usani. da palavra o Dr. r.elJ1S0IJ Metropolitano.

os íngressns,
alta, na- secr

Regional' t do

e eh-

. A tua gestão foi sem dú
vida uma das mais eficien
tes e proveitosas que a

Empresuj jamais teve, po.s
graças ao teu esforço, à tua
honestidade capacidade de
trabalho e dedicação, ccn

seguiste recolocar a Em

presa no caminho certo e

restabelecendo-lhe a CO'1.

fiança pública.
A soma de serviços pres

tados ao Estado, ao Povo
de Joinville e ao Norte de
Santa Catartna, fizeram-te
credor da nossa admiração
e sobretudo gratidão pelo
muito que fizeste por toda
esta' Região.
Sei que, embora afastado

temporariamente das lides

pública", estarás sempre co'

laborando na solução dos

problemas do povo. e si al-

do Núcelo

SESI,
mídt, 71

9,00 às 1

13,30 às 1
VISITA

ne- forma equantra
'la níosa.

mote será a maior festa

junina atd hoje realizada
Esteve visitando a reda

ção dêste órgão de impren
sa, o Sr. Emanoel Dímas
Pereira de Souza, estimado
fazendeiro de' São Joaquim.
Encontra-se hospedado no

LuX HOTEL, em compu-

�:��lin�eA���d:s��s;o�n:
filha Elíaete. "O Estado"

deseja feliz permanencía.

Nossos flagre' cs foramapresentadas, tnts corno. '1 ne3ta. Capital, p._a_ca_j'_to_o _

Seminário Fiscal: Autor dades em

política fazendária participarão
Reveste-se, sem dúvida, em política fazendária ro- Cesar de Carvalho, Assessor mam, redator econômico

da maior importância, u ram convidadas e aqui es Técnico do Itamarati; e n do "Jornal do Brasil".
.

--------

próximo seminário fiscal a tarão, contribuindo para jorn.._alista Nelson Beau-

se realizar nesta capital esctarecímento .de probje
entre os dias 21 e 29 do mas que nos' interessam ele

corrente, planejado pela S,> perto.
cretaria do. Fazenda. Já confirmaram sua '91'('-

Objetivando debater p-o. sença o Dr. Afonso AJmiro,
b1emas ligados a assuntos ex-Diretor Geral do Minis

fazendários, realizando de- térto da Fazenda; o Dr. Jo

bates (' conferências, o I Se- sé Fernandes Lopes, Dire

minário Fiscal de Santa tor das Rendas Internas do

Catarina é medida que r is- Minist.ério da Fazenda; o

rece o apóia e o ínoeitívr Dr. A:rânio Melo, conce'.

de todos os que se imtere.,;- tuado jornalista económico,
redator económico de "O

DER COMANDA A
OPERA:ÇAe) DESMONTE

.'
Estão adianLadissimos os rã ao descongesfionamento

trabalhos do desmonte co do trânsito público, numa
morro próximo à Pence das entradas. da cidade de
Hercilio Luz. Iniciados sex

ta-feira última" estiveram

interrompidos sábado, em

vir-tude das chuvas, tendo
sido recomeçados ontem.
As obras fazem parte das
metas da CODEC e têm a

execucâo do Departamento
de Estradas de Bcdagem,
do Estado de Santa Cata
rina. Supervisiona-as o en

genheiro Santa Rita, euxt.
liado por seu colega Dago ..

berto Gayo.
A "operação-desmonte"

trará como resultado' imt'
diato a ligação direta enlTe

���r:;U�:rcÓ��. ;T��c�e�Vi�..

i! �
,

li

Florianópolis. A par das
vantagens urbanísticas, a

crescente-se o belíssimo as

pecto paisaglstico que ga
nhará o local.
O material do desmente

está sendo conduzido par.'].
outras obras estaduais: o

Grupo Escolar de Capoei
ras e a rodovia da Base
aérea.

