
Ao co.m�letarmQs,. hoje, o 49° a�iversa;rio de nossa lfundação,' agradece'mos- ao nossos leiíores, assinantes e roleberadores a preferência Que
nos J�I d!spensad,a: - e ao entrarmos no ano do noss o "cinquentenárif. reafirmamos os nossos propositos "de sempre trabalhar pelo progresso
Cafarma e de continuarmos a fazer a verdadeira boa imprensa, para melhor s'ervi(ao nosso Estado, ao Brasil e a üemccrecle.
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vencendo
Dinis Chagas para'a SUMOC

BRi\.Sl'LIA, 12 (OE) _ O: \
. l

.'

"V.al

Presidente da República en

caminhará 'linda esta tarde

.ao Senado, mensagem, in- .

dícando o -sr: Dern� Chagas,
para o, cargo de Diretor da

SUMOC, e o. sr. Casemiro
Antônio Ribeiro, para Dire

tor da Carteira de Redes-
, contos elo Banco do Bra

sil.

'SABOROSO?
8rÓ CAF E Z I T O

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

, "Três âncoras deixou Deus' ao homem; o amor da,pátria,
o amor da liberdade, Q amor da verdade. "

"Cara. 'nos é a pátria, a liberdade mais cara; mais a ver

d�d� mais cara que tudo" (Rui Barbosa).' ,

Tem sido esta, pata "O ESTADO", durante seus quaren

ta e nove anos de existência, :1 grande preocupação e a principal
.

meta de todos aqueles que o engrandeceram e ainda o elevam

I com a sua colaboração diária.

J"
-"' 00000-

Informando, disseminado conhecimentos e orientando .:l

,I opinião pública, o Mais Antigo D�ário de Santa C�tarina Vem,

i d2S� 1915, procurando proporcionar aos, catarinenses 'um

jornal digno das suas tradições e do seu �rogres,so.
-00000--

'

Tem-se ditá que a imprensa é a fisionomia de um" 'povo:

I'd� fato,' 'ela reflete -os anseios, � cultura, a história dos povos

I se con�olada, tráz se�pr� a'marca' e � expressão dos_rmd�ro-

I
sos �o momento; se hvr�, pode traduzir desre�ramentos e ex

cessos, mas indica o caminho para a sua correçao.
,

-00000-

A liberdade. de imprensa, como as demais liberdades. tem

,�ijo ardorosamente defendida pelo "O ESTADO", consideran
c!() Sel;llJre que a sua' utilização- deve envolver uma d08�- eleva-

'da de responsabilidade.
'

E, é essa 'yesponsélbiJidade que tem caracterizado 8' atua-
\'

ção do mais Antigo Diário de Santa Catarina, Responsabilida-
de fundada na certeza de que à imprensa- compete, não só de

fender e ,lutar por melhorescondições de vida e trabalho, ,para
o povo, mas principalmente" constituir-se em precioso veículo

para a educação cívica das massas.

-0'0000-

'''O ESTADO", ao completar ,o seu 4gb. aniversário, reno
va o seu comnromisso; compromisso de informação exata, críti

.

ca celevada, difusão de conhecimentos -e ori�ntação hones'ta, d.)

opinião pública.
- o o- O O 0-'

Que a Libertação da Escravatura e ó "Dia: da Imprensa"
pl'incipclÍs acontecimentos qu� assinala a efeÍnéridf' 'de ho!.

je, sirvam de inspiraÇ:ão aos jornalistas catarínenses pa'ra que.

i'e1embrando as lutas de José do Patrocinio e aos iOrD8is d':)
,

A

época'. encontrem ,fôreas e alento para a,.,eontinuação ",do seu
- ' \" ..

, ''', " '
, ,

"

t 'abalho, visédndo o aprimoramento da ithprensa' em nossa ter'"
,
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,
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sempre
de Santa

'Ti\t" G"'" - -']:�"VJ ,

Jf'.(j· �,',"iV- -,t,) :;"'E-,IR\J-l:'0-Ç:'L'J�'--'- ,ll*,'1 -, 1_., J'.J._..�. ri. _' '.

o TEM P ,O (Meteorológico)
,(Síntese do Boletim Geometeorológicó, de

A. SEIXAS NETT,O válida até às 23,18 hs. do
, dia 13 de maío de 1964

'

Frente fria: Em curso; Pressão atmosférica' média:
•

1026:7 rnüíbares: Temperatura média; 20.9° centigra
dos' Umidade relativa média: 85.8%; Pluviosidade:
25 �ms: Negativo - '12,5 mms: Negativo - Cumulus,

stratus, r(ovoeiró cumular, precipitações esparsas -

Tempo, Médio: Estável. , t

BEIRUTE 12·' (OE) - O CeI. Uthahib,
'

ex-Comandante da Guarda Nacional Síria,'

foi assassinado, 'e' o vice-Primeiíro Ministro

Mohmed AI Sudir, gravemente ferido por

um sargento do Exército sírio, que matou-se

em 's�guida.· A notícia foi divulgada hoje
pela rádio de Bagdad.

VITõHIA, 12 COE) - Che

gou a Vitória e seguiu para

a: região de Lmhares, no in-

terior do Estado, o embai

xador da Coréia do Sul no

BrasiL Foi verificar pes-

mica, militar, social e

piritualmente.
es-

as eleicões
t

no Panamá

Poderá
·

súrgir uma nova
-- -,_-_-""-

.-

Embaixador da . Coréia

CIDADE DO PANAMÁ, 12

(OE) - Prosseguem ps tra

balhos de apuração dos vo

tos das eleições presiden-
.

ciais, realizadas no f Pana-,
má, A disputa é acirrada

entre os candidatos 'Arnufo
Arías e Marco Aurélia Ro

bles, com ligeira vantagem
para o segundo. Faltam' 672

secções, e até agora Aurélio

Robles, leva uma vantagem
de 4.000 votos sôbre Arnulfo

I
Arías.

CIDADE DO PANAMÁ, 12

(OE) - Marco Aurélio Ro-

Foi Preso
PORTO ALEGRE, 12 COE)

- Foi preso na manhã de

hOje, por volta de onze 'ho-
"

.

ras, pqr, .clonw�·di_-�i
gacia de Ordem .Política e

Social, o professor Ajadil
de Lemos, ex-vice-Prefeito

d) Porto Alegre. Ajadil, foi.
,

prêso em ma, residência e

.. recoíhido .imeçliatamente an
1" Batalhão de Caçadores:
Está incomunicável.

Expúrgo no

'ltamaraty
RIO, 12 (OE)

•

Foi no-

bles, continua a frente nas

apurações de votos nas

eleições presidenciais rea

lizadas no Panamá no últi-'

mo fim de semana. O can

didato governamental, está

assegurando posição

c-rise ' cubana
WASHINGTON, 12 COE)

e'm' VI!I!,'IO'r,-a
- O Secretário de Estado
norte-americano, advertiu

lióje que poderá surgir uma

segunda crise cubana, mais

perigosa do que a de 19(i�.
se Cuba derrubar qualquer
avião de reconhecimento

dos EE,UU. Dean Rusk exor

tou todos os aliados a iso

larem Cuba, política, econô-

soalmente, as condições' de
viela de 30 famílias corea

nas ali radicadas.

;'!·�f,·�I,"V;���..,..l ..,��� .

" ".> --:,.

'Custo de Vida
na Guanabara·

Subiu 4,8%
RIO, 12 (OE) =: Segundo

informações de Serviço, de
Estatística da Previdência
dó Trabalho, a elevação Ido

,
custo de vida no mês de

'; abril na Guanabara, foi de

j :;4, vírguía 8%, enquanto 'em
São Paulo, foi' de apenas
1%. No mês de março últi

mo, o custo de vida em São

Paulo, teve aumento de
5% •

Imisserios da
SUNAB para o Sul
RIO, 12 (OE) - O supe

rintendente da Sunab, Ar

naldo Taveira informou que
,enviou emissários, ao Norte
e Sul do País afim de regu
larízar o funcionamento do

orgão naquelas regiões. Dis
se ainda que a Sunab está

adotando providências vi-

Aragão Ainda não foi Ouvido
�IO - 12 (OE) -,O Almirante Ara

gão ainda não foi ouvido n� inquérito Poli

cial-Militar, instaurado para apurar ativida
des subversivas' ÍlO âmbito da- oficialid�de
da Marinhar,A informação é do Almirante
Luiz Clóvis de Oliveira" presidente do IPM,
que esclareceu

*

defender o depoimento do \
---,,------__,...

...
-

ex-Comandante do Corpo de Fuzileiros Na-

'vais, de uma série de providências prelimi
nares.

meada a comissão de expur

go na" Itarnaraty, Integram
na'" o, diplomata Camilo de

Oliveira, o Gal. Lierato

Clidimish e o professor Te-

místdcles Cavalcanti.
'

�ssa
graças ao apôio maciço que
recebeu da população cain

ponesa. O segundo coloca

do na classífícação geral, é

Arnulfo Arías.

1

HONOLULÚ, 12 (OE) -

. RJCARDO BANDEIRA (foto) 'fabuloso artista do e

A aviadora' norte-ameríca-

Teatro
\

Televisão que estará se apresentando em nossa cidade na pró-

sande terminar com o mer-
o

caco negro do trigo norma-

� lizando rapidamente o abes

tecimento do produto.

, .J&

xima semana, no Teatro Alvaro de Carvalho. A estréia de�i-

cardo Bandeira será em beneficio do Club Soroptimista.

RIO, 12 (OE) "" O Presi

dente Heinrích Lübke, que
esta manhã chegou a .Gua

nabara foi recebido no aero

porto pelo Governador em

exercício, sr. Rafael de AI

rrieida Magalhães. A tarde, o

sr. Lübke depositará' flôres
no monumento aos mortos

da segunda guerra mundial.

Anoíte, o Sr. Heinrich Lüb

ke, será homenageado na

Academia Brasileira de Le- -----

tr���o, 12 \OE) � Sofreu Presidente faz Nomeações
ligeira alteração o progra- BRASÍLIA, 12 (OE) - O o Instituto de Reseguros
ma oficial de visita do pre- Presidente, Castelo Branco do Brasil, Alôncio Caldas

sídeâte Lübke ao Brasil. O

governante .alemão irá de

pois de amanhã a Belo Ho

rizonte onde será recebido

pelo governo Mineiro. A

tarde do mesmo dia retor

nará a seu país viajando
em avião. Autoridades ',Pe-

\

ruan'as desmentem,
'.

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

Esp�ra Concluir Depoimentos
RIO - 12 (OE) -' O Marechal 'Este-

PORTO ALEGRE, 12 (OEI' vão Taurino de Resende, espera concluir
- o Prefeito :,

e 6 vice-Pre- ainda .ésta semana, os depoimentos dos lm

Jeito do m,unicípio <;le Ta- "plicados' em atividades subversivas no' âm-
quí, 'tiveram seus manda- -

tos cassados p'ela Câm'lra bito do Ministério da Guerra. Também nos

Munic�tJ�L A :���id'�;"���l1-, proximos. ,di<;ls, <deverão ser postos em ,hher-

��� Let���fi��O !���:l;��,;�<.':'dade, ?s':23 :oficiai;) cio Exén:itv, '

cinco _ve)_���oJ:,�f�. :" '.' .:.i;t
"o -

:/: ��,�P{;( í.2�J.J(Ú�1i:\�.�t.'

fez hoje as seguintes no

meações: Eduardo ,Portela

Neto para a Presidência do
Instituto Nacional do Mate.

Marcial Dias Pequeno, para

Brandão. para a Presidência

dó, .Tnstdtuto 'do Sal e PHU

lo Frederico' do Rêgo, para
Presidente do Instituto do

Açúcar e do Álcool.

Tenta dar a volta
ao Mundo

na Joan Marion, que tenta

dar a volta ao mundo �
bordo de, um pequeno,

, ,avião, levantou vôo ontem
.

a .noíte de 'Honoiulú, com

destino a Okland, na Calí-

tornía. Em virtud�' ae dífi-

Grecia ',protestou,
ATHENAS," 12 (OE) - A

Grécia, protestou hoje,' con
tra o ataque a tiros de que

foram alvos dois oficiais

do Exército grego. Foram

"
.estas .as primeiras baixas

.gregas, sofridas no -conüíto
f de,Chipre, ,

Tivéram seus
, mandatos"cassados

---.---

LIMÀ - 12 (OE) - As autoridades
peruanas • desmentiram as versões publica
das no exterior, segundo as quais .0 aciden
te de aviação ocorrido sexta-feira última
no qual fUorreram 46 pessoas,

consequenci� de uma suspéns�\9" dos sétv
elétricos, que te.dam dei�ado��,'as é�cura'

-
, ,
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.

=.�����������

pe e ·as crlan<as
orem�pel/a PazMundial

. ..�.CIDADE DO VATICANO, 11 C"ianças �a ASoOciação do "Ro ma p(.,.e;2·rinaç!lo ele guatemu] ; um ériea Latina,
_ O Papa Paulo VI pediu ás sário Vivente" que rezem pelo teces qUe se d i rígc á Terra San_ O. POntífice, diriginlO-'3e de

Concilio Ecumêrriro, pela união, ta, e que vdO a' Roma solicitar for�na gcral- a t.odos • OS fiéis,
dus cris tú o e peja paz' entre OS a beatifica�áo dc J�vc Pedro de

'POvos, durante lima missa qur- São José Betanc�urt.

auo

que
,í m ujtidão reu n ida na Praça
de SilO Pedro, o Santo Padre
insto" 0:.$ fiéis a 'oraren, por

suas mães e filhos.
Disse Paulo VI: "Dedico ho-

recomendOu-lhes eles sem te,te
munh o (t� SU� fé GO�, franq1Je
xa

,
s em osterrtação,

.

mas tam ,

bém xcm tiniidez.
Ao

•

dar Sua bênção d�minical

ce}clH'Ou pa ru vários grupcs de

peregrinos' em São Pedro,
.

Cêrca de duas mil erialH;as
forum a Roma numa p.e�gl'ina
çfi o patrotináda pela Ordem

.. I; m: n iean� e o Pontífice disse

uma m i ssa �pecial --

para os pe -

qucn o s per�grinos.
EsLC'\"e presente, ·també'Jíl. u-

'0' Santo "Padre saudOU os [J�

"€'g"rinOs dan,clo sua bênção p:

J)o\"(',,; g'uutelllultccQ e ti tô da ,:1

je minhas 'oracõca "ás mães, es ..

pecialmente'
.

ás que sOfrem, e

a tô das as crianças, espeC\11-'
nlf.�nte á':. flue sáo infp�izcs.

Castelo Branco concederá
Primeira Entrevista

CONSULTE, sôbre condições 'do Tem

po atmosférico a longo prazo, ,o Gabinete g€ .

Previsão de A. Seixas Netto.
.

Correspondência, pedindo informações
para Caixa Postal;' 241 _ Florianópolis SC.

RIO, 12 (OE) - O Presi

dente Castelo Branco con

cederá sua prímeíra entre-

vista na próxima sexta-fei
ra mo Palácio das Laranjeí
ras. Serão recebídos. tão só-

mente, 'os jornalistas cre

denciados no Palácio do

Planalto em Brasília. Cada

profissional poderá fazer 3

perguntas, que deverão ser

entregues até amanhã .

ao

secretário de Imprensa da

Presidência, para serem res

pondtdas pêlo 'chefe, da Na

ção no dia seguinte.
BRASíLIA, 12 (OE) - O

:Presidente da República de

verá estar amanhã na Gua-

. 10 ANIVERSARIO DE LUIZ ANTÔNIO

Usina de Acucar Tijucas S. A ..

'

,
. ,

.

Assembléia Geral Extraordinária·
São convidados os Senhores Acionistas

da USINA' DE ACUCAR TIJUCAS S/A"
� .

