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o 1" Ê l\'l P O (Meteorológico)
(Síntese.do- Boletim Geometeorulógicn, de

A. SEIXAS NETTO válida até às 23,18 hs. do
" dia 15 de maio de 19(i,j ,

'

Frente fria:, Negativo; Pressão' atmosférica média:
1026.3 milibares: Temperatura média: 20.4 graus cen

tigrados; Umidade relativa média: 85.2°;0; Pluviosida-:
.de: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo - Gru
pos 'cumulares esparsos, nevoeiros, brumas - chu.
'vas muito esparsas e passageiras - Tempo médio:
Estável. ' ,
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Rádio de HAVANA romecou
, ..

o Govêrno Democr:ático
'.

. ,

Ponto IV

Mr Roland Kelley, Consultor Regional do Programa de

Segurança Pública da AID (Ponto IV) para o Estado de San-
,

'

ta Catarina, esteve em Florianópolis' onde solicitou' audiência

com o Governador Celso Ramos. Foi recebido no Palácio Cf

Agronômica, estando presentes o Chefe da Casa Militar, Major
EdmundoBastos .Túp;r ... · /") il1'_ér�rete, Sr Hindenburg Silva-'J
um .dos filhos de Mr. Kelley.

'

'-�-'-,

(
"

.No Lira 'T.C., hoje, às

\vinte horas,' com um jantar
será homenageado o Co

mandante do 5° D.::''' - Al

mirante Murillo Vasco do

Valle Silva e Senhora T'�o.

moção dos.'Generais de Bri

!2/I,da no 'F;x�rdto: Alvaro,

Veüm ..Lí!11<t, Paulo Vieira

da Rosa, ·i13,ldir Fsuatíno da

Silva, Mftnoel Araujo e Ina-

cio Borba.
.

., Satidan�, o homenar:reÇldo o

�nentl Vieira da Ro�a. Al-
,

tas autoridades civis" mili-,_,

tares e 'eclesi,ásticas, partici
parão do evento.

Geraldo V/alie,;
em ·fp,olis.
Procedente de Joinvitle,

esteve Desta Capital. '0 C(iO

ceit.uado hornerri de emprê
sa, Sr: Geraldo Wetzel,

.

ex

secretário da Fazenda e

,

atual adt�linistrador da CE-

LESC no município de Join-

.vílle,
'

,

O Sr, Ceraldo Wet:t.81, es·

teve na sede , da CElLESC,
onde tl;atou de assuntos ad

ministrativos com o dire

tor fmanceiro daquêle ór

gão, sr. Wilmar D<Ílanhól.

A Guarujá 3a�e COIDO -lazer rá�io
.A rádio "Guarujá" 'completoU, ontem, o seu vigésimo

primeiro anive-rsário.·O a�ont-ecimerito, c�J;l;tiÚie:'se em m:oÜ
vo de júbilo para a imprensa catari?ense, pois a tradi�iona1
emis-sora, pela sua atuaç8C destacada, alCançou posição de re-

levo no :radiali�mo barriga-verde. "

I '

�00000
Nesses seus· vinte e um arios :de existência, vem 'a rádio

Guarujá, através dos seus, diversos departament.os, principal
mente o de notícias, proporcionando a Santa Catarina um ra-

dialismo atual e vibrante, tendo como 'diretriz que às emissoras
I

compete' importante papel na vida em sociedade, não só çomo
orientadoras da opinião pública, mas principalmente, I como

orgãos ide difusão cultural.
/,

-100000

Dispondo de p�derosas estações de ondas) curtas', médias
e frequência modulada a. ".Gmirujá" tem se constituído, pela
sua atuação serena e firme, em autêntica intérprete cÍt:} opinião
pública.

----00000-
Não só fazenda' rádio, mas, 'sabendo como fazê-io à "Gua-, IIruiá" tem se firmado no !àdialismo Ide nossa terra como uma

de suas mais altas- expressões,
.

IAo registrarmos o importante acontecimento, congratu
lamo-nos com a direção da prestigiosa emissora �'seu eorpCl CIp

'-. f' ,ionários, verdadeiros construtores da realidade que, para

"lho, dos catarinenses é a Rádid' "Guarujá'j.l

LINHA DE TRÂNSMISSÃO \

JOINV1LLE .:»MAFRA
Cerno já se �oticiou foi tP,n§o a indiscritível satis-

assinado,
.

recentemente; o f�ção de cumprimentar
, '

contrato para a construçãa ilustre Governador, motivo

da linha de transmissão assínatura contrato constru

JoinvilleMafra, dentro do ção da linha de transmissão

I'Iano Quinquenal de Eletli- Joinville a Mafra. Formulo

'licação do atual Govêrno. A votos sua imediata realiza

.respeíto do assunto rece- ção, tão importante obra,

.beu o Governador Celso Ra- índíscutívelmente mui t o

mos o seguinte telegrama, contribuirá ',desenvolvimen-
, , .

.do Prefeito Municipal de .to "desta região, caracterr-

Mafra, Sr. Fúlvio Vieira zando Filais ainda o fecundo

Borges: Govêrno V. Exa. Respeito
"Por intermédio

'

dr pre- sas saudações. Fúlvio Vieira

. sente, em nome do povo de Borges, Preféito MunicipaL
Mafra e em meu próprio,

Nosso Aniyersário
POR MOTIVO DA PAS- equipe trabalho êsse jornal

SaGEM DE 'NOSSO 49° ANI· tão brilhantemente dirigido,
VERSÂRIO RECEBEMOS' por VS vg passagem Dia

AS SEGUINTES' MENSA- 'Imprensa pt Elvfdio Petters

GENS TELEGRAFICAS: CeL Cmt. Geral PM

Do nosso diretor" que se

encontra em férias na cida
de de Lages recebemos o

,

seguinte: Envio afetuoso

abraço todos excelentes

companheiros na certeza de

que partimos 'para o cin

quentenário com redobra
das energias' ao serviço
nossa terra do seu povo da
Democracia brasileira pt
Rubens de Arruda Ramos
diretor '. ""

.

.

'�" .,- -

.

-��x .;f"
Do' chefe da 16� CR, rece

bemos o seguinte: Agrade
cendo sempre rJrestimosa
colaboração brilhante orgão
mais antigo imprensa cata
rínense vg relembrando vul

to Brigadeiro Jerônimo Coe

lho fundador imprensa Bar

riga-Verde vg chefia 16 CR

exulta ilustre' diretor vg re

datores e demais auxiliares

transcurso 49° vg �ormu
Iando votos 'continuidade
mesmo propósitos imprensa
sadia dignificando' sempre

elevação cívica moral nobr�
povo barrigaverde pt. CeI.

Campello Chefe 16" CR.
",

xxx

Passagem aniversário esse

conceituado órgão apn: sent.o

meus efusivos cumprimen
tos Miriistro

.

Ylmar Correa

'Presidente em exercício do

Tribunal de Contas.

xxx'

Grande' abraço aniversá
rio úo:;;so jornal livre' e de

,ri1ccrático Alves Pedrosa. '

,

:x.xx

l;3ancad::t Partido. Social

Democrático vg Assembléia

Legislatiya vg sauda valoro

so óFgão vg, por. féliz coin-
..

cidencia festejando seu ani

'versario dia imprensa vg

fato tanto mais significaÚvo
quando se sabe ser "O Es

t::tdo" baluarte defe1;ia insti

tuições 'DelJlocraticas pt, Dib
Cherem Lider da bancada

xxx

Felicitaç?es- passagem ani

versário jornal Alexlara
.xxx

Na pessoa
-

seu �lustre di·

retor cumprímento o ;Esta
do sEm aniversário pt Ylmar
Correa,

xx:/{

Receb'3:m direção corpo
redatorial et de�ais servi
dores D ESTADO meu abra

ço congratulatório' pas�agem
aniversário esse br:lhante

órgão que tanto honra et

dignifica imprensa parriga
verde Jabes G::trcia

xxx

cÇlIlgl'atulações passagem
aniversário valoroso órgão
imprensa catarinense Ariel

Bottaro Filho Presufe

,

xxx

Cumprimentando dirigen
tes pela data formulo votos

plena felicidade Americo

Vespucio Prats

xxx
•

'Aceitai pelo dia .do ani

versário jornal, O ESTADO"

meus sínoeros cumprimen
tos cods sds Honorato To

melin
'xxx

Cordial abraça vg exten-

'siyb corpo redatoríar : vg

motívo quadrágesimo nono

aniversário .. vibrante rnatu

tino /'0 ESTADO" i pt Zllny"
. 'f.<t��: :��i..� -� ..

;xxx

Data comemorativ::t, dia

imprensa -vg tão bem repre-
.

sentada em nosso Estado

esse valoroso orgão vg

queira receber et transmi

tir demais componentes
nossas melhores congratula-

'

cões pt sds pt Jornalista

AJ.irio Bossle chefe Departa
menta Relações Públicas

CELESC
xxx

Data assinala mais um
,

.

aniversário valoroso jornal
O ESTADO vg queira rece

bof
-

e transmí tir
'

demais

componentes 'esse, órgão
no,ssas melhores congratu
lações pt sds CELESC

xxx

Pelo tr�nscurso 49 aniver·

sário esse ,brilhante diário

;,onra imprensa cata ri

nense v:g levo a quanto ai

tra, ,:ham meus calorosos

c'umprim'entos 0E1m como

, augurios' de felIcidade pes
e soaí' a todos 1Jt Cordiillmen,
te Raul Sch'leffer

,
,

xxx

Felicitações memorável
data comemóra O ESTABO

e coincidir acontecimento
Dia dá ..

Imprensa abraços
cords' Edmundo Mor!3ira

,xx�
Data sino'tllarmente mar,

,

)
,'" '

cante imprensa b8.rrigaver-
de vg QueiJ,:a receber cordiaJ

abraço congratulações des

te Gabinete vg. pela data

natalicia diário identifica

mais, acendr::tdas tradições
nosso .. EstjHlo l?t Gen,tileza
estender cumprimentos to

dos integrantes geren:;ia vg

reciação vg ofici!las essa fo ..

lha pt Fulvio Vieira ,Gabine
te

, Relações Publicas Go

verno

xxx

Motivo quadragesimo I).o

no aniversário esse magni
fico órgão imprensa c::tta

rinense vg' receba cordial

abraço pt Aureo Vidal Ra

mos

! / xxx

Pelo' aniversário
.

jornal
"O ESTADO" receba meus

sinceros cumprimentos cor

diais saudações dep. Abel

Avila dos Santqs
xxx

Passagem anivei:�ário en,

vio calo'ros'lS felícitaçóes
ma},,> antigo diáho catari.

Egidid ,Amorim Ro-

a atacar
do BRASIL

MIAMI. E RIO -14 (OE) - A rádio oficial doGovê�'no
comunista de Fidel Castro, êomeçou hoje a dirigir ofensas] às

autoridades brasileiras, em 'consequência do rompimento, de'

nelações com I Cuba. A emissora de Havana,
I

afirma que o re

gime que depôs Goulart, rompeu suas relações diplomáticas
com Cuba, obedecendo ordens do Departamento de Defesa
dos!EE.UU. Por outro lado, falando a imprensá sôbrea medi-

.. da adotada pelo Govêrno brasileiro, o Senador Benedito Vala

dares, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Sena-:

do, disse: "Acho que .a medida devia ter sido tomada imedia-'
tamente após a vitória da revolução, pois um regime, democrá-·
tiro autêntico, não deve manter relações com países que ao ill-' ,

v�s de manter o diálogo com as autoridades competentes. pro- "

.

cura unir-se a, grupos minoritários que lhe' são simpáticos, pa
ra subverter a, ordem e propagar suas ideologias exóticas". O

deputado 'Raimundo .Padilha, por sua vez, afirmou que ICuba
já não tinha relações'normais com O Brasil, e sim, COlTI, um Go- .

'verno ,li.vcr 'i2010 da realidade do nosso país. E concluiu: t "N9
dia da libertação.do heróico povo cubano, a band�ira brasilei-
r�l voltará I a nossa embaixada em-Havana.

'

Dia da Imprensà em flnrianópnlis
Cn\:forme foi amplamente

noticiado, o Sindicato dos
Jornalistas Protíssíonaís de
Santa Catarina comemorou

condignamente, a passagem
do "Dia da Imprensa eir..,'
Floríanopotís. Ao' encer

ramento.. da magna data, o

,;;..��t\i!�"i'IÇ�0' C'J�
Junior proferiu no audíto

rio do Palácio das Indús

trias, brilhante 'conterêncía

sôbre: a "Evolução 'da -Irn

.prensa no Brasil". Disse o

orador ser auspicioso para
todos nus, o dia 13 de maio,
'n50 só pelo importante pa

pp.! desempenhado i1ela Irn

prensa na luta pela aboli

ção dq escravidão, bem co

mo ter sido o catarinense
Gustavo Lacerda fundador

óà"Associação Brasileira de

tinprensa. Jornalista de Disse o orador ter sido' o orador, o jornalista AdÃ.o

avançadas idéias de prote 13 de maia data da funda- Miranda, Presidente do Sin

ção socíal .ao homem de Im ção da "Trnprensa Régia", dicato,· e o Secretário do

prensa, já no século pas
no Brasil, 'sendo o primeiro" Interior e Justiça, Dr. Má

sado aipda no Império cons' jornal a cireulat no Brasil rio Tavares da Cunha�Mello.
tava da carta de fundação Imperial. 'Pl'es�nte também estêve

da primeIra sociedade de acrescido número de jorna-

jornalistas no �rasil,' am Discorreu o orador foca, listas, estudantes e pessoas

pIas proteções aos seus in lizando' todos os aspectos interessadas nó ato,

tegrantes. Infelizmente não evolutivos da Imprensa Br::t O Jornal O ESTADO tam

pode. ver frutificar seu sileira até aos dias atuais bém ,presente registra o

ideal, pois, um ano depois No clichê que ilustramos acontecimento, com esta

falecia, esta nota, focalizamos o' rápida not8..
.I

..
'

-,----�-----,�--__;_----------

AtJizes impressionadas com
.

a, beleza de Florianópolis .,.

Encant�.das com as be- ,Aos espetáculos. realiza· comparecido seleta ulatéia
lezas paisagi$ticas de 'Fio- dos diáriamente no Teatro que aplaudiu com en-tusia.s
rianópolis. encontram-se en, Alvaro de Carval:ho, tem mo a' destacada companhia.

'

tre nós várias atrizes da -------.-.-_� -L__'_ _

companhia teatral de Itálo

Cúrcio, que se apresenta
com sucesso no Teatró Álva
ro de Carvalho.

Gabinete da s.ecretaria do Oeste
\

,

em Florianópolis
Ontem nossa reporta-

gem, em COl{tato com os

membros 'da destacada com

panhia. apurou que el::t

prosseguirá' suas .apresenta
ções durante vários dias,
seguindo após para,' São

Paulo, ond!3 fará uma tour

née.

Sob ::t superlnt�ndência
do Dr. Jacob Nacul, Ja se

acha instalado e em' pleno
funcionamento, b Gabinete
da Secretaria do Oeste, em,
Florianópolis'.
q referido Gabinete está

localizado no 4" andar do

prédio do Banco de Desen
volvimento Econômico do
Est'l.do. ocupando, de mI

cio', -a sala 409 para, dentro

em pouco, em razão do vo:
lume vultuoso de serviços,
ampliar O' local de funcio
namento, e,stendendo-se por
_outr,as salas, O Gabinete da
Secretaria do Oeste terá'
função .de prestar colaborlJ.-

,ção e atendimentos, bem
como encaminhar e tootar
diretamente de assuntos qne
digam, respeito àquela, Se
cretaria.

Dizendo-se impr�ssionada�
com a platéia c::ttarinense,
as belas atrizes referiram

se as apresentações reali

zadas em FloriaQópolis, to�
das coroadas de pleno êxi-.
td.· .

Rio· do Sul: '30 anos sem problema no

abastecimento d'agua
,Problema do abastecimen

- I
A l'eportag'1m constatou. to de água na cidade d�

8.inda, que ,embora algu- Rio do Sul, com

mas cenas noUVeSSe)11 sí<,io ,que �e' real{z�m1" attavés d

censurada";,'- o' esp'etáculo k; corÍvenio . PLAMSG-DAES,"
cqntinua --bast::mt.e" ,tnteres- '}:.cará' rescilvído "" po,i'

A revelação é de fonte do

Departamento Autônomo de

Enganharia Sanit.ária, �cres

n,tapda: a previ.são f

"';pª�.::t uma populaçã
c' riliJ ha.bitantes. '

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Puóliciaaae;.� Progr�§so'
Walter Linhares - Vem encontrando ôtí- novos 'I/erreitos, Tep.das e

ma receptividade ó lanca- Centros e!,!pfritas tem se ve

mento do ""Carnet MiliO�á rificado conforme pode
rio Koerich"_ As vendas ini constatar os arquivos da

.

.
' Jos,é Guilherme de Souzacíaís superaram as, expecta U_ U. S. C.

I

Uvas maís otímístas. A. gran Já que estamos falando
. ....A.

RIFIFI NO SAFARlde inovação e vantagem que a respeito do deseI?volvimen- (CaU Me Bwana)ofesece, além -dos prêmios. é to da Umbanda em nossa

bre assuntos publícitários e a devolucâ -, em mercadq 'rerra e no aparecimento de'
iniciativas progressistas. rias 'final r'o plano, da ím- novos Terreiros, Tendas e

\ '

portãncia paga pelo partici- Centros espíritas, vamos; a·

_ Passado o período con pante.
I

'gor'l., falar algo com respei
turbado que tivemos, o país to à uma Tenda Es�írita em

volta, paulatinamente, a sua .,- Está sendo organizado parttcutar. -,

normalidade. Observa-se is um cartaz Informatívo índi- A Tenda a qual nos refe

to e, principalmente, no C'1rt;l cando hotéis, restaurantes e rimos acima é a Tenda Espí
po das vendas.

