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ANO :z:LIX

N°. 14.912

P teorológico)
('Sín� do :',Boletim GeoD!.�teorológico, de
Ao SEIXAS 'NETTO. válirla' ati' às 23,18 hs. do

.

'

dia 21 de abtil de 11)64 '

'/'
Frente fria: Negativo: Pressão atmosfêrica: 1022,9 mi,

, libare.�s; .Temperatu.. r.a
média: 23.90 Centigrados; Umi-

..

dape' relativa .média: 83.7%; Pluviosidade: 2S mms:

Negativo' � 12,5 mms: Negativo - Nevoeiro murnu

.Iar __,..., Stratus - chuvas esparsas e· ocasíonaís - Tem

po Médio: Estável.
----------------------------------------------------�----------�--�_T�.�--���--���------��--�--

Cr$'20,0B FLORIANóPOLIS, (TERÇA.FEIRA-)� 21,00 ABB� DE 1964 - EDIÇAODE:H9JE - li PÁGINAS

, -- - �ARACAS: 20 �'O ESTA�O" �Fà-:- t��a politico v���nte no Bras�l, o povo bra-l.

EX L' '1-d 'e'
:

r d _.._ U'ON' c"o'n'
.

ce a situação reinante no Brasil " o Governo sileiro, com o apoio de suas Forças Armadas

.

_ '., .' .'. : el.' .. ',,', .

"

,- Venezuelano resolveu romper relaçõ(s di- e -com a plena participação do. Congresso
plomáticas com o govêrno Brasileiro. Na ü- Nacional,' promoveu às medidas' necessárias

g'ra...tu ,I a.-'-. §.-.·e-· -'. C'·�·O'·
"

.m '.C'e' a.,'·S. 'o.
portunidade, o presidente .da república fez a preservação dá democracia representativa

. '"""l.o
-. j longa declaração em que anunciou esse :pro- no país, e á manutenção .da ordem democrá-

pósito;
'o

" tica .no 'Continente: Assim agindo, o Brasil
O Sr. Sebastião Neves; ex líder da ban- Transcrevemos' na íntegra -a Indenização a Wandick 'Rio, 20., "O ES.TADO" .' .Ei,s .na ínte- a,te.ndeu,d.e forma efetivoa e. pràtica, ' ao_s prin- Jcada da UDN na' AS$emble'-l·a.Legl·sla-tl·va até

a mensagem esclarecida do Silva, -Presídente do Diretó-
d b id I d b d C t ,,1 O g d

. ,'" ex-deputado -Sebastfão Ne- rio da UDN do Estreito, gra_a nota �stri ,u a pe o. mllllster�o as .re ClpIOS asicos � a, ar a '�a ,

r amz�çao , �s I1962, enviou expressiva mensagem telegrá- ves: acidentado, durante o govêr.- Iações exteriores, a .respeito da atitude -de Estados Americanos; ·Nao e de hoje,' aliás,
fica ao Governador Celso. Ramos, conaratu-

"No momento em -que ou- no da UDN. Em homena- �

govêrno venezuelano, de suspender as suas que 110 Brasil Se prática' a de.mocracia repre-
. 9 via um prócer ü[�enista acu- gem à democraci-a, congra-

laudo-se pelo fato de ter o governante cata- sar Vossa Excelência de in- tu lo-me com seu grande relações diplomáticas com c Brasil:
-

sentativa, cuia' preservação; é sagrado com-

rinense ordenado' o pagamento de uma in- justiças, Vossa Excelência gesto. Saudações, Sebastião
"O Govêrno Brasileiro, - deplora éstr 'promisso político de 'nossas Fôrça.s Armadas

respondia mandando pagar Neves".
denização por acidente ao presidente do di- p

,:__ --- r '

decis.a-o, e não aceita

..

como válidas as razões O Brasil; só tem a lamentar que um país ,ir�
,.retório udenista do Estreito,'. acidente êste

b.�mnânha .. contra a V'ar;ol� e'm apresentadas. pelo Govêrno 'Venezuelano. mão, justamente aquele que mais duramen-
verificado quando o atual partido oposicio- U li II II lU, Considera que sua atitude,' nadà co�tribui te tem sido atingido 'pela subversão '.extre-,
nista encontrava-se à frente do Govêrno do Q t t"

rá para o Iortalecímento da Organização dos mista, não tenha ainda compreendido a po- i
Estado. O fato demonstrou claramente, que. daR a ra arma

.

Estados Americanos, e 'da' democracia na" lítica -brasileira-para assim, reforçar os la:!
o Sr Celso Ramos não observa a .côr p'olíti- b ,Ainéricás. Agindo sober-anamente, atendeu ços que 'unem os .dois países: em henefício do

. Será iniciada no próxí- Cá lha alcance as suas

ca daquêles para quem o Estado tém suas. mo dia' is de maio a cam- finalidades de acôrdo com- do a imperativos da ordem nacional, 'dentro sistema. interamericano, e da
"

segurança dr
obrigações, mesmo quando essas obrigações panha contra a varíola em piano estabelecido pelo Go-

dos postulados que in.spiram e regem,. o.sis Continente."'.-·,,·
.

d d
'. . Santa Catarina. Para' iSSG

__,._;._ �:..)n::.t::.:-=n=a�7'.:..'.:P.:.á:g..:.·)_ _:__=- �--
....---,-:;;;:----:--S;?-"---,.--;.,0=__;;_;�:-----��_=_:;;__;;_-.7_=

__�__

t:�:::;:u:d::�J:::t!::a�:.u�:,atu�:��� :�::=u�:�:�:=;�: l'om'aram Pos.s�· Oul'e'lí.D os'.'.' H'ovasl" _
·MI··o'I·'slros',menta o ever, um seu colaborador. trabalho afim de que a V

_

Ui
�.

':f.es lutaram pe'e vit�r.ia democr.áJicá BRASÍL�A,
.

20 (OE)

,

formação de 'cada um
. dê-

-

madas 'e impostas. pela Na: .....
' "

�o�:�ntedO: n���:n����tr:: �:� �ol��:���:n:��:nis�:a� ,i!�a���:ed::!:����;m����'D8nl
;

H,e'lda,'r' R'es'0".,·0'deno, Palácio 'do Planalto', o ção a serviço de seu partí-, nacional"',:E finahzou o ch�-, . {i P!:
. Presidente Castelo' Branco ,do, mais sírn, ao compro- fe do Govêrno�' \

afirmou: "Êste, n.ão é o Mi- metímento .do bem servir". "Senhores Ministros,'. Soo-

'C irt-'
.

'd' "L II,-'

"-..! M" ti-me no dever d� fala'r nês�'
'.

.

r' I Ica' e '" C'er
"

anistério córroiçio pelo timo Ainda sôbre o novu mlS- .
,', . .

�
bre, inexpressivo do provi- o ·téri0,' o· Presidente Castelo se l:1omento, n�o somente .:;' '.

.

Il
.

-,
sório, ou submetido a ex·. (Branco anunciou: -:'0 m�s-

.

para l�e!\ .exl?l'êSSar ·meu aI·

pect.ativa de um prazo pré- mo, es�á integralmente com- � ,t� apreço e a m�nha �on
_estabelecido para combina- pôsto e pron�o para o, tra- �laI)ç�,; rn<:J._S .tambéDT"'p&J:a..-..a,

�ões
_

ue .�m..'.Q�,j\l.9.;�.ca� �.
�WP..q: . p.O)���if, ês�.''oe�i-. ':'·did'i.1�Q_tlfl�!:a..o.�.�

d
.._El����.1�� Y1

, '. �,�",,,, ,_.i, 1\lr....� .. ,

•

-�rto br.ri:I""r;tR �1U>!l(i!!�ik\ >�, f ..,.a,� .'":'f';T�" "'�"'.p�:m's>lo:
'!:lI,m��.._,;.....� .

-

.. , .... '"__...,';'I""'.� ......�,"''''R. r .,. F'
.

:�a;�ànr�oUi O: '1l�A ,eta/.Na:-. ,llõ,h' adas;' l\1.tfnlslério: êSte
. bidIdades .'. '. orall'lM' ,e�Pt0{3' •

- 'I'H '

..... ,:, U"· é'"
-

'e""'l. quo. acredI'to coeso livre da sa os os novos Ims ros

;ao:/' . eu·•.· .se 1).1 10,' .,�-.,' .,-'.
, , ..

. 'nentes cidadãos v.ine·j!ados ingerência de 'grupos, ider.· da Aeron_a�tlCa . Briga�eJ.ro
I 'd t"d' .' m:as a: Íificád'o'com:..as idéias recla- Nelson .'Nand'erley, Marmha,a VI a p'lr 1 arIa,

.
. ""j

.

- ...
.

._____ Almirante Ernesto M:elo Ba:

tista, Tr'lbalho, Arnaldo'

.' 'Sussequin,d,' Relações Exte-:

riores Vasco .Leitão _ da

Cunha.

Coordenando e detel'minando providências: atcntn� dia e noite,' êles lutaram pela
vitóna. df'ml)crátlc� !'m Santa Catarina: O flagrante obtido' na 'séde do v·' DN, fixa
um p'upo de efidais, vendo-se ao centro o Comandante do s· Distrito Naval Almi.
rant{, M.urilo Vasc() V�tJle Silva. Dà esquerda para. a direita vemos CF Osvaldo J:>into
de C:�l'l'alhlJ, CC -'- I!)dilon Lima Cârdoso, CMG - AiItonio Avila de Malafaia Chefe
do Fi'latlo M:'Ílil' dn 5" D, Naval, cb - JOl'é Via,na, Contra·Almirante Murilo Vasco
do Valle Silva, Comandante do 5· D. Naval; Coronel Florimar CampeUo, Chefe da
16a. c.lt.; Cf' -- Antfmio Moya, CT":" Isaac Ben«himol, CF - José Luiz Pereira'
CC - Arrh;nidc) ÇOílzaga, CC ';_'Aroldo Paranhos péderneiras, Cap. ,da' Polícia Mm:
tar ....,,. Alion�,,' .Iosé Ruthes. e �c. '""": Djàuro . Oliveira,

. que não aparece na foto.,
-- -.- - --..,;_, --------_._--------

do, '<cTempo 'a Longo
Ag'ricultura

'

...
�

Previsão
Prazo para '·a

, I

.

RECIFE 2,0 (OE) . D. ,Hélder ' Câni,ar,�
�eebisFo do Recife, res.pon:deu as crític (i;;

�.�v:�"€�ros):�ieercl'a:�·� dJ�sertr"sábp{j")
através da Televisão, que' o 'Sacerdote culti
va a miséria, pàra fazer demagogia. D.· Hél-

.

der, resp,pndeu:dizendo "O povo pernambu-
cano aos poucos me i�á conhecendo, Critici11',
é bm direito' de qualquer' cidadão. Xada te

riho contra o sr. Carlos Lacerda.

Uma iniciativà qu� será da 'mais. apreciável Ufilidcde

HAVANA, 20 (OE) - El'J'" '

seu primeiro pronuncia
'

men';o ofkiHI' sôbre �,fevo; 1lmooCtto'-
-

� '--'lsileira, o dItado"
_ pUa '

_������·:��eF��e������c��=�:fqe Ro'"da '.

tos no .o.�--., nao o como- \ U r 11 IIU
vem.. "Falam. com JÚbIl�, A Delegaciá �egiOnalL do

.

.t_ue. vão romper conosco", Impôsto de Renda, nesta ca-'"

acrescentou 1'1del. "Não va- pitd divulga aos contri

buintes de sua jurisdição
mos implorar relaçõés com

fI'sc"l que, dispondo de sa-
":�rilas" ['� -lenhurna elas-, .�

tisfatório estoque cj.e formu-

lários para apresentação
das "declarações de reIY-di
mentos", que sua: Chefia
conseguiu com a' precisa co

laboração da gloriosa Fôrça
Aérea Brasileir'l, attàvés •

.

seu prestativo Comando de ..

Transportes Aére,).s, traris

portando da Guanabara' pa- ,

ra esta capital grande nú

mero de volum�s contendo

aquele :qJ.'lterlal, está proce- .4

dendo, àindá.· ,no corrente

ano, sua distri�uição gra

tuita aos interessados_.

Outrossim, . conclama' aos

seus .contribuintes para que

preencham suas "declara

çõ�s de rendil1lentos", do.
;:nelhor modo possível, acu

s'lndo com exatidão os ren

dimentos e lucros percebi-
dos no ano-base de 1963, as

sim como �s· deduçÕes., aba
timentos e despesas

•

feitás

com terceiros, juntandO os

comprovantes' eXigidos.

éONVENÇAO J\ACIONAf. DE V,ENDAS EPEDA -:c Reunmdo prac;istas, inspetores
e viajantl':s de todo o Bràsil, fQi realizada em sito Pl,l.-ulo. a Convenção Nacional de

Vendal'l Epcda. Um ,JO!i p�ntos altos <ta C()nven�ãG, roi a apresentàção, aos COllven·

�ionais, da nova iinJJ.á 'dç móveis es'thfados que, pelo àn�ôjo da concepção e exc-cu.

ção, fui Úl'flllmÍIlaua' "Linha Epeda Avant-Garde"...Ainda nes,te mês, -por ocasião da

V Ft'ira de·l.Jtilidac,les Domésticas, DO Ibirapuéra" a- nONa linha será apreseJitadf� ao
.

públicú; em pré-lançamento. Na. foto, participan�es da Cónvençã·o.

Estamos seguramente in·

for�ados que o Prof. A.

Seixas Netto instalará, den

tro de breves dias, tão, logo
se re,cupere d'l crise renal

que o prende ao leito,
,
um

Gabinete especializado em

Informes dq Tempo' a longo
prazo para a Agricultura e

d�mais serviços de -utilida-

de pública, G_9mQ·.j�abem.os,·
a autoridade dê A Sei)!:as
Netto nesta especi�Íid�de é

_, "

�. I'·

,
. incontestável, como Se apre-

ciou em várias' .ocasiões,

como do c'ontrôle das en

chentes no Estado, previsão
do tempo com muita ante

cedência para várias· orga

nizações, inclusive para este

jornal, _onde publicamos
um Boletim Diário de. Alta

Precisão. Deste modo, com

est'l iniciativa, estará Santa

Catarina çapaz de fornecer

elementos de previsão do

tempo com muita' antecec

dência, p:;tra incremento ,e
incent'·,o aos trabalhos que

dependam de conhecimento

"O L J I M A H O R I"
Subversiva ,em RecUe

·RECIFE ·20. (OE)'A Polícia pernan:t

bucana impedi� que rodasse a edição corri·

que o jornal "Última Hora" éncerraria sua�

atividades m Recif�. O Secretáriq de Segu
que o jornal continba maté-

se".

do tempo com bastante tecedência fenônemos que.
adiantamerito. poderiam redundar em .ca

D'lda a capàçidade e o Iam idade pública, recomen·

nome indiscutíyel, neste as- damos' a iniCiativa como d,�.
sunto e aos grandes servi- extr.ema utilidade. Dentro

ços já prestados ao nosso de mais dias daremos novos

Estado, alertando com an- informes a respeito.

'Inquérit�s do tempo de Jân.io
._ -.-

vão s'er desengavetados
. . tviTlhare 5 de P

J •

"..
.

Desabri'g.o
e's 5 o·a s. ao

,

f ,-

.no· '·C�a'rái
RIO 20 (OE) Fonte do Ministério d�

Justiça informou que tO,dos os inquéritos
instaurados pelo Govêrho. Jânio Quadros, é

engavetados pelo sr. João Goulart, serão a

purados com máximo rigor, para imediata

punição dos culpados. Os processos, \ serão"

desarquivados, .para qqe as apurações
.

_

te

nham continuidade normal,' e seus resulta

dos conhecidos dentro da ,maior brevidade

poss�vel. ',j

FORTALEZA 20 (OE) Milhares de do apreensiva as' várias autoridades esta- \

pesso�s estão. ao desabrigo" nos estados
.

do' d��is. 6 G?ve�nador Vir9íli.o . Távora.' .

já ICeara e do RIO Grande do Norte, em çOl1se- VlaJO,:U pa;ra a Guanabara, afIm qe solICItar

quência
.

das enchentes provocadas' pelas socoÍ'ró as autqridades federais, para as víti
fórtés chuvas que estão caindo sôbre todo () mas das enchentes,. ps prejuízos, ão elevªtió'
n'ol'deste A situação está;·",deixan-. dos...

.
. , .'

"

íii(:� *: ,>::),!l�'
:;;,'�' �"�?

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, ,

.
,

Não há dúvid� que êsse grito de alerta
,

.

" -. ,'. .'..., .' "

Entre alegriá de seus pais �r. 'Wilson L. dé Medeiros e ',e necessano, pOIS, sao ,muItas as pessoas que'
de SU'1 exma. espôsa d. M'lria.Santos de Medeiros" vê 'pas- .

não' tê�' o euidado de atender' a essa poupan -

---------

sar na efemél'ide que hoje transcorre, o s'eu 2.0 aninho a' ça. Deixam; as torneiras abertas, gastam águ�graciosa me�ina ROSINE� DE MEDEIROS.
.

'A aniversàriante e seus venturosos 'papais nós de O. inutilmente e procede-se á lavação de auío-
ESTAD?, �ndéreçamos os nossos efusiv.os ·cumprimentos.· moveis 'com água ·em' abundância.