, '.'., Ao pecuem> aniversariante, e a seus

Para se reunirem, em sua Séde SOCIal, sita a. d' t' t
-

levamo d f I
1'· G /" S- J

-

B t'
1S In os pais, evamos nossos votos e e i-

rua �a ena ome�. s n., em a� .o,ao a l�-: cidade.
'

ta, neste Estado, dia 18 ' (dezoito) de maio

::d�;:O:::�::::ad:::d:st:t:::: :CSc::sinté;; ---1-.-r-·-i-b-·-u-n·-a-I
........·

_"_-c-�--e-'--c--o'-·-n-.-t-a--�
"-

b) .- Assunto de interêss= :Gr,j.._;_il�·
. .

c

São João Batista. �0 d.: .!.I.bnl ue 1964 ;-\.

1::: ��::��oG�::snand �l�--A-U-1A-S-P-A-R-T-,C-lJ-t-A-R-ES--
Ass. Cesar Bastos Gomes �

Republicado por ter saido co mincorr2 �'í,
.

�i
15-M5' �

Transcorre hojé .» primeiro aniversá
rio de Luiz Antônio, filhinho do casal S1'.
Arth�r Antonio (Maria Tereza) Menegotto. nabara onde permanecerá

até sextã-fetra. Nêsse dia, o
Marechal

. Castelo Branco ..

donoederã sua primeira en

trevista coletiva a impren
sa.

o T't-ibunn] ele (',111:"S em "co;

são de 5 do corrente sob a pre

s icrêr.c!a é.o Senhor :\1:inistro

Leopoll:' Ohi,-o Erig' .illV�ou 37

ções

paUta. destacando-se êt:i se�':l!in
PROCURAR na Ruá' ARACY VAZ. tes dccj"õcs:

Ci\.LLADO, N° 13, ESTREITO, ou telefonc�;
6267 e 2097.

. Processo' na 1383/64. Relator:

?vfi nistl'o V iCen te Schl1eidcr.
prOcurador: WihOn Abral,lUm.
() t"Íp:em: Secretária da 8C'g'Ur:!.1-

. �a-- Pól)}ica .",. Dirc'�o)'ia' {le .-� cllni

nistrljção. ASõtllltO: .-\po,,·ni;a
dona de El!zabelh. :\'Iargarh".
Decisão: O Tribunal ele C�nl'ls

decidi" converter'. ° jub;alllcnto
em dil1gência á' Origem a fim

de qUe preencha por. 'obséquio, .

'os craro� cxistrntes na fihea re ..

, queriniento.

(

,

REALIZE O SONHO DE SUA VIDA 1 I

CANHE1/ SUA CASA PRÓPRIA
-inteiramente. de. graça 1

• r . ." ,

-

ANIIIERSARlO de

..

Esta. b::d!ssima CElSO, locaJizqda no aprazível Jardim Atlõntico, podera ser sua. Basta

compra; 2m :[uGlquer da!' LOJos de A 1\'lODELAR Ctl no barateira GRUTINHA.· Cada

co�pra de .6 mil CH.!ZE'IfOS, G vista ou pelo cred!mio. do 'dire'll'-=! a 'um cupão numer�do
para o monumental sortelCl f Quanto mais voce cOnlr.nar,t<:mto rnms cupões gdnhara I

Não persa este: dance QU2 (l' r'-'10DELAR lhe olerece de ser UlIl leJtt proprietário des:a,
b 1 -�'-Jê �:, I-"l�. ,-

.

d' , '.
-.

G.·.l k,·,,·.... �·! ·,·,1' "._. c': Glvenanl1, conten o sala J quartos, cosmho, banheIro, entrada para

c:utc�: .e� 'IJi.:pcr.de:;c;G.$ de e�pregada, edificada num bonito terreno de iS;, 22 m,,:ros.

,

j

PlIvceSso nO 1922/64. Relator:

Ministro Raú! Schaef�r. proclI':"

rudor: Wilson' Abraham. Orí-

, g-em: Secretária, do' Illterior e

JUstiça. Assunt�: Apostila cte

Quintino Furtado e Outros: De·
cisão: Registràdo.

,.,
.'

.' �

'Q\,
��--���--��----'-----�----------,

.

( ln ,�

·,�(.eLu

comecirenos .'Sociais
"

1 _ Aniversariou ontem a
.

Exma sra. Ruth Hoepche da

Silva, -A ilustre Dama, os cum
primentos de "Acontecimentos
Sociais".

2 _ Movimenta-se a saci

eiade para :;t elegante soirée a 3.

Engenharia, a se' realizar sábs
de nos salões da Clube Doze de
Agôsto _. O famoso conjuntá
"Flamingo", estará em

. pauta
com seu apreciado "shoW e vas�'
to

.
repertório na noite.que

,

sera
',

. escolhida "Namorada da Erige-

I.

PrOCesso na 1807/64. Relator:
�1ini3tro pitulo FOntes. PrvCu
l'aelor: Wis2n Abraham. Ori
�'em: Secretária da Saúde e

A"istênciu SOcial - C.:>lônia

'",anta Tere.,a Assunto: Vlt<)l'

�1ell(les D'iretor do. H'0'3pital
.'

I'
"

("�lôniu Santa TereSa, formula.
IIm'a consulta. Decisão: O Tri_

buAal ele Contas. par unanimi-'
d��e deCidi" mio tcnull' conhe·
qimento da C01,lsultu formula'lu

?or' ('cnsi.cle·rá-�a intempestiva,
�endo qUe a 111csma deveria Jel'

cncam1-nhatia "'pelo Sr. Secretá

tio competente

» :'
P)'cce:;s� na 17tr4/G4. Relator:

�Iinlstro Nelson Heitor stoe'

terau. Procunl�'r: WilSOn Abra

�am. ori�em: Secretária da Fa,..
l-cnda - COntadoria Ge�al do

}�stado. Assunto: Pr�cessQs, pa

ra Págamento de Dívidas de

!Exercícios Ein,do3 de AdolfiV
,Beckerl e Outras. Decisão! Re- -�------------- --------

�--_- _

lacionad1o• . I-,-

. ,
.
Processo nO 314/64. (Prévio).

RelatOr: Mini&tro Ylmar ClOr-
. rêa. Orlgem:Secretária da Saú

de e Assistência Social - Dire

toria de Aministraçp.o. Impor
tância: Cr� 107.650,00. Verba:

: 3.1.2:0/05. Emenh<i> n0l. Cre

I dor: COJnércio e INdústria Ger_
mano· Sein. Dechão: Reglstra

, do.·

ern

-

nharia".':
,.

3 Sábado próximo, ,-�
- ---

Industrial e
.

a sra.· Arthur
Shlosser em sua bonita .resi

dência, recepcionaram . convi

dados para um jantar dançan
te. Aldo Gonzaga e seu con-'

junto, e a cantora "society
"

Neyde Maria, estão com con

trato firmado, para a noite de
.

elegância na vizinha cida le - �

Brusque.

4 - O discutido
I

co de. Engenharia
Schinzel, em recente

social foi visto muito

companhado.

"
,

acadêmi-
Gilberto
reumao

bem a ..

5 _ Ricardo -Bandeira
Encont�a-se em nossa cidade'
o fabuJoso Ricàrdo Bandelrs
que l1a próxima semana, fará
estréia no Teatro.' Alvaro de
Carvalho.. O artista em foco,
se faz acom:9anhar de sua es

posa D. Anice, beleza, simpli
c'dade e elegância, que apre
ciamos num jantar no Quer�"
cia Palace Hotel.

6 _ Estará na passarela
do Querência Palace na festa
"Noivas em Desfile", o lindo
vestido de noiva de Yara

\

Francalacci, hoje sra. Ubira�
tan Brandão. O modelo em li
·lJ.ho irlandez, foi uma criaç'ão
e

-

confecção ·do cpstureiro Ruy, .

da cidade de PO.rtO. Alegre.

7 _ .. No "chá das cinf!o"
do Baiuca, o sr. Udo von Wan

•

acompanhado das srtas: Yara

_B. Kasting e .Amelinha Abida
la.

8 _ Muito comentada a

beleza de Miss -Rio do Sul, srta.
.

Sônia Zimermann, que no

próximo dia 23, estará concor
rendo ao titulo de "Miss San
ta Catarina",· na cidade de
Blumenau

9 ._ A Sra. Ina Tavares
"Moellmann, sábado· recepcio
nará em sua luxuosa residên
Ci8. o mundo elegante social

para o "chá SoropÚmista"·
Um desfile de modas das bou-
tiouos: "Chez Moi" e Jafie
Modas movimentará a tarde
de elegância.

10 Festejando um a-

éontecimento,
.

jantavam no

Q. P. H. bs casais: Sr. e a Sra.
Dr. Orlando Goeldner, Sr. e a

Sra. Dr. Rutefuilss da socie

dade carioca e o Sr. e a Sra.
Dr. Murilo Canela.

1'1 Também foi . visto

muito be}1l acompanhado em

seu bonito carro, o não menos

discutido Dr. Rodrigo Otávio
Lobo

12 --r Jantavam no 'Qúe:"
rência Palace- na noite' de -sá
bado, o Almirante e a Sra.
Murilo do VaUe Silva, o Sr. e a

Sra. Jorge Franck e d coman
dante Odilon Lima Cardoso ..

13 -. No próximo sábado
/

. será eleita a nova Diretoria do
Clube da Mús�ca de Florianó-.j
polis ..

'

14 - Festeja aniversário
hoje, o gracioso brotinho Sil

via, filha do casal sr. e sra. Do

mingos de Aquino. Silvia, re
cepcionará convidadosOrla re

sidência de -seus pais.

15 Hoie dia da Imprensa
.Brasileira, em· nossa cidalde.
será altamente festejado o a-I.contecimento. ,

\

«

CONfE!TARIA

.

RESTAURANTE

:.1. ":rf_

lANCHES

prZZARtÀ,t
PrOCe3'<> nO 70!.6.J.. (Distrlbui�

,

ção de Créditos) .Relator: Mi-

'nistro . Nereu Corrêa. 01'Í.gcm:

Secretária da SeguJ'annça Pú

plica - Di.retJri"!'!. de Aministl'a

çilo. Importância: Cr$ 120.000,
00. Verba: 3.1. 3: 0/12. Empe-

n);o nO l09. éreclor: Exatoria R�a ''TraJano '_ 21 _

..

_
.. Fone

. f cle"l?'ráia d.!r_ Camboriú, DeCi�1'i"): '

�������.��.�: �_�_F_l_co�.W.��iU,r�.t��i���IP�1�.O�l�,_i���.. _� ���__�;�I_-
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Qual o destino daquele nã
via? Na ponte de embarque
demora-se um grupo de jo
yens que não quer se sep,a
rar da meiga moça loira de
brilhantes olhos azuís, a

quem acompanharam até o'
novio. - Adeus, Edel, Deus
te acompanhe! - Adeus! e

rezem -por mim! E síngran
do os mares parte o navio,
seu destino, a Africa Orien
tal. Edel sentou-se no cama-'
rote e tendo 'l3. sua frente'
.uma máquina de, escrever

'portátil começou' a gravar'
no papel o que ',lhe ia na 'des ' eram 'imensas, "línguas
mente. Quer.ia levar ao pa-

"

e raças. As mútu�S.>�élaç,ões
pel aquilo que a comovia e entre êles eram tensas, mas
que não tinha podidd' dizer mesmo assim, venceria, não •

'na despedida. Mas por que ela 1'.1aS o Cristo, seu tudo.

nos interessa entre tantos Ao cabo de pouco mais de

essa moça, conheçamos um um ano, em tóda Africa 0-

pouco de sua vida. No dia riental estava fundada a Le-

14 de setembro de 1907, na gião de Maria. Seus esfor

freguesia irlandesa de Gre-
'

ços eram intensos, às vêzes

enane nascia uma -críança tinha de caminhar 400 a, 500

que na pia batismal recebe- Km em estradas que não

ria o nome de Edel Quin. são mais que trilhqs, aber
Sua infância transcorreu tos pelas rodas de carros, a
normal, bem "peralta", través da floresta vírgem.

sempre disposta á pilherias, Sua saúde tornava-se cada

gostava muito de praticar yêz maís precária. Os esror

esportes. ços dispendidos eram enor-

.Aos 15 anos partiu para mes. A 6 de março de ,1944

um internato feminino na empreendeu viagem, a.' qual

Inglaterra, deveria durar ,até 15 de maio

"Quando ela' partiu tive a

impressão que não voltaria

viva". E a viagem foi ín

terrompida pela primeira
vêz,' sua saúde não consen

tiu que continuasse, e a 12

de maio de 1904, com um

"Quando ela partiu tive Ia
ímprensão que não voltaria
viva".

;Nossa história começa no

crus do porto inglês de Tibu
ry, em meio ao bormorinho
de vozes dos' estivadores, e

de sinos de navios. E' o

"Llangíbby CasUe" que par
te. Os passageiros são ee

merciantes, turistas, alguns
missionários e irmãs de ca

ridade.

Edel sonhava com' a 'uni

versidade, pela qual tinha
enorme interêsse e 'extraor

dinária
'

aptição.�is senão

quando, dois anos depois, o

pai sofre um grande cola

pso financeiro, que 'precipi
tou a família sérias dificul

dades. Edel se viu obrigada
a abandonar os estudos e

arranjar um emprêgo. As-.

sim, começou.a tral;>àlhar.
numa firma, a qual em -bre

ve lhe deu um cargo de mui-
'

ta responsabílídade. Po�
rém Edel desejava tornar-se

uma religiosa da Ordem das

Clarissas. Certo dia em con

versa .com tuna amiga, sou

be que essa era legionária de

Maria. E;del interessou-se'

pelo assunto e perguntou: '

Legião de Mafia, de que se

trata? . Esta esplícou-lhe, e

vocação
um movide apostolado lei
go criado aqui em Dublin.
Mas, em que consiste, aü
nal o seu trabalho? Ordínà
liares. Atualmente estamos

,preparando as famílias da
ria.mente 'são visitas domici
paróquia para. as santas
Missões. Por isso, visitamo
las uma por urna, E dêste
encontro surgiu nossa he

roína, uma-legionária. de Ma

ria. Desejava tomar-se frei

ra, mas o, destino lhe seria

adverso, pois duas semanas
antes, de ingressar no con

vento eis a surpreende uma

hernoptíse. Estav.a tubersu

losa, asshn teve que: inter
nar-se' em um: sanatório. ao

fim. de pouco tempo- se res-

tabele�i�,
-

e manif�stou ao

comando' supremo da legí
ão de Maria, seu. des�jo de

espalhar por outras ' plagas
·

a' sua querida legião .. Assim,
embarcara .

rumo ii )tirica O-
· �iental. E;m breve

.

chegara
·

ao seu destirto: ÀS <llfic:ulda-

sorriso nos lábios entregava
sua alma aos' Céus essa

serva de Deus. Por isso

quem visítar va Africa Orí

ental, e passar por Nairóbi,
'não deíxe de visitar o cemi

tério, ali encontrará, uma se

pultura de uma jovem que
se deu ao Cristo, que se en

tregou a sua causa, que mor

reu por amá-Lo demais. E

êle a acolheu em seu reino,

e no abismo de seu amor

imenso Lhe disse: "Vinde a

mim bendita' de meu pai".
(Colaboração da Legião

de Maria, da Catedrál.)

REX-MARCAS E PATENTES.
.

Ag·ente:Oficial da Propiedede
Industrial

1

Registro de marcas, patentes de invenção
nomes comerciais, títulos rie estabelecimen

to, insígnias, frases 'de propaganda e marcas

de exportação
Rua Tenente Silveira, 29 _ 10 andar -

. Sala 8 _ Al+osda Casa Nair _ Floriané
polis - Caixa Postal 97 _' Fone' 3912

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

/

- --._-- ------

Escrifario Jurídico Contábil
Advocacia e contabilidade em gera'

Dr. João" Rui Szpoganicz - Advogado
Dr. Persi Adão Hahn -- Economista
Ac.Sol. Abelardo H. Blumenberg
End. - Rua Conselheiro Mafra 48

sala 2.