.

outros estabelecimentos de rita São Jerôriimo qu�, já al-

mterêsses turístico, que se. gum tempo, havia. começaI
_ Seguindo-se a uma "e- rá exíbído-no interior dos do a construir o seu novo

tratação geral, nota-se a vol- ônibús das principais empr=- prédio, 30S poucos seus fre

ta a normalidade e até a sas interurbanas que ligam quentadores iam vendo as

dinamização' dos negócios. as cidades do interior e ca obras tomarem vulto: e ho

Observa-se mais confiança pitais vizinhas a Florianó:_-lo [e já estão bem adiantadas
por parte dos investidores liso .

.. e nós acredit�mos,. mesmo
que agora sentem que. estão _-- já estarem, as obr-as em fa- ,

, pisando em terreno firme. - correspon�ência: 'para: se de conclusão.
,

Walter Línhares - RIJa Fer Foi, sem dúvida nenhuma
_ Continuam e� anda- nando Machado, 6 - 1.0 an grande iniciativa. e que po

menta os entendimentos pa- dar - Flo,rianópolis - San derá servir de exennflo aos

ra o empréstimo por parte ta Catarma. nossos: irmãos da·LEI.

. das classes produtoras de Escre-,'ru: Sabemos, porém, -que esta

Um Trilhão de Cruzej.ros pu- Zanzibar Lima iniciativa só chegou à' fase
ra estabill7;ação da situa em que está. devida aos es-

cão econômica-finance�ra do Em todo o Brasil, a Um fQrçoB eonjugados de .seus

pais. A iniciativa: que partiu banda, cada dia que passa frequentadores, que, de um .

do sr. Rui Gbmes de Almei- vai" tomando mais vulto, vai modo ou de outro, contrí
da, presidente da FederaçãO crescendo e ganhando novos buiram para que esta inicia
das Associações Comerciais' adeptos, os Terreiros vão tiva se concretizasse.

-
.

do Brasil, seria baseada no ganhando mais "filhos", is- Mantendo conversações
capital das emprêsas. to é, deptos que querem se com um dos diretores desta

iniciaI' dentro da "LEI". Tenda fomos informados
_ A revista "Seleções" em Isto, sem dúvida, vem que, na verdade, já se en-

SU'1 úH,ma edição publica corroborar àquilo (lue iá, a- coUbra em· fase de condu·
artigo em que critica a pu- través desta coluna, afir- SÕE!S a r�efida Tenda sendo,
blicidaàc norte-americana, m'imos várias vezes; a Um- já inclusive marcada a data

que em alguns casos, vem banda Será Rum Futuro para a sua in&uguraç(io, da-.
se glamorizando e até mes- Bem Próximo a Religiáo U: ta esta que será' dia 23 de
mo se sofisticanqo. Màs não niversai. Junho próximo.
deixa de reconhecer o gran- Queremos, porém afirmar, Ei!" meus irmãos leitores,
de palJel que ,a propaganda ou melhor, lembrar, 'mais que o sonho dos frequenta
dempenhou t:l0 desenvolvi- uma vez, que,irão fazer par- dores· e "filhos" da Tenda
menta industrial daquele te desta Umbanda. Que pre.- Espirita São Jerônimo está

pais. gamos, esta U�,,'nmla c'ótri- prestees a se realizar e nós
dnS8., ('reia de sacrifícios, pedimos a nosso PAI ZAM-

"::-"�'-"""'''_�_''__ '_�' _''� --''-'''�..l.---'''''''_. .......__1....

�'"

--_._----_ .. --._-----'----

Após longa ausência motí
vada por afazeres profissío
nais, voltamos hoje às pági
nas deste diário para apre
sentarmos, semanalmente,
notícias e comentários sõ-

.

_ O Laborató'rio "Catari
. ne!15e Que já é um dos lTI0.io

res Parques da indústria faro

macêutica brasileira, lHeVt

mente irá "1.111pliar e moder

nlzar �uas instalações. já
tendo para isto. adquirlçlo
a maquinaria necessár;:l'

.

!L, (:;. 'unor 6 carinho, só BI que ilumine, cada vez

os Terreiros qut;l Realmente mais, o ANJO DE
..
GUARDA

pn ,afl1 a caridade sem ex- de todos àqueles· que, de

plrJon � ingemlid'lde elo po- um modo 01,1 ouLro, con trio
voo buiram par'l a, construção
Aquí, em nossa Terra, elo nevo prédib da Tenda

tambélT�, a Umbanda ultima- Espírii;\ São Jerônimo.
mente, tem·se· desenvolvido Saran\ a Umbanda Univer
devera�, o aparecimento de sal.·

Usina de Acucar THucas S. A,' , ..
, ,"

. r-'-"'- ------

Assembléia Geral Extraordinária I, G3�T 1\ IH ClliÉ1'
São convidados os Senhores Acionistas � t�T�H Pí:C!\ l�\:É,Zlif jda USINA DE AÇUCAR TIJUCAC; SIA"

para se reunirem, em sua Séde Social, sita à
rua Valério Gómps s/n., em São João Batis
ta, nêste Estado, dia 18 (dezúito) de maio
às 10 horas, para decidir sôbre a seguinte
ordem do dia:

,.

a) - Reforma dos Estatutos Sóciais
b) .- Assunto de interêsse soclC:S
São João Batista, 29 de Abril de 1964

. Ass. Eduardo Brennand
.
Ass. Valério. Gomes
Ass. Cesar· Bastos Gomes

Repubi-icado por ter saido co mmcorr2"

Nada de.

REBitES
<
Exija em seu carro

LOlla de frelOs·· C'OtA.DAS
- 80% mais .no a.proveita·
ment:- das Lonas.

CASA DOS fREI05
ções P.ua Sant.os Saraiva 453

1<:8TREI'T015..JM·5

CINEMA.
.

. (

fia urna' caravana, em pleno
Continf;lnte -Negro, E, ao la

do das mais. engraçadas si

tuações, a película apresen
tada uma critíca ideológica
à atual politica da Uniâo

Uma sápsula especial nor- Soviética.

te-'lmericana cai no coração "Rififl/no Safárl", produ
da Afrlca, e uma expedição zído por Albert R. BroccoU
é mobilizada para encontrá- e dirigido por yordon Dou

lii.antes. dos russos. E o che- glas, conta com a participa
.

fe dêsse safar! é o impagável ção, além de Bob Hope e

cômico Bob Hope, no nôvo I da conhecida atriz Ani�a Elk
filme da United Artists, em . berg - que apresenta uma

Colar" "Call Me Bwana". atuação um tanto forçada -

p( ."r-se.ia dizer que esta de Edie Ad�ms e .Lionel Jes

película vale por tõdas as

proouções anteriores de R('
.

pe, cujo objetivo máximo -

fazer rir o público - foi al-
.

cançado com pleno êxito.

iries, entre outros.

O espectador, ao entrar

no cinema, pod-e
. levar em

.

seu b61so a garantia de que
\ vai gostar do filme, princi
palmente se O seu próprio
sito é esquecer os proble
mas e 'lS preocupações ,da
vida diária. N:ãQ há' remédio
'mais poderoso para relaxa_[
os nervos do que assistir a

uma gostosa e hilariante -co

média e o presente .rííme,
sem. dúvida alguma, preen
che .de sobejo essa fínalída-

•

I

'de.
Imagine-se o que aconte

ce quando um "entendido"
em assuntos da Africa che-

Em resumo; temos a cer

teza 'de que esta nova reali�
zacão da Uriited Art�s agra
dará em cheio ao público
da Capital, apreciador dos
bons rilmes. COTAÇÃO: 5

Pr6xi�os -Lançamentos

Festival de Filmes de' Ação
•

L) Gungac Dín Cary
r'�:'lOt - Douglas Fairbanks,
Jr.

2) :- O Primeiro Rebeld
.
- Jonh Wayfie
,3) - O Corcunda de-Nor

te Dame �. Charles Laugh
ton - Maureen O'Rara

, .

4) �em Deus e Sem Lei -

Randolph Scott

5) King-Kong �

jJIl()T'EJA seus

OLHOS
'\

\)S0 óculos
bem odeptdd05

atendemos com eXQfldôo
\

I sua receito de óculos

ÓTiÇA ESPECIJ,..lIZAQA
MOUfRNQ1 LA'BÓRATáR10 I

'

\

CONSULTE, sôbre conãições, do Tem�
po atmosférico a longo prazo, o Gabinete de
Previsão de A. Seixas Netto.

.

Correspondência, 'pedindo informaçõe5
para Caixa Postal, ·24i - Flo:i.·ianópolis SC.

DR.' SEBA',Sn I n MOURA
/ '

f:TRU}{r. �. i)-Oa;;�.TTSTA
.
CL!NTCA DlIfJRNA E NOTURN.

�

Ex·Dentista do Seminário Caml1iano Pio ��:1 de S PaUl
Tratamento Indoiar �é1a Alta Rot9.ção - Próte:=;e,
HORÁCIO: Das 8,301 às 11,30 e das 14 às lB hóras

2's 4's e ô· FEIRAS ATi l,S 20,30
.

'RllA 1"TUNES MACHADO', 7 l"�Q .reAO PINTO

.

: ,($�,,��hWJ�'.i
CAMINHA0 INTERNATIONAl .

- ., '"";

I

tão brasileiro
quanto Brasília! . I"

,."'.

NOS TEMOS
A PECA

�'

'�",.••• 'Il" t" ,4......:

de que' vocêprecisa I

\
!

•
Na qualidade de revendedores auto
rizados, podemos' resolver seu pro
blema sem demora. Em nOsso estOque,/ .

. ·(ocê encontrará ; com certeza - a

peça ou o acessório que procura, a

preço de tabela, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pela mar�

co IH. E, no coso de qualquer con

sulta sôbre o seu International, tere
mos o máximo prazer em atendê-Ic•.

o .'

RepreSBntante 1ft nesta cidade
G. SOCA!
COMERCIO l!l

REPItESENTAÇOJ,!:S
FU!''';IO ADUCCI 721 -

ESTRrITO
Um terço a vista e � re8\,

em 12 . fl'elita��,. illrlt
•• a� J�, _:_,_,-;-J

•

,

•

/

I,' -

.

,

·Sociais
\contecknontos .l

<

4 _. Na caDela Divino Es

pírito Santo as 16,30 horas dJ
dia 30, marcaram encontro j)Cl- sociais.

ra sua
. bel1ção nupcial, a. srta 12 -,

- 13astimte movimeD.

Alice Silva, com o sr. Dr. Flo- t3do aconteceu o chá dançante
rentino Carniinatti. Após a ce-' do Centro Academico da

.

Fa,.·

rimônia os noivos recepciona..:· culdade de Direito, qU,arta-fei
rão convidados' na residência ra nos salões do clube Doze de

do casal 'sr. e sra. Antôn�o Flo- Agôsto
rêncio da Silva 13 - Circulando em Í1os-

t )
. sas reuniões acompanhado da'

�
t
-�.,. ., "

si�tar M�ria' de" �ourdes D'
I

.

5 - Um comentarista so- Acampora, o milionário para-
cial da cidade de Curitiba, in- naense Alberto Munhoz. -

. formou q_u� o sr. Çaio Soares 14 -. O Indust:r:ial e a sra

aconteceu em reuniões' sociais; Arthur Schlosser, amanhã re

acompanhado da bonita Tania, _. cepcionarão convidados em

Miss Brasil numero 2. sua luxuosa' residência, para
um jantar dailçante. A cantora

"society"- Neyde 'l\/[aria, e o

pianista Aldo Gonzaga, movi

.

mentaram a elegante reumao,
.

do "society" brusquense.
15 - Grande é a expecta

tiva, para a eleição da "Namo:'
rada da Engenharia", que dar
se-à amanhã na festa do clube
Doze .de Agôsto, com o conjun
to Flamingo, e seu espetacular
'�SHOW".

�'i-- Vera Regina, filha do
I

casal sr. e sra. Adão Araujo,
também será uma das I D€l)E'-'
tantes no baile oficial, a se rea

lizar' em agôsto próximo,

<r-.., un...:_�,,, ..�, \ " '.'
____--i-----�----�------------��_4

2 -Marcada para o pró
ximo dia 21 no Teatro Alvaro
de Carvalho, a estreia do f�b1)
loso "Ricardo Bandeira", sob .:

alto
-

patrocínio do Clube Sor.»
ptimista

Amanhã. rea.izar-s
á o comentado "Chá Soropti
mista, na luxuosa residência da
sra:: Ina Tavares Moellmann. O·
desfile de modas patrocinado
pelas boutiques: Chez Moi, e

Jane Modas, tera como mane .

quins as srtas: 'y ara' Pedros',
Dulce Mangrich, Yara Bikas"

ting, Rosa Maria B. Reis, Mar
ta Noronha �. Carmem Rosa
Caldas.

3

6 _I "Flamingo" o aplau
dido conjunto que' amanhã esta
rá no clube Doze de Agôsto)
abrilhantando a elegante soí�
rée da Faculdade de Engenha-

til ."t ,
-

'?-•.,...�'- "'�'-:- '�

ria.

7 - Dagmar Zliidricll,
"Miss Elegante Bangú da cida
de de Blú�enau, ta�b�m .c9n
'correrá ao título' ','Miss SanTa
Catarina 'a se réalizar, no pró
ximo dia 23. Esta em foco a be
leza de Dagmar, no certame
que levará a representante ca

tarinense ao título "Miss Bra-
'1"SI •

8 - O lindo vestido '''de

I

RESTAURAN1E

noiva de Clélia Silva, hoje sra.

Dr. JoãoNeves Tolentino, con
feccionando na boutique '(Pet
tine" noRio, também sera exi
bido na passarela do Querên
cia Palace, na festa "Noivas em

Desfile" .

9 - De viagem marcada
para o Rio ·de. Janeiro, o casal
sr. e sra, Dr. Samuel Fonseca

(Janete.
"

10 Em pró do Asilo' Santa
Izabel, na cidade de Laguna

, realizar-se-a em julho próximo,
mais uma parada de elegância
Bangú, A sra. _Joana Daux

-Mussi., Presidente daquela. en
tidade, já esta em preparativos
para o �contecimento, nos sa-

.lões 'da Sociedade;' Congresso
Lag4nense.

·11 Procedente de Curitiba, I

,encontra-se em nossa cida.de, o

jovem entelectual Luiz'Alberto
Araujo. O moço em questão, i:�
esta acontecendo em reuniões

16 - O Colunista Social,
Sebastião RE!ÍS Que deu r�pida-

I)

circulada em nossa cidade, foi.
homenageado, com' jantar"' nu

, simoático e moderno restauran
te do Royal Hotel.

»
..

....

CONfEITARIA

lANCHES

PIZZARIA

Rua Trajano ,_ 27 .-.. Fone 312fl
F I ctr I' 1.11, 6J) O 1 •• : �.

�":� f',_, t, � {.
!�. I' 1;

. \

BAR

. '�

I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ftorianopolís

liRA TE�IS CLUBE - DOMINGO DIA 17 - 5 - Soirée dos Calouros das Faculdades de Filosofia e Ciências Iconêmlces, Iraie passeio. In�cio às 22 horas.
SABADO DIA 23 � 5 -: TRADICIONAL BAILE DA CAVEIRA. Promoção do Diretório Acadêmico "Dialma M03lmann" da Facu!dade de Medicina. Apresenlaç
de ROSANA TOLEDO. IníCio às 22 hs. Traje Passeio.