De �uritiba chegaram sábado á esta, c'lpital, o sr. Au-
Está 'tudo certo; mas, o que está errado,

gusto Bértelli e sua Exrp.a. espôsa dna. 'I;'ereza, BertellL Ho-' 'virtuálmente errado é o pouco cuidado da
je o, ilustre, casal crisn:tará seu neto Jayme Augusto,

"

filh,o
.

.'

I
'

,
' ·

-

do Dt. Jóão Harold Bertelli e,sua·exma. esp6sà'dna:.M<.lr- que es'que'reclamam o desperdicio, deixan-
Iene Abraham 'BertellL

"
' do. que a água corra,.dia e noite através de

Jayn'].e,.I\ugusto também é neto do 'n�ss� par�i�ular' ami- regi'siros estragado� em alguma:s ruas como

:� ���:�:�: Abraham e sua exca. espôsa s���:�j' acontec:e na1rua General Bittencoul't esqui
ilJMIIIIi na' com a:Travessa Urussanga, onde a agua

escorre em grande quantidade ha piais de
três dia�. ,O exemplo deve v.ir de c�a.�-------__;'--�-----�---'------.,.;.
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Senador 'Dantas. 40 - s', andar,', .' � �

_

S,io Pauln - Rua Vitória ll;;7 _.ccnj. 32
,

'

Belo Horizonte -, STJ:> '- Rua dos Carij6s
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,
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FAZEM ANOS HOJE

,j\ Deleg a. "0 al o Imposto de

Renda esclarece aos contribuintes, ainda,
qu:� estejam. com débitos naquela repartição,
que procurem urgentemente liquidá-los den- .:

tro do: fluen:te 'mês,' evitando' a' aplicação rlé' "

pesadas sanções e colaborando.vdestarte, pa-
ra a recuperação econômica do país!

'Esclarece, outrossim, aos contribuintes às 'J c 8 hs
,

,

, • James ·,C[ar-De..
'

- Steve Mc'Queen
com vultosos' débitos e que passem por evi-

.',

,- E;l
dentes dificuldades financeiras, haver possi
bilidade de ditos débitcs serem pagos parce-' C'inemaSCO}Í!;! - Tecnicolor

ÇenslIra até" 14 eno-.

Iadamento, dêsde Que requeiram tal medida
\.·com ã devida justificação, na forma do arti-

.

gO"86 do Regulamento do Impôsto de Renda'

Imposto de Penda-

1

OSVALDO ,MELO

ROTAR): INTERNACIONAL'
,

-

CONFERÊNCIA, DO prSTRITO 465

Com duas c�r_imonias levadas a efeito do

mingo, 1.9' dó corrente, no Estreito, o Distri

-to 465, encerrou uma série de trabalhos pro

gramada para a "reaiização da Va Conferên
cia do Distrito 465

.

Na bonita praca de Fátima naquele pro

gressista e populoso bairro da Capital foi

plantada urna arvore pelos rotarianos - �

Arvore da Amizade.
.
Em seguida Um artístico marco de pe

r " 'dra foi inaugurado no local onde passa o

'Viaduto com. inscrições esculpidas e assina-

lando o .acóntecimento.
,

Em '�b�s-' as .

solenidades
_

foi grande o

númeró .
de pessoas que e�teve presente,

além dos rotarianos que compareceram áque-
,

'las comem6tações. '

.

. 1 �,
.

.
.

Usararri da oalavra vários oradores que, ,(' � �

fenm muito anl'1udidos..
'

..'.-

"

" ,

'. '�:�.';' ','t; ..!_,'-:
x ,X x

.

,

POUPE' 'AGUA: PEDE O AVISO .

Lê-s� �o� jo:rnais'e 'ou�-se' �Ias n.ossa5t(�
'e�issoras, cClistanteniente, êste aviso: POU-
pE ÁGUA! .-

.

'_' . -;

lJf�1AS
.

CARIAIES
DO' DIA
- CENTRO
São José'

'FUGINDO DO INFERNO_

Ritz '

àS ,[ c 8 horn s

Rícardo Moutajban
Lj a nu Orfcy

_EM

i\IElr.ÁS 'SEL,rAGE.:\'S '

)]�trocolor

às "-;;-71/2' e 91/2 h s.

:II azzar)ppi - cm -

A CARIWC'fNHA

C'eJlSUra até 5 anos '.

I

à, 21/2 h s
,

:\1ah:tar0ppi - eJll -

. A' CAEROClNHA

,às �1 /2 - '\'> horas.
\'incent pricc

F.\I

A TORRE DE: LOXDgES

Censura' até 1·1 anos I

ral� ';'-8 h,,'I'
Richard HÜl'ds,)n

L01'cnc1aa H llsciak
OS �ITE GLADVADORES

Cinell1aScope - Tecnicolor

Adaptação ao ato

-1r1stitucionaI
BRASíLIA; 20 (OE) - O

Sen'ldo da- República apre
ciará em sua sessão de ho
je, a ,l".;soluç[.o

. adaptando
o seu regimento interno
n)s ;-,receitos do Ato Insti
t· !'�i(,!1a, d�J 80mando Revo
lucionário. ,\ Câm<J.m AÍta
deverá exr.minar tan-�)ém
hoje, o Projetó ' de Lei que
estabelece 1 participação
dos tr'lb'1lhadores nos lu
C"os ctf1,,', emp' êsas.

---,- --�------�

CAMINHÃO INTERNÁTJONAL

,0

I ti,JJ_,
��'
,'I

NOS TEMOS
A PECA

�'
. �"":

� ...,.,�,�' : \ -i.�. .$1t
.

de que você precisa I
e

Na qualid'àde de revendedores auto�
rizados, podemos resolver seu pro
'blema sem demora. Em' nossO estoque
'lOcê encontrará - com certeza - a

peça ou o a�ssório que procura, a

preço ,d� tabela, genuínos, testados
em laboratório, .garantidos p�la mar-

ca IH. 'E, no caso de qualquer con

sulta sôpre o seu InterÀational, tere�
mos o máximo prazer em atendê-lo.

o .'-,

Representante 101 nesta cidade
G. SOCAS

COMERCIO JJ

REPltESENTAOOES
FULl'lIO ADUCCI 721 _

E�RElTO
Um �erÇO a ....ta • � :rei"

. ,
e-m 12 pre8ta� !nro,

'.
','j'

"'cP.!:' ,J�_��� lêLiA
.

:':J;::

•

...

Y CO/7teC/;7JCl7tos Sociais
'\-

.� U{..__�'''-//,,\, '

,

.

___� � �u. � t

-,

1 - Será Patronesse do baile das' Debutantes no Capaca-
bana Palace, promoção de José Rodolpho Câmara dia 30 de
maio' próximo a Exma. Sra. Pascoal Raníere. Mazzili.

2 -Cumprimentos a srta. Zilá Nicoliche da Silva, pelo
.

seu "niver" no último sábado.

3 - O Centro Academico de Engenharia da Universida
de de' Santa Catarina., no próximo sábado estará em pauta na

reunião de lançamento do LP do conjunto "Flamingo". Maria
Beatriz Wild Vinhais, namorada 'da Faculdade de Engenharia,
esta com a responsabilidade da promoção em foco.

I

I
I
I

I

I

I
J

4 - O Diretor de Publicidade da Rádio-Santa Catarina
Sr. George Alberto Peixoto, depois de sua temporada em Bra
sília onde marcou casamento .com a elegante Diva Maria Car-,
valho, voltou mais esta -completamente afastado das reuniões
SOCIaIS.

5 - Representou a cidade de Brusque na Va� Convenção
Distrital do Rotary Clube, o industrial Arthur Schlosser

, .'

6 - "Encontro dós 'Brotinhos", a reumao que aconteceu

domingo no Clube DozE: de .Ágosto bastante movimentada.

7 - Kennel Clube q,e Florianópolis esta hoje 'em rriovi-

, mento, com mai� uma exposição, nacional, que dar-se-à logo
mais no Estadio Adàlfo Konder: O Presidénte Dr. Francisco

Grillo, bem como a Diretoria do K:é.F., não tem p�upado es

forços para a maior brilho do a�ontecimento.
,

.

, ,

8 - O simpático'-Cflsal sr. e sra.. dr. Prisco Pfiraiso, jant�-
va no restaurante do 'Querêricia Pal�ce Hotel.

, I

. .

'
,

9 - A SoCiedade aponta ó nome de Marisa. Ramos, para
representar a beleza' ·da. mulher florianopolitana no concurso'

")..iiss Santa. Catarina". O certame que é promovido pelos Di
á�'ios Associados, realizar-se-à na Gidade de Blumenau dia 110,
do próximo mês.

10 - A �oite de sábado no "American Bar" do Querên
c:ia Palace; foi bastante movimentada, com Neyde Maria, a

cantora "society" dando nota alta, estreando novo repertório
musica'} do "compositor" Zi�i!lho. També'm 'foi festejado

,/
o

�1jve_:r do nosso particular amigo, Luiz Henrique 'Pancredo.

11 - O cronista social Sebastião Reis, no próximo dia 30

promoverá festa na' cid�de
.

de 'Itajaí; para a,' escolha da repre- f
sentante ,da ,beleza it�jaiense� no con.curso Miss'.Santa Catari-"
na.

,
"

I

12 - Chegará a nossa cidade na próxima semana, o Em..

haixador dos Estados Unidos e sra: Embaixatriz Lincoln Gor
don. Os ilustres visitantes serão recepcionados, pelo Governa-
dor e sra Celso Ramos. I

,I

I----------�-,-----------------�------,----------

Para o frafisporfe de suas cargas e encomen�as
de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulor {uri
, I' .

tiba, Pôrfo Alegre, Pelotas e Rio Grande.

Exoress,u
. '

\

Florianópolis
MATRIZ - �ua Francisco Tolentino 32 .

Telefones 2534 � 2535
-.- -Florianópolis .

�--

,

E agora mais um lançamento da sua empresa:
, RESENHA DO,EXP. FLORIANOP01IS '=1�

�!�L�) De segunda � ábado pela Rádio Guarujá
\ \

<; •

�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Inquéritos
centralizados
BANCO DO BRASil S.A.

EDITAL
.

Faço saber a quantos o presente �di
tal virem ou dêle tomarem conhecimento
íícam intimados a apresentar-se ao Banco
do Brasil SIA, no prazo dê dois dias a con
tar da publicação dêste os, funcionários
.dêste estabelecimento, que se encontrarem
afastados do serviço, em todo o território
nacional pelos seguintes motivos;

a) - exercício
-

de quaisquer funções
junto a sindicato de classe;'

"

,

_

,

b) - terem entrado em gôzo de fé
.rias no período, compreendido entre' ....
30-3-64 e 1':4-1964,;

,

c) -,- terem sido postos à disposição
de 'entidades estranhas de qualquer nature
za, inclusive repartições públicas

'.
federais

'estaduais, municipais, áutarquicas, 'govêr�
nos estaduais e municipais.

'

A· apresentação dós inter-essados deve-
rá efetuar-se: 'I" ''''''''(f·P."i:'''I

-, Na Guan�bara e Distrito Federal
Gabinete da S�perintendênci� do Ban-

co;

Nos demais pontos do país
Agência do Banco mais próxima.

RiG de Janeiro, 10 de abril de 1.964.\
Banco do Brasil S/A (ass.) ARNAL

DO WALTER BLANCK, Presidente.
22-A4

t
--�--

MENOR
\

Firma de �áquinas Rodoviárias necessita de rapaz com
.

idade até 18 'anos par,a serviços gerais internos e externos.

interessados queiram procurar o Sr. Carlos Vianna -- Que

rêncià Palace Hotel -:- nos horários compreendidos entre

13,00 e 15,00 horas, diáriamente.

RIO, 19 - Todos o� inquéritos
em andamento no País que vi

sam apurar as atividades eubvcr

sivas de pesSOas, grupos ou lorga

nlzações, serão requisitados pelo
general Estevan Taurino Rezen

, de Neto. Para melhor se des'in
cumbir da missão de coordenã

dor dêsses inquéritos, o general
TaurínO passará, na 'Próxima Se

mana, o comando da l.a :RegTão
Militar ao genera] Moraes Bar-

ros,

'Não pÕ'de O general Taurino de

Rezende precisar quanto tempo
durará o trabalho 'de Coordena
ção dos inquéritos pol iciaís mi]!
tares RevelOU porém que serão

elímínacog . todos Os foCOS SlIb

\"ersivo. e apuTads, todas as ros

pon�bilidad�s P,?-l'que" 'do centrá
,

rio, ,em 'poucO 'tempo, as á"ões
subverg ivas surgirão maís viO
lentas"
° general 'I'aurtrro de Rezen

de enviar à -circular a todos os CO

mandanjcs d'e Exército, região
"mílttar e governadoras, requisi,
fando todOs 'os inquéritos, ime
diatame'l}te após a sua conclJsão
Um dêsses irrquér+tos já foi en

caminhado à coordenação - o

da Diretoria, de Motomecanlza
çâo .do Exércit,:>.
O coordenador deverá viajar

,P0i: todo o País, á fim de aCOm
panhar "os i�quéritos e tomar
novos depoimentos dos ímp[ica

, .

sendo preparado p.no Ministério

a r
rcmesssa ao Congres�o.

da Guerra e dcverü, já na próxi-, A medida visa evitar que OS cul

ma semana, ser enarnirihado ao parios sejam beneficiados pelo
presidente, Caste19 Branco, para tempo de duração dos inquéritos

MUDANÇAS DE ESTRUT{JRA

General vai apurar atividedes
subversivas

Nicolau Scveriano de Oliveira

RIO 20(OE) - Inquérito poli

cial-Militar presidido pelo Gal.
Estevão, de Rescnde-, Keto, co

mandante da IS Região. Militar,
vai apurar as atividades subvcr
sivas em todo 'o país.
por determinação do Comando

Supremo da RevolUçãO, todos

os inquéritos realizadOs cID qual

quer parte d2, país por autor+da-

des civis Ou militares,
ser en tregues ao IPM:

O GalResende, info'rmou que

.receberâ relação de todos Os prê
SOs pol.iticos e, es tudárá cada ca- ,

S';) em particular, para- enviar a

Justiça, p''}sterlon�ente.

Presidente cidadão de Ouro Preto

IV de un}a série

Ordenar a economia para pre
'

vení r Os fluxos c refluxos e suas

\ ol1sequênc1� e, quando nã», pa
ra mejh oi- �esjstIr às influências
n cgaj.ivas da crtse econêru ica, se

ja ela de âmb ito nacijynal, seja
Como reflexo do ocorrido em reg'i
ii,) eOm a primeira COIleCtada.
EXemplos desta maneira de

lJ�'oceder mOdificando a estrutu
Ta econômica, tivemos' após à

criSe de 1929.

Na Europa, a Alemanlia, ou de

já cOmó decorrência da la Gran

de GUe'Ta se havia procedidO a

determinadah reformas, em 1933

se p'useranl em prática ll1edidas

. destinadas
-

a eOlnbH�(,'!" p.e;'l�{ü1.-;
I �

" -

nos setores, produtivos e desém '

prê\\,o consequente. Procedimen

tos fiscais, crec]itícios, COnsub�

tenciados em isençã'O d6 in;postos
para certas atividades, baratea

menta'da taxa d� juro, funciO
namento de redeSCOnto em bases
incentivaaoras à facilidade para

emprêStimO� à clas�e \p�odutora
p"escriçõ'es quanto fi t.rabalh'v 0'

brigatól'Ío a ljaixo salário, incen
tilvo a despesas em obras púbII":
'Cas, aliadas à fabricaçãO de ar

mamento; contrôle de preçOs in

crementCl da prOdução de bens

de c;onsumo, a par da, de bens

capitais para a aplicação dOS, in
'gress9s já em ascenção, em mas

sa e em velocidade, a fim ,de dar

maior eficácla ao contrôle e màn

ter as utilidades a baixo preço.

No mercadO exterior, mediatí7e

regime de liCença préVia e in

centivo às firmas nacionais, pro
moveu-se ° equil'brio da balan
ça 'de pagamentos.

I Na Âmérica, Os Estados Uni,
'do� não prG�eder�m 'de modo di'

OURO PRETO, 20 (OE) ci.r1actão de Ouro Preto. Tam-
'- Durante a sua perma- bem re(leb�ra( homenagem
nência nesta cidade Minei, o vice' presidente Alkmín e

ra amanhã por motivo das generais Mourão Filho CRr,

comemorações de 'I'Iraden- los Guedes e outras persa
teso o p-es'dente Sastelo' nalidades.

:S' ânco receberá o título de

ECONOMIA & FINANÇAS

ORIENTAÇÃO DA FACULDADE DE CIENelAS ECONÓMICAS
'DA /UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA,

rum encaminhados.

,
Na Guanabara,

dOS ;não se limitando, assim; ao' , (IESTA' ORIENTAÇAO NAO ••PlIC:A EM ENDOSSO 1lI( CONCEITOS E O'IIIIIOE5 ISOlA"AS.

estudO: dias, prOCessos que lhe f'o

espera abrir

cêrca de 40 novos inquéritos.
por outro ladO; um anteprc

jeto �ispondo sôb.e a tlesbJJro
cratização e simpl ícaçã o do me

canism o da' Justiça Militar está

Nada de

'REBITES
Exija em seu carro

Lona de freios COLAD,�,S
- 80% mais no aproveita·
ment:' das Lonas.