Participa.cão
mn T. LOBO

e

VERAP. LOBO

participam aos parentes e amigos o nasci
mento de sua primogênita VIVIANE. ocorri
do' dia 9 do corrente na Maternidade Dr. Car:
los ,�Corrêa.",;

,! (

\
I

.'

..

./

RÁDIOS·RADIOFONES·TELEVISORES· ELETROFONES

Um grande nome nas Américas, agora também no Brasil
•

" _ til

"

8onegavã'o de ImDôsto� Ta rnbém ,é Trai�ão
O deputado Cesar Prieto, _

delituoso com a alegaçãe ma advertência a todos sas da fraude e da especula- de para que se, corrijam ês- de todas as sadias forças
que é um perito em assun- de que não vale a pena pa- quantos vinham descumpri- ção. se" desvios. Os novos' diri- nacionais, ja proclamaram
tos fazendários, declarou há gar impostos' pois o govêr-, do seus deveres para com a Agora há uma oportunída- gentes do pais, com o apóio seus inabaláveis propósitos
pouco que a soma represen- no esbanja o dinheiro com N'1C!ão; quer pela conspira- de levar acabo total expurgo
tada pela (sonegação de ím- o empreguísmo dé índíví- ção contra o regime quer pe e saneamento nos quadros
postos no país seria sufící- duas que,em , poucos anos la omissão às Obrigações de adznínístratívos e políticos,
ente para pagar totalmente têm feito grandes fortunas todos de manterem uma con deles alijando os elementos

as nossas dívidas externas. na vida pública. duta correta, capaz de con- que foram infiéis à Pátria
Ao julgar pelo que pode-

.

"Mas, além de ser. verda- tríbuír,
.

pelo exemplo,'para ao atentarem contra as suas

" mos observar entre nós, não de estabelecida que um êr- a tão desejada moralização convicções democráticas, as

há exagero na afirmação do ro não, jitstifica' outro, acha- dos 'costumes. suas tradições cristãs. A ra-

parlamentar gancho, A so- , mo-nos agora diante de um jada moralisadora cleve atin-

negação de impostos é um fato novo, que, é a situação Pecaram tanto' aqueles .�.,,,,,,,,, gir também os que se loeu-

verdadeiro escândalo e co- política- admínístratíva íns- que a serviço de ideologias \ pletaram nos cofres públicos
, ,..

meça com a resistência ao títuída pelo movímento ar- condenadas procuraram sub-

PR O r:RAl.'.tA DO ME t:' e os que, através da sane.

fornecimento da nota fiscal. mado do dia l.o de abril. verter f..�.-)rdem e aniquilar U' jYI - ;;:,
,

gação de ímpôstos, contri-

Essa radical' transforma- as instituições democráticas,· buiram para empobrecer a

ç�o quese operou- n,? pa.n9- quanto os que 6uscaram .

o Dia 13 _ Chá Dançante 'da Faculdade Nação e aviltar seus costu-

rama nacional poderá' ser enriquecimento ilícito atra- mes.

- e devera �er - uma últí- .' vés das manobras crimino- 'de Direito
"'lr....

que principalmente em. cer
tos ramos de comércio só
com grande empenho o con

sumídor consegue obter.
(Transor+to de "A Noticia"

I

pe Joinville). •
)

São conhecidos casos de'

firmas que declararam' co
mo movimento anual - e.

nessa base recolhem o ím
pôsto de Vendas e Consig- ;

nações - somas, que mal
correspondem ao movimen
to real de' um mês.
Há sem dúvída inúmeras

firmas que cumprem com

exação seus compromissos
com o fisco, mas, eleva-se a

um número muito maior do

que se supõe que praticam
sístemãtícamente a fraude,
lesando o erário púlico. Exis
tem também os que procu
ram justificar �ssa atitude

Dia 16 - Festa da Engenharia
. Financiamentos Industria1S Dia 12 Cint:ma.- As Aventuras do
Elaboração de projetos . econômicos e. Ladrão de Bagdad'

preenchimento de questionários para im

plantação ou ampliação de indústrias de o
.

côrdo com as exigências dos estabelecímen
. ,I .

tos financiadores,
.

EDWARD NAVARRO

BOMBIS
HIDRÁULICASDia 20

-
.

Chá Dançante clã Faculdade
de Direito

!.

Dia: 241 -_ Encontro dos Brotinhos'
.

'
. '-

Economista
C. R E. P. - 683

- �d:

Dia 26 .-. Cinema _' Duas Mulheres

Di� 27� -:7.Chá Dan-ante da Facúldar]
d'2 . Direito �

C. .r ..ÍIoI'5090-Ied.''_.OANCO.·R1Q
r'�oresentante em 'Blumenau.:

,

Ladislau Kuskhcswki
15 fifi!' Novembro n,": 59

a�-;aà.j�� Posta'l, 4(,7-
Res. Herr-ílio T .117 S;'o.

Apto. 102 .. Fone �728
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OST
íesús .. ' Início 21 horas _. M'esas' aYenda com as Formandas ..

,

I

�'A_2_4_A�pr_es_en_}��ç�ão_d_ci_S_H_��S_a��_ar_uê�_P_r�Formaturn3.Cóleg��I,�I_égioCor�çãode
lrmandede do Divino Espirito.Santo e ------IIl'IJRÇ". "1IlI'__-..a� ..

Asilo de Orfãs "5. Vicente, de Paulo"
6

MOTOR'ES ·I)IESEL-.
De ordem Lq��!�revedor, tenho'o • CATERPILLAR

. prazer de ,convidar aos membros. desta h

.mandade, às Exmas. Autoridades e ao povo
em geral, para participarem das festividades
do Divino Espírito Santo, a realizarem-se nr j

Capela do Asilo de Orfãs, de acôrdo com (

seguinte programa:
De 8 a 16 dó corrente, ás 19 horas, No ..

vena em honra ao Divin6 Esnirito Santo';
Dia 17 do corrente, às 6.30 horas: Mif'

sa e Comunhão Geral' dos'Membros da Ir

mandade _. áS'8 horas, Missa Solene. j

Dia 17 a 20 do corrente, na pr?,:,::! de
fronte ao -Asilo, tradicionais barraquinhas
com prendas e queima de fogos de artifício

. O festeiro dó corrente ano é o Professor Al- .

cides Abreu.
Comunicamos também. aos presadc

Irmãos, q_'1.H'. dUrFmtp. as fp�tivirl;=l(l·::\". 'w

Consistório da Irmandade. haverá !,('�Ç'();:j en

carregada de proceder a cobrança das anui
dades do corrente ano.

Florianópolis; 7 de· mio, de 1964
., �,., �. "

.} i .

' !.I,: �. � •

COMEMORA-SE hoje, o

Dia da Imprensa Catarinense..
No Palácio das Indústrias' o

Jornalista Martinho Calado
Junior, o primeiro Presidente'
do Sindicato dos Jornalistas,
fará uma Palestra alusiva. a

Data. O atual Presidente do
.

Sindicato, Jornalista Adão Mi

randa, promoveu uma Exposi
ção dos orgãos de imprensa de
Santa Catarina, na vitrine do
Magazine "Hnl"pck".

Nota-se o . primeiro . nú
mero deste Matutino, editado.
no dia treze de maio de ,l915,
qu� hoje, completa quarenta

.

e nove anos .de atividades a·

serviço da\ família catarinense.
A FACULDADE de Me-.

dicina, através do seu Depar
tamento Social; promoverá no

próximo dia vinte e três no Li
ra T. C., o "BAILE DA CA
VEIRA", que terá como a a

tracão a NAMORADA DA
MEDICINA e a apresentação

I
' .

.da cantora RO�ANA TOLE
DO.

PROXIMA sexta-feira.
no Lira T

� C., às vinte . h6ra�
acontecerá o' elegante jantar
em homenagem ao Comandan
te' do Quinto Distrito- Naval=��
AlmÍrante Murill� Vasco de
Va1le Silva e Sehhora. Hoje
às 17 horas, vão encerrar a

lista de adesões, que estão n "1

Relojoaria Muller, Secretar".
do Clube Doze de Agosto e no

Restaurante do Lira' T. \C.I
Neste último local a lista fica
rá até amanhã, às doze horas
A saudação será feita pelo Ge
neral Vieira da Rosa.

ASSOCIAÇÃO Coral . ri.�
Florianópolis, . está em prepa .. -

rativqs ,:>,ara uma nova.' apr<�
sentação no Teatro "Alvaro de'
Carvalho", nos dias 29 e 30
próximos, para mais um suces

so.

COMPLETANDO treZt
éln.os hoje, o "brotinh,/', 81L-
'VIA MJ.\.Rli}. FÊRNANDE�
DE AQUINO, filha do 'cas��t
Vere �-1or Domingos "(Mar:a
de Lourdes)'. Fernandes d�
Aquino.' Silvia; ,apagará treze
velinhas e recé:!)cionarâ UI I

grupo de convidadas e convt

déldos !)ara festejar o seu "n�.
. , ver".

do Ano. Cumprimeritamos pe
la merecida homenagem.

/
.

HASSIS, vai inaugurar
nova Exposição de Arte, no

próximo dia vinte e três na

Casa Santa 'Catarina.

APAGOU quinze veli
nhas a, menina moça Maria
.Zita Koerich, na noite de .. do

mingo, quando recepcionou
convidados.

ESTEVE' no Querência
Palace Hotel, jantando, o Sr.
e Sra. Dr. Nilson Bender, pio-'
neiro da Vibema S" A� que nó'
próximo dia treze de. junho,
receberá o Diploma e Medalha
Honra ao'Mérito, no Jantar de

,

Confraternização nas . Indús
trias Pioneiras

, ESTA� marcado .nara o

próximo -dia vinte e quatro, .'no j
Encontro dos Brotinhos do
Clube "Doze de Agôsto", a re

prise do "SHOW" SASSA
RUE", que será'. apresentado
pelo cronista social Celso Pam-

_

.

plana, pró-formatura' do ter

ceiro ano Colegial do Colégio
Coração de Jesns. .

�,- -,VIAJÕt:r. (lntem.. .,�n.r,a-. f).

Rio de Janeiro. o G�;é�nâ"dD;:
. CeJ.sO Ramos.

FOI contratado Ilela Ra-l
dio Nacional, c radia lista Ai':',.

, btl
.
Barreto, r.11e está apresen-I.

tando.·u "Correspondente Na�
'.' '.

..

.

1"ClOna .•

() MONTEPIO Fami-
lia MIlitar,' 00 Grêmio Bene
fkerit� 'dos Oficiais do Exérci
to (GBOEX).e -Banco Militár
Brasileiro. com séde fP' Pôr' � ,

A1egre, abriu nesta' 'CapitaL
um

. es-critórip superintendido
pelo Sr. Am'auro Soares, n�')

Rua 'renente Silveira, o qw�
propicia a família do associadt)
um !1ensão rnensal }Jermanen
te e reél�nstave1·\sempre ,equiva
lente aos vencimentos de .

um

Cor�neJ. Agora' tdmbém .par--[
os CIVIS.

PARA
.

A Decorar:ão d�,
mesa do jantar, que será r:éàli

. 7ado no Lira T. C .. em homA'
nagem ao Alte. MurjJJo V .. d y

..

Valle Silva, b decorador Gat'_'
bellotti, foi contrataq.o.,

.'

\Vashiri'(,ton 'P�rp',ir�, .

Secretár'ío
J6-M5

--_._-.--�.
__ .. _'-,._----_.... ...--_ .. ;_�<-,�::'-� .. , .�._---�.'_._---"'.,._.�-_.
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.Potência efetiva

.Manutenção econômica

.Baixo consumo de combustível
), Mas não é tudo, Os 'motores' Diesel CATERPILLAR pro- -

porcionarri ainda outras 'vantagens, como possibilidade de
intercâmbio de peças com outros motores qATERPILLAR,
torque elevado', excepcional produção fórça-péso, grande fa
cilidade de reposição de peças genuínas de fabricação nacio

,nal, além da perfeita Assistência Técnica CATERPILLAR. '

Motores marítimos

Para acionar os rnais. diversos tipos de embarcações, no transporte de

passageiros, carga e para pesca e esporte.' Disponíveis em vários mo

delos. em diferentes escatas de potência de 70 a 1.090. H. P.

Motores industriais
. .

. .

Resistentes, de extraordinário desempenho no acionamento de bombas,
na movimentação de .rnáqurnas paravos mais variados fins. Em diver
sos tipos desde 40 até 1.090,H P; � .'

Grupos geradores
Verdad e Iras _usinas de fôrça, Funcionam ininterruptamente por milhares
de horas em qualquer condição de tempo, clima ou altitude, fornecendo, _

energia a hospitais, indústrias, escolas, hotéis, granjas e alimentando
motores de compressores. 'Com capacidade de 31,25 até ,750 kv. A.

"',
.

. ," '.

" ,_. \
.

Cónpeça a 'extraordinária linha de Motores Diesel CATERPILLAR em
. _' .... � .

MANILA, 12 (V.A.) - Um

.avião a jato da Fôrça Aé·
j
rea· norte·americana, que
conduzia militares para li

Asia Sul·Oriental, c'!iu on·

Travers, Califórnia, fazendo

escala em Havai. Uma agên·
cia filipin"l informou que os

corpos despedaçados das

vítimas estavam disperso�
num arrozal.

:'

morce; 4 --'- Esquema opera· ou em vésperas áe o ser.
ti vo de criação de uma cons i:n permitir a acumulação
c'iência nacional de ,seguri- de uma certa reserva fimm.
dada social de modo que os ceira antes que o ,sistema
jovens ibero-americanos que . seja onerado com as despe·

·
representarem os trabalh'l' sas decorrentes da' conces�
dores o sintam e os centros são de benefkios' ou da pres

pessoas que iam a bordo.

docentes a ensinem. A tese �ação de serViços.
. Segundo um porta·voz d'!

·

apresentada pelo Brasil de·
. QUE,.. salário ge contri. Fôrça Aérea dos Estados

fende a substantividade da bun<_:ão'é o salár.io sôbre' o Unidos, o quadrimotor tipo
previdência social, para que. qual' incide a contribuição C·135, com 73-passageiros e

pqssam� ser estudt'ida' inde·
.. do segurado:�Vi"l de regra,

10 tripulantes, caiu e incen·

Pendoentemente. do direito diou-s8, a menos de setecen·
.

no casb dos empregados, se
do trabalho ..

:

idel1tifica c<?IÍl. o salário e.
tos metJ,"os da pista de ater'

fehvàmente percebido, ape.

.

ragem
.

da· base aérel}. Uma'
d'l.s vítimas morreu a ca-nas lião ocorrendv ..quando .

Convém 'não' ·Es<i'uecer "minho do hospital. Acres-êste últi�o exceder a cipco t
..

.

que
_
s(:;guradb é todo

.
a- vêzes a' maior salário 'míni- ' cen. ou _'

o �nformante
.

que

qu�.1e que, contrib,u.indo . pa- /mo .. t"· . : .?" ·'S· b
'hana' chuvas esparsas na. vIgen e no paiS', o re a

'

, . -

90
.

ra a ,previdência Soçial; .se cái, neSLe hipótése, �U"llqUer regmo,
. g�iIômetros ao .

. enc9nt:r;a. . pr6te�ido contra· desconto a' título de contri� :no.rt� desta CIdade, mas que
os riscos nela previstos atra· b .'- -

' .. .

_ eXIstlllj .b.'l.stante visibilidade .

ulçao. O.
..

vés. legislação· específica. .. .''''
'1

S InvestIgadores do aciden"

Que. .. depen�entes são te não indicaram. até agora
as pesos'!s ql!e depende� e-

't � A i '. l .:, O -�; 1 U I
sua possível' causa, Saben-

cQnomicamente do . segura-. /...
.' L t. I . I, • ._.-

I· do:-�e,. que as condições me.

do (espôsa, marido inváli·. . C �., i; ". t.:� a! \ .

_tP0ro1ógicas no momento
do, filhos menores, filhos' ksu :

.

'!
.

, ... ,

.. �nfi:n . flpUtl- inlpróprias .para
maiores inválidos etc.) ,

.. ..
'

_,.. .,l'J,terra;i:\·ens. O avião p.'1rtira
... .� .