--------�---------------------------------------------------

Agricultura
Escreve - João

I

Palma
Moreira - Eng. Agrônomo

boratõríos particulares. A- sos víveírístas particulares
tendeu à 273 chamados e produtores de mudas frutí
visitou 7.565 'propriedades.. feras.
Vacinou entré animais e a- O interessado em geral,
ves, o total de 173.837 unida- pouco conhece de variedade
des. Manteve O 'serviço ) de e dos cuidados 'na escolha.
revenda, em 24 Posto de IVi- da muda. EIp rápidas pince
gílanoía, Efetuou o serviço ladas, alerta-se o seguinte -

de desinfecção de vagões e Na escolha da muda, em prí
veículos, no total de 2.267 meiro lugar observa-se O
unidades. Está de parabens sistema radicular da mesma.
o Dr. Luiz,' Irapuam e seus As mudas mal enraizadas,
auxiliares, pelo valioso tra- jamais poderão dar plantas'
balho que vem realizando, o vigorosas "e de período vege-

, qual muito orgulha ao' Mí- ,ta�ivo longo. Um bom síste-
.nístérto da Agricultura. ma radicular, é aquele em

COMENTARIO que as raizes são distríbuí-
,

Ê comum o desejo de mui das uniformemente em to
tos proprietários de grandes da a perüeria da muda. Um
ou pequenas -fileba:;;, aproveí- péssimo sistema radicular,

, tarem parte das mesmas, no é aquele em que as raizes,

plantio de árvores frutífe-: são diminutas e existentes
ras, tanto para o uso domés-

' só num lado da planta. Em..
tico como para fins econô- seguida vêm a observação
micos. Inúmeros são os cui- do local da enxertia, Q1)an
dados necessários ao' éxito do o' enxerto é feito . pelo
desse empreendimento agri- processo da borbulhia, não
cola, entre os quais, rapida- há problema, ;porque a ope-'
mente, dois são síntelízados 'ração de soldadura é, per
neste comentário: - Escola feita, permitindo a 'nornial ,

de terreno e cuidado na circulação da seiva. Quando.
compra das mudas frutífe- o processo usado é a garfa-
ras. gem, deve o interessado ob-
O terreno, para as cultu- servar si no local da enxer-

ras permanentes,' deve ser tia forma-se o "calo", espé
profundo, tendo aproxima- cie de prótuberancía dos te
damente 1 metro sem a pre- cicios, motivada por uma en-.

sença de água" saibro, laje xertía mal feita. Tais enxer

de pedra ou argila densa. tos' devem ser rejeitados.
Permitirá assim, uma perfei Outro' perigo que comu-

. ta drenagem das águas e um mente têm ocorrido, é a a

normal desenvolvimento do quisição de mudas contamí

sistema radicular das plan- nadas por pragas e molés
tas, tanto no sólo como no tias. Entre estas, encontra

sub-sólo. Comprovada a pro- mos a cochonilha, uma das

fundidade, segue a operação principais Inimiga do -frutí
da análise química das ter, cultor, porque num .ano, 0-

oras. Referidas análise fome- "casiona o secamente da pla-
'- .ee o teor de fertilidade do ta. A culpa, cabe' 'úníca e

sólo e sub-sólos que só po- exclusivamente, aos viveiris- '

de ser feita em laboratérios tas, pelo desprezo' que dão

especíalízados. Em Santa Ca- aos tratamentos rítossaníta
tarina, existe um, da- Secre- rios da:; ,,�<u���u.o.l\st�.�
tarínada Agricultura, que rea tuindo, criminosamente, em'

'

liza qualquer análise de só- propagadores de inúmeras

lo e, concomitantemente, faz pragas e moléstias, conseí-
a i�dicação do 'adubo a ser , .entemente,

-

aplicado. Há também a fír- Uma segura- -orientação
ma Buschede & Iiepper, Jo-. 'quanto ao estado sanitário -

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

.ínville, que têm 'Se interessa- dás mudas; e respectivo tra

do pelo problema, enviando tamento, poderá ser obÍido
as amostras de terras para' pelo "Serviço de Defesa Sani

um Iaboratórío de Sãô Pau- tária Végetal, nesta Capital,
lo. Ciente o interessado do procurando os Eng. Agr.s
fator terreno, vêm o fator Felix Schaefer ou Clovis De

rrruda-frutífera. ruis Beduín, especialistas em

Vendem-se duas casas de moradia e urro

salão re�ém-construidos, à rua MonsenhOl

Topp (próximo à Rodoviária), serido:,
a) Uma r:esidência de fino acabamento

e estilo mo'derno, com amplo ,liWiIlg, copa

cQzinha' com divisão de armários e' mesa de

fórmica branca, três q_ugrtos, banheiro, ar�
mários embutidos, abrigo para automóvel e

jardim, de inverno com lago, esmerada ins
Dr. João Rui' Szpoganicz - Advogado talação elétrica incluindo chuveiro, torneira
Dr. Persi Adão Hahn �_;. Economista elétrica e lâmpadas fluoresc�ntes;
fAc.Sol. Abelardo'H. Blumenherg, 'b) Um p�.édio de dois pavimentos" com,..

,

End. - Rua Conselheiro Mafra � 48) preendendo um 'a�artamento no' andar têr-
saJa 2. reo, com hall' de entrada, dois amplos quar-

• tos, copa, ,cozinha,
-

quarto de banho e bôa

érea de serviço' no segundo pavimento; ,úma-' ,

saleta e �m salão, com a área de 76,69m2
.

Tratar à rua Mons. Topp, 24-A ou pelo
fone 2285

•

NOTICIARIO '

A Repartição mater de De
fesa Sanitária' Animai. no

Estado, é a Inspetoria Re
gional de Defesa Sanitária

-

Animal, sob a chefia do Mé
dico-Veterinário Dr. Luiz I

rapuam Campelo Bessa.
Referido órgão, têm sua

séde no Município de São
José, e runcíàna também em

Regime de Acôrdo com o

Es.ado de Santa Catarina,
por intermédio de Secreta
ria da Agricultura.
Pelos dados compilados

pela Delegacia Federal de
• AgriCultura, que está' verifi
cando todos os trabalhos

dos 6rgãos que lhe são su
bordinalos, nota-se a eficiên
cia do referido, serviço e a

sua, tmpqrtância; na sanída-
"qe dos rebanhos em Santa
Catarina. Possue a Inspeto
ria 4 laboratórios produtores
de vacínas e análises de mo

léstias dos animais. Em ....

1.963, produzíu 101.600 vaci
nas contra a raiva, 40.320
contra a peste suina e .. � .:

lilO.680 vacinas contra a e

pítelíoma das aves, perfazen
-do o total de 242.600 vacínas,
Fez ,1.012 exames .de bruce
l�se Ú97 de tuberculose e

6.253 'de purulose, perfazen
do o total' de 8.362 exames.
Fez o diagnóstico de .maís
136 moléstias diversas. Tes

tou inúmeras vacínas de la-

, Financiamentos Industriais
Elaboração de projetos eccnômicos e

preencnimento de questionários para, im

plantação 0'1 ampliação, de, indústrias de �-,

côrdo com as 'exigências dos estabelecimen
tos financiadores.

EDWARD NAVARRO
Economista

C. R E. P. - 6,83
Ed.Res. Hercího Luz's/n

Apto. 102 Fone 3728
Esther

Dia 16 - Festa da Engenharia

Dia 19 - Cinema
Ladrão de Bagdad

'

As Aventuras do

c

Dia 20 - Chá Daricante da Faculdade
� ,

de Direito

I Dia' 24

Dia 26 -, Cinemà -,D1.las Mulheres

Encontro dos Brotinhos

Chá Dançante da FaculdadeDia 27
de Direito

, ,
,

r- _" ___,,; .;._ _

REX-MARCAS E PATENTES
,Ag'ente, '.oficial da Propriedade

,Industria' '

'

Registro de marca�, patentes de invenção
nomes 'comercüiis, títulos oe estabelecimen

to, insígnias, frases de propaganda e marca�

de exportação
Rua Tenente Silveira, 29 - 10 andar -

Sala 8 - Altos da Casa Nair ,- Floriané-,

polis - Caixa Postal 97 - Fon� 3912
, ,

.

....--------
.

'

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

. "

Escritório Juridi�o Contábil
Advocacia e contabilidade ,em gera',

Participação
RUI T. LOBO

e
,

VERA P. LOBO

Iparticipam aos parentes e ami,ç!os, o nascÍ
. menta de sua primogênitél VIVIANE. ocorri
âodi?�;\9 do corrente na Maternidade Dr. Car-

;"�J':� $ Corrêa. ,.,

e africanos antes da desco

berta da América. A refor

çar "1S declarações de Hum

"aldt, Darwin e outros -sô-Arnaldo S. Thiago lepáticas devem perder sua pre uma atividade benéfica
+e 'a origem do milho, veiopotência com a distância". O ócio e a inércia não pou- � célebre botânico suisso

Até �í a observação mate- pam nossos tecidos e nos-
�,fonso de Gandolle, com a'

rialista a respeito de fatqs '��<; f"�-=;""; antes os atro-
edição de 1882 da sua notá-

do Espírito, prende-se a u- fiam, Voilà...
.

vel obrá "Origem das plan
ma conceituação razoável, Notíciam os jornais que o

tas cultívadás", exgotar o
sob o 'ponto de vista dos ci Vice-Ministro da índia, snr.

assunto, completando assim
entístas dessa escola. Onde M. J. Desal, atualmente no,

<, a sua asserção de 1855, ,emporém,
-

essa obsetvaçãe se Rio, disse, entre outras cou-
, , que dizia: "O milho, que é

sorna deprrmente
'"

para a sas, "que o Brasil não é des-
t: de origem americana. foi in-

nossa espécie, é .quando ela conhecido em seu país e cí-
bróduzído no velho mundo

afirma, com a autoridade de tau' o exemplo dos lt'_.vrado- pelos descobridores do No-
:assiliev, que "o homem te- res que sabem, por exemplo _

vo Continente". (Artigo à pa.Ia herdado êsse poder .de que a manga é proveniente
crina 6 do Boletim da União

'Jlepatia de seus ancestrais do Brasil e a chamada "cas- -e

, PRn-Americana, de
,
Jan...

oolõgícos. Essas faculdades tanha do Para" teve a sua

.eríam voltado' à medida origem na índia ... " (JOR- 1917l., ,

Ecologicamente considera
ue o homem se tomava "AL DO COMMERCIO de

do' o caso, é de admitir-se
rn ser organizado ... Em a 29/4.

r",'1 ou Virgílio conheceu 'a
f ,)10 a essa tese, o professor Ei� uma informaçãq eco- 'b• , ;rica 'SJ.I'ltes de Colam o,'resCBnta que- os animais "':iica provávelmente trun- .

M;astilho e Odor'�o en
, :li) fre:-mente-.l'!ente m"1is

.
__ 1'1 pela imprensa, pois o

qrraram na trad1.lÇão? ..

;em a r,a,zão obnubilada .P� ,o : _tados do que os homcls. ,e estaria certo era diz2"_'
�uco' espaço fic'1u para'Jnmlho insensato, que é o � :ta o'�aso das borb:.le�as que a manga é provenie ,- .�

- ''1onitos versoS de GraCl-
mais deplorável dos ridf:: 1- t.urnas, que estabelecei'a:m e da ÍDdia e que a c11aml>

- S'almon que re'1tilmen-los e o m<.tÍS perniCiOSO <' 'S _ 0:ste:m: de comunica;:;5.o ,�, "castanha do Pará" eE:' ", - �

"eréceu à minha filha
'erros cometidos pela nlU-, I, ,..lita cô�-i:lCdo: as fêmeas '�,e-1:lo cultivad<.l. com êxic,

j' • 'len o livro de sua anto-
te humana. sio capazes de chamar os na índia, provàvelmente,.,

1,achGs a uma distânci<.t de A prop6sito de informes "ENQUANTO HOUVER
�.

-

�INHO" e no qual se
v ,rios qailômetros, mesmo de natureza ecológipa, aliás, j

, "--!-;')ntmm amáveis expres�
c_,.le o vento sopre em senti- o que tenho encontrado de ,

,

d
,. �,o-"", como estas:" . .. -e

ti) contrário" (Diário de realmente trunca o, em ml- ' � >

1: ''Jtícias de 29 de abril de nhas dispersivas -leitliras, é r"'''l"TI for triste, e quem se-

1)64).
\

o ·que se encontra à página P;";" sozinho/, ouvindo mi-

�1,". vóz talvez sorria,! a se
:Ludo isso unicamente por 11 das GEÓRGICAS - livro '

S'} não querer co'llsiderar o I, tradução de Castilho e 0- iu' "'ai' feliz po_r um instan

e ,rpo como simpl�s 'instru- dorico Mendes, J.'lckson edi� +.(' I Por isso eu canto, em
,

h�.,.n bem baixinho,! e ire'
menta do Espírito, à manei- tores. Efetivamente, está ali, ...

d
-

'

C", ''',,�,ando, enquanto houver
que podem agradar mesme r,1. de Sócrates ou Platão, em tra uçao primorosa: "A
aos paladares delicado� 01� :r:�Emamente (;onfirmada pe- fava italiana, o trevo meda, cn_,-.inho".

""10 Theodoro Wank tam'

agasalhar dos rigores do in- lo Cristo que veio (:i!:le mes o milho, vosso anual' cuida-
h;;...., envia,me o seu livrinhoverno das almas... mo e disse), confirmar a do, hão de semear-se ao bri-

•• > "Os russos teriam es' Lei e os Profetas! M'as a' lhn/ (te sol da primavera. , ." sl'" T'ersos - <lA MancM Ne-'

tabeleeido '�tualmente que a verd<.tde vai celeremente a- Que está em êrro _ Virgí- --" da Guerra", em um qe
telepatia se explica' pela e- brindo caminho por entre lia ou os tr�dutores? O mi- ..,.. ;"1S belos sonetos faz esta

xistência dê uma forma de rs urzes da pertináCia ma- lho é planta oriunda da A- ...---"tação aos h(,)mens: "Le

radiação' cerebral eletroma- t3rialista, em' querer desco- mérica. Se foi êste continen- �.n,...d;em�se os que ainda têm

radiação cerebral eletromag- $ecer os fatos que o Espi- '1;e descoberto em 1492, com,o �-:'''eça!/ Desarmem todo�!
nética. O agente de trans-' ritismo' vem assinalando: é que Virgílio pôde a êste '�tes que aconteça/lo e:t�;missão estaria no domfnio nentro de mais alguns anos, cereal referir-se em SU?S '�''''.'1 suicidio do pane a.

das ondas eletromagnéticas e a crenr.a na imortalid1\�e GeQi'gieas escritas alguns ""'H/'1do q1.Je me honro de �er
muito curtas. Para o dr. Cor: dsJ, alma -engendrará uma oro anos atlt� '.de C$to, :potS o ,� �:yàr ResiSter's InternaClo·

nell, de Cambridge, essas p;a�ac&o' social,em' -que ,os n"eta. nascido nó ano 70 a ",,;,\" que me distingue se�·
onda:;' são comparáveis � hons sent.iment9s, levando à�., s6 as poderh 'ter escrito �,.� com informações contI-

A' II A�,PARrlrlJlAPF� da luz e às ondas hertzia- fraternidade entre os ho- !\ntes de sua morte. OCI"!l''';- ",-'� "''1l EI'nve'oPI3$ a que sãQ

n8S. Os cientistas dos dois Mens, lhp� Abtirão as portas ... ., em ,21 de setembro do- 11- 'aposteis. selos com a bela e.

PROCURAR na Rua ARACY VAZ U9fses (URSS e, ESTADOS (la felicipade.
'

... gie da�Ráinlf2', E1is�:.�,

f
I ,UN1DOS) chegam às mes- .'. ,O segrêdó'da longevidá,- '" ripe o mllho el'a de�cOnhe ���tos 'â,i}'Wan�ce 315,-"

�is��A2��7 .

N° 13, "ESTREITO, ou tele onCE: I mas' concIsões: .as ondas te- oe está no ex�rceÍTIios, semi�:'1O dcs' europeus, asiáticos pedeM trazer muita al:9, ,

em Fõco

Temos no Estado, diver- fitopatologia.

,

.

,

I

r" ,,- v
,

Foi roubada, entre 17,30 e 18,15 'ho�
ras 'de segunda fira, da rua Esteves

'

Júnior

144, uma cachorrinha '''Colie'', com três me

ses d� idade, �tendendo pelo nome de "LAS·
SIE".

Gratifica-s a Quem informar seu para
deiro ou devolvê-l� a seu legítimo dono, no

endereço aCima.

,

Casas Resi�erciais à Ven�a

(

I
'

',>;

A IMPR�SSORA 'tfODÊLO possui todos os recursos
e o nllcessório, ex.periincio poro garantir sempre o

máximo em 'quolquer serviço do ramo.
Trobalho id()ri�o e per[feito, em qUE V. pode confiar.

dfsenllos

clichês
fOlhetos - cotólogos
cartazes e carimbos
impressos em geral

!'apelaria

•

";'

IMPRESSORA MOOÊLO
DE

-

-OfttVA4.00"_STlJA� ii erA.
RUA DEODORO Nr 33-A'

f'ONf 2517 - F'lORIANÓPOLlS

Cartas· ,da Gualilbara
Nem sempre se pode es-

'crever para 'disseminar 'prin
cípíos: também é útil trans
mitir informes sôbre cou
sas que possam ter sua ÍnjI_

. portãnoía na vida prática,
ru ria adaptação' da consci
ência humana a sistemas de
vida mais consentanaos com

a realidade de nossa própria
existência, que não é um

fato material "deversível,
mas sim um fato espiritual
de cuja irreversibilidade não
há que duvidar, pois que as

'sim o crio o Poder Onipo
tente de Deus, mistério P s-,
soaI para as criaturas, cç�
quanto Paternidade inc"n
fundível para os que l'1".0

Alguns dêsses úteis inf :::
. mes que nos trazem as fô
lhas cantidianas, prende�:1-
S8' à- TELEPATIA, ao BIT
GREDO DA LONGEVIDA

DE, às ,FRUTAS AUTóC'I'J

NES, a alguns VERSOS BO

NITOS ... Como se vê, uma
verdadeira salada de frutas

ou uma colcha de ret<.tlho.s

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Prôlermaíure 3. Colegial Colégio Coração' de
I

c 8,

DIA 24 Apresentacão do SHOW Sassaruê
, ,

Colunista para o seu casamento

que,vai acontecer no próximo
dia trinta; às dezoito horas, mi
Igreja de São Francisco. Os
convidados serão recepciona
dos'na residência dos pais da
noiva Sr. e Sra. Mario Moura.

,

NO MEU programa social
do próximo domingo, na Radio

Guarujá, às 13,30' horas, sera

entrevista da Carmem R. Cal
das, a "Soberana" do Club
Doze de Agôsto.

AM,AN!-IÃ, no Clube Dl
ze de Agosto, será realizado
"Baile da Engrenagem", 8br
lhantado nelo. Coniunto "FLI

\ - -

,

mingo", de Pôrtó Alegre.
Miss Radar de Sta,
Catarina de 1963, CIRCULANDO na "Ilha
Terezinha Santa Rit- "I S L h Ir J 'p .1

cap , o
_

r. ot ar '>.. � 21.L.

ta, quando desfilou da Cidade do Rio do Sul, Diplo-
no. ano p.p., na pas- mado na Escola S{rnerior d;:
sarela do Clube Do- Güérr�. HO�r)pde Luf Hotei.
ze .. No dia onze de ',0 COLÚl'HS'TA em ativi
julho, vai pas�ar: a dades com. o' Jantc'f ,�le Cr,],fr"
faixa a Miss "� ternização d�s ln ri (, "t�i�f Pi"

,

.