CASA DOS FREIOS
P,ua Santos Saraiva 453

ESTREIT0

Para os devidos efeitos declaramos' que o Sr. Moyses Hal

lel �ão mais exerce a flmção de Representante de no�sçi Firma,

substituido

elA" INDUSTRIAL DE UTENSIL!OS DE AÇO TROPICAL,
, Rua,Perelrd e,;a Nobr.eÇJa, ,218 - Tal: 63,2458'

,

"

"

", ': Caixa Postal, 5752 - 5iío Paulo ':' ,

tendo sido
\

por REPRESENTAÇÜES
LTDA .. , na cidade de Caçador, nêste Estado. Para

OESTE

eventuais

pedidos, pagamentos ou reclamações V. S. (s) deve�ão' dirigir-
�

,
;

se'à Representações Oeste Ltda. ou diretamente ao nosso Es-

critório em,São Paulo à Ru� ,25 d� Março, 580 2° andar

cO!1junto 26 - Caixa Postal, 871

Duracour S.' A. Indústria e Co'mérçio

verso; embora distinto em seus

.ríeta lhcs, levandO-se em conta,

trataI-se aqui de uma- forma de

o1'6'anh:ação eCOnômica em que

pred';)minava e predOmi:na a li
vre iniciativa e alí UJn regime
p,olítiCo que ; em ação; interveio
de maneira efetiva na econom ia

impondo-lhe um dirigismo esta
tal singular. Assim, noS Es tados

UnidOS com o New Dea] impri
m iu-vse nova ordenação . com G

fim de promover a recuperação
econômjca e,,;e de início não

'teve 'o resul�adO deSejado, o pro

'grama de Obars públicas; a aju
da aOs desocupados e ,dema�s

medidas tentdentes a auxiliar
e incentivar a prOdução,; rabus

teCéndo' 'o poder de compra da

POpulaçã,>, embora acusando um

lirev� retrocesso conjuntural eU\.

1937, manteve ,o nl0vimento �e- .

ral de 'recuperação e te'ldência
,à, prés])<l'j�'l-de ccon��ica.
Atualmente é" sabido que; na

setor .. de financIamento da pro

dllç.o; a par da regularmentação
e contl'ôlc,; ,nÇ! gl'icl�ltllra, por
eXemplo, pl'escr,cve-se. quanto à

ál'ea de cultivo, na indústria, re_
gula-se o crédi to; drenai. dO ,a

massa monetál'ia:, de acôrdo Com

as CirCUnstâncias própria., a t'l-l
ou qual industrial. A par disto

e, em cOnsequência, as, iun'çoes
,

vê-s_e' Crescer a desp�sa pú�iica
'e reSPOnsabilidàdés estatais,

,

Com a, éaptação de J'atores-�
pr,Jduç'ão. Ainda; a metamofo'r-
se do empresá'rio
bt;rocrata, áireto

em singular
da "

empresa

•

Experimente-c;
ainda hoje

N!:;, TLt foz ° /.. uihor chocolate do mUlldo

Ímpostc deP,

Dispositivos Legais' Instí
tuídores da "Declaração 'de

Bens":
Art. 51. - Como parte in

tegrante ,da, declaração de '

rendimento a pessoa física

.apresentarã relação porme
norizada, segundo modêlo o

ficial dos bens ímóveís e mo

veis que, no país 0v no es

trangeíro, constituem o seu

património e dos seus de

pendentes, no ano base.

§' 1" - A autoridade fiscal

poderá- exigír do contribuin
te • os esclarecimentos que

julgar necessários acêrca da

erigem d0S recursos e do

destino dos dispêndios OlI a�
plicações, sempre que
nas alterações dl'lclaradas
importare'm em aumento ou

díminuição do patrimônio.
§ 2° - Ninguém poderá o

ferecer bens de qualquer es-

pécie, em garantia de

empréstimos em Caixa Eco

nômica ou estabelecimento
de crédito, de mijO capital
'-;Õcíàl participe a' Uniao, o

Estado ou o MUf1.icípio, .e
'

valores superióres aos con

signados na.._declaração de

rendimentos da pessoa físi

ca ou na guia de retenção
'na. fOllte, desde que, nesta
última hipótese, comprove, a
propriedade de títulos ao

portador.
•

Art. 52 - O artigo 10 da:
• Consolidação das Leis do

In:1posto de Renda, m9.nti

das as suas alínea:s e respec
tivos parágrafos, passa a vi

gorar com a seguinte reda·

ção:
, Art. 10 � Na célula "H"

serão clas-süicados os ren-
, -'

dimentos do q'apit'11 ou do

trabalho não compreendido
nas éédulas anteriores, inclu
sive:

g)' as quantias cprrespon·
dentes ao acréscimo de pa
trimônio d,a pessoa física

quando a repartição lança
dora ,comprovar não corres

ponder êsse aumento aos

rendimentos declarados, sal

vo s� provar, que àquele ai

crescimo patrimonial teve'

origem em rendimentos não

tr',butáveis.

(da Lei n° 4,069, de 11-6-62,
"in" D.O.U. de 15-6-62)

privada, uma Vez que mais 'e

mais Se dilue o éãpita,l e" �� C0n'
sequên'cia,' a passe doS bens de

produção, em mãos de muitas

pessoa que; em)).ora não tenham

,

a gerêp.cia, pouem a mai.,!,.,r
'til do acêrvO, con,ubstancbdo'

,

nas ações de todoS Os tipps; eml

tidas, pelas modernas INCOR
PO'RADAS n,arte americanas.
•

Ordenar de lllodo -a' que;
conjunto das naçõe�, das' e,éOno
mias nacionois enlaçae'as relô
tráfico em geral, se prOmova c
acêrto doS desníveis eronômicos.

,
OMdernamente procuta-se não

só modificar, 'poara reforçar n

estutura interna, c'Omo também

atualizar as relações entoe paí
ses desenvolvidos e sUb-desnvol

vídeos; no sentido' de pr,omoVer
aquele equiâ:brio neCessário ao,

bo}n flJlCÍ';)n�ento daS relações
llconômicas internacionais, nu
ma mOdenra estruturação da e

conomia mundial, mais nivela;;.

da

Cargueiro Proced€O"��e da luooslavia
....

,t-eve seus pnv: JS lacrados
SANTOS 20(OE) - O cargueir"

L"j,d amêricel, dv LoiJ-Brasilsi-\
ro, atracou hoj� no porto de San

tos, sob a vista de uma tropa' de
FuziJ.eil'oS �nvals.

Ohegou reahnente a 3l de'ma-

.' ::�qucle pôrt o , 11188 sob escc l-

ta dS duas belcnaves da Arma

na Brasileira.

�0 pôrto gancho, o llav.io j'r

vistOl'iado e �ve alguns çlc i3CIJ

...... ·rõcs Lacrados_,. pelas aut r

dades da Marinha.
O ,Loid américano, será d<)'

J'eg-auo' ant1cla ésta selnana ctn
'"

do se ·s<ih.e:'ii o qtle traz �ln �

porõc�,

Se outros motivos foram 'Os

iniciais; hoje a mp�ança de pO

litica de determinadas países
quanto a antigas colônias :10

prom':)ver como por exemplc, a

Inglaterra, a emancipação e Co!,!

sequente soberania política in

terna das últimas, estas a de;

:monstral' ° acêrto da me:ida

que; ])Or muitas razões está a

n1ercadQ internacional e tra�en

brindo nOvas pe,rspectivas ao

do bene'fícios incalculáveis a pO

pul'a�ão qu; pelo se uatraso, só

Chegar aO' estado de poI'Ogresso e'

com muito Sacrifício POderIam
conômico-social; omo Se 'POde
observar de acontecimentos em

território� africanos, entr� qu

tCSj O QuéêfiCia; Uganda; Mâ1i,

Rúanda Somália, •

O navi:J" procedente da Iugos

lãvia, receberá orde,!s expressas

do ex_presidente GOtllart pura

'remar p;ra O �ôrto ,10 Rio Gran
,

de do S�l, alterando inteiramen

,te a sua rota,

,GOVERNANTA PARA HOTEL
Procura-se com pratica e boas referencias do ramo, pa-

ra hotel no centro da Capítal de São pauio, Escrever e man-

dar fotografia para Caixa Postal, 8657 - São Paulo (1) .

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

BÂNCO DO BRASil S.A.
COMJNICAÇAO

,

O Banco, do Brasil comunica a, todas 3;;:;

repartiçoes interessadas (públicas� privad2�
ou de qualquer natureza, inclusive govêrno
estaduais e municipais) qUE: está 'determl
'nando 0- retôrno de funcionárjos seus

-

ced';

dos a o.rgãos estranhos, devendo, portanü
entidades ou, autoridades, que considere,
absolutamente im�resc1ndívell 'u colaboré

,ção dos mencionados servidores, dlirigirer
se a respeito à Presidência do'Banco, p

ofíció ,no mais curto tempo' possí:vel pa,;,
reexame de cada caso.

Rio de Janeiro, ia de abril de 1964

Banco do Brasil S/A -.- (ass.) ARNAI.
DO WALTER ELANCK, Presid�nte

22-4A

SECRETARIA
IMPORTANTE E TRADICIONAL FI,?MA DE·MÁQUI-

,
\ ,',

NAS RODOVIARIAS NECESSITA, 'PARA SUA FILIAL DE

. FLORIANÓPOLIS, UMA SECRETARI�.í. COM A�PLOS CO-
,

,

NHECIlVJENTOS DE SERVIÇOS GERAI� DE ESCRITÓRIO,

DATILOGRAFIA E QUE POSSUA, NC '�/tÍNIMO, CURSO

GINASIAL COMPLETO (PREFERÊNCIA" COLÉGIO). EXI-
.

-

'.

GE-SE BOAS REFERÊNCIAS.

;I' .'

PAGA,.SE BEM. ILUGAR

DE FUTURO. INTERESSADAS QUEIRAM� DIRIGIR-SE"

AO 'SR. 'CARLOS VIANA - QUERÊNCIA, PALACE HO

COELHO -;'PARA SEREM EN-TEL _' RUA ,JERÔNIMO

TREVISTADAS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE - Sábado - dia 9/5 - às 22 horas Soírée com BOOKER PITTM'ANN & ELIANA. Traje Soirée. Mesas à venda naHomenagem às Mães
'Relojoaria Müller.,

-i

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

,
. PRESIlIEl\TE

CHEGARA' a esta Capital, próxima segunda-feira, o Em
baixador Lincoln Gordon, à convite do Governador Celso Ra
mos .. O chefe .do Cerimonial, Dr. Nelson Teixei�a,Nunes,' em
ativídades.;

'

NO GALERA Clube, sábado, as Senhoras dos Rotariarios
do Estreito, promoveram um elegante "lunch", recepcionando

.

as Senhoras dos Rotarianos que, participaram doa V Conferên-.
cia Distrital do Rotary Clube, zona 465. Na oportunidade, foi

i

apreséntado pelo Colunista, um desfile de belíssimas fantasias
que venceram o Concurso no Baile -Municipal dê C�rnaval de

, I. .

-

\ Fpolis. 64, Ao som de musicas carnavalescas, abriu o desfile d

Rainha 80 Carnaval - Verá Cardoso, com a -fantasia "India das
Cordilheiras dos Andes". Maria Auxiliadora Homem, de
Can-Can, Yolanda Carvalho, "Deusa da Fauna Brasileira",
vencedora em. originalidadc. Dione Bilbau Silva, "Chinesa de
Pequim", vencedora em luxo; Vera Cardoso, mostrou também
sua fantasia de Skindo,. classificada em 3. 'lug;ar no Baile Mu
nicipal do ano' pp. Foram aplaudidíssimas pelas senhoras do'
Rotarianos. O "lunch", foi organizado pelas Senhoras: Alaíd �.

Amorim e Solita Vieira.'
-

1./

COMENTA-SE que um cabeleleiro que andou fazendo
um Curso de penteados num instituto de beleza nesta Capital,
deu à golpe em muitas senhoras, levando muito dinheiro �

mercadorias. . .

-

NO EST�DIO "Dr� Adolfo Konder", programado par.
hoje, a Exposição promovida pela 'Diretoria do Kenel Clube d,
"Ilhacap", presidida pelo Dr. Francisco Grillo. Representan
tes de diversas Cidades, estarão participando do interessante
desfile.

'

"NOITE Argentina", aconteceu domingo à noite no Que..;
r�ncia Palace, no "American Bar", Qu�md6 foi comemorado, �
"NIV�R"� do Sr. Edu,�rdo Sim�ons, -Qf�cial d� �avjg��rgcntin')B/M EARTHBANK, acompanhado <"0 Camtao Samuel Ro
drigues e sua filha Mercedes Villegas e'Dr J�sé Jorge�'Lipert0,
que cantou melodias portenhas, acompanhado do pianista Ar
lindo.

MARIA Beatriz Wild Vinhais, Garota R�dar e .1\)ambrad.l
da Faculdade de Er:genh'ari�, próximo sábado', promovera nJ

Clube .J>aineiras, um "EncOIltro Dançante"
.

ACABO de receber conv'ite de Neusa Mari� Zanetti, Rai.:.
nha ',do Clube "6 de Janeiro", para assistir Imperi�i Noite em

Tókio", próximo sábado, às 23 horas. Orquestra Ravena e,
lV[estre Cérimônia Carlos Müller. I

PARTICIPARA� da "Noit�'-Argentina" no Querên�ia, �S:Sdas: On�imira Amórim e Maria Quint, acompanhada do Sr.,lVIurillo Cabrera, da" sociedade curitibana. ,

r

NOIVO�, o' Sr. Hélio'Mosimann e 3rta Hélvia Horn.

EM Bru,sque, o· Lions Club� comemorou o seu décimo'
aniversárlo de fundação, com ui:n itenso programa. Domingo,'1
na chacara "Paraiso;' d�s Schloesse,r, aconteceu' uma •

autenti-
ca churrascada de despedida.

.

',Q •.

O CLUBE DOZE de Agôst.o,
Bool de �alão.

venceu o torneio d 'F I
,-é oot-lI·

\. ,

"

----- --� ._,�------

..
•

...

: I
,.

Escreveu:
Zanziba Lima

Partindo do princípio de

que todos os homens, isto é

todos os seres que racioci
nam tem liberdade de ação

, tem liberdade de movímen
,

to, liberdade de pensamento,
chega-se a conclusão ue. que
a LEI DO LIVRE AREI

TRIO nos presenteada pelo
Criador é, de lato, como já
roí afirmado outras vezes,

por outrens, a própria jus
tiça' do homem, ou melhor,
é a Lei do Livre Arbítrio

quem irá; por si mesma mo

delar o homem
. espiritual

mente para que o mesmo

possa chegar até ao Criador,

. �, razemos esta afirmativa
é tcjli.í"VidO às experiências as,

sístídas diariamente, por

nós, porque vemos; -rííàrfa

mente, os seres que nos ro

deiam, resgatando Um pou

co, aqui, atravéz da sua liber

daue ué tlçav, ííuerdade de

movimento, a nberdade de

sentimeríto, as suas
'

faltas,
.varnos assim dizer para com

o Criador,

O LIVRE ARBITRIO só e

xisw rea·llllel\te em est'ld�
pa.tente, no homem que atin

gm, isto é alcançou estatura
mental, e. que sobe condu
zu

.
seus passos. sôbre terre-

. .no .sófid", e transpol'te na

álma ,'i convicção, sôt�"e a

moral sôbre a vontade, Sô-
· .

bre o saber e sôbre a justi
ça para que eu'i ver�ade se-'"
,ia 'Sábi� e' prudente, , \

Fora disso o Livre Arbi
t'rio é perigoso porque tal

q�al as águ'is desordenadas
de um rio cujas as margens
são ipseguras,. oferecem

constantes ameaças de dés
truição aos fe.itos ,humanos

.

e às vidas dos seres que re

siderp em' suas adjacências,
El que o ho�em insegqro

do destino nem sempre su

port� as agonias que lhe

maltratam a alma no curso
.uu sua caminhada pela ma

téria, porque múltipla's são

_.
A ARAUCÁRIA Desenvolvimento Ecori)mico Ldi' as modaliri'ldes e também

. ta., a I as causas do sofrimento hu-

p:.J�·tir 'de amanh,ã" estará funçionando no seu nov(;' escritório I'
.

rüano 'e por isso, não con-"

fiO, Edifício. "Probst", terceiro andar, rua Victor Me. irelles. "I,; vém julga:!" a causa das do-

I 'rés, deixemo-los seguir, e de
. 7 .1 joelhos saudemos a majesta

A SRTA ZILDA Goulart, Presidente do Cluhe das Soró': -de da 'doi': e . do infortúnio,
.

Não queremds, em 'ibso-ptimistas de FpoHs. esteve no "lunch" das senhoras dos Rot�-, .

luto, obrigar a ninguém,
)'bnos no Galera Clube, com as Sras: Luiza Bueno Gamm "'e

.

nem proyar a ninguém, com

M 't F
.

S
.:

d
'

C loque [")i dito acima, que o
é'ne a i ran:r:'i3, oroptlmístas _e uritiba e Sra Ester Essen- h(Jm�� pode e deve' julgar-

'

felder Cunha MelÍo, da União Cívica do Paraná..
' ;

. se !)r:jmefro ante.> de julgar
, .