..

·anteontem da base aérea de

Congresso de'Seguridade QUE .. '. be!neficiários da
previdência social são

.

os·

que têm .

direito ao r'ecebí
mento dos benefícios ou

dos segurados como os de.

pendentes, variando, podem
esta condição, de ácôrdo
com o tlpo de enefício ou

serviço.
QVE. .. período de carên··

cia é' o período. inicial de
contríbuíção do' segurado,
previamente fixado e vartà
vel de acórdo com a natu
reza der benefício ou o tipo
de serviço, em que êle apt::·
nas contribui, sem ainda
fazer jus a qualquer presta
ção 'mesmo ocorrendo o ris
co.

FIGUERAS S. ft. ENGENHIRla E IMPORTACAO
Av. Assi� 6raí:iil, 164"':' PORTO ALEGRE' � RS

Filia s: Cach·\). ira.,�clo_ ...Su � :'f,lor ianóJ?olis e E.lumenau

Caterpillar e Cat são marcas registradas da Caterpiüar Tractor Co.

OllCA ESPEClAlIZAD A,

'MODERNO lABORAtORlu

'f

.HOJE·ÀS 20,3.0 HORAS' NO TEATRO ALVA,RO DE CARVALHO ... ITAlOCORCIO' e sua
.compánhia, de comédias, apresenta SEXO 22��77 -00 - OLHO POR OLHO - DENTE POR 'DfNTE.
SATIRA em frês.afos de sua,_aut(}ria �aJegre � diverti® - maliciosa" uma l'ição de moral
entre gargalhadas' -·prO!bfda para menores de l3'-anbs. - e.lenco.CeHtrCúrdo' .. francoise
Brunef?' - Naná Doriam � l.cne '{rey. .. làura

..Martin�' .� l·alo (úrdo �. Juares
.

Din;s .

- Renê'
Mauro ... Maríno Galhardo - Ales5; DUr1rte. -lnoressos1a partir das 15 horas na bHhetêr1a ..

DOMINGO -;; ",V.E· RAL . ';

Conforme noticiamos, rea

lizou-se nos dias 16 a 22 de
,april passaão, em Bogotá,
Çolômbía, o IV 'Cong-resso

.. '

lõ'er�riQall{; de- "Segur1?
dade

.
Sodal. . ;RepresentlUldo

o Brasil; por ,detertninacã�
do Ministério 'dÓ 'Trab�iho'
t Previdência Sr-eíal, ,foi de.

sígnado
.

o dr. Aben Áthar'
Netb,' procurador do IAPC.

I
.,

Entre as proposições a·

provadas na conclave, des-:
tacam-se: Plàno quadríenal
de extensão horizontal çla
Previdência Social a tôda a

população traballllí,Çlor-a das
Repúblíoas Centro e Sul-A-

Mais 4· Desastres com
Aviões Militares matam

8l Pessoas
tem a noite na 'base aér.ea
de Clark, ao norte desta ca·

pital, matando 74 das 83

jJllOT'EJA S�lf.'i;

.OL·HOS

• J

./

merícanas e Filipinas, sob
-

a A instituiçãq do período
designação de Programa I·" de carência 'tem dois objetí
beró-Amerícanc de Bogotá: vos fundamentais: a) ímpe-
2 � Aprovação do plano de

,

ctli' que o ingresso no' sisLe. .�,

assistência técnica ibe'ro·ame .'. ma pl'evidencial S!'l faça pro.
I

·

tic<:tna; 3 - Padronização,' positadamente pelos compo.
das normas concessoras de nentes da comunidade já
seguro velhice; . invalidez' e atingidos por algum risco

.

U�ç' óculos .'

ben: odQptCJdos

atendemos com exoildQo
suo re'celto de óculc.i,

o 1\1ATUTINO "A G �

zeta", .

em homenagem a�· Dia
das Mãe.s, elegeu a Senhur::!.
Oscar (Olga) Cardoso, A mãe

í .

:tVI;UITO preocupàdo COr.1

o� f'studos: n'a F(lculdade de
.

,

Direito. o "brôto" Reein,q
Moura, da ecrui!le de

. �':r::'ublic .

Relations". da CELES'C.
..._.-........;-------- •• -_ ..

---.----
-- •
__

.

i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1anifes O Ias ec
NL data .em .que se come-.

mora, em todo o Brasil, en

tre festas e "vivas". o 13 de

maio, dia da libertação d0S
escravos em nossa terra, a

União Catarinense dos Ho
mens de Côr, do Interior e

da Capital, vem, com êste
manifesto, . expr'esaar a la
boriosa e dinâmica classe

negra do nosso querido es

tado, o seu sentimento de

júbilo pela passagem de

mais um .aníversàrío da a·

bolição da escravatura mo

país, limpando-o de urna pá.
gina que, íníelísmente mano

chou a hístõría, mas, que

graças à boa vontade dos

homens de bem' e da prin
cesa Isabel, a Rlidentora,'
transformou-se . na maior

demonstração brasileira de
altruísmo.

.
' ...

A "UCHIC" entidade que
congrega a classe negra, em
Santa Catarina, principal
mente os desamparados pe
la própria sorte, tem por
dever orientar não' somente'
aqueles que pertencem a seu

quadro social, mas a todos

os negros catarinensés e do

Brasil, pois a Raça 'Negra é

uma' só família.
Irmãos de côr. Nesta hora

tão delicada por que passa
nossa Pátria querida, os ne

gros do Brasil, devem se ír

manar em todos os sentidos,
Cristã' e democráticamente

.
para,

. com as demais elas

se�,. colaborar
-

com as

autorídades constituidas do

nosso estado e do País, a

fim de que o Brasil reen

contre o caminho normal,
de ordem e do progresso.
Homens de côr.

Ant.es da- libertação dos

escravos no Brasil, o braço
forte dos negros,' nossos ano

tepassados, muito colaborou
no progresso desta nação;

(,àrtas' da GuanabluB

,

dora que. felizmente cessou lho de Proteção aos índios,
Arnaldo S. 'Í'hiatC), com a .intervenção das fôr, cargo que exerceu até a da

ças armadas, nêsse glorioso ta de seu Ialecimento em 19

Fui ontem ao Liceu Literá· primeiro de abril, que h!i de janeiro' de 1958. Em 26 de

riu i-ortuguês ouvir a con- de. ficar assinalado, com .u- abril de 1963 foi designado
Ierêncie do general Fran- ma pedra braj!ca nos anais Patrono da Arma de Comu

cisco Jaguaribe Gomes de d'l vida brasíleíra. Aos ho- nicações e a 9 de julho do
,

Matos sôbre uma das perso-
.

mens que hoje nos
.
gover- mesmo ano Patrono do 2.0 j

nalidades de maior desta- nam, dirigimos veemente a- Batalhão' Rodoviário, tendo

que na História do Brasil pêlo em favor da restaura- em vista os relevantes ser

Republicano: o Marechar'. ção das nossas organííações viços 'prestados pelo insigne

Cândido Mariano da Silva culturais, em cujo número b�asiléiro na construção e

Rondon.. também se. inscrevem os ser consequente desenvolvimen·

Reduzidíssimo o número viços universitários, aos to do sistema de vias' de co-

das pessôas presentes no quais a discíplína e o espírí- munícações. ,Em vida teve

amplo salão de conferências to estudantil, têm de. voltar a satisfação de ver sua obra

da citada agremiação. � se a ser militantes. para que o· reconhecida pelo Congresso
me disponho a 'esta reterên- Brasil possa ter quem o €li· Naci�nal" que lhe conferiu

da, em se tratando de. ho-
-

rija nos dias . porvindouros. as honras de Marechal do

menagem ao grande cidadão VQltenio's,_ porém, à expres, Exército Brasileiro. Ao Ia

brasileiro' de quem se tra- siva homenagem à memória
.

lecer, teve não só' a consa

la,
.

é não somente para, la- do Marechal Rondon,' de gração da Pátria, reconhecí

mentar o. fato, corno tam- quem Jaguaribe de Matas da a sua ação banemérlta,
bém para encetar, em" prol soube' exaltar o caráter ín- mas também a de autortda

dos alcandorados ideias da tegérimo, narrando episódios" des .
e de centros culturais

revolução de 1.0 de abrtl, .

da sua longa existência, duo estrangeiros que lhe exalta

séria campanha cívica no rante 74 anos. inteiramente ram a obra de geólogo e et

sentido de profunda modírí- posta ao serviço do Brasil, nologo.:

cação nos costumes nacío- nos mais. arrojados ernpre- A obra de Rondon, já pe

nais que se deixaram
I

imo endimentos, dom êsses' dá la SU'l ação pioneira ímpar

pregnar demasiado de um instalação. de mais 'de três em nossa história,' já pelos

Iorte indice mercantilista, mil quilômetros de linhas te- extraordinários resultados

dando total primazia ao po- legráficas,' através' da espês- quanto à posse e ao conhe

der econômico, na política, Sol' floresta, e da incorpora- cimento do nosso território,

na _ imprensa, nas altas es- ção de muitas tribos de ín- já pelos aspectos de seu al

.reras do pensamento ... , ao dias que antes de Rondon cance humanitário, fez com

ponto de ficarem totalmen- viviam ,foragidos no recesso que, o grande sertanista se

te sem repercussão quais- da mata virgem, fugindo ao ímpuzesse à admiração e ao

quer eventos SOClaIs, por extermínio' a ,que os vota- respeito de todos os brasí

muitíssimo importantes que vam estrangeiros .índíferen- leiros pelo. seu ·traba,lho e

sejam, desde que os respon-, tes aos. brios .nacionais·e, despravamentp do nosso in·

saveis pela sua realização �us' brasileiros' que os· ti- teríor".

não tenham a bôlsa ampla· -

l'ihain em desconslderaçã&.... -" .....,..... - 'l"""�:o,. "...

mente aberta para custear as 'Cândido M<.trino da. Silva O registro que aí fica, de

despesÍ:1s . exorbitantes com Rondon nascEm a 5 de.maio fonte oficial e que tão ex·

us mstrument<?s de divulgá· de 1865:, em M4moso, 'Esta- pressivamente carateriza a

ção que possuimos e C],ue do de Mato iGrCl'Sso,' tepdo' nobrez� da conduta moral

não se movem por patrio� assentado praç� em Ú181. e cívica do Marechal Ron·

tismo, mas por interêsses Desde os primeiros
.

postos. don, fali:! por si so do valor

mercanÍ:.is, como predorrÜ· dedicou.se·à. construção de d... tão eminente compatrio·
nância clamorosa que ofen· linhàs telegráfiças, a prin· ta. Tive a -insigne honra de

de os brios dos homens ho- ,cípio como auxiliar e poste· ser um' dos seus humildes

nestos. rior,mente como' chefe da colaboradores, na. obra ,.de

Vegetam, na, antiga' capi· comissão que tomou.·QI seu reerguimento do bom nome

tal da República, prostradas nQme a, desde'logo, sem' que dos nossos silvfculas brasi·

pelo desinterêsse' público, a principio fósse missão imo leiros. Numa 'das solenida·

. nesta cidade cúja população· posta, tom�)U a si· a cate· des por êle organizada, jun·

superlota quase diàriám�n·
'

quese dos silyícoÍas di Ama� to à estátua de Ar'lrigboia,

te o grande, está�io do' Ma·' ·zôniÍ:l...
'

em Niterói, aO tempo , em

racanã e os cinemãs, onde. . .

'.Em 1908' criado o primitb .

o general Edmundo de Ma·

se gast'lm somas astronô·' vo 5.0 Bat�lhão de Engenha· cedo Soares governava o

miçat para ver <> jôgo' de ria de construção, com sede Estado do Rio, fui eu o ora·

futebol e filmes indecorosos; em Juruena, organizou e dor' oficial. Tive a hora de

vegetam, prestes a extinguir· instalou a unidade formado· manter seguras, relações de

se sociedades de alta cultuo ra Q,o atual 2,0 Batalhão Ro· �misade com o 'gr'lnde b,ra·

r� como as de Filosofia / e, doviário, cujo comando exer sileiro, a. cuja memória ren·

Geografia" não tendo outras, ceu 'por mais de 7 anos e do hqje esta sincera home·

como a Federação . das A·
que foi a mão·de obra na nagem, concitando os meus

cademias' de Letras do Bra- construção das linhas· tele· condidadãos a IlJ,e p�esta·
sil, que _congrega as elites gráficas de Mato Grosso ao rem em 5 de maio de 1965,

intelectuais dos 'diversos.Es· Acre e ao Amazonas.' quando se· completará um

tados da. Federação Brasilei·) Já oficial·generaLdo no�so 'século do seu nascimento, o

ra, nem mesmo umà sala 'Exército, exerceu de 6 de preito cívico de que é mere·

para as suas reuniõe!3 que ootubro de 1919 a' 2f1 de se· cedor o 'Marech'll Cândido

êste. ano ainda não pude· tambro de 1924 as funções Maria da Sil".a ,Rondon, pa·
r<.tm iniciar·se por êsse mo· de diretor de Engenh'lria . .Ao ra cuja glorüicação perma·

, tivo clamoroso. O' civismo e' . éléixar a' ativa em 1930, foi mente já se cogita de erigir
\
a moral do povo brasileiro es- .

chamado para a direção.do a sua estátua num dos lo·

tavam ,sendo erradicadas Serviço de Proteção aos Silo gradouros publicas desta he·

das almas por essa infiltra· vícolas e, em 1939, foi alça· róica cid'lde de São. Sebas·

ção alienígena desmoraliza· do à, presidência do Canse· tião do Rio de Janeiro:

.1

. ',.
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d·
uevemos pois, 'proceder, co

mo procederam aquêles que,
com seu sangue éi �uas' lá·,
grimas sofreram com paci-.
ência, certos de. que, os seus

sacrifícios C011corrhriaÍn pa
ra o futuro de sua raça li
vre �orte, unida, e �m ódios
entre si.'

. Fíxaí, nesta hora, os. vos
sos olhos nos exemplos do

sábio Don snvéríó; arcebís
po de Mariana, de Nilo Peso

sanha, que chegou h Presí
dência da República., de Jo·

sé ,do Patrocínio, o grande
Tribuno de .Henríqúe Dias

o patriota, de Rebouças, o
. \.

emérito engenheiro. 'do Pa-

dre José Maurício, insigne
compositor e de muitos e

muitos outros que tanto fi

zeram para o Brasíl.,
Salve, pois, o 13 de maio.

_ Que esta data sirva de es

tímulo a todos nÓS sócios ou

não da "UCHIC"; catarínen-.
ses ou não, para que eleve

mos éada vez mais oi nosso
conceito de cidadãos. hones

tos e livres para a grandeza
e glória do Brasil.

Blumenau, em 13 de Maio
de 1964

Pela diretoria

André Inácio de Oliveira
Presidente da UCHIC
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CARJAZES

DO DIA
., CFNTRO -

Sã,o José
á

s 3 e 8 h ••
ú,> apresentação ·d'e' Fes'tiv'al ;

"Filmes Inesquecíveis':
Randõlph S;:-ott',

�.-

Robert Ryan.
Anne J effrcys.
"

Em

SEM DEUS E SEM
,

CCn ,ura até 10 anOs

Riti
ás/ 5 e 81/2 hs.

2a apres�ntação dO Festiv'l!:

"Filmes Inesquecíveis':
Randolph Scott .

Rohert Ryl\n.
Anne Jeffrey�.

Em

SEM DEUS E SEM . LEI
Cenoura até 10 anOs

l,

Roxy
<is 4 e 8 hs.

Parcipand� d? Fe".lv<i1

"Filmes Inesqll�éívei"l'
Charles Laughton

Maureen ,O Rara

O CORCUNDA D� NOTRE

DAME

Censura: até 14 anOS.

-. BAIÇ,h
��on�

ás S hs.

Jean M'Jra1s

Elsa Martinelli'

Em

O CAPITÃO DO REI

DyaliScope. - EastmanColor;

Gell.ura a'i.!Í 14 anos.