\1' neiras de Santa. Catarina q:"le
. '� vai acontecer �róxipl0' di9. or:-

'12 de de junho no Querê;l;:ia P8.L!
LOGO mais às'�1inte ho H t I D'l 1\1[ J lhce o e. IP ornas e 11'�e·.J.qü 8"

ras IíOS salões· do Lira T. C., j 'Honra ao Mérito, ser.b en'r'"
Comandante e Senhora, Alml'

.

gues pelas autoridades ':0'1 vi ,]"
rante Murilloj Vas<;o do Vall�", das aos.Pioneiros. 01.12 estarão
Silva, serão 40menageaao��o't/' a���pa!lha,do 3 dc- '. s'�as :]"i 0'>1 ís�'

um grande jantar, que contar:� mas esposas".
cem a 'presença das mais altd� RICARDO n�1\TDBIRA
autoridades civis militares "

eclesiásticas de Santa Catarina
O 'orador oficial será o G�ner;:Ú
Paúlo . Vieirà da Rosa, em se

gúida o homenageado, ialará ,"

gradecendo', A'Se�*l.ora Alti!

��r�!�ll�ll\�Jk' r�:�:b.�,:
� ....�'r�;:

.

comlssao da homen<3:gem é' f0r-
mada nelas Generais de Bri?'::,-

-
'

\ • .1

da do E-xérdto: Paúlo Vieir3 (h
Ros�, Alvélro VC1'_?'n Lin'D .hil
rJir F::lUsjjno (1::1 Si\T;l, M'1110d
AraL.ljo e Brasilio Bor}x:.

est� spndn �glJ:::rrL::rln �"'f'2p s,"'_

rien;:;rle .flo-ri;:.mn.01it::'lD::1, nrnxi-
T' "Alp�':l Q0YY'1"n8 110 .ea1ro ' -,'1121'0

de CAfVi'llho".

GN'=r4'1\'[,� ,1.:::\, foi

-

"Torse Frélnk", na AvenHa
"n�m8r Cunha. A.os ('()ynlirl'yh�
ki sPfvido 1)11l Cürmitpl Entre
r'" 1'"11Tt:'ClT'1i'p.r. n('�'.:l-Re o Sr pSi,').
l1,_(-. J'ffqr:i110 Vfls('r ( ... .,.:1,-1, \ ,1,

l".0r.-
1 fi'-'- r>.�""""'." • Kente,rley Becker,

Garota R a d ar de
. Phr:.o Alegre, que re-'

.,

i;Jr�sentOlJ a socieda-
de g�úch.H, n�' fest�
das Garohw

.

R�dar,
,

no !Juhe' Doze. Este
ano indicará sua

su.n...-:tituta. Nota-se
, quando desfil�va em

ti:1je esporte.

I
,

�,.., 1"::-rq, o C.P<:::C-p'·ento do n
__ T.

C"1'1!'iDôtti .Ti'ryior/ C'OY'1 o Srh.
A lice ela Si1'T::l,' nróxim" 0(�
trj-n1R. hs 16,30 hs. na Cane1;:)
do Divino 'EsrirÚo Santo, �nrle
0S noiv{)s receberão' os cumpri
mentos, A ben0'o será dada. lX'-
lo Padi'e Bianchini.

'

ELIANA,Moura e Nano'"
leão Am<;1rante, cO'nyid�md� c

Ploríanópolis - 15/5/1964

E DE
Jesús lnício 11 horas _. M'esas a Venda com as formandas.

Tribunal de Contas
.....

o TribLlnal 'de Contas 1?1ll Cultura _ TeSouro do Estado.
Aseuntc: Adicional de Rosa

Elias de Almeida, c o,lIlI'OS.:: .''''_
.

c ia Social - Ho :p�U;l.1 N.�::l'ell
Ramos. Imp'Ortância: Cr$ ...•

80U.000,00 Verba: 3.1. 2.0/13,

Empenho no, 'S, Credor: RO
berto Lapa Pires, Decisão : Re-

sessão de 8 do 'torrente s01> a

plcsidência d� Senhor Milli,:ro

Lecpolcto Olavo' Er ig j 1I1gou [ulgaj; e revisar os processos
de acôrdo com a LOPS e o

RGPS,

Será Proibida Reeleição Pa
,

rá Gargus de Dirotoxias das

Entidades Síndícaís
achavam ordnnur o rcgis tro dos p.rucesso.

I

rf.ferentes a 06valdo Silva uo

Hcrva] e Margu rtda Zampolli. -Anuncía-se como, certa a '.

Scancclaru.. l"llxaI'C!"!_ em drli- 'proíbíção da reeleição para, Curso Básíco do I. A. P. C:
gênc.iu '0 referente :, Rosa Eli"ti. o� cargos de direção, das' Encerrou-se dia 4 do cor

ei" Almeida de aC"l'do com' a entidades sindícaís. O assun- rente, 'o funcionamento do :

t� deverá ser um dos objetí- Curso Básico de Aperfeiçoa,
vos da revisao da Consolida- mente que, durante três

çào das Leis, do Trabalho, mêses, contou com uma e,

no tocante às normas regu levada frequência de Iuncio

ladores das eleições de. di- nártos do Instituto e foi

retortas .e demais õrgãos ad- prestigiado com a par

ministrativos dos sindicatos tícípação de abalisados co-

fe�(eral;õo:;; e confederações operadores, extranhos ao
de trabalhadores. quadro I.uncion'll, da Autar-

I Uma das principais met.as quia.
\ do atual Diretor Geral do

.

Segundo tivemos oportu-.
D, N. T, .é -a autenticidade nídade de ouvir do Coorde

nador do Curso, sr: Adolfo

H4 processos (J ue Se

em pauta, destacandoLse as �e_
guinLes dcchões,:

g+st rado

nário,

em caráter extraol'di

(Pl'éviO). processo no.Processo no, 324/G4 1G91 /64, Relator:
RelatOI': Ministro Raul Schae_ Mi n i st.rc r<l,ilO F':'lltes. PJ'oc.u

rudor: Wilson Abraham. on ,l'l'()c"rad�r: WilSOn Abrafero

, harn . Origem: secretaria ti"

Fazenda - Departamento Cen

trai ele Co nipras . Importância'
Cr$ 44.100,OUO,OO, V�rba: ,.,:,

4,1.8.-J/04, Em renho no , 9.

CredOr: , R,odp' Pinho S/A _

gem: Educação e

Veículos e' 'Máquinas,

Pl'Cce3S0 1)0. 320/G4 (P-révi'),

Relator:' Mi n is t ro Y]mar ('01',

r êa . Orig em ;' :secreta! ia da Fa

ze n da _ COntaelcria Geral cio

Estado. ImportânCi1:: Cr$

22,l(j(j,749,OU, Verbu : .....

3.1.�.O/13. Ell1penho nos. r; e

sindical Para O mesmo, uma

modificação no dispositivo Nicolich da Silva, haverá,

que permíte ia reeleicão é dentro em ,?reve, Uma prova

índíspensável, .pcts, .em sua de seleção, cujos resultados

opinião, isso' é o' principal possibilitarão aos alunos a

fator da formação' dos cha- '. aquisição do respectivo Cer-

,
mados pelêgos, não �ó ve�'- tif'lcado . de Aproveitamento.
melhos. como também ama- Podemos ie;;istrar, com

. relas, isto é carreírístas � satistaoâo, que o curso foi

, aproveítadores. de inegável proveito, �rlTIi
Com a devida vênia, sugeri 'tíndo aos novos servidores

mos ao Sr, Diretor Geral o contato direto com a

do D. N. T. que tome idênti- LOPS e o RGPS e aos velhos.

C3 medida com respeito as servidores a renovação e

,
.. , ''''

Juntàs de Julgamento e Re- ampliação de seus conheci
,

vi�ão 'dos Institutos de Apo- mentes sóbre prevíuência
.'�entadorias e Pesões, pois social.'

___�

.

está ocorrendo ·0 mesmo fa

to, isto c, a formação de car

reiristas e aproveítadores.
�\. E, aInda m'iis, a existência,

,. � ho caso de membro de J.TR,
Ütimos lotes de terrenos de 15 x 14 t�, de cO!lhecmnentos '!Jásicos_

14 X 23, sito no Bairro de Fátima, no Estrei· t 1ie previdência so�ial, atra·

to. Tra.tar na rua Aracy Val>Calladó,.ho 6'24 �,'. vés de atestad9, passado pe- .

" lo Sindicato de: classe, çl.ecla-
. no mesmo Bairro. rando que o referido oandi·

.�--_._------- _. �- _- dato está em condições de

k •.
V�i Construir 'H) .�13illrm.tl'··' ,

8. Credor: Sul Am ér ica (';:.,

Nací o ua l de SegurJs' de Viela.

DeCiJlo: Registrada -.

Processo no. 1797/64. Rcl.ator
Min1stl':" Vicente Sch ne ider, 'pro

curador: Wilson Abraham. Or!

gem: Secretaria da Sa úrle e

Axs istênota SOcial _ Departa-
'

mente de Oi-ienração e 'Raciona
Públ icos

R, ! <" l)P(vln ro l'l r:_ 2;;

Filial Flot-iarópoli«
lh�ação d'\)s -ServiçOS

Termo !.ir AlteracàeA:�SUT!to : '\

VENDE-)t
No ensejo da noticia, suge

rimos aos sr's,' presidentes
de sindioatos que tOIW8lTI co'
mo exêrnplo o Curso Básico

i�stituido no. IAPe, e esta

beleçam em seus sind�catos
êsses cursos, que benefiçia

rão 'iOS f�turos candidatos

a membros das Juntas de

Julgamento e Revisão (JJR).

\"i�\:)Sf d? LlliJ.; (lon:'.a�.!.'t..l

Decisão: Anbtad".

Processo 110. )!6f1/6.l (Adi',nta

Mini·stnmenro) . Relator:
-

João E�tivalct Pires,' Ol'ig'e111:
._ C;(.;f\ .�,ria da ,8<1 luie e Assistên-

� .

C�'}�NVAIR VENDE-SE
. Por'motiv.o de viagem vende-se �lma

·b.e�a de' cartela com 4 cadeiras, dtla� poltro:"
nas e um bar es�elhado_)' e ainda um buffet

com tampo _de jacarandá.
. Tratar à Praça Getulic "'1argas 23-A

casa 1 'sobrado.'

Irmandade' do Divino Espirito' Santo'e
·Asi.lo de· Orfãs "5. Vitente de Paulo"

CONVITE
De 'ordem do Irmão Prevedol'; tenho o

'prázer de
. convid�r ao� membros �esta Ir

màndade, às Eimas. Autoridades e ao povo
'. em geral, para participarem. das festividades·
do Divino Espírito Santo, a realizarem-se na

Capela do Asilo. de Orfãs, de acôrdó com o

seguin te programa:
.

De 8 a 16 do corrente, ás 19 horas, No

vena em honra ao Divino Espírito �anto;
Dia 17 do corrente, às 6,30 horas, Mjs- t

!:la e 'Comunhão Geral dos' Membros da 1\1.'
mándade - ás 8 horas, Missa Solene.

Dia 17 a 20 do corrente, na. praça de

fronte ao Asilo, tra.dicionais barraquinha�,
com prendas.e queima, de fogos de artifício.
O festeiro do corrente ano é o Professor Al-

I, �idçs Abreu.
ComuI1icamos também, aos' presado3

Irm'ãos, m�e, durante. as festividades, no

Consistóri� da- Irmandade, havera P�ssoa. en
car1'egada de, p'roceder a cobrança- das anUl-

. dades do corrente ano.

Florianópolis, 7 de mio de 1964

\Vas4ington Pereira.
Secretário

16-M5

\ ..

T'A[
[RUZEIRD DO SUL

... SOMENTH ATE' DOMINGO
HOJE ÀS 20,30 HO�AS NO TEATRO AI�VARO, DE CARVALHO - ITALO CORelO e sua

, .

companhia de Cfmn(PfS, fDrb:�;enlf� SEVO 2.2-77 -00 � OLHO POR OLHO - DENTE POR DENTE .

.

SATIRA,. e;m trê� ?+C5 de $Pf] aularia -n'eare - divérti da - milidos? lIma Peão de motal
entre !.� � r��-(h?d?s - nroibida para 'meno�es de 1.8 a lOS. -.�ienro( (plia Cúrcio - Francóise
Brunefe' � Naná Doric:'m - loné Grev - Laura Martins ... HaJo' Cúrci:o � Juarez Oinis - Renê
Mauro - ,M� ,'no Gal.haroo �A,le$ ij;D1Fute" 'T.Jn.0.reS;5os a narJir das 15 horas na bilheteri'a.

,...
'�'. ,i"� ..

' . <:-i,Y '�""iI!",,,""">I\!;;;f!' ""I; ·'}��S
...:.>ll,'�,;\:"",�__',.'"'y;��> "... ...,

'.:.'.'
. )\1

,,' ". :>'�:\$'� ,f, ;:�:'\�\ ' "

""'��""'�7"7'" ��::..;;."'"
..

:::'.,......��!��({;, Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.Congratlllaçõe,s.· peta Passaqem
-"-----:---:------,---,------..:.'---- o Presidente do Sindica- rinense", os seguintes

to dos Jornalistas Profissio- gramas de congratulações:' ,?"

naís recebeu, pela passagem
\

do "Dia Da Imprensa Cata- De Ftoríanópolís

Catarinense"
Saudações (a) 'CELSO Rr'MOS, Governador".
- "A bancada dos Dep\.i

tados do Partido Dem,ocf,á
tica Cristão' transmito" por
intermédio de V. Excia" e'"

fusíva congratulaçôés a, to

dos os Jornalistas fili.ados

8.0 scu valoroso e impres
cindível Sindicato, pelo mo

_ tívo do transcurso do D1A
DA IMPRENSA"., Cordiais

Saudações (a) Deputa�o
Luiz Bíanchi, líder da ban-

da Imprensa
a satisfação de expressar, a

través do seu digno Presi

.derite, e demais diretores, os
votos de congratulações à

classe jornalística a' quem
Santa Catarina tanto deve e

em cuja 'história conta com
, )

vultos, dentre tantos, do

porte do' inovidável Jerôni
mo Francísco Coelho. Cor
dialmente (a) CE;LSO RA

MOS, Governador."
- ,�o enséjo d� passa

gem do DIA DA IMPHEN

SA, transmito ao ilustre Pre
sídente ,e 'a cada jornalista
as expressões do meu aprê
ço pelos serviços que' pres
tam ao Estado e ao País. '

o da grata e

'lorosa e sig
atuante im

tenho

'I

osvALDO ME�O

"GUAI\.UJA" FESTEJA MAIS
, UMA VITÓRIA Incontestavelmente, a

emissora "A GUARUJÁ" constitue um jus-
,

'.

to orgulho para todos Os catarinenses.
Seus' vinte e cinco anos de b�ns servi

ços prestados a Florianópolis e o todo o Es-'
tado de Santa Catarina, no' seu vasto pro

grama' social, cultural e comercial sem se

afastar uma linha siquer 'do estrito cumpri
mento do dever, vem, ano a ano, Se impon
do á considerão e preferência detodos, ,

.

Hoje, explêndidas ondas curtas e Ire-

quencia 'modulada, que levam para tdo o

Brasil e nara o mundo, bons e selecionados

programas, dando-lhes' destaque todo espe

cial, faz da "GUARUJÁ", uma emissora

moderna-e benquista não somente nesta Ca

pital como em todo o vasto território de nós

so Estado.
"Nossa Capital" envia á grande emisso

ra, catarinense suas felicitações.

./

J

cada".

Missa de' .7. Dia
CONVJ-TE-
� _'.:a.

,

_

Rio, 14 - O ministro da

Fazenda, ST. Otávio Gouveia
de Bulhões anunciou, que o

Govêrno enviará ao Congres
so a primeira parte do' pro
jeto da Reforma' Tributária,
de maneira a tornar possí
vel uma arrecadação de e

mergência no presente exer

cícto, "e que dentro de 90

dias. a Reforma será con

substancíada, então, por u-

condíção fundamental para
o início do combate à infla-

- ,

ção. Sendo esta causada prin
cipalmente pelo desequilí-:
brío orçamentária, impõe
se um aumento da receita,
paralelamente a um esfôrço
.de diminuição das despesas
redutíveis ou adíáveís", .....

\

ao Con-

,

I,

A famflià de. ETELVINA CAPELA'
'(Dona' Sa�t�)' convida os parente' e pessoas
amigas pare! ã missa 'que, mandará

, celebr�f
em sufrágio de sua alma, naIgreja do Ginâ
sic Catarmense.idia 16 do, corrente, �s 06,25
horas. "

" �

_,

"

Agradece a: todos que cDmparece��em.
15-M5

Disse o ministro que "to
dos compreendem, porém,
que, se trata' de uma medida

excepéíonal, imposta como

Plano

O ministro Otávio Bulhões
confirmou a existência de

um plano financeiro global,
atacando idiferentes setôres
e de acôrdo com a oportu
nidade, Adiantou" que a Ins

trução n.o 270 e- a Reforma.
Tributária de' emergência
são medidas que se conjul-
'gam dentro de um progra
ma geral e que' outras virão

para execução, conforme as

necessidades.