"

1
ao -sep. semelha,nte, quere-

O I J'
.

. . .,' . .
\,' - . mos somente pedir aos nos--

,L ONS Clubf' 0e ,Fnohs., rresldJ.:lu neJO' Dr. HeItor Fe"'-, sos irmãos (urpbandistas e

rari, pio�overá nos dias 1, 2,e :3 de ma:io próximo, a primei;a I leigos) que meditem sôbre

C
.

- _1' ' .

-,

,. o que estamos expondo,

o�venç[l�, fJ() 1::ons Cl.ube - Dist.ríto �-10. Dia ,primeiro, um
.

Nas ,'ilm�s. f:'ias � p��s�n-',eJegante: COQ , no LIra T.C,: (ha .dOIS uma cam::l'roarJ8 n':::! 'I <.;osas, ms�tIsf,eJtas de _g.onas.
L.l.a." d' ,,'.

f'
' -

, . '. '.. . e honranas, o coraçao vale
ét�·oa e

.

la ,tres� Jantar estIva �e encerramento no Lira T. C, I menos que a vontade, e a

fera .que se nutre de desejOS
inferiores

.,

upumb. pela bô

cá d'i sabedoria enquanto
as pernas( os dois polos em

que se firma o ser _. ARGI-
· LA e LUZ' _) tremem, var

gam e r�svalam arrastando'
aos abismos da incofisequên;
cia àquele que não .soube

precaver-se contr'i a létal

das vaidades terrenas,

Nas
.

almas gemrrnsi1s e

sensiveis, os ouvidos reco

lhem a palavra da ira ou cl,a
mágo.'1, e manipulando a ma,

téria mais nescessária, trans
fórmam-na em lição magní.
rica que red,imindo a fOl,�e
de origem, ilumine a cons

ciência, obscurecida pelo so

frimento, fazendo brilhar O

Talvez: com estas poucas

pa.wvras, começemos a

· cumpreender que o Livre Ar

bitrio é qualquer coisa de

grande e ass6mbroso que

jaz no fundo de nossa ,cons

ciência sob o pêso das nos

sas faltas e atitudes desar

razoadas,

Infelizmente dentro do
"

peito hum�no, o cO,r&ção

:�cr"�.",
"(r�::?-:r.�

chora moaIs do que �n, e a
.. : �,-=�.U�

causa reside na falta de edu- ',tfl:tP � c' . dJi,
cação moral,espiritual e in-'

_ r: .�
Cm VI WUt;&i_�

teiectual cuja a ausencia I: \
(O�fE«;OII'·1l OUI.'oUtC.iiPI

a inveja, a ira e todas as de- OI (�JVf

mais manifestações ínterío- � 1'1!IdK' I, dlln....
' ii

. <c., "que conduzem '1 ígnomí-

'.._, homem cego mental

mente vive cercado de tre

vas que somente a bondade

de outrem poderá dissipar,
Feliz do ser que tem olhos

para' chorar aos seus irmãos
e nunca para se acenderem
em ira que avilta e mata to-,

das. as virtudes ,!�te�s da ----------------'-------

alma humana,
.

,

"�,, cu.npncações de ordem'
'mental e'as mais profundas
preocupações, porque os ho-'
mens deseducados permane
cem em Um estado 'de in

cornpatibrlidade com a Lei

Moral, porque suas prescri
ções para êles,'o eterno clali

dicador, são excessivamente

rigorosa.s.
Sem bem examinarmoS as,

sim não é e para maior fa- \_

cÚidade do homem em re·
_

lação a -boa e· decente vivên
ciã sôbre a Terra o Senhor
DEUS Distribuidor e 'Cria
dor, dotou-nos de um sen

tidv altamente ,signinhutivo
que se chama Livre Arbitrio.

E�e nada mais é que o

conciliador da vontade e da

liberd.ade <:te pensar do ho·
mem com as leis naturais
e a Vontade. Divina, atravéz
uma relativa sistematização
dé exercíéios mentais cons

cientes, que resulta na esco

lha acertada do nescessário

a.cobertura dos naturais ob

jetivos da alma, e o homem,
por êssé meio que .tem, a
proporção que supera, os

institntos surge como o de!>
pontar de uma aurora em.

busca da pradaria inié�sa E:l
bela, que é a Liberdade Mo-

.

ral, onde um dia irá livrar

se em definitivo e desta irá

se colocar entre o bem e o

mal, e passará a comparar
e a escolher livermente,

O Livre Arbítrio é a afir
mativa da ,Divina e Suprema
Razão, presente no homem;
por êle é que se manifesta
Providência' do Senhor de
sencurvadora da, alma, e li

bettadol'a do jugo das tre

vas visto que o Livre Arbi
trio é uma faculfade precio-
sa que Deus nos deu porque
nos levando a discenir entre
o bem e o. mal, situa a nos-

I
.

����� ��---------------------��----�--------I··nhos- preciosos, por onde a

Moral elevada circula como .
, .\ \

aragem e também, como or

valho que' ameniza. a alma
na sua jornada em pusca da

evoluções' em planos I supe

riçlI'es;'
Para finalizar diremos ain

da que o Livre Arbítrio' são

páginas em branco que re

cebemos das mãos dadivo

sas de Deus e nelas escreve

mos .a história da nOS$a vi

'd� indivldu'll, para ser lida

pelos olhos do Eterno Vigi
lante das Harmonias das ,V.i

dl1.S eSsa Justiça Infalivel e

Exata,:'que nunca· tarde, mas

que vem na hora certa para
nos dizer Qnde acertamos, pa
r'l. melhorar ainda mais, e

onde claudicamos, para nos
cemformarmos 'com a práti
c� de mais fecun�os esfor

ços. que nos livrem do mal

'fla,[S, ·somhl'as, e nos elevem

ao BEM DA LUZ,!

.
Sraravá a Umbanda Uni-

-_-
.. --::1'

sol da concórdia que' díssí-
. pam as trevas da. maldade

.

-e do êrro .

nio_

Falar-se em Livre ArJ5ítrio.
aos moralistas profissionais,
à filosofos improvisados e

de títulos 'ou ainda a Teólo-

gos é suscitar as mais

versaI.

'Fpolis, 27 de Março
1964

,'---- ------"'"--------'- .

Aumente dos Militares já 'no Congresso
vencimentog ,

será a partir de 1°

de ll)aio:'

.'
..

'

BRASÍLIA 20(OE)
,

- Ainda lhidas em fOhlcs oficiais' do Pa

esta semana, o DASP deverá l�cio.dO Planalto, será pedida a

concluir os estudo s para o au- urgcncia para a tr"mitação do

menta do funcionalismo civil da p1'ojetO_
União; Segundo infOrmações co., A vigência da nova tabela. de

RTO 20(OE) .- Deverá '!lf en:"

caminhada hoje ao COn�ss"O

Nacional a' mensagem sôbre O
.

novo coçligo' de vencimentos e

vant.agens dos mil·jtares,Governador, de Pernambuco quer
restringir o 'número de partidos.

A inf�rl1lu�0 foi dada pelo

l\1�nistérj�l da Guerr'a, desautóri- '

" ?,u:�üO.acme.Slllo tempo, Os níveis

'de aumento que vêm' sendo pub]]
cadcs pelos jornais.

Rl!:cn�E 2G,OE) _ O G·lVel'na- p<11'><.O pais o auiam en to do ini

dor de .
Per-narnbuco sr, Paulo cio ,üa campanha sucessoria, a-

Guerra, reassumiu ,"uas f'uucôr-s , fim dc que O Presidente Castelo

depois de passar vários ctiati na

Guanabara e Brasília.
Disfe' . acre.d�tar Ser melhor

Branco possa adJl1initj,trar o [-\ra_

síl 'num clima dç completa cal

ma

SABOROSOl
SÓ (}AFE ZITO,'

,

\ -�:

w A';'HTNGTON �OlOE) r Se

.

cretári·o Dean Rusk, ao termina \

, K. 'lO teuninal' H v isi ta

de' A dias ao Vietnam d o Sul

Afrrmcu que existe uma I'en

d ênc ia aCe·1l Luada na sentIdo d�

l€.strmgll' ao' mínimo, O 'uumerô

tio r·afLSl!;)S j<c.jl,iCpS no pais! "

.""

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

. Ho ie Aniversár!o de.Brasília _.
• _f . .!"'

"

BltASILIA ,20 l q.E), - Apesar
;lâú. lef sido elaboradO nenhum
prog.runía graudíoso, para ,,,me:
Jll"r,'�ão' do ..10 fllliver,ári,\ de

. B'l'ásília, a I11I�dança do Go.v�rn(
du Rêpública" paea o planalto,

.

Americanos vão ficar. eíé .a vitéria
Insinuo» que as Iô rçus ilI.illLares
n c'rl,c amcrica,nas; pcrmaneccrâe

n� Vi,eVna,!l, até a derrota. dos

g'ucrrilheir'Os comun ig tas,

será 1em brada am'a.nhâ •

Vários atos Cívicas asstnala

rã� a fl;�d;ç�O da ú'o'va capital.

sé- CDNVAlR li .'

.'

"';'
,.

"

!'
;.

,

.. �i
...�'1

,_,!..

7.l. .,.

}'-
- ".

·TA[
[RUZEIRD DO SUL

»,

RESTAURANlE

CONFEITARIA
, , .

de

lAN'CHES
I

P'I Z Z A R ; A

BAR
.,.

Rua l'ntjt:tm' 27
.

lt'iort�nÓpoli.·
, ..-.,'- .. " ... --:,', \

�_........>-...,._-,"�--c---·- '.-
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Frn Açao a Biblioteca Volante
_, _,o .Govêrno do Estado, 'através\ do PLA

MEG e em con�ênio com
�
o Departamento.

d� Cultur�, da, S�C, criou o' sistema de-Bi
blioteca Volante" Com a finalidade de tornar
ma�s ac�sslv��, aos estudantes 'e populaçõesdo interior, aqueles livros necessários aos
seus estudos e aprimoramento cultu I

E f
ru,

,

.

m u�cionamento, o primeiro municí-
pI?'a ser visitado pela Biblioteca Volante
fOI o. de Curitibanos, onde permaneceu cer-
ca de duas, semanas à disposl'ça-o d al �

f' '

e unos,
,pro essores dos estabelecimentos de ensino

, Iaquela cidade.

\

.
'

.t:

N�', tr,ês fragrantes adma;"veniÓ�/:"
.l'entes ;a$p�ét'Qs, do que foi '<:l visita dã ']:r"'
teca Vç)lantê, a CtidtiJJaro!;), com est.·"
,e pop�,lare�-, .procurando o.bt�r l�vr,()s :,
consultas, no acervo da Biblioteca. -', -.'i

,

Cumpre-nos comunicar, os nOSS0S associados que, ten
do em' vista a grande elevação do custo. de',Vida e ainda <>
iato de ter o Clube, ampliado as instalações "da Sede Só

cial, oferecendo aos senhores sócios um nôvo e moderno
Restaurante, além c;ie ter construido para melhor facilitar
a parte administràtiva, uma Secretaria que possa atender

as suas necessidades, 'reformando também ,a estrutura in-
-, terna,' ou sej'1, revestimento das paredes, nova, pista' de
danças, pintura e outros melhoramentos, O Conselho do Li

: ra Tenis Clube, em sessões realizádas no's dias 3 e 7 de a

bril corrente, reso�veu, a pedido da Diretoria, autorizar o

aUmento das mensalid'Otdes, taxas e ,jóias, bem como a cria
,

ção da: taxa de dependentes, a partir 'de 1.0 ,de maio próxi-
mo, ficando aSSlm estabelecidas: \ : 1"

,

MENSALIDADE DOS SÓCIO� EFETIVOS _:_ Cr$ 1.00Q,00
TAXA DE DEP�NDENTES (NAO FILHOS DE SóCIO)

,

- CrS' 200,00 mensais
TAXA DE ESTUDANTES (PODENDO SER PAGO NO

MINIMO EM' 5 PRESTAÇõES SUBSEQUENTES)
"

Cr$ 10,000,00
I JÓIA - 70,000,00', '

" "
,

OBSERVAÇÃO - A taxa mensal de filh� de�ócio, con
tii..ua a' ser cobr'Otda como anteriormente, Cr$ 20d,oO men

sais, a partir dos 18 anps de içlade, ate completar ,24 anqs,

sjllvo se antes disso obt�ver independênc!.a econômica.

Florianópolis, 14 de abril de 1.964,
,

A DIRETORIA,

_ (Cont, dá 1", pág.),
vêrno Federal,
A comissao em nosso Es

tado est., assim constituída:
Presidente de Honra - Gc

vernador- Celso Ramos; Pre
sidente -

I
Secretário Fer

nando de Oliveira, da Saú
de; Integrantes: 'Secretário
da Educação, Prof, Elpídeo
Barbosa;'

,<Sôbre o aiscul'so do Pre
sjdente)

R. S. Levi

Luminar e sobretudo dig-

J

1

.. ..
1118-----------------;....-,---------..:...--------------
Dr.

Rio.Grande demite
funcionário� comunistas

Dois mil eutcmóveis
Contrabandeados

RIO 20, (OE) A Polícia está a procura
de dois mil automóveis contrabandeados em

todo o país Segundo o Delegado Wilson Ro

drigues, do- setor de Crimes contra a Fazen
da, os prejuízos do Tesouro Nacional, I eI�
vam-se a centenas de milhões -de cruzeiros.

PARIS 20 (OE) Boletim médico divul
gado esta manhã, assinala que é satisfatório
'ó estado de saúde do Presidente De Gaulle.
Como se sabe, a mandatário francês foi sub-

"
,

metido a uma intervenção cirúrgica na sex-

t� feira.. passada,

POR�O ALEGRE, 20 (OE)

membros da .mprensa escri

ta' e falada de nossa Capi
tal, os quais poàerão 'tomar
conhecimento de como será
'fetuada a Campanha e

prestar a devida colabora

ção, esclarecendo Q público
até o' dia, 15, �quando se íní-'
ciará a vacínaçãq.

- O Govêrno do I Rio Gran

de do Sul, demitiu 54 fun

cionários do Estado, sob a

CaracterístIca em sua sim
plicidade elegante, à fala
presruencíal marca fundo o

homem de pensamento, re

velando que o novo Presi
dente brasflairo é um exami
nador profundo de nossos

problemas e aflições con

temporâneas,
Disse o Presidente em cer

'to trecho' - e vale como ato
patriotico o destaca-ia - o

que segue:
'Respeitaremos a inde

pendêncía. dos países de to
do o mundo' nos seus nego-
1.c!?S Internos ,e exigiremos
igua.l- respeito dos nossos

�,legócios,�,que não admitem
'�a'"niinfma�m�rf�rência, por
dis\I:eta e .sutihqpe venha a Não peço caridade, q�ero àpenas ser como você. Desejo estudar, trabalhar, ser

- útil.
m:��:s:::��e��ara e s�m reti Com a ajuda que me deram, já sei dar alguns passos, aprendi a ler e escrever. Mas aindai
cências do novo Preside�te Ih

.

·Ih d
'

dsoergueu o animo até então pOSSO me orar muito, eu e ID1 ares e outras crianças efeituosas que queremos ape-
'�bàt;l�O de ponderável par-'

•

dad d bili C 1 b
,

.

d "C ha.'ce)'!:\:- de brasileiros ativos e,
nas uma oportuolua e e rea tação.) o � ore com, a gente, �Ju e a nossa ampan

'

,

desejosos de trabalharem e•• ,

•
r., •• �

t ... ..._� "1 �

�:O�U;l:::e��c:d�:.������: (:�panh� p;iCriàttçll -fiêreftu�sa _:Asso�iaçío.-Br�siI�i;i ..
-

Mas e indispensável fri- da Criança Defeituosa -A.J\.C�D. COMISSÃO EXECUTIVA NACÍONAL
zar que é lógo ao inicio de

den discurso,1 que o Presi- Presidente de Honra .• 0'•••••••••••••• o ••Amador Aguiarente Humberto Castelo
Branco, côlhe de pronto à Presidente da Campanha .•• 0'•••• o o •• ,0 .'0 o o o .Laudo Natel
unânime conríança de todos •
nos, afirmando, que o "jura
mento proferido perante os

representantes da Nação
�

en

cerra muito mais do que a

fórmula ritual."
"Contém - disse - a re

formulação de sentimento e

ideais que nos acompanham
r

e inspiram desde os dias da

juventude."
E tais palavras valem fi

pesam porque compreendem
a honestidade de toda uma

vida ao apêgo de seus deve
res; valem porque quem as

proferiu é um Soldado for

jado no bom aço da discipli
na, que abomina a demago
gia e preza a verdade.

,

Em' outro trecho, acen

tuou o Presidente:
"A arrancada para o de

senvolvimento econômico, pe
la elevação moral, educacio

nal, material e politica, há
de ser o centro das preocu
pações do govêrno. Com ês
se objetivo, o Estado não
sérá estrovo à iniciativa pri
vada, sem prejuízo, porém,
do imperativo DA JUSTIÇA
SQCIAL DEVIDA AO TRA

BALHADOR, fator indispen
sável á nossa prosperidade;
Assim traduziu o Presiden

te o zêlo e o cuidado que o

guia no assegurar ao operá
rio brasileiro o que lhe é de

vido, por direito e justiça
rJcorripensada,
,Ja o belo final de seu mag

nífico discurso, é um hino

veêmente, repleto de ff\ e de

comovida numildade, Lendo- ,

o sômos obrigados a convir

que estamos diante de um

homem de têmpera invulgar,
c'Otrregando consigo 'ideais
generosos impregnados dos
mais nóbres impulsos.