ás 8. hs.
Téd Ray,

Jean Kent

Em

PAGINA 'DE REVOLTA

Censura: até 18 an03�

r i.rJi
ás' fi hs.

Um fÍlme cOm um elen<�o
Tnterll&ci'onnl! �

A J�NMiÃO DA LUA

Q :vfáxlmo eH: Fi�·çã6.

LEI

QUINTA, PAGINA

, ,

o
.,

e

MEIO-AMARGO
•
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j

!

J
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�

melhor" éhocolate do·mundo

. '1
,

'

..

nômico· financeirás. E' imo

perioso considerar também,
a acentuada excendêncÍa que
�a taxa de investimeJ::lto está

No estudo dos fatos eco· sofrendo, decorrrente da

nômicós, vários elementos confiança e das enormes

significativos, examinados, . pos�ibilidádes de expansão
lev,am uma infinidad'e, de tál , sem neg'lr, por; isso, a a: euforia existente nos existentes no Brasil, em to·

càusas' a .produzir determi· presença de outros fatores meios empresarias'. nácio- :dos 'às setores d� atividade.,

nado .efeito. Desta& 'cau· atuando no conjunto ou em nais. O mercaclo de titulas, ,Por outro lado, há uma

sas, umas são ,mais determi· algumas de suas, partes.
.

.

através de uma alta verifi·' certa intranquilidade na. çlas
nantes que as, outras. E es· Assim, o Poder

.

Público cada nas ,diversas Bolsas de se operária, mais por falta

ta pluralidade de causas, no ten1 o dever. de dar condi· Valores do País,' voltou a de esclarecimentos' sôbre
, seu campo de ação; nos for· ções a que a estrutura eco· 'se firmar. O dóllÍr que uI· sua 'situação atuai e futura,
nece o obje!:ivo a 'llcançar. nômica da N'lção possa se trapasspu a barreira-dos· quê outro fenômeno atuan·

desenvolver, através de um' Cr$ 2.000,00, caiu pa.ni po�co te
..
Esté estado psicológico

clima pSicolpgico favorável. mais de Cr$ 1.200,00. Os dOÍ! de otimismo que se sent�
E esta importancia fatorial exemPlos evi!ienciam que, a·: nas classes emp.resariais
da. pSi,r.o.logia nos fenômenos conteçimentos politicos de deve ser levado às classes

econômicos que vai trazer profund'1 transcerência" re· trabalhadoras· através -de

'lO Brasil a tranquilidade e giam suas tendêncilis nor· 'um esclarecimento dos pro·
a

.

cop,fiança necessana ao mais de fmICionamento. As· ·bleml3.s; pl3.ra que ,possam 'to
seu desenvolvimento econôj sim sendo, passam novamen mar .consciência de seti fu·

te a prevalecer no mercado, 'tuto �. imediato e a là�go
'somente as 'motivações eGO' pra?'o·. - ,

,

A :psiCOlogia e os Fatos

Econômicos

Partindo dêste pressuf)os,

to, podemos considerar o

\ ambiente pSicológiCO
.

com

um dos fatores que vai exer
cer , influência.. no processo
de desenvolvimento econô

mic.o de um País, Aqui, mais
uma vez, destacaremos o

1 qM_e_j_U_lg_�=OS ��unda:n�
h

mico·social. ,

j1\ls�ifica·sê, desta fOlima,

, Vai çvnS.trWi,9� :B.eformar?
. ,.

i
." ••

. I:.. .�.' t
...

•
-

� ,t

'.
- Consulte.Nos�os Preços "

.

. � .' , .. \.!"""
.•

1-' •
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-48 ANOS DE VBUTA CONS-r"'Nt� EM

PR-OL' DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES

/
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•

Defr ota

Avaí e Postal Telegráfico, -que vem 'per- sua .estr�ia no 'campeão .domingo último em
dendo pontos de jôgo para jôgo, f.irão o :es : Tubarão.

'

petáculo desta noite,' no estádio da rua JSo- Para o: choque desta noite deverão os

,caiuva, objetivando ambos o triunfo reabili- dois esquadrões, salvo modificações, formar. "

tador. aSSIm:,
O Camreão da cidade conheceu, domin- AVAí _', Acácio; Binha, Neri Gercino

go, �ova goleada no interior, c�hdô dian" e Mirinho; R�gério e.HamiÍton; Masseli, via-·I,do líder relo escore de 4 x 0, enquanto qu. na, Cavallazzí e Vadmho. '.: '

aqui empatava o quadro postalista graças POSTAL _ Joãozinho; Babá, Haroldo,"
Um penal inexistente. ,Bezerra e Cesar (Jaime); Bibe e Borges

•
Deverá apresentar-se ao público da me (Alípio); Telê, Osni, Rubens (Cabeça) e

trópoles o atacante mineiro Masseli que 'Iêz- Guará (Palmeta).

'VII
·

, r'� rtt
.

r CiO�

FRE,D' QUARTAROLI Nunca esta é a verdade, nma

sele"ão I?rusileira de remo se

�
i

Por Edy Leopoldo Tremei
\

,Céu azul, 'nuvens esparsas, ventos fracos
do norte, temperatura amena, eis um di.a
pro1"'lício à realização de uma competição re

mística.

viu' cercada por um clima !l"

conforto e éarínho tão grande.
O hom;!» de) povo, dirigentes e

crônica esportiva, quer a escri
ta, falada fotOgrafac;la Ou tele

.

dl171rln pt.ó. � rli<t·i()'fI:�,t.es na ma is

alta respOnsabilidade na .'vida
naciOnaL Nâv

' adi. nra tomar

atitudes nem medi las, tal co.,

mo tornou a, GBD agora, quando
lVisada, envolveram essa seleção

'

fê� ver que; dentro de seis meses
nacional não numa atrn asferu passadO o certame continental
de fav,oritiomr pernicioso, mas nãO liberaria -qualquer traÍ)s'.
n<;> seu sentido de ampar,l" e3tí
mulo.. • incentivo e carinho.
FÔllsetrJ, O's remadores de �ue

regiãO fôsse, o clima Í'0i idên
UeO a todOS.!

ferêncla de remador de um es

tadó para outro. É êste medo

que apOvora muitos os .dirigentes
por outr;) lado, mesmo qUe

haja i3enção de ân;mo por par
te do dirigente naci ,nal, na sua,

Um aficionado do remO gaú- outra personalidade de dirigen
eh'o, que' aqui veiO' 'Para asslsdr te ou' pess;)a ligada :UiétamenteFoi O Que aconteceu na manhã de do- a vitót'ia do 4 SEM brasileira a clube sempre fica Um raltçO'-

. \

mingo último, em FlorianópoJis, quando na Constitu,ido' de remadOres gaú- E quandO há necessidade impe
1 d CI b d R cho, quando' viu -;) nosSO COn-, riosa de uma soluçã " por ve7.êstão nropa_2 a Hegata, o u e ,e egata3' jun!'l chegar nO 'segundo, pôsto, fala mais alto o sen;idO de eluAldo Luz, dos seis !,áreos em que se inscte- . alego� logo qUe êles; 03 rema be. É êsse, Um ét�s l1ales· ainda

veu, venceu cinco, Vitória do alvi-rubro que dores, não tiveram nO
.

hotel·a de nOssO remO brasileiro. O di
p.t:esença de um dirigente' da rigente ainda não aprendeu aperfez um total de, 64 pontos contra 13 do. ÇVD para' 4tstim�ar-:ihes. �)

.

se desligar de todo o clube, quanalvi-celeste. ...
'

que. ê mentira, pOis (l� rernado- do se trata de uma seleçãO a,,:
N t t

.

t bl S' res 'gaúch'Os conviveram em. têntica• Por outro lado, se' dei. O en an o. eXls e um pro em,a: o r. -,

19uald'ade de condições com ,os xar isso a crit�rio
.

de técnicoPresidente da FASe autorizou que as mu;tr- retnadOXe3 de todos os setores a Situação é fl mesma ou até
ili�ões' insd'itas pç'rtirirassem "iIi toturri" da o, que não era pOssível,. está meSmO pior. Pois, nr. escolha de

Regata, mesmo
I

contra o regu_1�mp.ntn, Por:... '. c�ar{)', ,
era' prejudicar o sOnO remadores, se não O fizer de seu

dêsses rapazes no hote', onde trabalho. nO clube, ('eixando àt�nto. QUatro gu�rnições do Clube NáutiCQ
. ,!ivéxàm total assistência. Mas margem remadores :eUs, poderá

R.i'.:l(>'h11r.>10, tranquilamente, desceram a rai::t �r2n,te as hOras do dia 'não ha Causar melinqrss e, quandO pre

sozinhos. ' l� ,via divis�es. TudO era Brasil· na cisar dês.es remadc re. margi-
,

I COnvivência :da garage e .,do irei nalizados para a 'defesa de StUSe antes a Federação julgava haver um . namento•
'

clube, tem receiO de não pod�r
contar COm êles. Daí ter sido

isto é, �e os !1:?rcns �prj;:'lm' ohrip'!ltóijo�v ou

n?o Talvp'7._ nTPtf'nrlf'��e 'imt�r com �, �()rte,
S. Exa'. o Sr

.

Prp�i'rlf'nte. J �oi� se' o Riachue
lo Vf'nf'Psse (1ll!ltrn fins seis nárf'os pm ('lHe se

. ips('rp'Uf'l1 o Alrln Lúz. n:So h::nr�ri� nroh1e-,
m�R. () (:'l1he rI;:) Rit::l Ma,l'1;:) sf':t:"ia o f'�m-T)eão
A v�1"I'l?rle é nne a Sitll::lf'Bb está dHfdl e o

pToh1f'ma m!lls intrincad�. mas. no meu mo
dE'�+n pntP.flrlirn'Ppto. a comneticão. ven('eu-a
o �ll1h ne Rf'P'!lt:ls AMo Luz -eT1nmmto oue

cl-'llpl() rl_ovp ....�n �Pl' "nrf)::lrl()� ('I� sens e"fl'\r�"'�
recel"Ímento das medalhas que de di-
cabe."

,

...,._�,.:.. .. _ .....__�� ..._�..:a...__ :.. Jo
,

,(

I
sempre achada Uma fórm,!la co�

; tornadora.

Argumento� fáceÍ3 Surgem e

próximo mês a V( lta
Bicicleta

Se'rá nO próximo mês � reah
;

zação de' mais umnnonamentsà
prova CicÍistlc<l VO'LTA AO

MORRO,' ide�:Üzada ,e organiza" O percuI30 dà' prbva devei á
da- pelo I)epartameri�u l!.·'Po-�i ainda mais urna vez ''s,e ,'descn
ç-c 'da Rádio., Guar�Út. A com-: volver nO c�wtr�;ic:la :cid�d�, Uma
pe,tiçãO, <i"p. reunirá

I
Os' matõres' vez qv� o '-asf�lio' que.. clrcunda

�i;es do >:,edl\l de Santa Catarina O morro nãO !l:pte��rità 'condi-

Na

e 1)'omes, de' destaq!ie' de ciclis
=o �e São "Páu'!o e Paraná. <1e

verá &.can';ar grande sucess a

repetindo assim, o mesmo êxi

to das VêlleS anteriores.

RIO Maio (Cortesia da, Cruzeiro do
Sul} .:': Acompanhei pelo raidio o jôgo Fi

gueirense x Metropol. 'Para mim, embora ',0
'alvi negro não vinha fazendo bôa campanha,
situando, bem distante dos primeiros coloca

dos; a 6 pontos do primeiro, não parece sur-
I , - -. •• •

presa a vitória por 2 x 1, ja que sao visrveis

os sinais de melhora do quadro de Rui Pa

checo, sob nova orientação, incentivado por

grande massa popular, como visível é a for
ma técnica do,' glorioso esquadrão dó Metro

paI, isto é,' decaindo de produção, _ longe de
ser' aquele quadro homogêneo e técnicc.
'Contudo, é ainda o Metropol, a glória maior

!�:ne:etefo�n:�p�ostr:: q;i:u::� do nosso. futebol; sendo inclusive o clube, que
('oni destague no cenário basqu� deu a partida 'gloriosa para a implantação do
,tebolist-ico da .. Gipital.

om b d d "b'profissionalismo com ons or ena os, 1-',R'omualdo * *, * Jogo para: a
,

',.1.1.

ehos", concentração, e etc ... , razão de ser

da melhora do futebol em nossa Santa Cata
riÍlá. Posteriormente, outros clubes copia
ram-no; destacando-se, -êste nôvo Tupí que,
tenho certeza, será uma das fôrças de· nósso
fut�bol, bem como, em nossa Capital, o Fi

gueirense F. C., que, de longa data, luta corr

proh1êmas, complexos,- para término de seu

estádio. Entretanto, sempre sonhou o al'Vi
nem'o. e chegou mesmo a '!'lO�suir, uma bôa
e resneitloÍvel �sQuadra. Todos conhecem as

glóri�s do "Fura�ão Negro" no passado. Ago
ra. embóra no princípio do certame tenha
tido a rrtelhor equipe da

--:

capital, inclusive
com cont.rataC'ões parf'ce aue o alvi..negro
vC'ltpl'á a h�r s�us {!;�IlrlP.S ni�s, pois naoup.la
ol"'l"l'tunidade, contraindó todas as previsões,
o Ficrueirense F. C. não foi camneão. caben-,
dn ::I Q'loria ao Avaí, outra equipe gloriosa do
pàssado. '

em,
PEIl.Cuiso, ...

,çÕe3 para. a reali�:-,i;ã,;, de urr.a

prova 'des,ta riatureza
, CO�"l1dr..

caberá a última palavra ao 0-;: •

gão competente' da
Atlética Caj.arirrense,

H2r�U[t[bnl ta PHada
Por DECIO BORTOLUZZI.

5 estrêlas, eis o comportamento
éjQs atletas:

"

O 20. jogo na nOite de sáb�
,
CARTOLAS _

do pela 2a. rodada do TOrneio
de Bola ao Cesto ESTIMULO
RADIO GUARUJA FOLHA DA

TARDE ESPORTIVA, entre
Carjolas e Mediéina -foi mais
técnica que a primeira, quarr
d';), Big Boy3 e Granja MirOski
não agradaram ao público pre-.
senta aO estédio. Santa Carariria, da FAC

Meàicina entrou na quadra
Sem dois de Seus ti tu lares, 'O

Capitão * " "Jog.ou bem,
Com alguns lances de basquete
modernO, apesar de enfeita�' um
,pouco
Zi" * * * ,* �ltou á jogar

bem e merecer 5 estrêlas,

que aumentou 'o favoritismo dos equipe. QUem conhece basquete
,

Cartolas.' De, fato, assim que se

'

vê nêle um jogador' técnico ,PC1r
definiu a situação da partida, Continua na, 7a.
8' Cartolas domlnaram inteira_

'

.......

��N·:OÔO·:O.":I:::':,:;;:,:,p::,, A tlasIificf (lia10. tempo, COm a vitória "
parCial cril 25 x 13, os Gartola�

n'� I"
,

e,nc'ontraram poúcas di fi cu't'f4, .

.

r r �
.

des para vencer, dilatanrf()" o', ,"
," U '

marcad�r a seu bel prazer.
CCrn ,Zi elll fabulOsa forma

acertaJldo tôdas as suas jogadas
e Cap-itão, R'amualdo, 'Márcio
e Carlinhos cO'n6truindo_as bem

o 'jôgo fbi sendo d'0minado.
Ensaiaram várias jOgada3 CO

mo o "'!Oito", "quatro.-uln',
"três-dois' com, algum acêrtO.
No entanto, foram em cOntra

ataques que conseguiram (iIla

tal' o mar,cador. De, 58 lo: 25,
foi a vitória fácil dõs lidere&
invictro do Torn�io.