, I

Notícias dtl Secretaria
Educacdi9 e Cultura

,

.,:"
'

de
Corail da,Ul1h/lersidadevai se

,

Apresenfa'r' no _ESTREITQ
Dia 24 de 'maio próximo, domingo, às

20.00, hs. a SOCIEDADE ORATÓRIA ES

TREITENSE, promoverá, a presentação <lo
coral da UNIVERSIDÁDE DE SANTA CA

TARINA, na séde social do Clube /> de: Ja-

f ,.

zinha Derner,\ TereziÍlha FrBi

ner, ATnO Wald'emar Joah nnes

o 'Titular da Pasta da Edu- Eda "Bertonccllo, 'I'e rez inha

caçào, Profo, Elpí díc Barbo-a '.'ampa?nholo, Zenaide Espez
í
m

em ,'eus despacho, na tarde de Lco ni lda da Si lva, Jandira Irts

h oje, a ss i nou as seguintes POr-
� Rub in i ; Arlete Silva Muller

tartas de: Dorval ina Machada Luiaa Eulália -Dl}tra, Carm em x

"Hubbe lná Alves de Deus In
á

ci�, �ilce' Gbnçalves,', de AI
me ida, Naídee Ramos ; Manl�la

dos Reis Bellaguarda, Ma rlv

Fernandes Corrêa, Ma ri lza Ode

te Costa, Edith Schwan tes IIe

Cl'i3ta' Fuetto Iris Burg ,
Valer!.a

J)en in;; Miehe'!S, J anete Marg'u
rida de Souza yagner,

' M,lpn

,José .Albertcn, Olinda Ben im

Coelho, J ancüra Bjt tencour t,:x"x. X Restrições IBernardi na Medeiréls Zanon;
\1alda Contestou o

�

s-.' Otávio
Bulhões a existência de

.quaquer 'intenção, governa'
mental de restringir o crédi-

I to. "O govêrno, ao contrário

tem apelado para os bancos

privados, a fim de que aten,

dam seus clientes e utilizem

o redesconto", afirmou.
•

Jovina Pereira Souza,
CORAL DE FLORIANÓPOLIS

Apresentar-se-á brevemente ao público Ilo

rianopolitano, a Associação Coral de Floria
nópolis, que virá assim trazer, um pou<f0 da

divina e consoladora música, para suavisar

êstes dias de apreensões em que vivemos.
Um programa escolhido está; sendo en-

'

saiado, sob a direção do maestro Krieger.

Andrade, n07.alba Vargas �,
d ino, I�ra F, Deboni; Zélia

Maria do, Santos IOndle1n, Es

tef'â n ia Pahebel la, Natália Mal'

t ins Luz, Teresa Duarte .Te0c16- me,
sio ; Neusa Maria Sllveira Pe. '

rei ra, Ione Mello' Santos, 'rco

balda Becker Delwing; Eni COI'

rêa de 'AmOrim, Lolete' dos

Santos, Eodora Maria da CDs
ta Schasdt, Angela Pereira >dCl
Nasclmenj,o, J'élrge ROmeu Da

dam, DOmícia da Silva Vieira

Leiü Silva, Bernadete Santana
/

Inualécio, Rodrigue, U:ite; A. li

rea de Sena Silveira; Lídia, Da

eorégio MendOnça, Jeane'e

Nair .Carlos, Antonieta Ma"la
..._

Veras' Caldeiras cOncede,ndo li

-cença pata tratamento de ,S:1Ú

d�; Tereza' COnfortin (Irmã 'Be"

tila), Francisca Estella de Li

ma, (Irmã Aloi3ia MaTÍa), Maria

1en'} ,Pfuetzen rcn rer ; AIvacv,

Lochs, Mary' r erezinha lvrRy

Darcy Maria Link e Mar ia

JOsé Martins de s'ignando para

tet eXercíci'o em outro exerCício

em outro estabelecimento de

en�lno a pedida.

,
.

neiro.

Os ingressos já, estão a vendá, .nas lojas
C. RAMOS, CASAS ANDRADAS, e secret.

do clube, ao preço de Cr$ 200',001 (duzentos
cruzeiros ) .

"

de Oliveira, Pachedes RIghet
to 13ratti, Hilsa

I VoIpato Beltra

Cacilda MiL'anda Maser

Bcrkemb reck ,
Nazatt.hAna

Knabben, Va�4cte CardoS'), Ze

n,. Abreu Th1eves, AIaci� Tere

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

.
Não peço' caridade, quero ápenas ser éómo você. Desejo estudar, trabal_har, ser'ctútil.
Com

'

a ajuda , que me deram, já sei dar alguns passos, aprendi a ler �. escrever" �tfas, �inda(
._,P,oss>p m�lrora.t; ,muito, êP. e milhares� de outras crianças 'defeituosas que queremos' ape-,

�Ijs�u_di1i4� �r:aJjllita�ã�. CoI:bo�7 a:'� .::_�e�tei2j��. _a �::o�sa.ç'!lllp,an:',
Diretor-Executivo ••••••••• .; ••.•• � • .-'� �..•••.Jayme Torres,
Secretário :

••••••••••..•••••,.l.uiz Philipe Rezende Cintra
Tesoureiros ••..••...Al�etto Piguàedo e Camillo Ansara'n
Presidente da A.A.C.D•••• � •••.Renato da Costa Bomfim
Coordenaaor••••••••• 'a ••• � ••••• �Ulysses Martins Ferreira'

-

I

,.j

XXX

'CORA.L DÁ UNIVERSIDADE DE S.,
CATARINA - Mo;v:imenta-se esse, ,aprecia

, do
I Coral, para uma \ excurção ao .)nterior do

Estado onde vai ,levar· noitadas de' boa músi-,
, "

ca, selecionadas de seu repertório ..

:;o

Campanha Pró-Criança Def�i�uosa- Associação Br�siIeira
da Criança Befeituosa-A.:R.C.I). COMISSÃO EXECUTIVANAClPNAL

, c

, ; ,

Presid�rite de Honra; .'. a.' ••••••••••'

• � •••Amador Aguiar
Presidente, da Campatilia: •••

"

••••••• ' ••••••••Laudo Natel,
•

de Lo'urdes Bernaski,XXX
l{Iock de Simas, Iná Alves de

Deusln,ácio,;, T':�ezinha CamT'.!

nhoio, Mari}da dos Rd§ íkla
guarda, ,��Tly Fe-r,�and�s Cal'

rêa; Nilce Gonçalves de Alu�ei
da, Naiqe� .RiíIl1'03, Eunicé Luz

,Rosali M�l'ia Pats; Zélia Ma

ria Vical'i, Valet'nc do ,A1iHl;f<1l,
Vilma' M�Ii'ia -Vendrame; I,{ecly
,Tasca, Irmã ,Maria Mariet� Vi e
bel', Irmã Maria AIvel'na Dal
cm; 'Irmã Jl4aria COn tarda 'F'l'!1n

'

! C'iOsl Cil'ila' de Menezes- }-Ir::l<.H

Lpiza Júlia Gcbbi, D111C� ue

HASSIS NOVAMENTE PRE�ARA
EXPOSICÃO Hassis sempre em perpet,ua
atividade:, Não ,pára e I está- preparando uma

1].ova exposi�ão, para ser' apreciadda breve:'
mente com inauguração' festiva .no' dia .vinte

e três em uma das salas da Casa Snt Catari-,
na�nésta . cidade.

Novos trabalhos e naturalmente aquele
e:o:tilo muit� �eu, levarão sem dúvida,. á '

pro

xima .mostra de 'arte, grande visitação_ Campos, J;!.osali Mm'ia 'PT�tS;
Th!;c,la Kri:ck, 'Valerne Vastazzi

ne d'O AI)lai'al, Geni Rebellato

xxx,

I

POR ONDE ANDA O QUEROZENE?
'Sôbre a 'minha mêsa ,de trabaJho néstE\

,
,

redação, vindo pelo Correio, estava um en-

,velope a mim 'endereçado.
Trazia 'uma charge bem I ideada com és

ta fraze em perg�nta. A charge desprezei.
- Por ondt anda o querQzene que de,·

�apareceu da praça 'num. passe de mágica?
Não se esqueça de perguntar. (Zé

Candeia) .

8ABOROSO�
S Ó ,C A.f E ,Z l T O

,

,; ,

la rnhreta li
vende-se uma Lambreta

LI em perfeito estado de

conservação. Tratar na Boi
te Whiste Star,' com Lindo
mar,

20 m.
/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PlDIt(l PAl'J'I..O�
COLAaOI.AIIORIS 0'''':1..1&

�AURY BORGE� • GILBERTO "'AH�
GIf..BERTO PAIVA

\CO!..BC�R.400RD
RUI LOBO - MILTON f, " "IV,

ORILDO ,-ISBClA MARIO iNACtO
}'

COELHO -'MANOON A\

---_._--_. ._-�.-

A vrfória do Aldo Luz na

Iregata de encerfc;'menfo
Orildo Lirbôa

f�

realizad». d(m"�nfÔ últír-io em .nos

sul, a regata de novíssír-ios. encer

rp110" � +PlUPcT2da remística dó calendário

Foi

da F,A.8,C,

No.;: Í"lllfr'"'f n('i� ��ren� ,:1j<:'l'1"t..,,1n�· ·r
<:'pm fi!,,",nT'lD1rn vpn�iflf' �pln "A1�0 J.11Z" r:- ..,

T"lp l=I

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

. pelo "Ri::>�hlH:Jr." o�t�s QU:lrl1I('OPS r'a'l pn-

COl1trp',.!:>m ::>C1vor�6"Í()S. a:'�l1:ls con(''I'\�rpn+es,

pois. desde a larg::,da, gémhararn l=I ilhn+pir'l
e tr,:,n0lJ,11!'lr"'0p+p (>1"1l7f-ll'P,JTI n h.,.l;;" ....�.:mt()
�f" �1. __�;1 .... ro�...,",

1 ........... !3 'I'VI",,."Om rte;·rlif��ll(!::\.
.

.

.
.

, , .

Nos Ollfr()� ('Illpfros .!,;:lr�os em mlP <:;0-

des er::lm a rE-.l'·a sem "'_ualqúé".dific1Jl�,c . _.- � \,'

dade.'

]\Tpdp nb,r-oo- 1'1;:ln f",.03m. t>O'l""lri11+!l,.:J"R "'s

nont0S !"prR O "Ri�('hlJoln". 11m::l '!�.,. ('111.0 PC:��

�I'::'\",,"
..... .L..... _.L!.,,... n.'t"'f"\ :Y"�C'C'�'rl� 1";:\0 p ....� rlo·\l1"l<::""rl-

('::;('\ oh,.i"",,+0,,;0:> o ('1110 <:'0 �A",h.,.n'o ·"';""�r ('l1'P

.�" 'h�'To".i':l P 'r1"\,....1�r;r-:)"f'\�" ,.1-1=& 11m :�",Qf1.
do l""' .... i� 1''I'V' ,..l�;ho np,li,..",o i ....C",.,.;·"�,,

pP1'Y>O "r��olnAll ftw-n oÇ_l � rtp lT'l�(''''�''';'''' ,,1-.,,;"1'0:'1_,
t�"';03 p t\n!:>l �ll'hl""'pfir1::1 H ;:p",.oo;.,.,..í)o ria
F A S C ..

foi pnr0Vl=lrl�. n;:l�P?"",..1" ,1ocmflr"'p_

Catarinense é de inscrir;?ío

F. A � r (>onwv'':)'" n Conselho ';(le Jn1siamen.-,
to 1'"",.03 111'YHl ,1aro;c;n,

n"o"lT<,lo(>Pl' � P1'VIO';',:f� ,:to f'on<:,nlh()

de ReMO. o código ter? de ser a1ffl-
raNn.

I ·1

,.

o _Campeonato da la.' Zona

teve aridamenbo na noite de

anteontem, . quando estiveram
em . ação; .,frente a fren�e, Os
conjuntos do �vaí'e }'oSl,al .'l'e

·

leg-'#iCoO que 'estabeleCeram eS-

core igual, em flagrante injus
ti�(\

.

ao prImeiro que, verdade
·

seja 'dita, estava a mel'ecer·o

t:iu::J.fo, . porquanto foi mais

equipe, perseguiu. a vitória d'�-

minando ' oêrca de. setenta POr
cento -das ações

z

que o

....
4 \ t

JVêí D� minflU o ]ogP, mas' o Postal Consrguiu Empatar nos Estertores
da Pa rfl·a·. 1 lt1! '

��:ve �:�liUd:O;o��al, m�::sto�� ::!o::sadv�eQ,s'UseADaROr�sd:)Indar
'o gol

.

ãrbítro "rroneamente transferiu AVAl
-o para o: Avaí. Telê, embora A�áCio; Binha; Nery, Ge:rci.no
beneficiado di.sse qualquer coí e Mirlnho; Rogério e Amilton Do Secretário da Educac_ão e Cultura,e arrcjadarnente 'lefendiJa pc]:;)"

.

sa 'para o' ál'i;Jitro e ês'te expul- Viana, VadlnhO, ÇavdEs.,ú El'd B b ACES'Carqueiro Joãoztnh o ,que, inegri professor _PI ia ar osa, a' . rece-.

3.0U-';) di! cancha. Be�erra deu e GilsOn. POISTAL JoãOzinhOwelmente, f'o] um monstrona·
b

.. f d h "Diário Oficial" dao chuté de eOb�ança e Cabeça
.
Babá, Haroldo; ,Bezerra e César eu' In orme.. e aver o ·1' .

cancha, sendo me .mo C) me'hor·
. mesmo',a'cOS3adO por' Gercino Alípi';), e Bibi; Tclê, Cabeça Unia-o, publicado, na P_arte relativa ao Mi-dos vinte-c-dois C'..H..·.'.� es ,

.
...

tsaH'ou decididamen e, tocando Rubens e Palmeta' "

d
.

O Posta] apenas se detenu.eue· nis.. tério da -Educacão e Cultura, a otaçãoCom a cabeça 'a bola que f9i ter Corno preliminar jOgaram os -

o fêz corn grand. bravura i Na,:'; " • , 1 d 'I
,.

'

fA , ,

às mãOS de Acácio que aéábou Bancos' Inco e Mimi> Gerais vanave e mI a cem cruzeIros, .em avor
veze,:, '�ln 'qU'o ai aeou P'ouco OU" .

'" �. . .--

, soltando-a, permi.tind'o que EO-
'

vencencto o J>rimeiro pr 4.x 1, da ASS'OC'L'aci"ío 'dos Cronistas Esportivos dequase ncnhur» r 'rigo
.

obedeceu
dentro

�
. rolasse para. da meta.

f'para a meta de úCácio que aca
. ,

S t C t
'

Estava "igualado o esCore para' AGREDIDO JOÃOZiNHO 'âfl a. a arma.
baria falhando, permitindoo·

A entidade da. crônica esportiva dirigiu3atLfaçiíór dos postaC�tas e deses
empate�. isto: qur :ldo, faltavam
apenas três minu ros para O tér

pero dos campeõ e , eLa cidade Após ouvidO K) apito final do
oHcio àquele ilustre auxiliar do Govêrno ,co-que+a ·s�gúir por POl\�O não: aea árbitrn, quando se. dirigia para .. -- .

mi_�� ��'i�o_���a lempo não. foi
b�rllnl �ncid'os, p'''i.:,· falhá'n,dO .

o' 'Vestiã'rio, I?, arqueiro jrvãozi_ tarinense; agradecendo a gentileza da comu-

Nel;)" Rübens viu-se em CO'l- c' nho, a �aior;::i'igu:ra no gramad'o icaçã
,

", - ,',
.'. .' nlC ., ao,

.

dições. de .marCar, .
cochilalidç:> f'''j ag'l'edido' por um torcedor ,

De outra parte, se�ão -tomadas as provi-p.orém·, .se?db desarmado. por .ava1ano, sendO necessária a ore _

Gercin'o, Final: 1 x 1 sença _dos .jogadores de amb03 ,2PTIcias hJ.nto a MEC, sôbre a !forma de re-
I

,

os lados para e�1Jtar nrOva agres cebimento daquela dotação,
sãO' e m",.mo o revide do play-
er pOstalista

N['3':1rã H:r"'::"jc\;J. mar sereno, propicio à

prática' do esporte do remo, '

Foram
.

disr-utados seis dos, �T"7f> �árf''ls
constantes do programa. em' �UP ') "Hi�bu7·-.
10:' inscrevou-se em dez, o "Aldo Luz" em

Sf'is e o "]\j[artineUi" não nediu inséricão etn

nenhum 'Párf'o� não particif'�mdo. o q�e em

p2.rte tirou o brilhantismo da cOl"'lpEtição.
1

.

'd '" dNão S::1 "er:10S a, caus::J a auspnCIa o

rubro--nerro. �as tudo indica que não -está
havendo renové'ção que não tem'70 atua.l

campeão 'catar1nense um· plantp.l de novos"

j.á que reJa segunda vez cotlsecu:tiva não p�cr

ticin�u dessa regata que tem' a primordial
finaJida,de de 'forf'ar aos clubes rle nossa ca-
. -

)

pital o lançamento de novos valôres.
Dos seis páreos disputàflo�. o "AJdó

Luz" venceu cinco, cabendo ao "Riacliuelo'"
uma únic3 vitória, :

Verd9deiros dpelos. em páreos sem;�
cjnn<:'ljs. fflr;:lIn. pronorcÍonad0s ao grande�, De�de o jôgo enire BotafOgo
público tn'o��nte ao cais (l.a Pra�nha, . páreo.:; F.R., da. Guanabara e Clube

êsses decididos em cima do baHzamp.nto ne Doze de Agô3�0; vencid';:) espe-
,

'N' tacularmente pDr êste últir;lo'.n .....

�c·heg ..... d-.a.. COJ110 rio' C"'lSO 'do 4',1com . Ovi�5j-..,
. que. nãO vemos Umlt partidll :;ão

mos, canóe, 4/C0P} Jl1T'1Ínr e Oit0 �gante, 011- disputada c tão cheia d'e aEr-l'
.

I

ede as !=fJlarnlnões do "Piachue10". ne�t� ná. l\ativa�, õeixand!O OS a,sisten:,0.;
.
-.