,

"Clamando que "Nunca

um só homem, precisou tan

to da compreênsão, do a-

.poio e da ajuda de todos os

seus conc;idadão�" o Presi

dente Humberto Castelo
,

Branco teve a sua fr'Otse

mais feliz, aduzindo ao tópi
,

co, o segUinte:
Venham a mim os bnisi

lei ros, e eu irei com ,"1e5 pa

n, C;Olll O au"i!io de Peus e

alegação de ue e ': cíam

atividades comunistas. Den

tre os punidos, encontram
se um Jriz, promotores,

médicos, agrónomos, enge
.. nhcírcs e professores D'ou

tra parte o President s do

E' fala d� Honra! E' fala

de um Presidente Brasilei-'

'I audição de amanhã
do programa Política e De
senvolvimento" da Rádio

Guarujá o Dr, Fernando de

Oiívetra dará uma ení.revís

ta sôbre a Campanha con

tra a v� : la em nosso Es:' )
no Estado, visando punir
membros da Magistratura
carioca. O Desembargador

Tribunal de »ustíça da Gua- DE GAULLE Passa Bem
nabara manheatou-se con-

trário a que o Governador
aplique o Ate Institucional,

tado.: acrescentando mais

detalhes a respeito destarol
Ao dever, pois, que a ho

ra é decisiva!

iniciativa.

Vicente Faria Coelho, decla
rou que não é favorável a

qualquer medida violenta
contra .) judiciário. Navio Contrabandista Apreendido

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

Atencão Alunos Que estudam no
, '-

conjunlo 'Universitário
o Serviço de transportes da, Reitoria

está avisando aos alunos que estudam no

Conjunto' Universitário, que 'o- ónibus da
USC entrou 'em revisão; motivo porque não

circulará na quarta-feira, voltando a fazê
lo normalmente na quinta feira,

RECIFE 20 (OE)
�

Entrou no porto do

Recife, escoltado pela corveta "Caboclo", Q

c,�rgu�iro "Altamira", apresado em alto
mar, ,O cargueiro brasileiro, é acusado da

prática do contrabando de café e armas. Es
tá sendo vistoriado no' porto da capital per
nambucana.

..Lses_", ......---�...

I i, �tll' I .�\ J.s. ,'.. �rT!l,:fJia.<1 f{i1·t!adi"� "JC t;'Ll � �' i',

, Diretor-Executivo o •• o •• o ••• o. o. o. o. o 0.0 o o ••Jaymé Torres
Secretário o o ••••• o o o ••••••••Luiz Philipe Rezende Cintra
Tesoureiros ••..•• o ••Alberto Figueredo e Camillo Ansarah
Presidente da A.A.C.D.• o. o ••••Renato da Costa Bomfim
Coordenador •• o o. o •• o ••• o. o o o o o •Ulysses Martins Ferreira
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ENVIE SUA CONTRIBUIÇ�O PARA A CAMPANHA PRÓ-CRIANÇA DEFE'ITUOSA, À ENTIDADE FILlA,oA DE SUA CIDADE:
Associação de Assistência à Criança Defeituosa - A,A.C.D. - Av. Prof. Associação Pernambucana de Assist�ncia:'

_
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BORGE� ., GILBERTO NAHAS
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I I
•

Com um gol de Godeberto o.

Ba rroso passou pelo Postal.

ESTADUAL DE 64'
o Avaí ioleado p�ló.M3tropól por 5 x O -

Outros resulíados
o campeonato '. catarinense.de futebol, teve sequência-na

tarde de do�ingo com o desdobramento da' sua 'sexta 'rodada
do turno que aoresentou ós, seguintes ',detaJhe�: ", : ..

METROPOL BISA GOf_�EADAIEl\fCIMA no· AVAl" I

,

'1 Conseguiu o Esporte Clube MetroPol"bisar'á.su�.g�Ie.�da .. ,

.:

hn=osta etn, meio da semana passada quando d�rrotou"ao -Pos-
"

tal Telegráfico por 7 � O. '
" t'.",' ,

' "

'

O elul-e ::'l!vi-vp,,�� �!) (l"e W,.-19 indica ''\l.tiD�ll o rftmode
_.. r . . . I ,�

.ogo há tel�'1� nrocurado pelo treinador, tendo ;rlomjJ.lgó� a ,i...,,..

de. ,gnle�rl� ;M';;�d�sameIite ao Avaí Fuiebole.hibe.:p�I�'�!ll":.
eador de 5 x o. ' ;' }" (

Como se nora, em anenas dois jogos'em'!neíiQs>:d�;,ci)leo: '

•

•

• < ",.,. \ _-,'" .J l" -',_

di�� (\ Metropol conseguiu 'assinalar 12, tentos 'e, não. -sofrer ..

nenhum, '

,/',' ,

"

,

",'
"

,i ; .. ,� .•; .: H ""

CQm estas tllWS vitó:rl::as. o M�hnllOl ao que paeeee.voltou
a reta do c�m:-:e0tmfo em busca do Treta.

FERHOVIÁRiO PASSA FACIL' PELO ,GUA.TA'
, Recebendo a visita d� Guatá; em seus domínios,' na Vila

Famosa, a equipe do Ferroviário colheu 'mais umfácil triunfo,
pelo marcador de 4xL.

, . . .

O clube de Guatá, que aparecia como ,diIícil ob'st4êulo pa.
ra o g�êmio rubro-negro, decepcionou, ." caindo pelo largo pla-
card de 4x 1. ' •

MARC!LISTAS CONQUISTAM, VITÓRIA
SUADA ANTE O ,IMBIl'UBA

Num 'Cuteio em flue o Marcílio Dias figurava como francoJ ..1 .,.
, '. '.

atirador, diante do Imbituba, as foisas aca�ar�m se complican-
do para os companheiros de Iv;o :Mayer� ']J(liSO IntbitUha jogando
a base de um entusiasmo, impresionante -ro:Dségum ,�uiIibar é
endurecer a partida cai�do ao final pelo eseore de 3x2.

HERCÍLIO TRAZ BOA VITÓRIA DE SANTANA', '
'

Depois de conseguir um bom e.mpàte"dian�e,do Figue�en-
se em Florianópolis, a escfuadra 'd� l\1inerasil, recepcionou -em

seus domínios ao elenco do Hercílio Luz, de Tubarão.
, .

,

� equipe hersilista, . apresentando maior homogeniedade, �

dqrante os 90 minutos, cqnseguiu mais 'uma vitória ao abater
o Minera,si! por' 3 x O

.

.

PALMEIRAS "VIROU" E .CONQUISTOU.
ESTUPENQA VITÓRIA

. . . ', Depois de estar perden�Io p,jr i x O; na primeira faiSe, a

equipe do falmeiras de Bluriten::1u "virou" de forma estupen
tIa, para chep,ar ao final dos 90 minutos com o placar acusan

do Palmeiwas 2 x Carlos Ren2ux 1.
'

De�t? fórma, caiu m�is'mIi: ;nvicto' na zo� dois.
AMÉRICA SOMA MAIS DOIS PONTOS NO ATIVO
Enfrentando a representação do Usaty, em seu estádio, a

equipe do Améirca que vinha de uma derrota âiante do Gua
rany. de BJumenau. recuperou-se em parte, ao suplantar o con

junto de São .roão Batista por 3xl.
CAMPEÃO VENCE TE�,CF-lRO COLOCADO

',NO COTEJO REGIONAL
No cotejo regional desta se�nda zona, o Raependí que

sagrou-se camu�ã.o jar21!!.uaense de 1963, triunfou diante doi
Estrêla re�� cl1pbgem de 1 x O.'

,

O r.rél�o 'tr2'ns�Ü'rreu equilih:i'ado com o elenco do Estrêla
desperdl(>�ndo oportunidade de ouro para, chegar ao empate,
peJo menos. _,

,""

:;"?"'r""I'!'I"".'_I'�JTUPY FOI A BABITONGA E TROUXE A VITÓRIA '<�•

A renreseDtação do Tupy <;le Joinville, deslocou-se até a
cid-qrle de São Francisco do Sul, onde deu combàte ao onze dó
Atlético.
Atuando C0ITl maior {irmesa em todos os seus comnartimen

tos (l e1enf'o rio Tupy, conseguiu um triunfo, dia:pte d� Atlético.
local por 4 x 2.

'

P.A V��L\NDÚ GOJJEOU O' IPTRANGA
'

Rf'r.f']"\,.io�lPl1(JO. o ('oniu1)to f'o.:..T",i"'�11�3 OW� $lté �f!ora 'n$\O
cf'lhplJ um,�, 1JTliea, vjtória. a eon�� do' Pàysan,dú, ,alcançou fá-
cil tr;unfo niP'� "l\nf�,O'p.m de 4. "1( O." . , .. .. ,

.

A vj+Ól"j� ao aIvi-vp...de�bru�oupn�' foi ('Jara p.�ins:nfj�ntá
vei. ('nn01l1�t�if� no.. aquêle que se aPrése�tou melh� dUrante
o transcorrer da. luta.

OUTROS RESULTADOS
Botafogo 4 x Juventus O'

Guarany 3 x Olinkarft O
'1amandaré' 3' x'Pecy O
Oner8rio 1 x Santa Cruz 1.
Vpsco <'1;:1 n.�rn:=t !l x '1"orfllO 2' •

Jvorada O,
,

C . .0\')' A l�' f"'i... .. A, "�"" ,"

, rnZell'o.p;:8; t_eil�(;) �.a,a�J.� ".:��:
'

. ','",
,

Com: um único gol; ,'o qual ro' 'A Pe,pê ,cougc' ao � ,ras de

podt<ria ter SIdo evftado,.' não" meihOr homem ria -cancha,' Com
fôsse.a má colocs "ã;' de Joãozf - um': trabalho de :defesa' e distrí

mam o arco a equipe do Alniira,n
te Barro:o'�uebrc.1 li invencibÚi
dad� do' 'PostaL Telegr�flC'i> 'no

\, :
estádio da irua B..:>caiúva, ,an�e:'

nho entre Os três paus 'q1;le fÓl'- 'bttiçã'o estupendo, o gOleiro pOu
co empenhado, esteve porém com

seg'1,lx:�nça, ,J. BatIsta não' c"n
,

venceu e acabpu 'expblso ,da can

e oS,:demais não passaram de es

forçados "

.

No pelotão vencidO, todos se

destacaram pelo esforço Com

qUe sc' huveram nOs SO' .mínujos
sendo; porém, 'de salie�tar-se o

goleada sôbre o Avai se apresen
veu_se nO estádio. Santa Cataritava' corno credenciada a nôvo
na, O Tornei;,: Início de Futebol

sueesso, QuandO ainda não ha- ,

Ontem; ,qmmdo prosseguiu o
,

'C�m�eo·:riato da -La, Zona:do Es-
.

.' �,�, , .

tadua] de Futebol de, 1964. "

NÍi!i> gostami>s do embate que

transcoreu 'epleto le fa.lhas, prin
cípa'[mente na eSfluadra visitan

te que; vindo de l.ma· vit�ria ,por

via chegado 'i>' lo, tempO ao seu

término, teve o Barroso um joga
dor' expulso: 'J. Batista; por a

gressã'o a Cabeça. O técnicO do
I

Ionize Ilarrosista, ante o fato,
fêz sair' de ca�p,) Fantoni; que

'não vinha atuan(l.o a contento, e

entrar o vetei'ãii.0 Osni qUe foi

servir na lateral esquerda,
-

pas

sando Ma.urício para o lugar do

plaYer expuls�, na lateral direi

ta, decisãO que nuS parecc;u acer

tada;' poi' sa r€.lguarda passou
a ,tauat melhOr e 'a linha de fren

t� Com Pepê: c ArieI, Por vêzes

avançando; fizenm cOm que n,in
,guém sentisSe a de�vantagem nu

mé!'lca em' home IS. aMo o qU,a
dro jOgoU, mal • principalni�!lte
,OS da �nhà dé L'ente que, alhdlÍ.

assim, tiveram a marcação cer

ráda do srapaze. da defesa colo
ruda que joga 'am tãl c':lmo

quand,a enfrenta:a:m 'e veneeram

sul'prcendenteme_lte, o .malor. 'ri
vai do Barroso (:he é o Mareílio
Dias O resultado - 1 x O n_og

pare�eu justo; Já que predomintu
a maiOr catego'rh do quadro visi

/

tante•

o GOL UNICO

i
A história do tento único da

porfia pode' ser assim narrada:

pereirinha por (uas vezeS passa

ra por Bibe e nminh,ava para

o terceiro drible, quando foi, ati
rado. aO S0!,o pelo médio PDS

tali�ta, tendo o 'árbitro i�-

Bibe; Bez�rrra e Ariel; tendo

a pelota sobrado para Godeher

to, o qual fêz COm ligeiro giro
de corpo para, a tirar com a sua

poderosa canhota no canto direI

to da meta de JoãOzinhO, o qual
COIl)-o acima dissemos, bem colo

cado e atento aos movimentos do

extrema barrosista, bem que po

àeria ter agarr'l.do a bola. IssO

aconteceu a';)g' 32 minutos da �

tapa inicial. pouco depois, Cabe

ça perdia; C{)m a parte do Cor

po que é O seu nOme de guerra,
,
b'))a oportunid,'1de p;tra igualar
a contagem. Na fase final, na

da menos Ue três IOportunidadea
de oU"'o p"rder['m Os visitantes
atravéS de Godeberto (2) e Pe,

rpê.

, , , OS l\-iELJIORES'

No onze ven'cedor;, destacaram
se Antenor; Pepê; Mauricio, pe
reirinha e Nelinho; êste em sua

nova posição COmO,quarto zaguei

/

, (�

'lOU,tWS�GOUu!&.'

.
"

O-.Doze Campeão' do' "inif-iul11",,'
de Futebol de Salão

Na ,noite ,de Sábado, desenvol demonstrando cansaço, Caiu pa

-------..., .•._------------.

I .

lj.� ANOS D� LABUTA CONSTANlt EM.
"

PROL ,DE S�TA CATARINA NO,

SETOR DOS ESPORTES

avante Cabeça: que deu Intenso

+rabalho à sólida retaguarda, a<i
versâria, OS quatro 7iagu�t1'ls "e
Bibe.

QUADROS

BARROSO - Jai�e; J. .Batísta _

,

(Maurício); An1;enor; Nelinho e

Maurício (Osni); Pepe e Ariel;

Hélio; Pereirlnha, F'antoni e Go

deberto,

ARBITRAGEM

COmo mediador da partida
funclonou o sr, Díonisio ])ebr.:3.5

si; árbitro ,pertencente 'à Liga
/

Desportiva,
.

Brusquense, Fr<tCo 'POSTAfL - JoãozinhO;' Babá

seu' desem'penho. Corre p'ouco' pe H�.r'vId('; B�zcrra e Jaime; Alí
: pio e Bibe; :Marinho; Cabeça
Rubens e Naiarildo.

Ia cancha, acompanhandn quase

sempre de longe �1'anc-es .�
,

.

"'"

tida, AndOU falhand';) no .éore
DeixOu de expulsar Nelinh{}, qUe Rf,NDA

de SalãO, terminando com adis

puta'entre oD·oze � O Indusrríal
A represerração do Industrial

ra o D'vze por 5 x O; ficando as ' desferiu dois pontapés em' Cabe

sim com o título de V_ice Cam- ça, logo :ipós O incidente entre o

peão. avante e J, Batista qUe provo
Na próxima edição daremOs cou a expulsão do zagueiro barro

crs lüO.OOO,OO a renda apura

da pelas bilheterias do estádio

"Adolfo Konder"

Hoj_e,a pr�meira rodada do

{,ampeonafo Salonista
Gom uma rOdada dupla; o cam :rão DOze x Cad'avana enquanto

.peonato sal";nista. Será iniciado qUe \10 cotejo de fundo jogarão
esta noite. Na p·reiiminar prelia "postal x Juventus,

,I

,

Torneio Rio�São Paulo
Torneio RObérto GOmes Pe-" Àp'ó,s a realização destas parti

drosa ,teve 5egÍlhnento )Ia �!e '�IUi, lil!'Qt/sendo a seguinte a cla.
,

d� �ába'40' e "ciomin�o, Com 'a. efe ,iificação dos clubel>:

'tuaçãÓ de mais 'lUatro Pe1ejalt.. lo, lugar - Sant9s e Botafogo
N,) .•ábado, Q Palmeiras sobre," COm 2 p,p.

pujo� ao'Corintians nO' grande 20 lugar - ,Flamengo Com :': pp
, derby paulista por' 2, x 1 enquan 30 l';lgaT _; PallI1eil'as' com 4 P.P

to qUe na Guanabara o Flame,1\ 4'0. iugat.'- Bangú� porintians
,- go per,dl? à.lid,�rança do campeo' Português,a e Vasco COm 6 P.P.

nato, ao' igualar-se aO Bangú E:tn' 51l, lugar - São Paulo COm 11 pp
O x O. 'PRo.XIMA' RO])ADA: Quarta
Ontem 'i> "Bo�f()go suplantou' f'eira ';,. No Maracanâ - FIamen.... '.