Podemos informar, ain

da, que, nos próximos dias,
também num entrosamen
to CODEC-DER, serão ini
ciados os serviços .

da Av('}
nida Beira-Mar Norte, a'tnr
vês d� atên:os na Biaia
Nçírte.

.

"I

SABOROSO?
'

80 CAFE ZIT3EDITÔRA ROTEIRO: LANÇAMENTOS
tregue um livro de poemas
de Pérícles Prade, e após o

lançamento do segundo ;:';Po

rão editadas duas "ANTO-

A ,E'litôra Roteiro, sob a

direção «os escritores S't

lim Miguel, Silveira de Son

za e [ornaltsta Silveira Len

ai, fará brevemente os Ian- LOGIAS". A primeira "PA

NORAMA DA CRóNICA TAXA DE ÁGUA E ESGOTO:
COBRANÇA

No mês de junho se p1'O- 'de julho, será acrescida de
cessará na Coletoria Esta· 20% S no rr:ês de agõsto o;;e-

��:!ç�ed�I�:::X�ji�tr�rnli �����inc::���ões àd�r�:�t��
tre da Taxa de Agua e Es- ria d3S Feitos da Fazenda

gõtos, no mês subsequente, para execução.

çamentos de suas primeiras
edições. Por êstes dias es

tará nas livrarias "UM.N
VOZ NA PRAÇA" (crônicas

EM SANTA CATARINA"

(organizada por Silveira de

Souza), a segunda "PANO

RAMA DA NOVA POESIA
sam por propiciar ao el'f�

rio público as --condiçõ-::s Jornal�; o Dr. Mário BOl

indispensáveis p�ra o maio' f""'1ff. �('!:'Tet<'irio de Fina.\-

f�o�:estSe�r: :e�:n;��ti:��_
.

"1�à�e?;k����n:h�:�s,0AS��:
tarimlnse_ tente Técnico do Ministério')

Jornalistas e autOl'idade� da Fazenda; o Dr. Edson
----------------------------

e contos de Silveira de Sou-

za), n:) momento e-m fate EM SANTA CATARINA"
de aC:lbamento. O JorQ�

. I_(�presentada por Péricles

"O E-;tS00" f'rtt.Tevistarlí!i'119l11,\:Prade:. Outros detalhes se

autor próYimo dOli'.ingo. rão informados oportuna
Além dêste volume será en- mente.

GOVERNANDO PARA O POVO

Catarina S/ftFINASA Paraná Santa Sob o titulo GOVE!�
iNANDQ PARA O POVO, o

jornal "A NOTtCIA", de

Joinville, edição de 13 do
corrente estampou o :;',:1'

guinte comentário:
Ainda há pouco, visita:-,

do JoinviUe, na oportunida
de da assinatura do contra
to para implantação do

trecho. Joinville-Campo Al,,

gre, da. Rodovia Dona Frar.

cisca, ao discursar, o Go
vernador Celso Ramos afir
mou que o que esta -prós
pera comuna arrecada pa
ra os

_ cofres públicos, seria
devolvido em obras e be-

dida no possível, )::I:lra que
um prügre�so e desenvol
vimento harmônico se prCJo
cesse, eis o que foi prome
tido e eis o que está sendo
realizado.
Um rápido balanço mos

trará o que, em todos os

setore3 da administraçãc
pública, tem sido feito pli'
ra cada região geo-econó
mica.
Em todos os recantos co'

meçam a ficar concluidaS
obras ii espera que o Go
vernador as �á entregar ii

população. \

Em todos os recantt1,i

Fina;:;ciamento, Crédito e Investimentos
Carta de Autorização n' 126 de 18_12_61

Rua XV de Novembro, 310 - 9' andar

BALANCETE EM 3 DE' MA.IO DE 1.963

AT] V O PASSl�O
A - DISPONIVEL CRI F - NÃO EXIGIVEL CR$
Bancos Conta de MO-Jimcnto 85.975.307,70 Capital 50.000.000,00
Em outras EspéCies Aumento de Capital