.. ..

d· d f presOs a03 desfechOs dos 1an-
rpos. lidf'rannn com ho� . marrem

I

� .

i e- cei, ,comO esta vencida p�los
�

rênca, até a ;:Iltnr::! dos 1,750 D"etros. nO,r:=t rapazes da Granja Miro:>ki frrn

'de'nois serf'tn· batidas l"'_.elos .con�'!ll"l+()S aJeHs- .. � ,,'Oa Cartolas. En; ,lambas �s
tqu;pes, via-se quase ;,. totalida

tas, ei"D.' viradas espetacularf's, dando mos� 'de' dos at:etas acertando ;1l<lS

trp r1", " ....... 'Y"'Iol1- ...... ·""rol"' .... ,..n fl�·i('0 ,

l,.val. "\I�la .vez mais não ve;ria

e3tava esCtit;.ç> que no final da

luta nbvamente o i;ime pOgta-

traduz.ido no marcadcr- d sel.· aberto,' .. o escere, o quc só aC'On

\ol�\Tie. de j�gO, éo'mo também teCeu aOs 16 mIl utos dá etaD,a

I i,ta fugiria da derrota,
espetro O· r'mdou durante qua-

se tOGo o tranSCurso 'da luta,
O AVllÍ investiu um. sem nú-

mero de v:êzes, mas .iI pelota tei

ma"a ell). n�;> entrar QuandO
·llão era Chtf.tada pOr cima ou

pe�o� lado's do arco, Ou )lleSm'U

batia no 'tálVessão, era hahil

vencia a períCia de 'João�inhO
mas O gol f:oi j lstamente anu

lado peló árbitro cÍtle acusOu t,o

qu� do dianteiro, O gol p03ta

cujo

("C'. n1eJ" entar, -lUma c'i)nfu�fio

originadà diante da meta de
.J _ .... ,_; �. no, do iue 3e aprovei
teu Vadinho, Ser IÍdO p.or Gil

son, para atirar no canto es_

quel'd'o dOi I arcc POuco depois.
Cavallazzi, servid;> )'or ViailU

Basquetfb 11 na P!uada
.

ou-se em suas corridas para
Por DéCi'i) Bortolllzzi CGn Lra .. a:0a(.ar '. Foi O cestinha

.:og,ada&; !)m noite de gala, En

'�'asmo contagianie
.
No 1'0 tempo não existiU su

perioridade de um sôbre outro
na quadra, como m03tra o lll<ir

cadQr de 25. x 24 favorável a03

iranje.rOs' Muito COrrida e

âi.putada �sta fase do jôgo.
Ihício do ;20. temr'o Cam 'Os

Cartolas arrasador,es em suas

acjões ofen 3iva,s, cOm atuaçã\1
muitJo boa de seu pivot Carli_

nhos, substit!lido' nãO sabem05

porque. Chegaram a cOmahditr

placard aos· 5 mhutos de 34 X

29.' A tUrma da Granja, suP')1."
tOu firme esta. reação, quando
Dobe3 passau a marcar' na guar
da COm André, começaram a

sair cestas.� de contra-ataque
po:}r intermédio de AldO' Eqlli
libraram o jôgo e ·se avantaj3-
ram 110 mareador: Os Cal'to;,lb

variavam seu sisiema de. jôgO'
de "três doia" para "quati"J
um",. enquanto <Os GranjeirO.
Sl"ll1pre no 'trê.s dois", Fi6 n

dando �ara "quat.rO um' a:') se

rem marcados individu'a:men':e
Este j&go em que' as' bolas

jOgadas cstiveram '3empl'C et;i
19 flano, mormente na 2a, eta

pa, Só se ,definiu mesmO aOs
16 minutos, quando Granja !',;!

riski marcando. cOm perfeição
e com infiltrações desconce�tal1
tes, nãO deu chance a''',3 Cal·to

las de se armarem pal'a a coil

t,l'a-ofensiva ••
eOm esta vitória de 56 x 49

a Granja MirOski pas�ou a OC"-

· par o 1'0 lugar aO lado :'lcs

,Cartolas; a um ponto de difc

.rcnça dos Big BOY3 e da Fa-

culdade de Medicina

Com a cotaçã!i). máxima de

5 estrêlas, eis o cOmportamento
dos at.eta3 da quadra:

p ':J';,:,,'i�or"'''':;'o rIa Federação. 'Vott�ndo tu- GRANJA ;MIRQSKI
P �C'f!l"'!:l '7bl"o.
'P",.f03,...fn "tTOmnq !:lCf1tq�dar a· c1p.cisão, do

Cn,...;'"li.." ,10 T,.,lC"t'3mon"o,
.,., .... ,.,,� ... ,...+n ;COC'I'\' p,.,.. ....",one

""""';"'''' 0...... l..."... <:I ,1" ....0.... ,:100...,,:1 .... ,1,.. ""�,.t'n�,.· ,1"

fc., ,( ç�TI�on.. () de Jul�am.e,nto,. ,foi '�rocl���?

t;,},i0:;���:��

André * '" '" * JOgou uma lie

o qui! permitiu a ,vitória de sau

time;'�', '

.. Aldo''''

da p'artida
.DObes *;c. *.':' No 2'0. tempo

Arbitragem correta de Arno

Boos, da Liga Itajaien3e, q11e
teve pqúcos' errOs; embora um

-----__,------ -- .._---�------

Nota �a Asso�'a. in no) VelelrLS:
�a ��Iasse S�âr�ie cm· s.�

Ao findar mai3 uma tempIora qt;e os. descontentes mudem de
da vel1stica em nossa cidade, op'iniãQ, e tudo fazer· para que,

.

a AssoCiaçãO dOS 'Veleiros da novos adep'tos a vela aprOXima

'.

.

Classe Sharpie fará' realizar bo

�rÓxifilo . DOmingo dia 17 de

maio seu últimn. prOgrama de

regatas para a' te111pOrada 1963

i964 'qUe denomlna-3e 'Regata
de EnCerramento da �e.mpora-

es teve em uma das sUas grande. da'. ,

noites, Fêz bons lançamento;.) Para esta ·pr,Jgl'al1lação ficam

c belas infiltraç3es, Cqmandou COnVidados todos Os Sharplstas
bem em campo �ua �quipe. Que Ilhanos -;;oCios da Glasse, para

""· ........ lfl ... e .e. (iCe,i .ar�
Marco AUréliO *- * * Esteve

um POliC� abà1x( de seus 'com

panheir.os acima,. talvez p'elo ex

cesso de zêlo !lI), marcação. Foi

eXClusivamente
melhorou' muito. I

LUIz Henrique * * Não ,e

encontrou ainda, Esteve
c>

1111.

pCucD .confuso na marcaçãO,
mas ·foi· sempre perig030 no

a.taque. Quande acertar; sua

li V1-

'tõria
atavian':> *. * 'l.' * Jogou mui_

to bem. Acettoc bOns l-liS�u�

no pivot.

CARTOLAS

e

com 3ua presença, 'encerrar O)m

brilhantismo e a cOlaboração
de sempre suaS atividades es

portivas junto aOs seus colega3
�harpistas catar1nenses'.

Nesta oportunidade, a Dire

toria d,.., Vela da Á3sociaçãcJ,
vem' a pública para' agradecer
a tod?S OS que, com' ela colabo

_.:.�·a.uJ. J1 ....�tt: !Jeríodo e. faze!"
vOl'Os . qUe OS mesmOs contlnu--

fazendo

rem-�e dO nOSs? meiQ, pois lu'

taremos até onde as �orças per

m_i.L.... ,v,......�ra·· o engrandecimento

do tlt;.sporto "velístico principal
mente na clas3e �harpie,
qual somos aSsociados. Almeja
esta Diretoria, que aO iniCiar
a próXima temporada (1964.

1965.) o. Sharpies estejam to�

dos em condiçõe3 _para pode
rem voltar a disputa de regatas

ornamentando c'om 8,ua. velas

brancas .0 colondo das nOssa3
baias. A União de nOssas fôr

ças, fará. sem dúV:ida3,' a Classe

Sharpie engrendecer e; ao mes- '

. /

mO tempo reeger � nome e °

prestlgi'o
.

de. Santa Catarina na

Vela NaciOnal.

Alfred Heilmann
.

.

Diretor de VELA
cm

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

o Dep'art.amento de Futebol

o São Paulo corivoca

can<!Ó tod.Os os Seus

Capitão'* * '" * Foi b me�hJr . FRO;FI�SIOKAIS, para

atletas'
uma

de seu time,
.

Pr ::>curou levar à

fren te. seu:, cOn: panhe.ros, não

o C:Juseguindo l'Or começarem
a discutir em Ca -ripo e pela boa

marcação advel's{cria.

Zi " 0)'. " Não jogo.u cOm<o das

outras vêzes, mas 'mesmo as:!im

inCOrnod<ou ba·stantc.
Carlinhos * * '.< * Quando es

tava acertando, foi substituido

l.ea}uou bela3 ;Ogaàa3 no pi_
Y0t, É sem sorlbra de dúvida

unI ó"imo jogadcr

'lfilton'lI< '" não esteve

Seus Il1'.)vinleni-t.J lOlanl

b�m,
to h,!-

dos pela marca�ã\) eficiente.
Márcio * \* * Ajudou bas!an�e

o Capitão naS mai'caçÕ\l8, T'e:.'
tou infiltrações m,a., sem êxi�o

ROmualdo * * '" Marco" mui

to bem, Realizou' bOas jogadal
e selilr:re que ......m c ....no1çoeti ue

proCurar. a 'cêsta, fazia-O eom

sucess'.],

DADOS TEONICOS DA PARTI

DA,

GRANJA MIROSKT - Técnico:

Afonso Prazeres,
Anõré (5), Aldo! (24); ,DObes

(19), Llli� pe'

co Aurélio (2) otaviano (:)a
e Mál'Í'u

.
CARTOLAS - Técnico:

muel Linhare's
Zi (14), Cl,1pitão (20), Ca1'li

nhO.6 (8), llQmualdo (6), 1'4ál'
Cio (2) e MiltOn.

atletas JUV;ENI?: Nestor Silva
Mauro AveI!n'o, Mário Martins,
Telmo Siridaki3, José César Vi

eira, Acioly Vieira' FilhO, Wal
mar Martinelli Ei.hO; Carlos
Alberto Coelho', JOsé Avila' do.
Santos, Hamilton Pereira; Pau

lo Soares, Alcides do Espirlto
Santo, Luiz Carlos SOuza, João

Soares; EdsOn Regis; Robert"
Pe;reh-a e Gilb'el'to Rateke.

reunião; . à realizar-se n'O pro-
ximo dia .15' (sexta feira), com

inicio previsto para àil 20,00
horas, em �ua .�de provisória
siGa' à; Avenida Mauro RamlOs

s/no .

Conrvoca ainda a Comparecer

.a referida reUniãO Os segu.ntes
_1....:. . .:.t.3i.".ci;. .....

Estrearam no Tupy os atletas
adqu1r�dos ao Bangú

Os jOgadOreõ DarCi Farias e

Bastinhos que pertenciam :;ri)

Bangú Atlético Clube, fizeram

suas estréias na equir'e do Tuy
na tarde de �Omingo, frente aO

Caxias, nO clássico regironal
.Darci Faria que atuou como

zagueiro Central e Bastinh03

qUe atuou na extrema eSquerda
tiveram atuações c'Orretas, pO_

rém, _em chegarem a brilhar
O Tupy perdeu '1 jôgo _ para o

Caxias por 'l'x ° •

Elí deve'rá permanecer no

Paula Ramos'
O Jogador EU, que teve Onor

tllnidade de autar em várias

IOportunidades no elenco prin
cipal da equlpoe paulaina, está

com seu contrato terminadO com

O tricolor 'praian'o
Sa-

A diretória Ja. se avi3tou

cOm ° atleta, devendo EH per

ma'neCer mais lima temp'orada
no clube de Nilton ROsa, uma

.
vez que ,clUbe e jogador chega
ram lJ. um acôrdo

Renda 'em· Criciúma bate recorde
A al'teQadação verificada ria do futebol criciumcnse

suas ,l!lelhOres partidaS, :1�p�n Juíze&! Carlos Alberto ijrog- ta�de de domingo em Criciíllpll estiverá,m em duelo'
I dendo . dêle o sucesso do. lança

\

nolll e Mário Abrell Filho, com bateu t<>dos os. reCOrds de bilhe' A renàa ápresentou a Soma

mentila para o contra-ataqu�, boas atuações em .um; jôgo "i. teriá, em c,mPeonatos estadu de um' mihão vinte e um mil e

fiei! de ser arbi�rado, ais, O pré'io entre 'Métropol e quinhentOs cruzeirOs.
,

Apontador: Hamilton João Co�tel'.ciário,· movimentou tô.;. O resultádo da ,p'artlda foi um

Apºj\t�4or:. 'Adilson da a cidade e3portvra para o ,es .�mpate de. 1 x 1.
'c "', ..

'

,# .' F
.,.tádl:?, •.�nd�;�' ,��a.

.

maiQr�.C.�
,

'li>;_.; Ft�<l�'·' �':{ .
'

forças

4b I'\NO� DE VI3UT"- CON�''''''NTt tM

PROL DE SANTA cATARINA NO

SETOR oos ESPORTES

Notícias da ACESC

x xx

da

o presidente da F�deração Catarinense
de Futebol, sr, Osny Melo, informou ao pre
sidente da ACESC, o nosso colega Jorge
Çherem, ainda não ter·recibido qualquer au
torização da CBD, sôbre o concurso de re

portagens que premiaria o vencedor com

passagem e estada, na' Guanabara, por con
ta da entidade máter do esporte brasileiro,

Como se sabe, Os contatos nesse �enti
d0 f()ram encetados, no Rio, pelo sr, Gilber
to Nahas.

Todavia, a ACESC' espera, a fim de que
possa· promover dito certame; um "autori
zo", oficial da Confederação Brasileira de
DeSDortos ,seja diretamente� seja per inter
médió de sua filiada, a Federação Catari
nense de' Futebol.

.�
......

-
, � ,q.. "' ...... , ....�"...........'""IM_.",.SIlll.II'I!!J#_..C...... !

j

...

fâlando de codel7'a ...
�j/lúkc-

I

RIO :..._ Maio - (Córtesia da 'Cruzeiro
do ·Sul). O Calendário Esportico da CJ3.D.
marca, para 1964 uma série de disputas in

ternacionais, profissionais e Jimadoras, cul
minando com a participação nos Jogos Olím�
pico de Tóquio, que, segundo os,entendidos,

,

serao os mais brilhantes de tôda a história,
,

.

pela organização esmerada e pela participa-�
ção do maiores países no camuo esportivo.

'

No futebol, e�bn'á- a 'C.B.D. 'intervindo'
êsfe mês. com os jogRdores amadores nos jo
gm_; pré-olímpicos de Lima (Perú) ..Os g�o
tos vão imbuídos dos melhores propósitos,
té�fiiéa.mente bem preparados por Antoni- ,

nho. Fizeram bons testes contra oito
'

cate

J!f.l'rizados quadros� perdendo apenas para o

S?o Cristóvão. Virão depois as disputas da

T�ça Rio' BrancQ, -v çamp'eonato
.

dos CIu
bps Camneóes Sld�p"u�ricanos, Coua Interna-

,

m�cional dos Clubes 'Camneóes. Taca das �a
ç�es (jHnho), Ta.�a Osvaldo Cruz e- do Atlân
tico. Além dos jógos r.om Portugal e Tac;a Li
bl"rtad()res da América. No Brasil, VI Taça
Brasil, XXVI CampeQnato Brasileiro, além
das �isputas ref!�ona!s. Pleno progresso, para

. o esporte brasileiro. Acompanharemos e@.
Santa Catarina êste r.rogresso?

Creio que sim. ;Várias equipes vêm me

Ih9rando seus plantéis e, o que é importante,
construindo estádio. Formaremos seleção,'
para o Brasileiro de Fute,hol e arrumaremos

,uma equipe paJ:'a disputar a Taça Brasil. O

Estadual anda bom e promete bastante. E

no setor am�dorista, a FAC vem cump1'i,ndo
seus cumnrjmisso� e aprimorando conheci
mentos técnicos. No futuro estaremos for ..

:. 'ti
té: �enho confiança .

"}�,' ....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Participação
ROBERTO MÜLLER

e

ORY TEREZINHA LISBÔA MÜLLER

. P'articÍpam aos parentes e gessôas ami-
'

gas o nascimento de· sUa primogénita

I ,E D
\

I r A L
(

In�tituto de Aposentadorira e
--..

Pensões «.âos-'ljifncáfiÕf�-�'�-·'·_'
CANDIDATOS INSCRITOS A
FINANCIAMENTOS . DA
CARTEIRA IMO:GILlÁRIA

o INTERVENTOR DO 'I.A.P:B., tia
DELEGACIA REGIONAL dé SANTA éA�
TARINA, torna público a· iodos os 'candida..
,tos inscritos para financiamentos imobiliá
rios em FLORIANÓPOLIS; qúe os resulto
d()s obtidos Dela COMISSÃO DE CLASSI
FICAÇÃO IMOBILIÁRIA, (CCI) se acham
afi'Fados nêsíe Instituto,' estando aherto o

pr�zo de dez (10r dias CORRIDOS, a contar
da data da publicaç'ão do- presente 'çdital pá-,
ra apresenfa�ãô de recursos.

..