.

ao Fluminense por 2 x O enquan 'go' X FlUminense .

to qUe O Santos conservava' tam' 'No Pácaembú - Palmeiras x

,bém a liderança, dobrando aO
,

São pau_I0.
São Paulo por 4 X 1.

---'--�

to trIlar o apito, marcando
drid voltou à Conquistar nôvO"foul"; 1so bem no centro da

,
titulo nO campeonato espanholcancha, A cobrança fOi, executa
por antecipação; ao suplantai'da pelo zaguein ,AntenOr, que

chutou alt-o, saltan,do Fantoni,
.o Levante p�r 1 x O,

O'S demaiS jOgos desta roda-

Real Mádtid � novamente campeão·
da Espanha"

Vaiência 1 x Atltitico Madrid O

Sevilha 1 x Co-rdoba 1

"� O Real Madrid é o líder já
com o título assegurado cam 44

pontós, ganhos vindo em seg'Uit',
dO lugar o Barcelona com 40 e

em terceiro 'i> Bettis cOm 36,

A representação do 'Real 1\-Ia-

da em importância foram êstes:

Camp'eonato Italiano
Com 45 pOntos ganhos o Inter ·o.s principais resultados desta

nacional continua mantendo-se jornada", desdObrada dOmingo
na liderança do Certame naciÜ'

.nal italiano, seguido de Milan

e BC)ío�gna ç_On� 43 e mais atráS
do Fiorentina cOm 37 ,pontos ga

nhós.

foram êstes:
Inter 4 X Catânia I,
Atalanta O x Mllan O

Bol':lgna 3 x Bari O

--

Campeonato Português
o Benfica qUe já havia aSse

gurado o titulo do certame de

Portugal, por antecipaeão, gole
Ou impiedosamente ao Varziil1l

por 8 x O, celêbrand'o assim 'o

título cOnquistado, ,O Benfica
em 26 jogos marcou 103 gols e

Sofreu apenas 26.
O Pôrto -foi O vice - campeão

Resultadi> dOS Jogos:
Luzitano 1 x Pôrto O

Sportil\g 3 x B�lenenses 1

Benfica 8 x Varzint O

"
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I
fa1ando de (adel7'a ••• '

" fjilfoJ//íÁh
(Cortesia da Cruzei�· •

através a Presidên';'
RIO, Abril -

ro do Sul) - A CBD,
cia, já nomeou comissão para examinar erll

junho, as condições de alojamentos de. nosso
selecionado na Inglaterra. E' preciso orga- (niz�ção, não tenhamo's dúvida, poís, _justa,
mente nesta época do ano, em 1966, estará
nosso selecionado tentando o tri ca�peona�o
mundial e

.

como na Suécia, sabemos das
" " '

dificuldades que teremos pela frente.' Se se�

guirmos, à ,risca, os ensinamentos adquiIi-
dos nas duas' copas anteriores, sem demago
gia, sem· vacilações, acredito num suces�o
pleno de nosso selecionado,' quanto à parte

,

administrativa.

, A parte técnica também já tem seus di

rig�ntes, cujos nt>mes apresentados ,'pareceJIl
indicar, ser o que de melhor possuimos.

'Ql.\anto aos' atletas, enquànto muitos

defendam' a tese de que já' deveriam estar

treinando, discordO" é"m parte, pois dos vala� ,

res do passado, com raras exceções, poucos
estarão em ação e muitos e muitos . novos)'
aparecerão, e s t e a n o ainda, e, talvez,
em 1965, pois a ascenção de um cra

que é,uma coisa rápida, que sobe por seus

méritos. Pelé apàrecéu assim e muitos outros

mais, sem dependerem do tempo. Foram
lançados "no fogo", por necessidade e apro
varam: No, ano próximo, sim. Todos os es

forços devem se� des�mv-olvidos para se for
mar duas seleções. , Não estamos 'atrasados,.
mas outro; países estão bem adiantados, em
seus treinamentos. Já ficou visto por todos
o poderio do futebol suéco é inglês e a me

lhoria do futebol portugl1ês; 'espanhol, italia
no e russo, lOS ingleses" há pouco, sagraram
se campeões europeus de futebol juvenil. Os'

, suecos foram considerados a melhor seleção
do ano que findou, enquanto nosso futebol '. I

ficou classificado em seleções em quinto lu�,
gare Acredito que esta Copa das Nações
que está próxima e os jogos com Portugal,
servirão 'para um teste 'especial de nossas
fôrças, e, talvez, coloquem nosso futebol em
prestígio novamente, muito embora, pelas
estatísticas, as. equipes nacionais que excur

,sionaram tivessem', saldo , superior de vitó ..

'

rias. o que se viu foram derrotas derrotas
. contundentes inclusive' do nosso campeã��,"
mundial. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



- inclusive na Europa do de todo o mundo, cartas
onde , a MISEREOR está fi- ,essas que 'revelarrí um 'novo
nancíando a formação de .espirito que' esta-se criando'
técnícàs . para a realização em tôrno da solidariedade

• dos seus diversos projetos intei'lfacional .demonstrada
no mundo ínteíro, Os 44,8%

.

de fato pelos catõlícos da A-
o

são dístríbuídos da' seguínte: lemanha:. Mas, não são só os

maneira: alemães. São os católicos de
aa) agricultura e alímen- todl!.·Eu,r()pa, ,que estão coa-

taÇão 3.451.000' marcos. tríbuindo com as suas cole-

bb) . técnica e artesanato .
tas pera o combate contra a.:

35 escolas de enfermagem. bro de 1963 a Amé;rica Lati- 3.828.000 marcos fome e li: miséria 'no mundo.
na participou com 2]5,7%. das .' cç) saúde 4.52�.000 . mar- Na Holanda e na França, na
ações da MIS�R]!jQR. tendo cm;

o.' '. .

Itália e- na BélgiCa existem
tido gasto um total de dd). cooperativas e .eçonõ-

.

organízaeêes semelhantes,
5U58.QOO marcos iUS$ mía doméstica 5.771-.000' m8:l' que: com métodos e 'meios

14.289.500), assim distribui- oos pl'9prios estão realizando 0-

dos:
.

ff) formação de Iíderea bras de vulto no. mundo. in-

a) projetos agrícolas e de '5.067 ..(ÍOO marcos teíro, especíalmente na Amé

alimentação 10.533.000 mar gg) ajuda direta 17"1,.0::10 rica Latina'.
cos

'" .

b) técnica e artezanato
/ 7.015.000 marcos

c) saúde 10.668.000 . mar

cos

d) formação ger.al-'Ú83.000
marcos

e) cooperatívas e econo

mia doméstica 15.788.000 de

Ajuda da MISEREOlt para
a América Latina \

Do total de 219 milhões de
. marcos (U'$$54.7� milhões),
resultado dos- coletas de 1919
reconstruidos ou aumenta
dos no mundo inteiro:

153 escolas agrícolas e pôs
tos de agricultura
200 escolas técnicas e de

artesanato
372 hospitais e pôstos de

saúde

Profess?r
]l1. Georgen

Dr. Hermann

Até 30 de setembro de .,

1963 a administração da
MISEREOR tinha registra
do' 4.101 requerimentos do
mundo inteiro, dos quais
1.135 da América Latina.'

f

IJI�OTE,IA seus

OLHOS,
,'-

1
I
,

usa' óculos
bem adoptados

ctendemo� com exatidão'
suo receito de ó��lô�:

ÓTICA fS-PECfAUZ�!)A e.

MODERNO. lABORAlORW r

A Academia Nacional de Medicina e

I

o Centenário de' Augüsfo Cézar Diogo
A/21 de abril vindouro comemora a

Academia
.

Nacional de Medicina o' centená
rio' do nascimento (le Augusto Cézar Diogo,
patrono da Cad�ira nO 97, dessa instituição.
lFigura eminentíssima da Farmácia Brasilei

ra, nasCeU Augusto Cézar Diogo nc;t cidade
de Paramirím, no. 'EstadQ da Bahia.- diplo
mando-se pela Escola. de Farmácia de Ouro

Preto, Minas Geraís, em 1871. Foi eleito
Membro Titular _'qa P!,.ov�dª jns�ão em .

187{; ��bordinando a memória com que cor:-

·cerreu à c.átedra acadêmica ao titulo: "His

tórico e escolha. do, óleo de fí�ado. de baca-:
lhau". Fez parte de sua diretoria, como Pre
sidente da Secçã,o de Farmácia, de 1885 a

1892, desempenhando pnsteriormente ou

tros cargos, para tornat à Presidência da
mesma Secção em 1896; 1897, 1904 e 1907.
O Acadêmico Ç}erardo Majela Bijos, que
ocupa,na Academia Nacional de Medicina a

cátedrq_ que tem Augusto Cézar Diogo coma

.patrono, fará messe instituto de cultura mé
dica, por ocasião das comemorações do cen

tenário de seu nascimento, uma conferência
a respeito da vida e da obra do pi�'meiro da
Ciência Farmacológica, no Brasil.

/

131 escolas de profissões
-doméstíeas

.

(

27.centrDs de' leprosos
• 78 empreendímentos de ír
rigação.

'

E significativo G'aàmento
da participação dâ "Ãmérica
Latina nas ações de ajudas
da' MISEREOR, corno. .resul
ta da comparação seguinte:
De 1959 até. ·1& de novem-

marcos

f) . formação ' de.. líderes'
6.142.000 marcos

g) ajuda. dir-eta" 2."1,21.000
marcos.

Comparando, entretanto,

os' gastos de Iode novembro

de 1962 a 16 de novembro de

1963, a América LatiM le

vou 44,8% do total concedi
do nêsse último ano, enquan

to a Asia recebeu 24,6%, e

o resto ioi aplicado em di

versas obras internacionais

.maroos

total: 23:759.000 marcos 'Aqui, deve-sé" mencionar

outra obra dá Igreja- Católi
ca,' que" é a' f\DVENIAT. E:'
uma ação episcopal, que

combate a miséria esniritual

e religibsÍt _ na Arp.érIca Lah
na.. Exis.tê, desde 1961, 'com
área' de ação' '\ exclusiva- na
1\mérici3, 'Latina.' .No

'

dia . de
N�t"ll de 1963 a 'coletá da'ÁD
\fENrAT' chegou 'a 34 mi

lhôe� de .marcos' (US$' - 8,5

-' ,
.

Existe o grupo de ,tr.aba-
lho' para. a ajuda aos países
em. via' de desenvoívímento,
em CPI,ô$, . gue por objetí
vo· a formação do pessoal,
necessário para 'a execução
dos projetos da MlSÉREOR:
Es_tãó sendo formados agri;
cultores, meoãníeos.. pedrei- .

ros, médicos, enfermeiras,
proféssôras, 'etc. t, �

.,-_-�:,"",----------,---------

Desde 1959, o "grupo de
-trabalho" mencíonado

, pre>
parou e enviou 171 homens
e 52 mulheres -ao mundo ín

teíro. Para a, América ' Lati
na seguiram 27 homens 6

mulheres.
Milhares' de cartas de a

gradecimento estão chegan-

.. {-

; .

;i,dh;iir�\� '.�I ,'''_ .rr'_""'�l

�:'"'"': ..." '

" .....
.

(

'milhões), que serão aplica
dós

-

na construção' de semi

nários, ·escolas paroquias,
formação de catequistas e

.centrós estudantis nas Uni

versidades da Amérícà Lati-

na.

Não se pode duvidar que

a Igreja Católica da Alema

nha tomou consciência da

situação na América Latina,
transformando promessas 'e

discursos em realidades pe-
•

la ajuda maciça da MISE,

REOR e da ADVENIAT.. O

mesmo está acontecendo da

parte da Igreja Evangélica,
que pela ação "Pão _para o

Mundo" está trabalhando

com igual intuito e nos mes

mos moldes.

Finalmente, sejam meneio
nadas as ajudas' que os Igre

jas estão prestando), Améri
ca Latina com dinheiro pú
blico do Govê�no Federal,
em Bonn. que colocou à dís

posição de protetos.apresen
�"rhs pp1as Iqrei".s somas

aprecíaveís. apllcadas e ad

mintstradas peíos ": órgãos
das próp�ias Igrejas.

j'

f't'OfessDr'A'"aldo Claro ue "'.

Thjag:o. ,
- --- ---,._--------------_.

� É .COm a mais fraternal

ClN E 'R'Q N DA alegrias que abrimos espaço' nes
'I. ta "Coluna Espírita", para fes

.

CENSURA EM ATIVIDADE! Os italianos não querem que es tejar o 'Jub'ileu de Ouro' ]iterá

mestre duas' crianças napolita- rio do .nOsso querido irmão prof

Continuando algumas notícias nas roubando cadáveres. Os Es- Arnaldo Claro de S. Thiago no

sÔb�c a cen�ur,,· (ef'ícia] e nãO tado Unidos, exiién I],ue se C�r mês em Curso.
,

'oficial) qUe conmeçamos anali
_
te as cenas na .qual '.Elke !3omm.cr ./ Queremos 'fazer com esta 11'.)-

t t ta a jufitiça qUe mereCe aq'uêleza'r em recente correspOndência aparece nua. O Egi o não gos ou

voltamos hoje. a� assunto, po18 de ver prisioneirOs,' fugindo va- que, no decorrer de toda a sua e-

as barbaridades. continuam, COm lentelllente de um campo de COn xi.tência material, nesta enc?r_

d I 1
.

t � guu naçãO, a partir do instante em
prOvan o que e as são igua s em �ent;ração nazls a, 'V que, se

toda a parte.
.

do este país;_ constituiria proNl que surgiu O seu entendimento
. A mentalidade taquanh� e pr-o.;, . ganda para os judeus. Finalmen ãedicou os melh'ores "lÍnut.oS

vinciana impera' 'nos jú!gamen- te �credito que.a Censura..c:>ovié ao esutdo, pregação, divul'1;ação

tos', onde a insuficiência de .in- tica suprlmiria, a cena em que e prática do Cristianismo l'edivi

telig�ncia e oi re:a�ques � .1Il oficial ,russ• .i��"e��
vo c�rpo.ri�icado.�. R,eli_gião Es�

não comprecn�ãO-lIê·,ée1'taà'1l1rrd '�'à �thmentetbeõãdà#: ptiltll, na vrerda'3e o (;Ol15ola<1o.•

faz com 'que filmes de real va- \
eLe qlle fal,wa o Divino Mest"'''.

lor, sejam proibidos;' num dereS'" Rá mais dias o real1zado;)r .TO- Não tem,' destarte. a' nOs�a

peito tota}, ao pú,blico oonsden_ I,leph LoseY lançou em LOndres pequenina homenag-em; foi�ãO

te e .adul�o. Vejamos as últimas' �m protesto' contra a censura
.. que lhe' dê Sentido. ruramente !w .

noticlias. não,.ofi.cial (feita por grupOs in- man'íx; tão somente, mas vai

dustriais) que nO Sentido de re
.

muito longe, r:::i, .visa a escoyar

Em .ParIs, o. produtor Carl F'ore duzfrem c�rvos filmes a um li.orá o nossO qUerido ccnfrade e di

mam,' cuja pelíCUla "Os VitO- rio comercial, 'UII mesmo alteran' l�to amigo, pai'a as lutaS qtl\
do o sentidO de certas cenas, �re Tem que travar tedos aquêles

jud1cam Co tl'abalho do reaiiza- ljúe procuram, c::r_'o êle, desin

i:-l"e,�3adumc-': �-e; 13val'; de qual

<l"e!' soorte;. a palavra do E"n.,,

gelho aOs seus semelhan.tes,
Se não bastasse O Seu cOê'*.

ano labOr na doutrina e"plrHa

lahor êsse que :" fS� _r:O'1he ·i'10

e fcs:ejnuO de há jc'�,'\:('!: �'no3., ;,.

�a no� TI":eios i�ll..�l!":'�lL;:,B pr")��':'1

nOs; rem.o em J�. (Cs S 1nei�s -e�

plrit ..l� CCi1l0 t"';,buno, YigorGso�

en:llsi::S:u; i<\3:1Esta c vibra1)tl?:
Sl jlt.} O bo�stasse i � 50, �rnald? s.

.

Thi::� ,1 tem �t.;]i,,'adO "f dádiv9_

precl'csa que a Di- 'll1a prOvidêil
ela pôs em suaS �ãos, de U�11?.

notável capacidalé intelectuaL
·utilizando ,Ua prh>:ilegiada pena

produzindo trabalhOs de cunho

altamente educativos e 'espititas
C:JTI1Q "Ao sreviço do Mestre",

.
'Cál'tas JOS Meus Filhos", "C.o�
mentádos à História das Rel1gl
ões�" e� Unl sem 11 úll1 �l'U de con

ferências. e' Palcstràs de caráter

filosófiCO-dou trin ári O.
-Pertencente a tradicional fa:"

rios'os" estreou na Cidade Luz

na semana passada, relatou a

imprensa a dific�ldade que sua

obra encontrou Com várias Cen_

Suras. Se fOssem cortad� todas
as cenas,

.

desejadas pela cens\J.
1'a, o 'filme de tres hOras fica- ,

ria reduzido a. \lma qurta metra-

,gem�
"A CenSttra francesa, sa 'ien-:

tou Foreman, quer Suprimir "s

cenas na qual fôrças. francesas

disparam contra alemães prote

/gidos pela ·bandeira bratlca.