,

-Tendo .por cotação máxima

Drl iros 'o" Remo "Brasileiro
eram Conhe�:id JS do Prata

problern;:J. na rp�lirl::}de inexistente, o mesmo' SABIA TUDO

n�n nonprá 2firm::J�r, aº,__ora ...._ O dirigente argentino (con-
" Aqueles que de�ceram ,a raiR; sam Hnvpr- siàerado ComO autênticO "rapô

sário, VP.r<1:;1rlpjl"�=r!'rlf'ntf'; a,rlquirir.9TU um di- sa do, remo")' Armando Cá"ll

nal, qUe aqui estêve,' tinha COrpit()' e êste. direito ,lhes foi ol,ltorp�(.lo pela nhe�imentQ de todoo os setores
FAse. P0rhmt,0, como retirá-lo RP'n,ra?

A nrindnl() não havia pI"oblemaS'. Mas, leiro. Conhecimento ampÍo, ta'l,

to de seu meiO, de vida esporti
agora. já não diremos o mesmo.

Se não têm direito pei::Jnte o Códipo· de
Rf'gatas, os remadores do Clube N�l]ti�o Ria-

era 'O seU conhecimento acêr"achuelo. no enb1")to, 'de f�t0, o ãdquiriram de nosõOs remadores ,que chegJlI

particin::mdo da cOlnpetição. mesmO a· citar fatOs e l:'tilizou,.

T .J ' os de forma pejorativa cOntra11110 h:�o pgá f'stpria 3(!anfp.cennn Re ti- '
-

a noSsa gente. Não "tolerámos
Vf'��ern reso1virlo antes o fte�;:tflo nrbhl�ma. e refutamos de imediatO, e a oi

conseguem - muita, das vê7.�s
C'oÍlve�cer dirigente-' É _

nO O campeonatO gaúCho de f
pensar de técniCO, tentando com tebol, em sua rodada dé dOm
.o caminhar dos di,-s encontrar ,go, envolveu OS dois "grandf

da vida de cada remador brasi

va como partiCUlar. C,)nfes,ou
issO numa cOnve�sa informal rle
onde extraímOs tudo. A 'ponto

(, ideal, ma3, engan md';)-se e O

qUe k pior, resultando em naaa

prático para O Br,'sil. A nin
guém é lícito' pensaI' que o rema

dOr seja culpado, pois êste pl'�
'Cura ser-'vir o Brasil COm o va-

lor de seus, rnÚtsc:ulos. Não
cabe ao remador se julgar (Iam

mais OU menOS valor ,do que o

seu cO'mpanheiro, poiS via <le

regra o, remador nessa fa;;e de

servir ao Brasil Se considera -

cOm jl1�tiça, aliás ,_ Um, semi
àeus. Há os que, não "dormem
pensando em servir fervorasa
mente aO Brasil. Há OS que não
conseguem �onciliar O sCno nes

se pre,paratiyO, por ,outro moti

voo E até iss.o - ou quaSe i3sO
-sabia o argentino Caminal.

tuação quase que, enveréàa- �
Caminho extraesportivo, qua�do
apontamo's ce.rta� coisas, do ar

gentino CarIo Pinero, 'por eXeffi

pIo.

SELEÇÃO

o argumento que saltou logo
aOs lábios de qualquer dirigen
te nacional, maS também liga
do a clube _

e falamos nhso em

tese, p'Ois há eXceção - guandO
le fala em formar uma Seleção
autêntica, é O medo de mudan

c;:a de clube o medo d'e mudan.

ça de clube de alguns re,nLld�

FATORES
J -, ,,_.

\'
• 1

Com base nesse panorallla.
estabelece uma seleção aut,�n
tica, terna-se dificiI, difiC.lc:1a
de essa que encontl II maiO,. a

poio na carência de tempO,., Mê
exalta-res. É. um receio absorvente e

,d;)s pampas; cujos jogos apre
sentaram os seguintes placard
Grêmio 3 x Rio Grande 1 e In

ternaciO�al 2 x pofiano 1.

/ x x x

Amhtosaillente tivemos j'

tarde de dominga nO Para!'
dois jogos de grande rep&,sl1s
são Na ca,p'ital Ferroviár;O
Agua Verde jogaram, cab'ondo

vitória aiO Ferroviário por 3

2. Em Maringá, '0 clube do me,

mO nOme perdeu para o Botaf

go de Ribeirão Preto p.or 2 X (l,

x x x

10 lugar: Olímpico .-cOm 1 J.P'.
20 lugar: CaxIas com, � pp,
30 lugar: América, e 'Carlos Re

naux, coin 5 P.'P

40 lugar: guarani, cOm: 6 P�P.·
50. lugar: Baependi, C01� 7 'p,po

,6b. lugar: Palmeiras ,e Tupi
�m 8 p,p.

70.'lugar: Atlético, Cóm 9 p.p.
80. lugar: 'Paysandú é Usaty
COm 11 p,p,

90 llJgar: Estrêla, com 12 p'"p.

100• lugar: Ipiranga; "om 16 pp

RÉCORDE - No� E. U. A.,Pela Taça NaCional de Portu O corredor Bob Hayes co.
ga]. tivemOs_ WI. segubttes resuI briu a distância de 109 jar·
tad<l3: Benfica 3 x Salgueiros das em', 9,1 segundos, em'
1, Eportingo O x' Setubal O, 1963. Anteriormente, hí'-via
Belenenses 7 x MOntijo O e PÔr êle empatado; em 9,2 seguRo
to 2 x Suissa por 3 x' 1 enquan �os, com Frank Budd� da
to que na Itá'ia a seleção d� T.i PensilvâÓia. Segundo sé es-
ga italiana dobrava a' da. Liga pera, Hayes será um ,f9rte
Inglesa pOr 1 x O O SantOS ;;or concorrente nos Jogos Olím·

Colou picos do co:d:,ente,�a,no (l�4)
_ '._ ". em TÓ�uio., (

•

.�r _

• ;;: J •

deu em Sta. :Fé para o

po.l;" � X 1.

visando a
ao M'orro

.'

1

l
j

Tálando de cadelpo. •••
,

_d/1f44�

,Em

"

M;:lS, eu falava no jôgo, o qual acom

p�.n'hei rom. at.f'fl('ão. De um O x O do nrimei ...

Tn' 'Perlorlo o !lh;l-nE'I:I'TO virou para 2 x 1.

Pre('ls::lva O' ahii n'egro tle uma vitória dês
�ps, muito -embora, -parte do brilho, (segun-

.

(Jo pc:;cl1tei. tenha sido ,tirado, por uma deci
S8,O f'l'rpétB ('oniunta rio .arbitro e do auxiliar,
muit� embóra: ninguém pode chorar por
êsses êrros Que são tão comuns.no futebol,
Que ;:!'contec;u em todos os lugares, mórmen
te nn interior do 'Estado, é 'bom que se di�a,.

, C111aprio os atixili::ldes Qlletem às ve7.es man-:

d::lr mais que o árbitro- Não posso' deixar de

elo�iar as palavras ,de Dite Freifás, que dis
se one acima do futebol� dos' ,êrro$, está a

dis�i�lina. e ato contjnuo, foi para dentro da
c:lr1('ha. n�o nára 8l'irrar os ânimos. mas pa
ra' aétvertir s�us atlêtas nue 'não admitiria in

diRci1"'llina.. Parabéns Dite, o resultado de
urnfl n::ll'tlna. não desmpréce o concf'ito eleva
do d� Mptronol. no Estado e fóra dê1e. Para-

, , �
bens ao Figueirense, pois até "bicho" de 5
mil crU7.f'iros pagou. o que já é um encenti
voo par::lhéns ao público que nroporcionou, - �

óuase 600 mil cruzeiros de rénda e narahens,
?O �r Ditp li'l'eit�s nelo be10 eXf'mplo dado,
rlP. �pr.�J'li�!lrl�. p.du('�"'?o eSlnorUva. co1o.cé=!,n
do�se' na elevada posição q;e o�Ji!:1?á: Presi-.

dente: do,'maior' clube de Santa <ê'ãtari�a
.

' -.__ . -

':1",;;'! -",
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Escreveu: ---Ii1I� �.n�l'e I�'i""'''' I .'
Nelson Brasclrer . Em visita a diversos rnu-

�" COLfE'�W'- .

EDITAL
Insti'tuto de Aposentadoria e

Pensões.' dos Bancários
CANDIDATOS INSCRITOS 'A
FINANCIAMENTOS' DA .

f:ARTEIRA IMOBILIÁRIA
o INTERVENTOR DO I.A.P.B., na

DELEGACJA REGIONAL de SANTA CA-

ROBERTO MÜLLER FILHO
.,

InterVentor
iS-M5

Dati.lógrafa - Precis'a-se
Para ctrabalhar em escritório de firnÚl

comercial-� precisa-se de uma moça. que pos
sua instrução secundária., que tenha bôa prá
.tiCq �e datilografia. Interessada 'apresental'-
se na'Çasa Regina, 1. andar, das 8' às 11
horas

Inútil apresentar-se sem os requisibs
aCIma.

N;:a rt� loiP.U""1.l • ...,

REBITES
EXija em ;:ieu Gdf,:O

·;.w'" -.tt liel\J:; ":OL,"\D"I::l
_ ó�'k mal; n\) ,�proJelta·
,nell'c._· oa" L0L.ab

DR. SERASTIl n' MOURA
CIRITRGJA()'D�NTISTA

CLtNICA DIURNA E .NOTURNA
Ex·Dentista do Seminário (Jamuiano Pio XIr de S Pau)

Tratamento IndoIar pela Alta Rotação - Pt'6tese
HORárIO: Das 8,30 àII 11,30 e das 14 às 11\ horas

2's 4'8 e 6' FEIRAS ATl(' AS 20,30'
.RUA NUNES MACHADO. 7 ESQ .JOÃO PINTO

C 1\ f· fior 'RCIO'fJ. ,J u·' j í li ..

tf Ltb �a u Lu'=! ';aa al v',.., 4:)�.1

"�:--: I fi.KIT'.

MÓVEIS C I M O apresenta M�"f.dvi!hoso

LànçameBto de MóveIS In�a::�Üs
,

I

'CROMA,DOS E ESMALTADOS
i ' Cadeiras .de Almoço com andador

Carri�hos Esporte'
Caminhas Cromadas çom Telas de Ráfia

Berços Cromados e Esmaltados
Banheirínhas com TubttJação Plástica
F0rta Fraldas - Plástico -

TUDÓ NO 'MAIS FINO ACABAMEHTC
6�l(.!;"'.iv�""H.'''''�' . ,

,�:""
..

- ... ,-,-}-:,,",.�
'oÇi."-'_

AI.:EGRIA DO NENÊM.-ENCANTO PARA A'MAMÃE

'���ÓV:�IS C-I �I O
5�.'; ,.1::...

== ����==== ��=_"=:,�=��

• Jeronimo Coelho, 5 Fone 3478

Fazem anos Hoje

CABANHA E FAZENDA� =,

SA'NTA MARTA

DIA 17 DE MAfO

. l' fmcrusrve c amoso touro

I ,

em Pôrto Alegre _:_ Fazenda
.

Santa Maria
- Av. Borges de Medeiros, 413 - 12.0 andar

Conjunto 1226, Enif. Sulacap
Fone 5337

ou com o .\

nícípíos catarinenses 'l.S obras de construdão da tígtósa foi oficiada por S:
tou por Lages, dia 4 p, pas Substação Ab�ixadoA de e- Excia.' Revdm�. D. Daniel

sade, o Exmo. Sr. Govenl: lElrgda, elétrica, próxima a Hostim, Bispo Díocesano, A

dor do Estado. Proce!ient� I!:soolá' Agrícola "Caetano C"t.p-r'!"::tl encontrava-se ca

de Rio do Sul, onde ínaugn Costa". Regress'1ndo a cida- princhosamente ornamenta

roo rêde üe energia elétr' -, de, E> Sr. Celso Ramos foi' da com belas flôres. A cerí-

Fo� roubada, entre 17,30 e 18,15 . ho- naquela ciÓl:lde, a .convittt reeepcíonado 'nos salões do mônia civil foi realizada nos

I
da Diretoria �a ,Fabrka d,' Restallr�te Napolis, pelas salões do Clube. 14 de Junho

ras 'de segunda fira, da rua Esteves Júnior. Papél 9linkraft .síta er Igá autoridades 'locais, amigos e onde também forám recep-

144,; uma cachorrinha "Colie", com três me. "ras,. município de Lages ... S' correligionários, .pom. um clonados o grande número

Excia. visitou todas as instaI 'ia,htat.: ao q��l' comparece. de eonvídsdos. Notava-se

ses de idade, atendendo pelo nome de "LAS- lações daquela importantE{ ramo 21)0 convivas. No dia também o Dom gõsfo e ar-

SIE". organização. Chegando, em) seguinte S. ,Excia. seguiu te com que foi ornamentado

G ff
.

f
-,

Igáras às 13,00 horas o Sr para a capital do Estado o salão do Clube 14 de Ju
ra 1 ICa-s. a quem m ormar seu para· Celso Ramos e luzídía co-' em a�iãd de carréíra 'Q.8. Cru nho onde os convidados to-

deiro OU devolvê-la a seu legítimo dono, nó, mitiva foram recepcionados zeiro do Sul. ,.
ram servidos de salgados,

.

endereço' acima.
.

. :,�: ', ..,1 por toda a Diretoria da Fa doces finas' bebidas pelo
-

:� brica na residência do Sr, O scontenímento social da .
i"ervko de Restaurante do

r R'd
• 'I

'V d Ted Mc Crocklin, Diretor' semana foi sem dúvida o en Baiúca Bar de Florian6po·

.-�" baS3S eSIUe,",'·c�als a,·· en�3. �� �:e�!�!e o�:r��:r::�so�- �:cesr��t�:���lR:adis�i�� liSnaQUi desta.coluna cumpri
')' peritivos e saldados. Lqgo bôa com o jovem Alaôr Ne- mentamos os jovens nuben-

Vendem-se duas casas de mor=dia e un após no Clube da Fábrica -ves Arruda., filho do casal tes e seus felizes país pelo

salão recém-construidos, à rua Monsenhor foi servido um almoço no Srve �,.l't. José Mprfa de Ar· acontecimento, com votos

Qual tomaram parte gran ruda FilhO. A cerimônia re- de muitas felicidades.

Topp (próximo à RodQviária) ,'sendo:. de número de convivas.. Na
.

a) Uma residência' de tino acaoamento grande �l<1lltaGão de pinhei.',_;_--'--------�--------------
.

ros da organização, o Sr
'

,...

I

. e estilo moderno, com .amplo liWing, copa- ,?ovemador plantou 'o pri

���,:
.

cozinha com 'divisã� de armários e'mesa de meíro pinheiro de um novo

t@
� C;J'

.

campo preparado para tal ". _Iq,� <;.J.�fórmica branca,'. três quartos, banhoeir.ô,· ar- d se �

11
<.

_ onde estava afixa a a - :� ,

mários embutidos, .abrigo pára automóvel'e. guinte placa: "A primeira ;t-Kf ,

.

J'ardim, de inverná com lago, esmerada: ins- muda desta à.rea de RefIo- '" \
. �.:.:.

l'est,amento fOI plantada ,pe·
talação elétrica. incluindo chuveiro, torneira
elétrica e lâmpadas fluorescentes ;',

b) Um prédio 'de dois pavimentos, com
preendendo um apartamento no andar têr

reo; com hall de entrada, dois amplos quar
tos, copa cozinha, quarto de banho' é bôa
érea de serviço; no segundo pavimento; uma
saleta e um salão, 'com a area de 76,69m2 ..

'I'ratar à rua Mons. Topp, 24-A ou pelo
fone,2285 "'�:. fJl

lo 'Exmo. Sr. Governador do

Estado, em 4·5·1964". Nestas
solenidades anotamos as �e· ,

!���te;res:�����dade�r�,���� D'e'flui naSeIfLe·,VmIef\rl:dMeAdReIhAo]'e a passagern

,.

a,:O" .