. FLORIANÓPOLIS, em 12' de maio de
1964 ,

\' \

,

ROBERTO MÜLLER FILHO
Interventor .... Ir

'

15-M5
-:...._-_._--- -��----,-" ----

Datilógrafa - Precisa�se �,
\ Para trabalhar em esc�tório de firma

ç c�mercial, precisa-se de uma moça, que pos
sua instrução secundária, qUê tenha bôa' prá
tica d� datilografia. Interessada apresental'
se na Càsa Regina,-l. andar, ·dás 8 às 11
horas

Inútil apresentar-se" sem os requisibs
aCIma. '

sôb;
j •

,

apro·vad.o
í '. '" I

clll(lão : e multa: siderandoa "imprestavel, tal Co
Citou ainda leis da A1e�na- .

mo foi armada, por defeituosa

nha, França, I'n!\'lateÍTa to.d'Os 'tecnicamente, mal i nsp-irada,
cOm punições aos .sonegadcrcs, mal stuada pelo "bis in idem"
para dizer que subst�ncia des- que de.satencle e, ° que lhe é fa

'3âs:eiS;é a fatalidade da r"pres tal, se não f'ôr reformülada,
são, a;' certeza de sua: in<l,xota- incompat íve] ante a Constitul-

,

'

.• 'blHtlade. '

çã'o Federal.
A materia será' também exa- "

. m inada peJiu C€Jmlssõés de :ll'iil- "A inevi�abllidadll d,l'�eã 1

"

anças e J'le 1\:éonOmia, que apre_ ." � c. e'�ln,ha dorsal da ",{j�.ach
•

>.
I '..

Clarão as tet "te'\t3sõeS especi-
. 'Ii'" cjualquê'l' l�gislação penal",

. fiCtt&' da dlsllÍji}ltltl pemit.
'

,'disHe. i
'

,

A ptopasHura ��tá e'rh l'efti - Ost" Uli;sel! Guimr:.rãe3 te-

,me de urgencía e deverlÍ ser ceu C1!iticas. á mensagem do eX

ainda discutflla no plenarío, on -jrresidente da Republica,�
de tecebe1"á, emendas, voltando
p'O'ster'iotn;.ente ao exa�e� dosor-

gãos teCniC03,

e

tem parecer
:aRAstLIA, 14 w A C0n11s�

são de Justi(�a da :Catr/!!1"a apro.
vou parecer favorável, em

principio, do depuÍla Ulisses

. CINEMAl
(AR I t\l'

DO DIA.
- CENTRO
São .José
As 3 e 8 hs, ,

411• apresentação dO Festíva]:
"Filmes 'In'esquecivds":'

Robert A1'mstrong
1<'ay 'Wráy

,Em

KING KONG

Censura: até 14 anos.

As (1 e 81/2, hs.
4". apresentação dO FC3tiv.al'

"!llm es Jnesqueciveis":
RObett Al'mstrong
RObel·t Armstrong

Fay Wray
!

Ém'

KING; ,_ KONG

\ '"
-

Cé,nsura: ",té 14 anos.

Roxy.
ás' 4 e 8 hs.\'

. apresentação dO Fc,t;vaj:
'jFilnies IneSqUêcive,is":

JOhn waync
George Sanders

Em

o .PRIMEIRO REBELDE

Cens;;ra: até 14 anos.'

BAIRROS
h�rj�flV Ui

. ás 8 hs

.---
.

la. apresentação do Fe3tival:
'''Filmes Inesqueciveis":
Bandolp·}!. SCott

Anrté Jeffreys
Bobert Ryan:

Em

I,

SEM DEtTS E SEM LEt

Censura,: até 14 anos.

\

, .

mperlo
" I

Bcb

ás 8 h5

Rape
Anita Ekberg

RIFIFI NO SAFARl

Tecni COlar

até 14 a�lOS.

Van

i'to: 1) hs

JOhlEOI1

.Jean Pic.re Awn-ont

Dany

Eln

O GENEHAL JNIMlGO

-

'MÓVEIS C I MO, àpresenta Ma:ravílhoso
L�çainento de'MóveIs 'In�a�tis

/

,{

. TUDO NO ,MAIS' FINO tCA3AMEHTO
, f;t�'" ,"', Jir;t�"""�s;'r,,,,,.,,,,.. ,,.,,".,'

-

;�,�-' ---..:...,...

f

ALEGRIA DO NENÊM - ENCANTO PARA A MAMÃE-
r

.

'

CIMO
,

J�ronimo -C�lho; 5
:'.'<i;'_, ,

F(me 3478

Ouimarães (PSD de São Paulo)
á mensagem do E_xecutivo (gO_
v€rl�O Goulart)" def'irrlndo o

ertme de sonegação fbcal e es

tabelece"a·;) punições' aos infra

tores,' para façilita� a tramita.
çâo.

Etn seti :t0n!�o parecer, o de

putado Ulisses Guimarães afir

ma que há, já algum tempo que

estudioso.s aventam o agrava

mento, até a prívaçâo da liber
dacl,e de' �ocor,lOção, pela fraude
tributaria,' corno

.

esqal'mento
.'

'lleçes3ario': contra Os que crimt-
.

H"'b_�;'LL\:;;n.I.r€, 'nao e,TI t,l'egalu ao
. '

'

Estado o quinhão que-lhes, cOm

pej,e ,
a fim de que este lenha

éondiçõe, ,de eXecitar sUa Pl'D-

grarnação governamental.
Depois �e citar tl'�chOs da le

["',Blação nOrte-americana. sobre'
,;onegaçrã:J, .o par'lamenrar pau-'
lista lembrou que. nos Estado

Uniçlós os sonegadores -têrn até

seus bens C'0nfiscad03 e. na Ita

lia cil'cun�çrevem:se quatro Os

ca sos . de eXtrema gravidade, li
n;j ta·n�O.-se a sei:; - Dl CiSes' 'de re-

Frisou, por isso, o relator que

aguadar/as, emendas do plena
rio, e .. as suges cões S'0bre a mate

ria q'lte serãO encamtnhadas á 1

Cama�a pe,o ministro da Fazen

da, para emitir, Josteriomentepãr€cer conclusÍ'l." .

-

Curso Preparatório Cont�l1ente
,

ceRSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSOHES'

_

DE DATILOGRAFIA
"

ARrr:rGO 91 (GINÁSIO EM UM ANO
.

PREGINASIAL, AT)]\lIE\SÃO
'

. DURANTE o ANO'
-- Baseado nos mais modernos proces

sos pedagógicos.
'

\
_' Dirigido pelo:
,-'PROF. VICTOR FERREIRA DA

SILVA'
HORARJOS DIURNOS E NOTTTp.1\Tns

Aducci. �:mtip"i-I ?4 de l\Ibio. 748 _-J o andar'
< F,rnüprlflo CO:e} rn��uin�� nOV::ls.

.Faça SU;:l inscrir;ão)3 Hua Dr. FuJvb

ENLACE

CARDOSO.FIGUEIREDO
.

, Realiza-se, amanhã, às 17 horas, na Igreja São Luiz, no
Bairro da Agronômíca, o enlace matrímoníal da gentil se
nhorita Dra. Maria Bernadete Cardoso, 'filha do nosso con
terrãneo sr. Francisco Cardoso da Silva e de sua dígnís
símaespôsa Da; Elvira Maria' Cardoso' com o sr. Capitão
José Antônio Figueiredo Filho, brilhante oficial da nossa

gloriosa Marinha de Guerra, 'filho do sr. Antônio José Fi
gueiredo e de SU'3. digna espôsa Da. Alcína Pereira Figuei
redo residentes no Estado da Guanabara.

Servirão çomo paurínhos da noiva o sr. Francisco da

'Silva Cardoso e Sra; .sr. Amím Salum e Sta; sr. CarloS Al

berto Cardoso e Sr'3.,

O noivo terá Como padrinhos o sr. Domingos Fernan

des de. i'lquino e Sra; Dr. José M. C. R0is. e era; sr. AÍvaro
Atanazío é Sra.

'

,

'. Após a ec""lo !li;çt::11 na Igreja de São Luiz, os pais da

noiva .recepcíouarão em 3'.'3, residência á Rua Frei Caneca

122, parentes amigos e �;;:r)7i,üti.d�:G.
.

.

Aos gentía.noívos e seus i:1mlEares, os de "O ESTADO"

respeítcsamente, apresentam' votos de felícjdades. '

. MYRIAN ISABEL

"Dr .ocorrido no dia 10 p.p. na maternidade
Carlos Corrêa:

"

Si\\'lA. MAHILENE BRUNO
, Transcorreu na dsta de ontem' mais

um- '�mi�enádo natalício da prendada e gen

til srta. Marilene Bruno.
, A aniversariante os nosses parabéns.

,
�

DR. NORBERTiO UNGARETTI

Transcorre no dia dé hoje mais um -ani

versário natalício do' nosso ilustre amigo c

distinto conterrâneo dr. Norberto- Ungaret
ti, ;vereador à Câmara Munici!)al de floria:"
riópolis e elemento de destaque em os noa

sos meios sociais e cultqrais:
'Memorar dl União da' R:servJ e

Reformados da Policia imar
o pessoal da reserva rE;inunerada .da Polícia,Mihtar do

Estado ten' ventilado constantement,e no_ plená�io das reuniões
da URRPME, tanto da diretoria como das assembléias extra:
ordinárias, os seus reclamos pelo ato sofrido em 1961, quapdo
da anulação da lei que ásségurava promoção na reserva, aos

que ,tivessem tomado parte lios movimentos revol11'cionários
de.sde l!J22;'em defesi'õo j·egfme. - _-, ,_ ,,_.','

Tendo em�vista a �sses reíterados clamores dos seus com-,

panheiros associados, o presidente dàqtlela associação benefi

·�e.nte' de classe cumprindo ,aos mandamentos' do reSDe

ctivo Estatuto. redigiu e endereçou ao sr. Governador do E;ta-
do memorial solicitando o-restabelecimento da lei, que os mili
cianos de:Santa Catarina cognominaram a lei das r��!Olucões. '

.Esse apêlo foi encaminhado através do sr, Comand�nt.e
<Yeral da Polícià Milihr. que n'o dia 5 (ln �nl\r�nte, promete' I
estudar o assunto e fazê-lo seguir a seu destino.

.

O caso\é assim exposto: Os milicianos foram bpn·:,fici.3do'1
com q lei n. 2,] 56"de 11/XI/1959, que atingiu. n ur.:3 pouco:;,
�.t�ciiminatóriamente. Atendendo porém, aos clamores dop

.

,

te,re9Sado5j dos órgãos de c1asse_e do próprio Comémdo d8. Polí�
da, Militar. (} mesmo Govêrno elaborou e sancionou a lei n.

2.651, pe 19 de jàneirq de 1961, concedendD as vantagens rt

todos indistintarílentê, aliás. corrigiu sensatamente o érro d2-

quela la, lei. Post�riormente,' _ess�1.. lei foi anulada, f1""-n p. �
-

pouco feliz de maneira ql1e uma centena de órtÍ:!\os )'Y'.?i;::�i"'·' .,'
.

da nossa Policia Militar;fúi 'prejudicadaJ e não t�m pmmad�)
,:-

.

('
esforços a dire1'cria de s,ua lassociação de classe, na rE!par�çã.)· j
d�sse direito, por serviços de guerra,

.

t�
...

i;

"
'

�$�����;-
CROMADOS E ESMALTADOS

Cadeiras de Almoço com andador
Carrinhos Esporte .

Caminhas Cromadas com Telas de Ráfia
Berços Cromad9s e Esmaltados

.

Banheirinhas com Tubulação I- :,rlástica
'F':)rta Fraldas - Plástico -

.

,
\

veja de perto as nossas confecções
em n�ssa própría fábrica'-
Maiôs - Shorts - Bermudas - Cqnjun
tos' e. Calças compridas, em legítimo
fio HELANCA. Bons artigos - bons
preços.
Aceite êste convIte para melhores
compras!

AJ�
Indústria e Comercio de Tecidos
R. JoséPaulino, 846 - fofie: ,:)

SÃO PAULO

Ao fazermos o registro, levam9s ao dr.
Norberto Ungarettí e a sua digníssima 'famí
lia os nossos efusivos cumprimentos.

Jovem JAIR DOS ANJOS

;Folgamos 'em assinalar pára" dia de a·

,>c:1TI.àn"hâ () transc:urso de mais unl"aniversário
natalício do nosso estimado amigo jovem
Jàir dos Anjos, filho. do sr Fernando ,dos

Anjos (Palhoça) e de sua exma. d..Maria
rios Anjos, residentes no' Sub-Distrito do Es-

'c;itoe otlde gozam de sólidas e merecidas a

,1iza,des.
I
PeJa passagem de tão atlspieiosa 'data,

,-.,.- --' � ...�ç' 011 rr:J:vor"'�rl' ::.n+r.> € "€'1<;: can'l'tores'. _.' • 'lo-"_' � ..._;_� ,L,' .'.'''_' I...,.; ..
I .... ...., o ......

os 11"ç<:'('S ,r;eJhores votos' de. felicidàdes.
Sr. Leandro Bértoli
Sr. André Cinriano
Sr. 'Hélio .Jose dos Santos

.

Sr. C::lr1os Costa
S!,r. JVT:=;ric CHrnaco da Silva
Sr. Hár:!1eres Perei:ra rla Silva
Sr. Francisco b. d::l Costa Melin
';;:". ÂÉ'cio CobraI Nevc�

(), J�7'('10 Cher"':m Filho
.A rné1ip de ,Oliveira

'�

�--::> h,ps '1\[oD!-'Juilhot
.. Sl·�. {)1'_'0 A. F "'1""'�ra

Sra. Ursulina da Luz r1�l1o.

RETROCESSO

Tu olharás, de noite, as estrêlas e a lua,
o brilho do sereno, caindo sôbre a rua.

O SUf:súro do vento; envôlto na mad�ugada,
e as .luze� da manhã, uma à uma apagada!

f -

Olharás o mar dançando, talvez meio som-

'Jll!��"i' t· i, [b_rio,
abraçando com calor, as águas vindas do

, I

/
[rio

As flôres, pqr entre as rochas, felizes por
Ique nasceram,

e muita gent� chorando, por gente' que já
/

[morreram.

Assi�, olhando sempre, o fim I da noite, o

. ,

' [dia. vindo
no zig-zag da vida, que é mistério, mas que

�
-

,�. ,/,' \ ..

,

I

'
f'

"

[é lindo,
•

j!;=Inh�S de] nôvo a crença, êste dom tão po
J!I'11'P"'W'�� �'" '� > .

[deroso,
e dig�s: quem fêz o mundn deve ser 1'f\ara-

[ vil�oSQ!
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Eegressando do Rio de 'Janeiro, para onde �r""uira na úl
tima segunda feira, o Governador Celso Ramos Ioi altamente

r=cepcionado no Aeroporto Hcrcilio Luz por grande número
de peSSOé(S, entre às quais todo o seu Secretariado e demais au
to:idades estaduais, além de familiares, amigos e correligioná
rios.

"

j
,

Cêrca de 400 pessoas esperavam o Governador nojAero
porto, No mesmo 8V;-;" '-1";ri'18 n Almirante Murilo Vasco do
V!'llle e Sílva.iComandante do 5. D.N., que também se encon- .

�rava na Guanabara.
,

N()� clichês vemos a�T'f'('+('� (h chegada. 1.'-quando o Sr.
Celso Ramos deixava o aparelho' em companhia do Amte. Val
Je e Silva, 2., quando �PJ"1�rimpnt;::lva sua espôsa Dna. "Edith,
aparecendo ainda o Sr. Aderbal RIDOS da Silva o �ng. 'Celso
Ramos Fj1'h':". rI�'" }'Fp1"l<Yl;f'l,bll.lE' T �"'(",11""='l. Diretor Comercia] da
eELE.SC: o dep, At.f'l Ávila o�s Santos c ti Prefeito d� Capital

I .

Sr Osvaldo Machlado.
.

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

�ofengs ·Iestas

Santã

o Estado de Santa Catai
'tina vem se impondo no

panorama nacíonal come

ama das unidades da Fede

ração que alcança maior
.

mciice de eletrificação. A

recente noticia, publicada
num dosmais conceituados

órgãos de imprensa do país
que' é o "Correio do, Povo",
de porto Alegre, em sua

r.,

líderes da terceira posição,
deve ser considerada, _ por

que é inegavelmente muito

convidativa'.
.

"Quando tanto se fala em

reforma agrária, não é raro

que, como sempre observa

mos - aspectos' como o da
extensão da eletricidade ao

campo sejam esquecidos,
·Ora, levar· energia elétrica

a uma propriedade rural,
também é forma de am

pliá-la pelas possibilidades
UOVHB de exploração que
são abertas.
"Santa Catarina bem me

rece os aplausos' gerais pe

Jo esplêndido trabalho, ele

t rific<1dor que vem realí

zando. E talvez não peça

mos demais, se, solicitamos
aos 'dirigentes gaúchos que

voltem sua .. vistas para o

que vai acontecer em Lajes
por exemplo."

'siderada a unidade federa

tiva em terceiro lugar, pre

sentementê, pela luta na

eletrificação rural, superada
apenas por Minas Gerais e

São Paulo, yem dando par

tícular ênfase ao problema,
a' ponto de constituir. hõ]e,
um bonito exemplo para
outros Estados.

"Não seria. demais ínsís

til' em que o Rio. Grande do

Sul precisa dar, maior sig
niíicação ao tema, também.

Scas díticuldades orçamen
.tarías e os graves encargos

qU8 se vinham acumulando

na CEEE têm impedido es

sa maior ,significação. A

oportunidade.' todavia, de,

mobllízação de meios oríun

dos de cooperação norte

americana, agora, certamen\
te mais facilitada pela re

cente visita do Embaixador
Gordon e pelo.nautrágío dos

,

edição d� ::30-4-64" ,diz à se; , providências que têm sido

guínte; ,:' ,adotadas nos últimos me

ELETRIFICAÇÃO· RURAL: ses, fruto -da inclusão de

SANTA CATARINA EM .3° dotação orçamentárta na

LUGAR lei de meios da União e do

"Já comentamos, nestas maior ínterêsse dos' Esta

colunas, o que vem sendo a dos. no assunto, vem ope

luta pela eletrificação ru-
,

rando certa promissora
ral no país. Há, presente
mente, um esfôrço bem ex

pressivo em tal sentido. As

•

so Ramos o -seguínte des-

pacho telegrafico:
'

Dr. Rubens de Arruda Ra
mos - "O ESTADO" Nésta

Ilustre diretor
'

prezado

Por ocasião de nosso 41"

aniversário, recebemos do

Exmo. Sr. Governador Cel-

Catarina: terceiro Estado
Eletrificacão RUi"ai

.

t
.