85.375.307,70 Fundo de Reserva Legal 1.163.000,00
B - REALIZÂVEL Fundo de Previsão 8.000.000,00

Fundo � Amortização do Ativo 283.400,00
Títulos Descontados p' Participo 5.600.000,00
Titulas de Conta, Própria 36.289.088,00 59.446.400,00 ,

Devedores p/Responsabilidade Cambiais 1.121.453.952,10

Capital a Realizar
Outros Créditos 50.700,00. G - EXIGIVEL

Dep. Bco Brasil S/;A. - SillYIOC . 1.169.576,90 Titulas C�mbiais 1.176.000.000,00

1.164.863.317,00
Outros Créditos 1.928.975,70

TtTULOS E VALORES
MOBILIÂRIOS Dividendos a Pagar 9.998.600,00 1.187.927.575,70

8.979.722,00 --'--

1.173.843_039,00 'H - RESULTADOS PENDENTES

C - IMOBILIZADO Contas de Resultados 21.205.144,80 21.205.144,80
Móveis e Utensílios 3.059.640,110 I ___: CONTAS DE COMPESAÇÃO
Despesas de Instalação 1.188.209,60 Caução da Diretoria 80.000,00
Material de Expedien '.e 361.385,60 Credores por Títul"ls em Cobrança 1.656.000,00

D' � 'RESÜi,TAbos- ·PE�DENTES··
4.609.236,00 Depositantes de Valores em Garantia 2.106.066.192,00

Valores em Custódia 10.000.000,00 2.117.802.192,00

nefeitorias. E, acrescentava um ritmo nóvo de progrCS'
com ênfase o Chefe do Pn- so, uma nova mental.idad

uma nova maneira de ert-der Executivo, nada ma.is

justo.
�? ca��� �sc��:ato�Ú��iC��{;II'

nejamento sadio, de um

govêrno votado para o bem

público e que tem coma
meta principal o pro�>Jssa
da terra e da gente de San-
ta Catarina.

.

Ainds agora, em Joinville,
no próximo domingo. ter!!"
mos a inauguração da Usi
na Termo. Elétrica, cons
truída hum tempo recor-
de. ' '.
É ela um pequeno paSSO

dentro do m'agnífico plano
quinquenal de eletrificaçíítlt
que, interligando os siStd'
mas hidra e termo elétri
cos, removerá em deIinl!�
vo um dos fatóres 6e �

tranguJamento da noS�
economia. Celso R.:JllOS 8

sua equipe estão r.tentol
aos problemas que:mail
afligem o Estado, proctl'
rando soluções adequsdaSl

Sim, nada mais justo.
Nada mais justo do que

retribuir a Joinville, do qUtl
dar a Joinville o que Join
viUe necessita e que é par"
te do seu esfôrço, da luta.
de sua gente.
Com isto o Govórno esta·

rã possibilitando que Join
ville' continue progredindo,
possa produzir mais, possa
colab01 ar cada vez mais de-
cisivamente para o des€n·
vblvimento de nossa terra.137.850,40

4.013.687,40 Realizando o seu Govórno
na base de um planejamen

. to prévio, resultado de um

levantamento preciso, e que
estudou as necessidades de

4.151.537,80
E - CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Ações Caucionadas 80.000,00

1.656.000,00
2.106.066_192,00

10.000_000,00

Cobrança por Conta de Terceiros
Valores em G1!-rantia
Dev. pI Valores em Custódia .

Santa Catarina e lhe deter
miTIou as prioridades, o Sr.

Celsp ·Ramos vem procu
rando cumprir a risca a

sua plataforma.
Governador debruçado

SÔ\)l'(, o mflpfl int,eiro (�

2.117.802.192,00

3.386.381.312,50

Dlr<�TQ'FITo"C;

rt<1stao Elhlilt'illl ,jt' alieno \'idi!;:a.l
: .::.::,: Nogul'il·a (;;l_l'el·z�·

liallllt&f�il�lIPa
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