MÓVEIS C I M O ap�esenta Maravilhoso
Lançamento de MóveIS In�a�tis ,

.

,'_,I ..

CROMADOS E ESMALTADOS
Cadeiras de Almoço com andador
Carrinhos Esporte
Caminhas, Cromadas c,om Telas de Ráfia
Berços Cromados e &maltados
Banheirinhas com Tubulação Plástica

P0rta Fraldas - Plástico -

��.
"C�.:ff/":

TUDO NO MAIS FINO ACA3AMEHTO
�'
I·

ALEGRIA DO NENtM ENCANTO PARA .tt Mt\MÃE

Fone, 3478MÓVEIS C IM O Jeronimo Coelho, 5 26�4-64
------------------------------

------�----�----- -

dor.
O casO mais cviddnte de cel,-

Sura extrao:(icia í �em <lCOr_rjdO

com o filme "O Leopardo' de

Luchino Visconti, que esta sen

do exibido fOra da Itália com

as m.ais (:.i\·el.'saS ine'�ragens! to

d&S' bC1H n1::116 l't"uazid.as que a'

original.

Emanuel Medeiros' (cor1'eS])011"

dente ele. C, R.' em p. 'A legr�)

CIi n�f.a
.

ce
cnança

Drs. ALvÁhJ JO-

de M clleZe" d� Andari", ')nur

sua p:'lavl'a plen� do'fé e {\:eaHs .-.---,---------------

ma é �"'l}'il.rf, 9.uyl'lt'):�1.'-lérl' ,.de ,", ,:1';. Vui CvIlstruir \lU Reformar?
ln::l;nt�J' •. _CO�ll0..i .. :�� p�...ogri��ad,e ........ >1:';(,,;.;.:-.-... -..,

•. ,. ..•.�� ...... f •. _-;;- � r·,

a revlsfa e�pf!'Íta "r",,,elaçãO�,
sur�ida em São Fr�neis·co do Sul

ora editada nO l{io, Arnald'o S.

Tl-,iago é c'J:aborador assíduO de

"NIunoo Espírita", "Revista In

tCl'nacional do Espirit�snl0', "O

Clarim', 'Alme,,;a Alnl(:�ara'" e

mui: a.s ,-,urras l;ublicações. divul
.

jtacl:TaS da nossa doutrina,
F0r tudo ,iSSo, o nosso queridO

confrade. situado como está, en

tre Cs grandes trabalhadores da

t;earC:"1 dt:: Jesus
..
faz benl, jus; aO

nas 'o sentImento de fratern�l

qualidade, fazendo parte do GOIl

se lhe Federativo Nacional junto
à Federação Espírita Brastíeira

em tô das a� r:;lniões desssa cn

tidaue dirigente' do EspíritismO
n� Brasil, apr;sentou teses subs

tanciosas e usadas riOs supei'io-
res Prtneípios do Evangelho, as

qusi is merecer arn .geral acolhida
e apI·:va�.ão. Aos COngressoS Espí
rituR NaCionais e Internacienais

sempre esteve presente, através
,

I
.

de trabalhos de sua lav�a.
Há 11iuitos �l ncs residindCl na

cidade do 1;1.0 d" JaneirO, lá f!ln
. eLon O Centro Espírita "Bezerra

sil"!,..patia: . pOr oca.iii o do seu

.

<

Ésêrifório Juridico,Confábil

;:'.c., .L.I.I\' u'LIV 1::IR..:\

ANISiO 'LUDWIG
i ut'r1icOS do huspitaJ
infar:t!J done.. Rdith

�Jl1bileu de Ouro" intelectual, o.

IJt�l" te�tt::�1--:.�!nhan'los Conl o mais

��.n",,...tRd0 D.m.��lex�.
1» DE Al<RIL - DTA DO LIVRO

ESPIRITA

Fvi r:re"ls:'1,lC?nt�-:: no dia. 18' de

abril do a�"lo �c 1.857, I
qUe na

França·,' e1 p '."ÍRGü a publicidade
a prim.Z °1';;: o�jra da codificaçi:O

l'l'd�:H:�:

"O Livru dos Espíritos'"
AEnll Kardec, reunindo vas ..

to lPat;l'ial ("lihidO em suas 'ài

vrlsas experiências na fenomeno

log'ia espírita, usando a forma

de perguntas e respoostas, estas

transTl,litidas' de' Além; ·ocup-ando
se dos mais dive.rsos assuntos de

IOrdem religioSa, filosófica e ci

entifica, deli ao mundo êste ver

dadeiro monunlento líterál:io de

filosOfia espiritualista, que é O

atE:ndem di�),da
'mente a :p8rtir

"::;IS 14. bs.
"ltório
I1h '., !
.' eus t.... esqu:.-

com F:-;-nando
MaC'hado

nliHa francisquens�e, tôda �la; livro d03 ES'pÍl'itoS, seguido p:Js

constituída a ,.-artir ·de �us ge ter'iormente, pelo r"ivro elos �,1é

nl'tJreS; Cs pl'Ofe3S0r�s Joaquim diuns e pelo .)<;vulIg·elho Set�u,'�O

Antônio S. Thiago c elEiTa Armei, o Espiritismo, cuj.) lo, cEmténá
da S. Thiq�'o, ,de adeptos do Es- 1.10 está sendô comemolado nes

pil'itlsmo, o 'nataliciante; fOi di te ano.

rigente do Centro Espírita "Cari As homena,ge)lS desta COlnna
dade de Jesus'" da cidade de S. ad. Livro Espírita, facho de Luz

Francisco do Sul· e '0 mais anti
.

a guiar 'Os ho.mens nO caminhO

go do Estado, �urante todo O segul'o à verdadeira Paz e evolll

- tempo em' que lá viveu. NeSSa ção espjritual.

G-ama Ramo::,

Advogaçia ·e contabilidade em geral

·Ru3
na

Dr. João Rui .Szpoganicz .... Advogado
Dr. Persi Adão Hahn - Economista

Ac.Sol.
.

Abelardo H. Blumenberg
':End. - Rua Conselheiro Mafra 48 sala 2.

LIRA TENIS CLUBE
CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr. Presidente do Lira

Tenis Clube, convoco os Senhores Associa

dos para uma' reunião da Assembléia Ge

ral, de acôrdo com o artiga 37 § 10, dos Es-
.;

tatutos do L.T.C., às 10 horas de dia 26 de

abril corrente, na sede social, na Rua T&
nente Silveira, com a seguinte

ORDEM DO' DIA

Elição do Conselho Deliberativo e sem

suplentes.
Florianópolis, 16 de abril de 1964.

-I

Luiz Armando Figuelrô \Volfi
Secretário Geral

23-A4
------------�---------------------------------

UM ESTOFADOCONJUNTO em

bem estado de cónservacào. Tratar com

João Alfredo pelo Telefone 2681 no horá

rio de 9 às 12 hs. e 14 às J 8 horas.
21-A4

Casa 'no Centro - Vende-se
VENDE-SE A CASA sita à rua Alva..

ro de Carvalho 53, nesta cidade, composta

de sala de visita, dois quartos, corredor, sa
'la de iantar, cosinha e banheiro, além de

pequeno quintal
Tratar com' Altamiro Silva Dias, Av

lVIauro' Ramos 201.
21-A4

-_._--

Consulte NOS�0S Preços

Ind. � Comércip Metalúrgica ATLAS S.A
,

Rua: Deodoro No 23

Filial. Floriar óf'olj"
, /

Df) ..cEB,· J\ 'Tf .. q �.APlJRA1\...-.).1..... ..., '.jJ.,

CIRlT!{(}I,\(H)«;l\TI'lTI\

CL!'NTCA DIU·�:-·,_ E NOTURNA

-�x,Dentista 10 Spminario r�alll'lianG pI(> :;"_1 de S Paul

Tratamento Indolar pehl Alta n.oÚ\ção - Prótese
.

Bh�A; 1:0' Das 8.30 �P, 11.30 e. das
• 4 às la ;loras

2's 4'5 e 15 FEIRAS ATE ÀS '10.30
RlJA "TTJN'F.� MArHADn 7 F:�O [nÃo PT�l'()

financíamen�os' industria�s
Elaboração, -dé projetos econômicos e

preenchimentr de questionários para im..

plan1fGão ou ampliaçã0
.

de ind*stria� de p

cqrdo com as exigências dos estabelecimen·
'os financIadores.

EDWARD NAVARRO
Economista

C. R E. P. - 683
Ed. EstherRes .. Hercílio Luz s/a

Apto. 1 O� - FonE" 3728

SE
Casa com 3 quartos, salas, cozinha,

banheiro completo sito à rua São Jorge 51,
esq .. com Chácara da Molenda. Tratar à rua
Fernando Machado 47 - nesta.

�Ipresso CR"I S C'IDMEN'SE. 8o�ied'ade A
MATRIZ: CRICIUMA - SANTA CATARIN'A

EtIDERfÇO . TELEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços .de cargas e ençomendas' entre São Paulo - Santa Catari�a e ,Porto 'Alegre

nonima

" ..; Fi iais: � Paulo Rua .João Teodoro. 670 .;..... Curitiba Av...
·

Iguaç6. �117 - fone, 1.2171 _:.. Pôrto Alegrf Rua 7 de Setembro. 691 - fone 7818 _' Flo1'ianÓllOlis

!';., - fone 2801 - Tubarão Ir -a8 Lauro MuUer� 50 - tone 1479 - Araranguâ PraçaHercíIio Luz, 632 --- fone 23 �. Laguna ,H,na Gi'l§tavo Riéha:rd 514 - fone ]�1

�,t,ii/Blm�' ;07 -- fone! 765.
_� __ ,-_-"�. __ �"__ , ...,.�, ..___._��"- .."><�.. ;.,,.,,,;o\ ".-" »+,,".i .• ,_

CAMII�UIOES PRÓPRIOS PARA tlllDANCü
.

'. )t
'.

,;;'
.

..

;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.

Às primeiras horas da noite de hoje o

Sr. Celso Ramos estará sendo esperado no

município de Itapema, onde inaugurará a

iluminação pública que se estenderá até à
praia ah situada, apresentando melhores
condições de 'desenvolvimento àquele pro
curado balneário go nosso litoral.

.

Além da inauguração que está progra
mada, outro importante fato constitui no dia
de hoje motivo de' comemorações para Ita-,
pema: marca a passagem do 2. ano de cria
ção do município pelo Go�ernador Celso Ra-
mos. .0

em
Sabe-se que o, -preteíto

. Olegário Bermudes, -dínã
mico admínistrador do mu-

nicípio, organizou 'uma sé
rie de. festividades- para o

dia de hqje. O deputado

Por ocasião da realização'
da Va Conferência Distrital

C�ntro Acadêmico da:F. de
\

.

.Medicina
o Centro Acadêmico Djal

ma Moellman, da Faculdade
de Medicina, inaugurará h�
je sua nova séde, com' am-"
pIo programa comemorati
vo que terá início às 16 ho

ra!", realizando-se após um

chá dançante.
'

tem nova séde
,

Na tarde de ontem, uma o Magnífico Reitor João
comíssão de acadêmicos da David Ferreira Lima pára a

Faculdade de Medicina, ten- solenidade.
do à. frente o, presidente 'do -' Por outro lado, o presí
Centro Acadêmico Djalma dente 'do Centro 'Acadêmico
Moellman, esteve no Palá- está convidando 'a todos os

cio da Reitoria convidando universitários" para assisti-
rem á, solenidade e' particí
parem do eh:' dançante que
será realizado hoje na Fa
culdade de Medicina.Im Grculacão a Revista

t .

"luso Brasileire"

"
.

'dos Rotary Clubes' de Santa
CatâriI�a, em cujo progra
ma estava induido' uma
exposição sôbre o desenvol
vírncnto e alcance do Es

cotismo, .foram agraciados
com a Medalha de. Gratidão,
.na classe ..de Prata, os Drs .

Roberto M. ,Lacei'da e Ar-
noldo Suarez Cuneo, respee- .

\

tivamente Presidente e Te-
soureiro da Comissão Exe
cutiva Regional da U.E.B.

I Ao fazer a entrega das

comendas, usou da palavra
o Sr. Felinto Schiller, Co
missário Regional da U:E.B.
em Santa Catarina, tendo o

Dr. Arnoldo S. Cuneo agra-
decido'em nome

ciados.
dos agra-

Em circulação mais um continuação 10 caso céle

magnifico número da apre- bre, cuja história tem em

cíada revista dos -Iáres por- polgado os leitores, da auto- .

tuguêses e brasileiros. Ar- ria de Terezinha Cascaes

tigos excelentes no numero Dias. Ainda a colaboração
de Abril, destacando. entre 'de Osmar' Silva, José Vi

êles: VOCÊ FOI. A JÚRI - cente Sanches,', Helena Ca

do Dr. Canagé Cotta minha Borba � Zélia Melim

CASTELO GANDOl,FO, 011- Trompowski. Adquira hoje
de estão os herdeiros? a . o seu 6J<emplar.

'Écos da V Conferêricia Rofária

Dr. Al'y Docior Juchem
Ex-Governador do Distrito

468

Designado pelo Presidente
do Rotal:y Internacional pa
ra representá-lo na 5" C9n

. ferência do Distrito 465, rea
. lizada nesta CapÜal de 16 a,

19 do corrente, o Dr. Ary
Dador Juchem teve '1tua(;::-w
destacada na discussão dos

diversos têmas

dos no plenário
apresenta
da CQnfe-

rência.
O discurso que o ilustre

visitante pronunciou na ses-

são solene de abertura,

. i

no

Teatro Alvaro de Carvalho,
foi uma aul'l d.os elevados·

principiaS de Rotai'y 'e. uma
mensagem de aveIo a todos

quantos vivem sob a ins1>i�
'ração do ideal de servir.

O Dr. Ary Docior Juchem

é membro do R. 'C. de Por

to-Alegre-Sul desde o ano

de 1955, tendo sido eleito
•

Presidente do Clube no ano

56/57. Indicado pór mais

cidade foi éleito em 1961

Governador do Distrito '.468

CRIO GRAN1?E DO SUL,) '0

Dr. Ary DQcior Ju_çl;lem re

greSsou à Porto A!'egre. do
mingo a tarde. .

AVISO' IMPURTANTE
O Serviço de água e 'esgôto do D.A.E.S.

comunica ao público que os avisos de co-
. - -

.

brança de tarifa de água e esgôto, serão 0-

portuna�e�te�,enviados a domicilio. O' local

de pagam'��to. d�s,.mesmos àinda não foi ofI
cialmente designado'� Ao, se iniCiar a remessa.
dos· referidos avisos, todos. os detalhes serão

amplamente divulgados.

---_._--

, '. ' �

Com�mora-se hoje ern torlc' ó'
t 'i" ""I�' �!..,,·[!"\I\Aern ano n-ncwna o (�m ;1,r,� (i 'I
Comemora·se hoie em to"

.

,

do o território nacional o

"DIA DAS POLíCIAS MILI
TARES".
Como se sabe, . Ó proto

!11H(·t.ir ,da independência é

o í)atrono. ,
das, tl'adiclonais

(�{l1'P:;rilr:õcs.
, Ao enseio dn ofeméride
"O ESTADO" cOrlljnüulu-se
com q Coronel, Elviclio Pet

ters, Comandante-· GeraL da

Polícia Militar, de Sanla

C::ttarlPR e côm ·todos 'os
milicianos ,da ,g1.\JTÍós.a cor

poração qu.e tant0s e tão

assin'nlados serviços tem

pre"Lado a S3'l1t:a Catarina.

Como pà:rte, d'1s, comemo·

rações do' dia de '�TIRN
DENTES" será cumprido.
no Quartel Generaf da PM o

. I

segu�nte programa:
1° --'-''S,O!) hs. ,I-Iastea-

início 8.S Ü}:30 horas).

P110-r't' \.1''.'1';\ . DA nET�ETi\

• lU) �. TTlao Nacional Bra-,
sUeiro;

2") - IIl110 da Indepen-

Itajaí e Blumenau.

Mais de vinte campeões, nacionais e

estrangeiros, estarão aqui presentes, entre
os quais devemos fazer menção especial ao

Octa-Campeão Roundvay Pretty Picture, da
raça Fox-Terrier Pelo Duro, de Sào Paulo, c

o Bi-Campeão Argus Tempo di Trevi, de
propriedade do Prof. Livio 'Roccd" de Pôrto
Alegre, da raça Pointer.

IlOS

dência;
3°) � Avante Cam:uada;
·4") - Hino Aviador

. Brasi.loiro;
5�) - éisne' Branco;
o") - Hino do Estado dê

Ssnta Catariúa;
7") Cp]1itno' Caçula

(Car,,;i'ío do So'lr'lrtdo); ,

8") .:_ Deus Salve a Amé·

rica;
9")' �. Cariçi;io dq EXiped,i-

cionário;
10") - Ripo dà Proclama

ção da República.
,_ ,

Ao Exmo. Sr. Governador
dt, Estado, Secretários de

Estado, Dr. Aderbal Ramos
da Silva e diversos Dtreto
res de Servíços, caberá o

patronato dos diferentes
"troreus a serem, entregues.