. Ouro para o Brasil
Inícíou-se em São Paulo, tem sido inicialmente

às, 18 horas de 13 de Maio
de 1964 através dos Diários

Campanha
O BEM DO

Associados a

"OURO PARA

BRASIL".
Vários municípios Ban

deirantes estão se apresen
tando, por seus prefeitos e

vereadores, iévando o' que

Prefeito de
.Catanduvas

manteve vários contactos

com as' autoridades esta

duais, no sentido de resol

ver importantes assuntos

administrativos de sua co-

muna.

sua r�partição.

transformação.
"Verifica-se, todavia, que

'Santa Catarina, que é con-

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

Governador Celso Ramos
,

e o nosso anlversano
, ,

Decorrem_ com

velo brilhantismo
inexcedí
as belís-

santa MIssa lerá o· reveren

do Capelão, para a assis-
.. t.éncia, os nomes dos mem

b1:0S eleitos para a Mesa
Administrat�va, que regerá
os

I destinos da Irm<;\ndade
no período de 1964 a 1966.
O ato seguinte se'rá a co

roação' simbólica (\OS mo·

narcas das festas, represen-
'

tando o Imp:erador o meni

no Alfeu Luiz de Abreu/e a'

Imperatriz a menina Lúcia

SChmicft, pertencentes am

bps a di�tint'ú; fa�ílias da
sociedade_ ..

Em' .complemento às fes

tividades da mánhã, será
oferecida aos participantes

,
. ,

das solenidàdes é aos con·

vidados especiais, uma far

ta mesa de doces e bebidas.
As tndicionais barraqui

nhas terão lugar à n6ite,
em belas tendas armadas

defronte ao edifício do Asi

lo, abrilhantadas por ex
celentes bandas musicais e

alto-falantes. Como sempre
acontece, numeros� será a

afluência ao povo às tradi

cionais festIvidades.
Os festeiros do corrente

ano são o ilustre catedrá
tico da Faculdade\ de Di

reito, Dr_ Alcides Abr'eu,: e

sua exma. consorte, Da. Sa·

ra D�nner Abreu_
Em virtude da licença S0-

licita.d"l. pelo esforçado Pro

vedor, sr. Narbal Silva, por
motivo de saúde, as'sumiu
a Provedoria o Vice-Prove

dor, sr. Joãó Batist.a Ber·
.... ,.....r.'" n"'p nfin 'to,,, 'n'f"'Illn�n')

simas novenas, prepai:'a�ó
rias às festividades do Di-JÍ
no Espírito Santo, que te

rão lugar no domingo, jia
17, e nos dias subseq�entes
até o dia 20, quartà-feira,
quanto termin"l.rão com a

queima de lindos fogos' de
artifício:

.

.

A Capela da Irmandade,
sita à: Praça Getúlio Vargas,

_ anexa ao edifício .do Asilo
de Órfãs "São Vicente de

Paulo", onQe têm sido rea

lizad<is as novenas" às 19:00

horas, tem sido' pequena

para conter - a numerosa

::afluência '. de fiéis àqueles
atos, qu� se prolongarão até
sábado pró:x:imo, dia 16.
, Demingó 'seguinte; às 6:30

horas da manhã, terá lúgar
no belo- templo a" dignifi:
é�nte Comunhão

. Geral, em

que tomar?-o p<),rte a Ir

m�dade, membros ,de suas

famílias '. e: fiéiS em geral.
Às 8:00 horas, presentes'

os Irm'ãos e com 'a honro

saassistêncút do eminente

Arcebispo Metro_politano,'
Dom Joaquim Momingues
de' OÜveira: será celebrada

solene 'miss'Õt festiva em

honra do :Oivino Espírito
Santo, sendo o celebrante

o Capelão da Irmanct�de,
Padr�. Aloísio João Olden:
berg, !3.J., acolitado por

dois sacerdotes do Colégio
Catarinense.

V).'ü.t_-et�l'i::i caL1VctllGe s�:cnlaO

'lO a�o. o rr'!f�re.n·

Arcebispo Me·

término da

Notícias da Marinha'

N'it oportunidade apresen·
tamos a V. Excia. os nossos

protestos ele elevada esti
ma e distinta co�ideração.
Cordiais saudaç0es. Assina

do Dr. Rubem Scheid

Festa do Divino Espirita Santo em'
Ribeirão da Ilha

PROGRAMA
Dia 16 Sábl'lodo

As 20,00 horas - NOVENA,
Leil�o de massas,' laran·

jas, etc., churrascos, servi·

ços de alto-falante e queima
de fógos_
Dia 17 - Domingo -

As 8,00 hs. - Santa Missa

com dis4j.buição da S"I.gra-
da hão.

's, - Santa Mis·
.,'

Depois, ,Leilão e
.

de ,..e; ,J];�

cbm, a Proclamação do no·

vo Sr. Imperador (Festeiro)

para o Ano de 1965.
Como todos Os anos" to

da a Festividade"será abri

lh'lntaçia pela' tradicional
Banda Musical Nossa Se ..

nhora da Lapa, local.
NOTA Domingo, as

9,00 horas, partirá de

FooJi..s. do Larç:o 13 de

maio (Ponto), 1

•

ar-

amigo desejo manifestar

c o r d i a i s cumprimentos
transcurso aniversário esse

vibrante tradicional orgão
orgulho imprensa catarí

nense v:g vanguardeiro vito

rioso campanha eleitoral

1960 pt peço-lhe externar

todo corpo colaboradores

"O ESTADO" minhas felici

tações par votos felicída-
.

des pessoas pt
Celso Ramos Governador

recadado em alianças, cor

rentinhas e outras peque
nas peça sde ouro, peças es

sas
. que o povo espontânea

mente está levando à Cam-

ª�aa�::::����··-D·I!l ,da ftssis,··ten·.te, Soe·lalOperárros, funcionários li a ti I
publicas, donas. de casa, co-

Entre 'as categorias �ro- Ímpôr-se �elo sacrifíCiO, pe- devotamento', no seu al-

merciantes, todos enfim es-
rísstonaís que, nos dias pre- lo altruismo, pela açãç, de truísmo, no seu exemplo cid

tão se entrosando com essa
sentes, se destacam pela desprendimento. .compreensão.

maravilhosa Marcha Cívi·
importância na' \ efetivação Hoje, no Brasil, é come- A essas profissionais, que

de programas, que objetí- ..morado o DIA DA ASSIS- prestam serviços no Hospi

vam o entrelaçamento' de" TENTE SOCIAL, cuja Iestí- tal de' Carídade, no SESC.

ínterêsses entre instituições vidade se desenrola nas en- e em outras instituições

e. povo, e da Assistente .So- tidades que as congregam. onde o dever lhes incumbe

cial merece realçada pela Aqui, em Flori<inópolis, a missão" levamos congra

imprensa e louvada 'por es�as comemorações espe- tulações pela passagem da
.

quantos têm � responsabílí- lham admiração ele quan- efeméride de hoje, que as

dades na: execução de mís- tos acreditam no seu esfôr- sina1a o DIA DA ASSISTEN

sões de Elevado tüantropís- ço, na sua dedicação, no seu TE SOCIAL

Nossa
Homenagem)

Desembargado�, Catedrá,

tico de Direito Penal, Ele' é
.

um dos mais ilustres juris
tas de Santa Catarina.

Sua: atividade no m'ÕtgiS
teria superior e no Tribu

nal de ,Justiça credenciam

no à admiração dos catari

nenSfS..

Homem de profundas,

da

convicções religiosas, Vice

Provedor, da Irmandade do'
Senhor Jesus dos Passos, o

professor José Rocha Fer

reira Bastos, completou no,

di'l 13 do corrente mais um

aniversário natalício.
A data, para os redato·

res desta Fôlha, é sumamen- c

te grata, pois o ilustre ju··
rista-; presidente da A�socia
ção dos Magist:-ados Cat'l

rinenses e Decano do Tri
bunal de Justiça, quando
presidente daquela alta Côr

te e nos numerosos altos

cargos que tem ocupado,
sempre dedicou especial
atenção a imprensa cat'Õtri
nense.

!!Q ESTADO" ao registrar
a 'efeméride, apresenta ao

professor José Rocha Fer

reira Bastos. s expr�ssões

da sua profunda admiração
de felicidqdes;

Florlnnópulis, (3cxt�-Peira), 15 de, Maio de 1964

Realidade da
escolarizacão

•

A divulgação, hoje, de
nOvos convênios escolares
fIrmados pelo Govêrno do
Estado

_
de ,'Sauta Catarina

re'vela o grau de atendiml'l1'
I to ap

-

ensino particular em

nossa terra.
" .

Eis a relação de. lI1ai's 12
estabelec'imentos beneficia
dos:

Grupo Escolar Particular'
Santos ,Anjos, t!e Pôrto
União; Educandárip �ossa
Senhora de Lourdes, de

Azambuja (Brusque); Gi
násio' Normal e Curso Re

gional e Associação das Ir
mãs Cat�qúistas, do múni
cípio de Rerval d'Oeste;

,

Ginásio Normal Dom Da
niel Hostin, de Forquilhinha;
Ginásio Normal, Ginásio e

Grupo Escolar Particular
São Jo�é, todos qe Itajaí;
Colégio Normal Cristo Rei,
de Joaçaba; Ginásio Indus
trial Auxiliadora, de Cam

pos Novos e Giná�io H'l

mônia, de Ibirama.
Somando-se às várias re·

lações já divulgadas, temos

um total de 111 estabeleci
mentos atendi.dos pelo Go-.
·vêrno catarinens.e, nos últi-
-mos meses, .DO Gjue tanz'e à
assistênéia

.

aol ensino parti-

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

-r- • Í\fttmid-af1&-élQS·"prog.r�mas' de,
Bem-Estar do Pais

seu

os acertados termos do seu

telegrama, por ocasião da

minha posse do Ministério

da Agricultura. Com a co

laboracâo essa Secretaria de
· F.,:t,adfl darei precisa_ atua

]ir'::Jde <'oos programas cc-n

t,rir.uintos pal'::t o ·Bem-est"l.r
Oscar

Mais em Grupo Escnlar: Gaspar
truido na cidade de Gas- tadas sob administração di-

.

KXX'

O PLAMEG aprovou no par, importante centro- pro- reta do Plano de Metas do Dr. Teobahlo Veiga fi
último dia 13 a construcão 0,lItor do Vale do Itajaí. As Govêrno. canco: Tnmm;m velo a Ca·
dê mais um grupo escol�r, ohms estarão a cargo da Mais de 100 crian<:as po- pital, o Dr.,Teob'lldo Veiga
dentro dos moldes .do Pla.- (lerão' freqmmtar, o novo Picanço, Diretor do Centró
no de Escolariza<:�ào, do Go- Di.retoria de Obras Públi� grupo er-lcolar, em dois tur- de Satidp de JO.i'\çaba, e que
vêrno Celso Rqmos. O nri"O caso residência de Blume- 110S' diários, nas suas '5 sa. tratou junto às atitoridades
estabelecimento será cons· n<'IJ, que deverãó s�r execu- las de aula., sanitárias de assuntos de

ca.

Espera·se que, "Para o

bem de t000S, e felicidade

Esteve na Capital, o Sr. gerar da Nação", muitos fi�

José Casagrande Filho, pre-' gurem entre os que se estão

feito do Municipio de Ca- integrando esta nobre cam

tanduvas, localizado no Va-' _panha..

le do Rio do Peixe. O Chefe Já é alto o tempo para

do Éxecutivo do novo mu- despertar o "Gigante que

mcipto, acompanhado do dorme em berço esplendido.
-mo.

Deputado_ Nelson Pédrtni, ...Catanínense; Levanta-te, ....._.-.... ,
.

resplandece! .Faze a tua No Brasil .de hoje, a As-

parte; afim de' que teu lar e .sístente Social ocupa lugar
teus 'filhos possam ter paz, destacado. Hoje, essa car

progresso e vitórias que reira se constitui de alto

lhes conf'irá êxito democrá- . gabarito, uma vez que,

tíco com um Brasil mais além de vocação - corno

integrado em 'seu destino de em tese as nobres e filan

glória,
" -,

r

trópícas profissões - pre..'
-"--------------- ;

-

cis"!. ter a 'criatura humana'

que. a ela, se entregá, cul�

tura dentro do seu nUo de

acã.o. Assistente, Sncial n;to

de fQrma-' r:nin a simp'es
vontade rle abraçar . uma

carreira. Ex!,;;e também es ..

pecialização 'iuferida )Jor

diploma que lhe con�ere o

Serviço Social, atl'::vés ele

Faculclade. Não só c!evotg,

!TI,ento, mas, paralelamente;
espírito públicd e sent,jinen-
to ináto de solidariedade

, humana. A Assislente So

cial, 'llérn dê::;ses predica·
dos, de que depende a vitó·
'ria' de sua missão, precisa

O senhor Oscar Thomp
son Filho, Ministro da Agri-
cultura, telegrafou ao

colega, engr-mheiro-agrpno
rno ,Luiz Gabriel. atual Se

cretário da AgriC",lltura, por
ocasiã.o da posse d.o referi·

do n'1';�.ist6rio.
',0, t.flJE'grarr.Cl ·�tpln, o següill' dio,' pttís",.; Afll'tinndp
te ,textq: ,,"muito ngrad;e'ço j :Th�n'lP;�n� Filhd" j
,

I"

�.;�) j"L:;iecret�uia qa �gricultura
"

No exp'Gdiente do dia 11 ção J:-I,l1J'l'tl de Ti1ngará. Depu

do correllte mês, o dr. Luiz tado Lecl<�n Slowinsky, de

Ua.hriel, S<>crctário da Agri- Al'aral'i;:''1I;J, Lrat.ou do enca

cuitura, atendeu ern seu Gu- minhament.ú de soluções pa

bil1l,'i,e as .sp.gu;nl,cs pessõas: ra a produtividade rural da

S1': �iqueifa Bel1o, tratou farníli'Õt d(� agricult.ores,
de problemas agrícolas de Deputado João Bértoli de

- Caç<;\dor: Deputado Augus·! 'I'mó, tratou de proble-ma,s
to Brezolla" de Campos No· gerais do Vale. do 'Taió Dr.

voos, que 'tratou de soluções Eenato Ramos da Silva, que'

para' produção agropecuá- entrevistou·se com o [:e_ $e

ria. Deputada Fioravante cretário e tratou de prob,le

MassoI'ini, de Concórdia, as-. mas e suas soluçües para

sunto, adquirir mobília e aumento da produção agro

equipamento para Associa- pecuária.

,

E5fado Coopera com a SUNAS,
nomos € repartições subor

dinadas, que prestem tôda a

culaboração que se fizf-l' ne
do de Santa Catarina deter- cet;sana, à .superintendên·
mina 'às Secretarias de l{;s- eia NaCional do Abasteci-

,
'

tado, Departamentos Autô- . menta.

�Decreto recém�assinado

pelo Governador do Esta-

I'mpôsto de Renda
Até o dia 15 de maiô o pra�o

de recolhimento
A Delegacia Regional do

Impôsto de Renda nesta

Capital esclarece aos inte·

·

decreto), as firmas e sdcijJ
dades rE!colherão às repar
tições arreeadãdoras daS

rendas federais, para subS
crição d.os títulos da Dívi
da Pública Federal, as im

portâncias mantidas ern

, caixa ou em depositas ban

cários vincul'Õtdos para CO'

pertura do "Fundo I de ln-

·

denização Tr�balhistas"_

O Comando do 5� Distri-, levar n038l� pátria ao co

to Naval recebeu dg Câma· munismo ateu. A ação desa

ra de Vereadores do muni- sombrada e cor'1josa dr'

cípio de' Três Passes -' RS movImento de libertaçã�
.- o ofício n° 87 de 15+64, nado � .tI, redemocratizou

com o seguinte teôr: nossa pái.ria, reimplantando
"Com o preserite, temos a liberdade e a soberania

'Õt honra de' levar ao, conhe· em nosso país. Rogamos a

cÍinnnto de V. Excia., que a Deus, par.\:l que a :possa pá
Câr;nára de Vereadores de tria' realmente reencontre

Três PaSsos, alJrOVOU por o caminho da pa2;, da jus
votação unânime, um reque· tiça social e da verdadeira

rimenta apresentado pelas democracia,' para os seus

bancadas do Partido, Social ,gloriosos' destinos ;como , Na

Demoorático, Partido de Re- cão Soberana, livt.e e crÍs

presentaçüo 'Popular e Par- tão

,tido Libertador, voto con;

gratulatório pela conduta

patriótica e coragem cívi

ca, demonstrada. por V.

Excia., no :.Cmibate aos ini

migos -do' regime d,emocráti
co, ,aos comunistas e filo

comunistas, que quiseram Presidente.

ressados que, conforme de·
terminou o art, 5° do Decre

to n' 53.787 de 20·3-64 (pu-"
blícado no Diário, Oficial d"l.
União· de 31-4-64), até 15
da maio _.t;r6ente (prazo de
45 dias,.,L contado da da,ta
de publicação do referido

Crisma na' Catedral
. No próximo domingo, dia 17, Festa do

Espirita Santp, às 16 horas, haverá CRIS
MA 'na Catedral Metrcipolita,X'i.�;, '; Sql

, cr�smados. os que tiv -,,leill nÚli0 'êl.�� i}�A�'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