.

f.t Mu J... '.ohos puros por cruza' de 11/2, 21/2 e ;:n /2 ano,')
Íl.y DelIa Rocca, Pre ei o

nícípal, S�..Manoel Antunes de mais um aniversário natalício da bonita À

Ramos, Preso da Câmara. menina-moça Sílvia Maria 'Fernandes de Q2�'
cmeas puras por cruza, retiradas de rodeios, servi-

Municipal, Cél Samuel Au- I 'I. t d "nedí "

gusto Alves Corrêa, Cmt. do Aquino, filha: diléta do nosso.dinâmico Gc \. I 83 por our�s puro� e pe igree ,

2,0 Btv. Rdv. e Sra. Dep. Fe·· V d' D' F 1 d A
ren.te .

erea 01' ,0rnmgoSi .

ernanaes
.

e, .....

�íIft.�
.

�:���, ��p?��a�::���i��� qumo, e de sua exrna. esposa. d. Mana de." ��
"rneas puras por cruza de 11/2, 21/2 e �1/2 anos.

reo Vidal Ramos, Sr. Valdo Lourdes de Aquino, elementos de projeçã i . Local: KM 4 da Rodovia Santa Maria-Uruguaiana
da Costa Avila e Sra" Dr. � ,

1
'

. /

Jorge Barroso Filho e Sra., ,nos meíos sociais' e culturais de F orianopo IMPORTANTE: Lembramos aos ii1teres· INFORMAÇõES:
.

Sr. Moacyr Ramos e Sra" liSo sados a c!'llveniência de chegarem a San-

Srs. Tei::t Mc, Crockin e Sra.
Silvinha' é aluna aplicada do Colégic:

.

�a Maria sábado, dia 16, para uma visita à

Stuart Lang e Sra., Jam�s Fazenda, possibilitando assim elegerem ,os

Ramos e Sra., Tom Davis e Coração de Jesus, onde se destaca por sua, reprodutores de sua preferência com

Sta. Nevelli Cunningham e 'inteligência e, formou em tôrno de si vas» maior precisão.
Sra, Dr. Ildefonso Bertolini

e Sra, e Sr. Tharcisio Tortel Círculo de' amizades, motivo porque, será no

li todos Diretorec; da Olin· dia de hoje muito cumprimentada.
g�aft; Dr. Rubens dê Arruda .

<
-

I
Ramos, piretor do jornal Ao fazermos o �gistro, evamos a ani·

"O ESTADO" de Fpolis., Dr. versariante e seus dignos genitore� votos de
Fulvio Vieira, Chefe do Ga· muitas felicidades.
binete de'Relações públicas

do' Palácio do Govérno, Sr.
, TARINA, torna púplico a iodos os candida:: Ibrain SilUão. Secretario S. Prof., José RoCha Ferreira Bastos
tos inscritos para fitlanciamentos _imobiliá ,-Za!itlb Ten, SaulQ Nunes de AI' d

· ..

·d h
<

d 'd
"

-FDOro"'A- 'A.:"O·-p···-'
....

LI-S·' .' ,

I Souza,. Sub·Chefe da Casa ssina a a ata e oJe o ecur80 e

riOS em 'nJ. 1"'1� O ,que os resu ta-
Milit'l.r, Sr, Marcílio Medei· mais um aniversário, natalício do nosso i1us- Car.inh;)s -);. ':' ):.ampejos de

.

FLORIANOPOLIS It d S 'ço basquetebol qUe já pOssuiu.
rIOS em

,
. , Que OS resu V- ros Filho. Chefe o erVl

.

tre .amigo, prof. José Rocha Ferreira Bastos. Márcio'" ':' ',' Distribuiu bem

dos..obtidos pela COl\J�SSÃO' -D:E 'CLASSI- ��:ê�::.ex;� !�t���i�� :;' 'Suà atividade como. um dos mais desta- �
o jogo e quando aCertar Os ane

FICAÇAO IMOBILIARIA (ç:CI) ·se acham dios esperavam o Governa- cados Desembargadores do Tribunal .de Jus- messOS à cêta, eõtulá C"mde-

afixados nêste Instituto. estando aberto:o' dor do Estado uma carava-

tI"ça d Santa Ca.tarl·na·, cred,enciam.-no a ár1-,.
l.<1:1C'C-se com a equipe,

. d d ( ) d' 'C'ORRIDOS
'.

• 'na de autom6veis de Lages.
- ;\iiltun .:(. " 'e' :.felhorou raui-

.

prazo e. ez .10 las , a conta1
que o acomp,anharam até es- miracão e ao resDeito de todos,os c'atarinf'D' lo, Fêz belas bandejas e 'se (''',1

. da data da publica.ção do presente-editalpa- ta c�dade. Em Lages o Sr.
ses. Catedrático de 'Direito Penal, é um deç: linu:h c;)mO jogou será um h';

ra apresenta'_'ão de
-

re:éursos. Governador foi inspecionar
mais ilustres professôres de nossa Univf'rc;-�.' tln�:iC:a�:� ,�sV�i:r��a;�fantil e

" FLORIANÓPOLIS, em 12 de maio' de dade. Vice-Provedor da Irmandade do., Se-. dem2n:;tra ter futuro.

1964

de PACíFICO DE ASSIS BERNI

4.· frande Remate de
"( H A R O t E S"

Escritório Rural de Hermes Pinto e Trajano Silva,
em Úru�1.laiana - Fone 556.

BQsy'u�tebol na...
Continuação ela (ia. ·_t.Antt!ne� *

.
* * Vinha jogannc

eXCeJO>llc·j".
�

_;\in�a-' ;ã�
-,

entrou bem, quando. foi' substitutÚo.
na pl2·nitude ae õeu jôgo. Marca com muita raça ..

Dr. GASTÃO ASSIS
:vmDICIKA

Sa1-l1 * * P'rocurou concaterl\;.l.I
algumas jogadas, porém, �ua p�

qucna estatura facilita a mar·,a

ção dó adve!'sárià
Ziggo Henrique * Dentro de
3uas possibilidades.

Neil (6), Bruno (9); Osvaldo
(2); Antunes .4), Saul (2). Zig_
go; Henrique e Carlos 4iberto
(2)
Juí"es: Carla' Alberto Brognu
Ui e Má:j" Abreu F.lho, com

úm, traba.h0 que- agrad'il'IJ àà.

equipes e' �os presente3.
Apontador: Aluísio. CrOno-,

DADOS ,TECNICOS: metr ;sca: Décio .

A pTóxima rodada marcada'

CARTOLAS ]I1,G•. - l'ar;: a 'nc:te de quinta-feira, na

F."\.C; marca oe segulntes jogos;
19 :;..0 hOras BIG BOYS x ME�
Dl(�lNA
21:00 horas GRANJA MIROS-

Cnp;tàG (19), Zi (2.::)), i\Iilton
.

(10), r,cmualdO. (�) Márcio (2)

Carlinhos (2) e Quico '

MEDICINA ... Técnico: Saul LI lU x CARTOLAS
'Neil ':' .". "i Foi Q qne mais nhares

.

b'aba!ho (leu. Infelh:mcllt€ r.i1o "',_------
'-

Transcorre, hoje, o aniversário - na:tali-
:

d d G t- A
.

't d 1

cro o sr. r. as ao SSIS, conceLua o a:o.- teve eln qn�m se aPOiar 'p�ra

vogado em nossa ca!_)ital e funcionc.rio pU-. lev"l' sua turma a melhor r<"l1!

bHco federal. Ao ilustre aniversariante. que tado,
.

.

- -. Bruno �.:. ::: DL�C'!ph\. ::el11 jVh�tl'.l.·
por certo recebe,rá müitos cum(!)rimentos d·) c:mQ o fLZ c co.C.' ;Jo .'Cl",n-

seu" crescido número de amigos juntamos' os je;rc,',
I

de ;'0 ESTADO" com votos de JeÜddades, Osvaldo * ".De lOnga ilHlt.': a

d.e', 6 I{atul'ul CJ,ue 'nüo pudt.':s�e.
extensivos a sua dignissima família.

� aparem,
'

nhor dos Passos, o aniversarianté ,é

mUit01':;.,"U.'(!1lO3.
A

..
lber,tC' .:" *, CaiU de pro

estimado pela dedicação com que s'e�pre s ,�';��,'�:� !�a:,�bJ:����rar,esfor:a-se
houve nas numerosas funções que tem de ,-.. "

sempenhado. ,:':

I Dentre às' tantas manifestar:-ões q'J. {11- •

lhe ser�o tributadas, por tão auspicioso e-",;'Ir �Ose .. 111

. vento, luntamos as nossas com vetos de pe-
.., - "-

Continuaçiío da Ga.
renAS felicidades extensivas a sua digníssima ção ele trab�:14o, prcb�emas de

família:

menino LUIZ FERNANDO SUENE
Transcorreu no dia de ontem o' 2. ani

nho do . travêsso menino Luiz Fernando

Suene,' filhinho do nosso amigo sr. Renê

Suene e de sua eXma. espôsa d. Maria Mada
lna Suene, 'elementos que desfrutam de sóli

das e merecidas amizades em os nossos

meios sociais.
A� Ltliz Fernando e seus papais os nos-

sos parabens.
NASCTMENTO

Encontra-se em festa o lar. do nosso

prezado amigo sr Lourival Ramos e do' sUJl'
exma.. espôsa sra. Maria de Oliveira Ramos
com o nascimento de um robusto· g�róto Que

na �ia batismfl receberá.o,nome de ROGE-
RIO.

.

Ao Rogério e a s�us genitores os cum

primentps d� "O ESTADO"�:

sãe: tat ;', 1{)� 'ciue vêlu sendo cn-
,

,

f! �111aüv!:) por fsses anos l.lnl:l

.----------�------------

VENDE-SE
'Ótimos iotes de terrenos de 15 x 14 e

14 'X 23, sito' no Bairro de Fátima, no Estrei

to. Tratar na rua Aracy Vaz Callacio, nO 624; .

no mesmo Bairro.

Por motivo de viap'em vende-se uma
. ,,-

mesa de canela com 4 cadeiras. duas poltro-
nas e um bar espelhado, e ainda um buffet
com tampo de jacarandá,

Tratar à Praça Getuliu Vargas 23-A
casa 1 sobrado.

re>�(':-êntaç.ão nacional e 3e' n;-\o ----------------------,

hOuv�r um [lllso de ferra ao··

soluto. se não houver uma for

ma rígida, caminharemos sem

pre,' dentro <lêsse diapaSão.

Argumentar que não é dadO
a ,um LCmaUor o sacrifici� nê

permanecer afastado de ';;eu

habItat por algum tempo, é cum

p�eensivo num esporte amador:.

ta. Mas a vida é tôda ela pOllt1

lhada ele sacrifícios. Se nãa é

po;,sível isso, que se encontra
quem passa saCrificar-se, A

verdade é qUe quandO se exigir,
tlma ãiretriz absOluta, quaudo
o remador s.e'ntir que Outro pode
lhe' substitUir nO v�stir a cami

'_

seta verde,.amcrela, não temo.
.

mêdo de dizer - 'sem erruy

que êle se sacritica e se lança
em busca de um lugar numa se

leção. Há vicias qUe devem. s�r

banídos:

D� -TornaI elos Spprh ele 1/5/64
;',.: '

Curso Preparatório Continente'
CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

DE DATILÓGRAFIA
ARTIGO 91 (GINÁSIO EM UM ANO

PREGINASIAL
.

ADIVIISSÃO
DURANTE o ANO

- BaSEado nos mais modernos proces..

sos ,pedagógicos.
- Dirigido pelo:

.

- PROF.: VICTOR
SILVA

HORARIOS DIURNOS E NOTURNQS
Aducci. antiga 24 de Maio. 748 - 10 and

'-

Equi... o as novas.

Faça sua inscrição a Rua Dr.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.Trazendo grandes benefícios para uma vasta região do Estado, acham-se conclui
das as obras de construção da ponte sôbre o Rio do Peixe, no município de Ihicarê, que
virá atender à movimentada circulação, dos transportes rodoviários no importante va-

le catarinense.
,

..

_

ii' '.,' ':

Os 120 metros de vão-desta obra foram construidos'[em 10 mêses pelo Plano de
Metas' do Govêrno, setôr de obras Ide arte, integrado no ;t>lano rodoviário de Santa Ca
tarina. E' 'parte do planejamento total de 2.000 metros, dj,dpontes, que serão concluídos

-

até 1965 pelo JjLAMEQ.
'

� ,

a Celso·-B__'_R��5�9-t�em�·....���.
" ,." 1 ' '. "','

alta priorida�de .'.

.

Juarez

Respondendo consulta do ministro' dá Viação,
Governador Celso Ramos, o chal Juarez Távorá,

mare

acab�

r---------- .--------------

Novos Generais de' Brigada
RIQ - 12 (OE) As 16 horas de hoje

no Gabinete do Ministro da Guerra, .serão
entregues as espadas aos, novos Generais de

Brigada, recentemente promovidos. A ceri-'
mônea que será presidida pelo chefe do

Exército, foram convidados todos Os Gene
rais çhefes' de serv;iços da G'.1an�ba.ra.

Governador Paulisia' não Acredita no
.

\. -;:

Afastam'ento de ·Governadores
SÃO PAULO, 12 (OE)

O che1'ê do Executivo 'au
lista não acredita nO afas
tamento ou impeac ement

de outros goverrladores.
• ,Frisou que o que era para,

ser feito, "já o !iii e,' Rer

nampücó, Sergipe! e EstaM
, do Rio. Quanto �o Gover
nador de Goiás, afirmou
não ver nenhuma razão

clausível para afastamento .

'Maquina Subversiva Estava Senc!P
Montada no Del

.

\

RIO, 12 (OE) - "Estava na subversi:va, havia sido

sendo montada no Departa- montada pelos srs. Isnaldo

mento dos Correios e Telé- Gaspar, ex-Diretor 'Regio
grafos" uma máquina sub- nal do DCT e Wil�on Reis,

vtp"siva, com articulações, qa União ,Postal Telegráff
em todo o país". A denún- ca, articuladàs pelo CeI.

cia foi feita hoje pelo Se- Dagoberto Rodrigues Disse

cretário de Segurança da ainda" o Secretário de s�gu-
,Guanabara,

� CeI. Gustavo' 'rança, que' os inquéritos
Borges, dépondo perante üJst,aurados ao tempo em

comissão do Senado que, que exerceu o cargo de Di,

�pura irrégularidades no retór do DGT, foram enga
DCT. Disse que ésta máqui- . vetados' pela administração'

\' passada.

'Concurso ·para a Cade'ira de física
Teórica ,e Física Superior

O Diretor do Ensino SU- ,to da Cátedra de Física'

perior do Ministério ,da
. Teór�ca

i
e Física Sup�riQr,

Educ�ção e Cult'ut,a, �m ' em obedi,encia ao disposto
expediente que endereçou à, pela Lei Federal nU 2938, ide

Reitoria da Universidade de 2 de novembro de, 1956.
'

Santa, Catarina, comunica a Os 'interessados ,poderão
aprovação pela Congrega- obter melhores infórmações
ção da Faculdade de Filo- a respeito no Departamento
sofia da: Universidade do de Cultura da Reitoria da

Rio Grande do ,Sul do -pro- Universidade de Santá Ga

grama para o preenchimen- tarina.

NoUGifiS da Marinha
o Comando do 5° Distri

to Naval recebeu da Câma

ra MuniCipal de Rodeio

se 'um tele?:nlma com Ü', se·
.

nosso Estado contra a tira
nia vermelha prestes a es

trangular democracia no

Br!lsil pt Votos e,,!'j,ta edili
dr de 'Is Da'-1s 19u�lf,de pt

guie valoroso Contra' Almi·
rante et, comandados pt I3ds·
Dr. Nilo

dente pt

",,,,,,,..,�,�, �l Marinha Brasil :vg
destabada ,atuação, vos,"

i

Qub�' ,.' \S� ,.,�u1Pqr
" 'i\(',V"'i;-,:'il�;"':

de telegrafar 'ao Chefe do
Executivo catarínense, co;

munícando haver 'dado, no

plano de contenção de des

pesas daquele. Ministério, a'
alta' prioridade que merece

a BR-59.