Destaque especial merece

o cargo de Superintendente,
confiado ao Dr. Renato Ra

" �
CEI,E,<;;C E mOESTE P'A

FEM O EMPREENDI-

'I
vesse o lrrobier,\'\' da' falt'l
de energia el';i 1'l">:j na ;1?rte
(jrie�1t.al do (>:':I-remo nec:t<>,
Faxinàl .dus ({llf:des soube

dgu�rdar " a s"lt'ç�'1 Cf) prc·
b�e,:r1a, 'celta' de (,ue- a,

' :"r:;.
LESC'-'não' f<1,p;"jp.' ao COly..

• prc.ll'l',isl'o' <11';11(. 'ri.o l)pll� Bt:!
, ".

G
.

- •

tão Comp8,nQi.a. Oeste de

E:letT'i.eJcI,rrC1e, 'ml,� l1":"sôas
do:; seúséJ dü'igcntes 'e 1 'atU
culanmmte' do Dr. Olavo Ri

�·dn,. hi'l dÓs� gi-anc1es' entu
s'j3stás da Garri ':1';8 "eio 1'0-

. I ,

c]in1ir [\os' da,,�es prcllutoras
do éntr'lve progressisl'.a.

o E3TADO
EITl virtude do dia de 110-

Embaixador lincoln G�rdo';
Santa Catarina'

Coma5à" eleçe primeiro conselhó�
de Iondemincs

Em reunião realizada. em calos senhores 'dr� 'João fa 'X'IIIna Ido's G'ued liS· I Ul eseus escritórios à rua Feli- Momrn, Roberto Soares de'
. p'

.

pe Schmidt, 3!i, 'lU andar, a Oliveira, Américo de Carn- '.', '. .' .',
.

'

,
. "U'. • ,.�

COMASA - Construtora Co- pos Souto, Osmar Bastos ' "
,

mercial �,-lndu$trial' .S/A, '. dr. Hercílio P�dro da' Luz �

,FoA rça-'. ·'·f
..

O·11I ',' I.ns·'a·UUO··,ra."'0'N",., a"',""elegeu os seis integrantes' Antunes Sevéro, dil'etor da ' �

do primeiro Gonselho de. A. S. i'.r:0pague' 'Ltda. '

Condômii:J.ios. I Êsse cons�ÚlO tem a - in-
A COlVIA$A, como se sa' cumbência' de, fiscalizar a ("t 'd'

- .

. ",om a presença e inúmeras autórida-
be, é a firma" r'esponsável aplica'ção do c'lpÍtal e o de- -

pela. construção
.

de condo- senvolvimento. da obra' de des e 'ce.n�ena$ de pop�llares,. foi inaugurada
mínio Fllorénéio Costa, na acôrdo com o plano aprova- na cidade de FaxinaI dos Guedes, no oeste
rua Felipe Schmidt, ,62. . do na pl'iméira··assembléia.
O prédio que terá 12.� .an- Uma das pal'ticuiaridaues <;atarinense, a energia elétrica gerada peJa

dates e cujas obras já fo, intel'cssautes dêsse empre- usina' "Celso Ramos" � Com uma rêde de dis-
rani iniciadas :_ entre .Il Di-

.
endi11lento é que os condô-

prona1 e. g')3arnerind.us _ m�nos ]x\iticlp,qm ativamen- tribdiçã<?'. que compreende. 205
. postes, a

será um dos mais ,IT'")t1er- te da execuçHo do plano tra- á!ea s(;r�ida alcança.;<;l cidade e se estende
nos ele Florianópolis com ,çado'pela eqaipe de plane- 1 1

120 conjuntos desbillacLs a jamen�o, da C0MASA. Essa
ainai'l pela. ,zona 'furaI çircunvizinha do rico

escritórios, ,�9.ilSL\UÓI� �'> e 'Pârtic:ípaçi'ío é feita, perl1l�', ,município.
apartamentos' r.esiélt..mc; ", f;;. nellté,n'!�iltl�, .at.ravés do Ccm-·

Dentre os 16 conáô" n::1s)"' selho .u;; Conclôminos e 1J01'
isto é, elos 16 inG�JI']J "':1do-

f·

il1tel'mééjio da Assembléia
res do capilal iniCial, ir ram Geral sémiJre que 5eus mem

eleitos para o conselhÇ>' fis- bras assim o desejarem.

.,

Vira a

Walter Gomes, 'representan- tecírnentos, já que foi um se à ação constante e rea- As autoridades, após o
te daquela região na Assem: dos grandes incentivadores lizadora daJ ELFFA, hoje ato inaugural, serão horna
bléia Legislativa, manteve' da iluminação pública para, subsidiária da CELESC, ten-

.

nageadas com uma dlUrras_
contactos na capital vísan-, �tapema.

'
.

do à ff'ente o Sr. Lúcio Frei- cada oferecida vela
do ao pleno ê�to, .dos: acon- , O empreendimento deve-' tas.

.

1

palldade.

"I) H-o-je-no-A-d-�'I-fo-K-on-de-·r:-,---.-;.------��'�--��-----
,�;���:;:���:�:'��:d�;;�;:�:rt; Ua. GraD�e:, :EI�osi�ãD �aniDa �o K.�. f;
MLacerde eA'molde ..Suerez ("u:'ne'o' '(patrqdnado pela Federáéão Cinológi-' ./ Entreo{irÍscritos;, pode-

•
.

. 1110S adiantar que . desfila,
ca do Brasil, realizar-se hoje nesta Capital, -

t'rao, an e os juizes federa-

no Estádio Dr. Adolfo Konder, a na. GRAN- dOS, Drs. Erwin Waldemar

DE EXPOSIÇÃO ·CANINA., promovida p,e-
Rathsan e Joaquim Prisoní.j

_ dezessete raças diferentes,
lo Kennel .Club Florianópolis. num total de aproximada.

E
.

dI' mente 100 cães, dois seis
starão presentes as e egações repre- grupos de raças da nomen-

.

sentantcs dos Estados dà Guanabara, Hi.o· clatura brasileira.

Grande do Sul, São Paulo, e Paraná, além
o início <..hl. mostra canina'

está previsto para as 8 ho-

dos cinófilos desta Capital e das cidades de ras e seu férmino para as,

17 horas ocasião em qus,
haverá o desfile de todos
os participantes e entrega
dos trt feus.

MENTO

Depois de iluminar.
lo�ajldaLles além 'da cidade
ele Cl�TJcórclia 'e que são Ta

manduá, Seár�J' Ipumirlrn,
LindóÍ"1 Arabutã,

.

Ellgenbo
Velbo.. Alio Alegre, 'Suri'"
8ão José e T ageado Pauli
no, a é:enh'!:'is Elétrkcis dé
Sant:J. Catarif'2. S/A, pelo

.

seu setor de Concórdia (ex

c;ioeste) dá c'Umpl'imen to: ao
programa traçpc10 pelo -Sr.

,Celso R )ffiOS e estabelece,
no contato energético com

o Oeste �at\1I'inense, a pre
scnçá definitiva do Gover
no náquei;:, rica regiã.o do
nosso ·Estado.

'

c ,
:

JUSTO O OON1'EN1'L\·
MENTO',

'Daí, '0 natun:l c01;�enV.\,
)'),ento da pOjlrl'lnção pela
iest�i l'sdiz;f\_d:l <

.. llnnc1o, ,pré·
�'(;ntes '..li"igP'1tn da enllJ!'Ê"
Eá

.

hilli oelétl'ic�', ailLorlold
des, l-.'r::ll.-: I'� p0 ;0. IigO!l 'k a

chave ,que inaugurou defi
nitivamente a ênelí'gia elé-

Atendendo a convite do Govêrno cata- moço oferecido pela. Universidade de San\rl

rinense deverá chegar, no próximo dia 27, .Ca.tarina e proltT.!.rá ral€sir;J nos estudantes

a Florianópolis o; Embaixador Lincoln Gor- catarinenses.

don, representante dos EE.UU. em nosso

País. O ilustre visitante' mant�rá contactos No dia 29 à Embaixt-ldor Lincoln Gor·

com o 'Governador do Estado e altas·autori- don, acompanhado .dq Govrrnndorl Celso n:1.·

dades es�aduais, Quando da sua permanên· mos e autQl':� '."ld SL vjc,'t· J':. I ;.)!--:.-.' PI

(:ia na C:::l:;·itüL P81'tici o;:\r8. também de aI: nau, de onde

Fi\�INAL DÚS GUEDES

.� Cedendo a cascata do Es

perinha para 'que, se 1'8801-,
. - .1 .- __ ,-�........,.---.---,---,--'----

\�

Comandante Geral da PM' Dir�oe
. .' .."

;Saúdação a Trapa _

Ao ensejo d'l passagem do dia de Tinldentes o Cel. EI

vídto Petters, Comandante Geral da Polícia Militar dirigfrá
hoje a,seguinte saudação .aos.miliciano�'de Santa Catarina:

... "SAÚDAÇÃ� Â TROPA".
.

. Meus camarádlls. '.

.;."

AproveitQ esta sGlenidade cívica, em, qu� cultuamos

TIRADENT.ES, nosso Patrono e HerÓi NacioiJ.a:1 neste mo-
.

. .
.

'\ '
.

menta dramático da nossa: Histói'ia/ Política e Sociai, para
cohgràtular-me e 'render minha grlltidão aos Oficiais, Sub

terient�s, Safgentos, Cabos e Soldados .que
'

tel;ho orgulhó
em comandar, pelo despreendimento, .sacrifício, elevado
se'nso de disciplina, patriotismo e éompreehsão no valor, de

:qossas tradições; !iemonstrados nos diás' difíceis, ao lado
das nossas Fôrçlls'Armadas e com' uma profunda e inaba
lável fé em Deus, nos últimos acontE)cimentos que estr.eme
ceram' e aqalaram 'á Democracia Brasileira, a ,qisc1pi.ina e

a hie-rarquia militar;Onãe 'arnll minoria' de maus brasilei

lOS, agentes da subversão' s00,;�I, tentaram e ameaçaram
. 'su1:)stituir esta BandeIra que cónduziu à glória e à imorta·
lidade nossC1� troFts, nos ,teatros de opêraçoes do para'guai

,',
p da ItáH::1' e que acÊltqis de pI:��tar continência com res

peito e com um profundo sentirnento de respnnsabilidade,
ao ser hasteada, 8.0 'som do Hino Nacional, por outra de Gôr

elif.erente, C0111 outros lemas e símbolos nela, inscritos e

desenh�dos.

mento da :Ban'dt!ira�
,2° - 8,15 hs: --,- Leitura dO

Boletim alusivo à data;·
3° - 8,25' h5. -' Sal,ldação

à Tropa pelo Ce1.. Cmt. Ge·

ral; .
• jc ser fériadt) mlcionill, não �

4" -+- Hetreta em home- :daremoS expediente em nos-·'

nagem a Tiradentes, 'pat�o- . s� f"cdat)ão � Gficinas,
.

mo
no das 'Polícias Militares tivo porque ,não' circp.lare."
do Brasil. (A Banda de Mú- mo'> amanhã, :V(jltand(i' a fa-

sica desta P.M., levará a zê-ln: nUTmalmente n{} quino
efeito uma retreta, l)a Pra- ta·feira.

ça 15 de novembro, com

I,

triea para aquela' ·c'idac!e.
Palando vários oradores, tó),
dos enaltecendo'o dinamis
mo do Sr. CelslJ Hamos e

,prestar;do q(I!l1.::núger:s
realizadorAS da ob�t., Fa.xi,
nal dos Guedes viveu

I grfl.nde dia qUI) será tradu-
'

zic.1o '�m mais 'progress� e

em mais riquf!'.>:a para a sua

gentE'

mos da Silva, a quem corno
peta fazer com que tôd ..s
as normas e regras baixa,
das pela ?oC.B., bem como a

organização e expedição de
Diplomas e Trofeus.
.. Outrossim, funcionará um

. '"

d
1

serviço e auto-Ialante no
sentido' de explicar aos
j.resentes os jl!lgnmento.s'
em andamento, bem com.,
as características das dife
rentes raças presentes, além
de uma pessoa, especíalman,
te designada !'lora atend lr
os interessados na aquísí
ção de cães, por intcrmédín
do KU:'.;1Cl Club

Está, pois, de parabéns, <t
Club que tão sàblamenta
vem sendo presidído pela'
Dr. Francicco Gríllo.

O' DAES EM
FOCO

um

Prossegue o Departamen
to autônomo de Engenharia
Sanitária prestando esclare-

,--mentos e instruções técni
cas às Prefeituras do inte-'
ríor do Estado, orientando
as para a implantação de

. serviços 'de água e esgõto.
,Comprovando m'lis esta a:tí
vi'dade do Depártamento,'
,registram-se frequentes visi

tas de homens públicos' de
todo o Estado, que a êles se

dirigem em busca de equa
cionamento. para êsses pro
blemas. Cita.m-se, entre ou-

.
tros,' os Prefeitos Munici

pais de Rio do ,Sul, Brus

'que, Caç,ãdor. Fraiburgo, S.

Francisco do Sul, S. Bonifá

cio, LaUTO Muller,
Ip1bituba, e S'. José:

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

II

Lages, - 13 de abril' - Vist'ls, anteontem, as �or
rés inetálicas da Sotelca, que alinhadas atravessam
os campus, comp prateadas marcas de progresso na

paisllgem lageana - quisemos hoje visitar' a estação
alJáixÍluol'a que aqui está sendo construída. Waldci

Co�t::, ,e Aureo VIdal Hamos' possi);Jilltaram, de logo,
nossa ida ao lócal, próximo à cidac.1e, junto' à Fitotéc'
nica. '

.

H' 1Il"��1:1Recebeu·nos o Engenheiro-Chefe, dr. Luiz" S�llíi�e, '

da Sade. Por uma associaçãG de idéias,
.

a coutrario
senso, o ilustre técnico fez pensarmos em Jânio Qua
dros. O ex·presidente sempre n'os surgiu como a en

carnação da urucubaca, do azar, da Jet'ltura, co'm re·

f1exos cOI?-dicionados. de abismos, desgraças, mêdo, fu
ga, desânimo, falta de energia,' de vontade de trabà
lhar, de renúncia. O dr. $calize é justamente' o CQn

traria. Madruga e anoitece na 'tarefa que lhe' foi con"

fiada ao zêlo e à co�petência. Sente-a. Vive-a. Nada
tanto o empolga como ela.' Re�ebe acolhedoramente

'. as dificuldades, naturais nUma 'obra dessa natureza,
pelo prazer de vencê-las-; O seu modesto escritório
tem chei.ro de otimismo'. Perguntei·lhe ,sôbre' 'o mate
rial humano qUe encontrllra em L€!-ges, cuidando 'que
fôsse muito precário, 'pela falta de experiência no ra

mo. Res�ndeu-me: ótimo. É só ensiná-lo e dirigi-lo
no comêço. Depois vai embora, como se não �lOuvesse
feito outra. coisa na. vida.

Formigando na estação, e)etrecistas, pedreiros,
marceneir-ps, aoncretistas, em número de i20. Tendo
trabàlhado em"Brasília,. o ,dr. Scalize 'se habituou' aq,

'.r�tmo aceler.ado. A obra está com prazo de conclusão,
assinado para fins de agôsto. Tem, .

agora, '80% das
metaS já pront�s. Quando terminada, a maior pllrte
das sua� insta!ações não aparece'rão, pois quase tudo
fica sob a terra: canais, b'lses imensas de torres e

transformadores, blocos. de conçreto enterra.dos a 6 e

a '10 metros de profundidad.3, drenagens, etc. etc.
A grande estação baterá um recorde em tempó de

construção. Felicito, por 'isso, o Eng. Scalize. E êle 'ex
pliea: Em �ez' de obstáJulos, encontrei sempre 'colabo.

'

, ração: apoio da Celesc, do Engenheiro Fiscal, dos de·
• 'mais departamentos públicos .

É um entusfustn do plano energético do govêrno
do I};stlldo( Não conhece pessoalmente o governador
Celso Ramos, mas gos'taria muito de apertar a mão
desse caboclo.

'

Perguntei-lhe se não gostarill .de trabalhar para o

Estado. ",' . í ! 1�1!/iI�
- Mas' é o '(IUe estou fazendo! E continuareI, pois

terminafl.n, a estação aqui irei voando\ para Joaçaba,'
fazer a de lá .. , para.não atrazar ó plano.

-----------����----------,.-----�----�-
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Vós, l'dilicianos CaLarinenscs, ,soldados mantene.dores
da. Lei e dá Ordem, com o vosso exerr.plo de dignid,ade e

corl:'gem, continuastes, como o nosso Patrono, a nil.o peL'wi·
til' que, outra bandeira, viesse ser hasteada e trêinuhr nos

mastros dos nossos Quartej,s. , J

.vosso eXelTlpÚ)' çle confiança e lealdade escreveu mais
1UYHL (1�'3ri1l11.b1·8nl;e'e honrosa página da nossa His!.Ór'Í8.. que

",<cr"'!c,< �1.e nr:;1l1ho, C t,l'adição às f\lturas gcraçõcs que' in
gressarão nas fileiras da nossa Briosa Corporação.

.b. Elvidio !'cU�rs
. C<;LCnJ:' ,-ILU, ..

. . . .. . ,.( '

, -

E a visita termina. Fez um bem .
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