'I'ratando-se de unia es

tr�da de ',g�:'lnde importân
cia para' Santa' Catarina, a

notícia é bastante alvissarei-
ra, uma vez que o ilustre
titular da Viação e Obras
Públicàs . compreendendo a

alta significação' para o

progresso e o desenvolvi-
mento da terra catarínense,

'

a continuidade das obras

daquela. rodovia.' federal.
,',

Gal. Guedes no Çomandoda
·4a. Re'gião Militar

BELO HORIZONTE, 12 tar. Substituirá no cargo, o

(O�) - o G:11. Carlos Luiz Gal. Olímpio Mourão Fi1l:ío,
Guedes,
amanhã
mando

será . empossado
as 10 horas no Co

da 4" Região MUi-
"

\ designada, para outras fun

ções 'nas Fôrças Armadas.

,�

Iodos OS Açudés Sangram
Normalmente

-

Industrial Hans Ot�omar Kupsch pro-
ferirá palestra na Escola de Engenha

ria Jndusttial da U.S.C.
• ,.A "*JUiI4.!,:. ,._�.,' 'M' !

No dia 22 dêste mês ' es

tárá nesta cidade . o índus-'
.trial joiBvilenSe Hans Ot

tomar. Kupsch para prote
-rír uma, palestra na 'Escola,
de 'Engenharia Industria�
da Universidade de Santa

Catarina. O conceituado in

dustrial falará dos ,"PRIN;

CIPIOS BASICOS DE CO
MO INICIAR UM C_�L�U
LO DE CUSTOS DE PRO

DUTOS NUMA INDÚS
TRIA"_ A .palestra 'terá' iní
cio: às 17:00 horas do' dia

22, na Escola de Engenha
ria, e éstão convidados
protessôres, alunos e de
mais interessados.

ram dispensados 9 profes
sores da Universidade' de

BRASíLIA, 12 (OE) - Fo- ' Brasília. Entre os díspen-

Dispensados 9 Proíesseres da
ilniversidede de Bresilie

sados, encontram-se pro
fessores que se achavam

presos,' desde 1° de abril.

Anula,da as Ilelções na Confedera
>

cão,Nacional' dos Trabalhadores
RIO, 12 (OE) - O Minis

r.r-ü do Trabalho aprovou

Secretaria da
Agricultura

,
,

RIO, 12' (OE) - O, enge- ro distrito do D�OCS san-

nheiro Antonio Monteiro ,gram normalmente. Acres
centou que a situação dos

açudes, está controlada não,
existindo quaJqu�r perigo
para as ,poPulaç.!?,es Ribei

)
rinhas inclusive

.

o Otos.

'-Onle de JúTho'a III Festa deC-,on-"-tr-,at-'-er-ni-za-cã-o---
, '.

da Sociedade Catarinense

Morais enviou comunicação
ao ministro da viação . ma

rechal Jiw reli;l Tivor� 'i jnfo,r
mando que todos os açudes
a,dministrados pelo" primei- cuária.

F�i marçada oficiàimente para o próximo" diâ onze' de ju
'lho; no Cfube Doze de Agôsto" a Te��eira Festa de

_

Confrater

nizaçao da Socied,ade Catari�ense, _

numa promoção deste Jor

naI, organizada pelo' nQsso Çronista Social - Lázaro Bartolo�,
meu, qUe apresentará nesta Capital4' üin desfiI�, "sui�generis",
com· as bonitas Garotas Radar,' loiras e lmorenas, para o maior
�woJitecimelito de bel�za 'e graca.. 'dá ivI�lher Catarrnense do :ar.10

.' _', -'",
.

"

\'
!

io

64. (No' foto as MisseS'"de 1963, eleifas hó ano pp., no Clube 12
de Agôsto, que em julho' passarão �s faixas ás suas sul)St1tutél'"
n8, f>SO! rl'i-r: ,F1i.nor Mirtec;. Mi!'s Sirnn8tj::> R8n::>r' Gll;"l:::1 ,.ln

", Cél"tro Mi�s PersonalidadE" Radàr; Sara Regina RélP181ho SiL

va, Miss Doçu�a Radal;' e Mi '
. R�da+:: c1e S�n.ta Catarina�. Te-

-� .� 'I
- • "'" ;ri(1 '''I},f;�; ,. _

�
, '

:,�- '\!do .

. "

portaria, que anula as eleí

.çêes realizadas na, Confede
ração Nacional dos Traba

lhadores na Indústria. ' No

meou, junta governativa,
que deverá apresentar rela
tório das atividades dos ex

dirigentes. ,

Imprestimos de um trilhão,
RIO, 12 (OE) - Dentro cruzeiros, oferecido pelas

de instantes, o Presidente clases produtoras. O st. Rui,
da Associação Comercial sr. Gomes de Almeida ,já man

Rui Gomes de Almeida; es- teve entendimentos com to

tará reunido com o Minis-. dos os representantes das
tro da Fazenda. Durante o classes produtoras. O sr. Rui

encontro, deverá ser conhe- tando as bases do ernprés
cída a' decisão .do Govêrno, timo. As fórmulas encontra
sôbre a concessão do em- ,'aas, estão sendo mantidas

préstimo 'de um trilhão' de, em sigilo.
,

Dispensa de Funcionário
"O Interventor da Dele

gacia Estadual da Superin
tendência' de Política Agrá
ria do Estado de Santa Ca-.

tarina, torna público

O�ESTADO
, O MAIS MInGO i1IAJlIO DE SANTA CATARINA

r •

Florianópofis, (Quarta-f.'eira), 13 de Maio de 1964
w.,

Coral da Universidade vai se
Apresentar no ESTREITO

Dia 24 de' maio próximo, domingo, às
20.00 hs. a. SOCIEDADE ORATÓRIA ES-'

TREITENSÉ, promoverá a presentação do
coral da UNIVERSIDADE DE SANTA CA-,

TARINA; na�séde social do"Clube 6 de Ja
neiro.

Os. ingressos já estão a venda, nas lojas
C. RAMOS, CASAS ANDRAD..j\S, e secreto

'

dá clube, ao preço de Cr$ 200,00 (duzentos
cruzeiros) .

'

MIENSAGEM
Aos Homens de Imprensa

AnÃO MIRANDA
Presidente,

HERNANI NATALINO PÔRTO'
_ .•

1

�r ";.' ,1:--. j'-"
Secretáriú

A Associacão Rural de Luiz
• !

Alves, cumprimenta ,

"

É grande, a satisfação dos "Matiifestàrído' essá Síltis
ruralistas da' Associação, fação,' a .presídência da As-,.
Rural de Luiz Alves,' com. - SOCii:1Ç�O 'Rur�l' de ,'�l.ttiz" Al- ,

referencia a colabor�çãó' ves� ofíõíou ao Diretor' ed," ---------------------------.--
.oonlunta da FARESC. e Se- genl;leirô 'agrônomo Marina
cretaria da Agrieultura, to Dias de Paiva, ·que e .o

'através. da Diretoria de 01'- executor da política associa-

ganização da Produção. tívísta. da Secretaria da

". Agricultura. ,

No expediente do dia 8
de maio, o dr. Luiz Gabriel,
Secretário da Agricultura,
atendeu em seu Gabinete

,as seguintes pessôas:
'� Sr. Castro J. Pereira' de

'Canoinhas. diretol: de "O

!JORNALZINHO';, encami
nhou solicitação de auxílio,
.para a 1; Festa Nacional 'do
Mate. Deputado João Bér-'
,toli de, Taió, que tratou de

, matéria referente a zona ru-.
, ral dos municípios 'que re
,

. presenta. Sr. Ivo ReiCh de

Concórdia, Presidente' .da

Associação Rural, manteve
uma entrevista sôbre as

suntos, do ruralismo, cata-:
rinense. Dr. Agripa: de Cas
tro Faria de Floriánópolis,
Médico da Legião Brasilei-
ra 'de Assistência,' acompa
nhado do sr, Dep. Nereu
Celeste Guísoní- trataram
com o senhor Secretário de
assuntos de municípios do'
.planalto serrano. .sr. G. A.
Carvalho' 'de Florianópolis,
tratou de assuntos reteren
tes ao comércio de semen

tes em que é especialista.
No expediente do dia 9,

de maio, o dr. Luiz Gabriel,
Secretário da Agricultura,

Senhores Jornalistas,
COMEMORAMOS NóS, os homens de Imprensa de 81:\11-

atendeu em 'seu 'Gabinete
,ta Catarina, nesta data, efeméride que nos é profunda

as seguintes pessôas:
Padre Wilfredo Vigário

mente grata - o DIA DA IlVIPRENSA CATARINENSE,

de Videira, tratou de assun- cujo patrono é Jerônimo Francisco Coelho, que editou, em .

tos 'relacionados corri à Fes-
nossa terra, o prímelro jornal O CATARINENSE, , órgão Brasília", e estabelece 3 ta�
que viu a luz. do dia numa quinta-feira, �& de julhO de 1831. belas de escalonamento do

�,
ta da Uva que será realiza-

. Para nós, que participamos das Iídes da imprensa es- aumento, a, ser concedido.da em fevereíro de 1965. Sr.
, -crita e falada, cabendo-nos dirigir, os destinos dêste Sindi- 'Os estudos, serãc encarni-Walter Lange de Florianó-

cato, entidade que congrega oshomens que fazem jornal e nhados nos proxímos � diaspolis, tratou de: assuntos
sôbre venda de tratores rádio-jornalismo, a data de hoje'__" 13· de maio, nos faz evo- ao, Presidente da Repúbli-

, , cal"a figurl\ do patnmo "da IMPRENSA CATARINENS�, ca.agrícolas. Deput�do 'Paulo
JERôNIMÓ FRANClSCO COELHO, nllscido llêste Estado e

Faria de Florianópolis, en- ' ,

,"
,

,,. que, na :ma t-rincheira,'� a l',>é'{.,la.ç�o!de:{> CATI,fARINENS,E,
.

MACEIõ - Pói decretadoc'lminh,ou assuntqs réferen- > - - } '_ ,

dialogou com homens dI] govêrno _e: 0, próluio povo, de- o est'ld.o de c,alamidade p�,tes aos problemas da polr- "

'tica de' prp'dução agrope-,
fendendo o id�al de ���Ãp:"i� .Ll.B��DADE, I�bE�EN-' �yq� Jd, .lf1��içfR,i?:: file, Es

:
DÊNCIA OU MORTE, senUd;-.:v:�nlsso, um dos maIores, em .. itapw:ail :1)lt!;ng1d'o pêÜts mun

�: seu tempo, soldado� da démocracla no Brasil_ ,e dações, A�Câmara Municipal
Reverenciando a sua niel!'�tia nêste '"13 de nlaio de dirigiu.se ao, Oovêrno Esta-

1964, também o fazemos em relaçãQ a velhos e prestimosos dual, solicibmdo auxílio de

companheiros que o foram e'que já não estão mais em emergência: Também a ci-
nosso convívio, entre os quais Crispim "'Mira, Thiago da

�

dade de tt�poranga no in

Fonseca, Aurino Soares, Haroldo Callado, Petrarcha Cal- tE_lrior 'alogoano, ve� sendo,
lado, Oscar Rosa, Cássio da Luz Abre1P, Alexandre Nogueira 'duramente atingida pelas
Mimoso Ruiz, Pedro Carneiro da Cunha,' Jáu Guedes da chuvas, ficando isolada do'

Fonseca, Heitor Wedekin dos Santos, Aquiles Wedekin dos 'resto- do Estado. A ponte
Santos, João Pires, Machado, Nelson Maia Machado, João 'sôbre o rio Va3a-Bàrrís,
Batista Pereira, SidneI N�cettí, Antônio Edú Vi,eira, Jorge .

que liga', rt'lpOranga a cida
Lacerda' e o ,nosso' saudoso Presidente Jair� CalIado.·' de de: Ajucla, foi' inteiramen-,

A jmprensa catarinense contou sempre' !!om Homens te coberta pelas águas. _. ,

que soubel'am honrar as tradições de civismo e de demo
cracia do povo brasileiro, fazendo, como Jerôl\imo Coelho,
da redação a sua trincijeira na luta dos ideais que foram a _ dente da Alemanha Ociden
razão de ser de sua atividade, e da, prna, sempre pronta a

defender os princípios de liberdade e de democracia, a sua

arma ao "serviço do Brasil.
'

Com estas considerações, levamos à família catarinen·
se de jornalistas, na qualidade de diretores do scu Sindi
cato - entidade 'cm que se abi(g-am os democratas e os'
soldados da Democracia - as nossas mais'efusiva" home
nagens e saudações ao mesmo tempo em que nos congra
tulamos com os diretores e funcionários e operários de
O ESTADO, que hoje completa 49 anos de bons serviços à
causa demo�rática do BJ'a&il. Também levam.-,s as, nossas

saudações à Rádio Guaru,iã, que amanhã está eoml1letando
o seu 21" aniversário de fundação, ambos honrand�' as tra-
dições da imprensa de Santa Catarina.

'

, Senhores JornaUstas,
Com estas palavras, o Sindicato dos' Jornalistas, Pro

" fissionais' de Santa Catarina' congratula-se ,com todos os
,

que fazem imprensa honesta, sadia e democrática nêste Es
tado, ào mesmo tempo que eleva o seu pensamento a Deus
para que continue a derramar Suas bênçãos sôbre a famí
lia 'jornalística de Santa Catarina e que esta" unida sempre )

nos ideais de democracia" seja. de fat�, como até aqui, a
trincheira na defesa da integridade do Brasil e o soldado
sempre alerta das boas causas do seu povo ordeiro e, pro
gressista.

Que sejamos todos um so braSIleiro pensando e traba.
lhando para a grandeza desta Pátria que, nossos antepas
sados I1I)S legaram livre' e democrátipa e que nós a havere.
mos de aSSIm reservar aos nossoS' filhos.

FLORIANÓPOL,IS. DII\ DA IMPRENSA CATARINEN
SE - 13 de maio rle 1964_

A DIRETORIA

que

através da Portaria N° 1/64,
de 3Q de abril ao ano em

curso, de conformidade com

a, autorização constante do

Telegrama Circular NP .. ,.

OP/100/1, de 24-4-.64, foi dis
pensado o Senhor RUBIN

,

NESTOR BENDER, .das
funções de ASSISTENTE

�O DELEGADO, da ,l)elega
cia Estadual da SÚPRA de
Santa Catarina".

RIO - A comissão inter

ministerial que estuda a

regularização dos vencimen
tos elo funcionalismo civil
da União, esteve reunida na

madrugada dé hoje. Os'

membros da comissão pão
deram

�
nenhum parecer sô

bre o a:ssunto. Sabe-se pO-'
rém, que o aumento de

'vencimentos, não será de
100%. O beneficio, não será

nas mesmas bases do conce

dido aos militares, nem ha-

verá .equiparação aos venci

mentos das classes armá
das. O projeto, congela a

chamada ",dobradinha de

'--.-'

SÃO PAULO - O Presi·

tal encerrou' sua visita a S.

Paulo, seguindo esta ma·

nhã p'lra a Guanabara. É

esperado as 10 h�ras e 45

minutos
'

no aeropôrto do

Galeão. O sr.' Heinrích
Lübke permanecerá 2' dias'
na Guanabara, devendo vi·

sitar' quarta-feirlj., a capi
tal mineira, Amanhã, o Pre

sidente visitante' oferecerá
banquete ao' Govêrno brasi·
leiro, no Copacabana Pala-

ce.

,

SAIGON - O Seéretário
de Defesa dos EE.UU. RO'

berto Mac Namara, che

gou esta manhã a Saigon.

Rio - A Agência ' Inter

nacion'll do Desenvolvimen'
to assinará' amanhã nO, Mi

ni�tério da ,Fazenda, convê
nio pili-a a concessão de em

préstimo de 6 milhõeS �
�Ieio 'de dólares, ao MiniSte:
rio da Saúçie. A verba, sera'

empregada. na·' campanha
contra a malária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




