
,t. N•

.G ·14.931,

DIRETOR

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERENTE )

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO

ANO 50 '

CR$ 20,00

Atéo· fim
••

a crise que
GOIANIA. 20 (OE)

Não há ambiente na-Assem
bléia Legislativa de Goiás,
para a cassação do manda-

� O TEM P O (Meteorológico)
(Síntese do Boletim Geomeêeurulógico, de
• SEIXAS NETTO válida até às 23,18 hs, do

.
.

dia 21 de maio de 19J4
te fria,: Em curso; Pressão atmosférica média;

7.8 milibares: Temperatura média: 19.6 graus cen

grados; Umidade relativa média: 86.5%; Pluviosi
dade: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo -

Bruma _ cirrus _ stratus � Estado médio do

tem-lpo: l;1:stáve1. � '. ./
.
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:

.
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O MAIS ANTIGO. DIABIO De SANTA, CATABINA'y
�

FLORMNÓPPLIS, (QUINTA.FEmA), 21 DE MAIO � 1964 _. EDIÇÃO'DE HOJE -

da semana o

do
da

da, e com o Diretor Geral
do DASP, para examinar o

trabalho da comissão inter

ministerial, que elaborou a.
mensagem. Por outro lado,
será publicado no Diário·
Oficial ele hoje,(

.

a decisão
do DASP, segundo a qual,
todos os Interinos nomea

elos H partir de julho de

62, serão obrigados a pres
tar concursos. para se man

terem nos cargos.

to do Governador Mauro

envolve
<

o
Borges, através da apresen

tação de um processo de
.

impeachment, segundo iIi-

formou a imprensa, o depu
tado/ Barbosa Reis, da ban

cada do I'SD. Esclareceu,
que sua bancada está-aguar-

dando tranquila, a decisão
do Presidente .Castelb Bran

co: com referência a solu

ção da, crise goiana. A per-

mapêncía do Gov. Mauro

Borges a frente do Governo

de poiás, esclareceu o sr.

Barbosa Reis, constitue um

Aumento do funcíonallsmo
r "�'

civil hoje no Conaresso

Aumento aos

Aposentados .

i. B,�:ASfLff\, ..�O (Ç>E)'( -.';'
o ,.I1:9-. �ês � �:'.�,b.?;,•.;�.�.*.�"'o ".;;.�.,.

• ��e���..'da�����lJIlt'I,�t��'Ce;�'
,�mqu ato, conceãênão rea- dido .por anteoípação; -Nor- ,

justamento a 'todos os pen- malmente são efetuados no

sionistas aposentados. Êste· final de cada ano, com atra

reajustamento, como se sa- zo de seis mêses.
be, é efetuado anualmente Genlart· viajará. para a fnrôi

MONTEVIDEU, 20 (QE) MON.TEVIDEU, 20 (OE)
- Porta-voz da Chancela-

.

ria uruguaia, informou que - O sr. 'João Goulàrt pàr-·
,o ex-Presidente Goul'lrt so- tirá para a Europa na pró
licitou documentos .para xima semana. O ex-Presíden
viajar à Europa.. Círculos te do Brasil, esteve ontem

, autorfzados admitiram que' com o Chancele�" J,rugUaiO,
o sr. Goulart deixará Mon- p:ua solicitar visto dé� via
tevideu em mefLqos da pró- gem, 'tendo sido' atendido.
xima semana.

TécnicosO:----
.

--C--S-ov-ie--'-'t�i'c-os estão cons-
truindo uma base secreta em Cuba

BRASíLIA, 20 (OE) - A

mensagem do aumento
funcionalismo c i v i 1

União, deverá ser encami

phada amanhã ao Congres
so. A Informação foi dada

por fonte do Palácío , do·
Planalto, O Presidente Hum

berto Castelo Branco mar

cou para esta tarde 'uma
reunião C/(l1n. O� Ministros
do Planejamento e Fazen-

Ben Bélla Conferenciou com

Embaixador Cubano
ARGEL, 20- (OEh..

- Ú
President.e da Argélia Ahm�d
Ben Bella, conJerenpiu no:
je com o emb{tixador";,ci.'e

MIAMI E HAVANA, 20

(OE) Técnicos 'soviéti
cos estão trabalhando ati

vamente na· construção de
uma base secreta em Cuba.
A informação é do grupo
"Sentinelas da Liberdade"
recent.emente chegados '1

Miami, acrescentando que a

nova base el:>tá sendo cons

truida apenas a 35 kms. ao

Cuba. A reunião .

foi sigilo
sa, nada transpirando a

respeit.o das ,conversaçõe.s
mantidas por ambos;

,sul da capital cubana.
. HAVANA, 20 (OE) - O
regime de Fidel Castro· con
tinu'l hoje em estado de
a1erta, paia' e�frentar� uma

possível invasão. O Minis
tél'io das Fôrças Arn�adas,
anunciou que hoje haverá
exercícios de artilh9.ria e de
vôos de aviões a J'lto, em

diversas. partes da ilha.

-Comando Revolucionario Decretou
Prisão de Deputados

RIO, 20 (OE) - O Co

mando Revolucionário, de

cretou as prisões preventi
vas dos dois deputados mi:
neiros Sinva,l Bambirra e

·José Gomes Pimenta ·e o pa
dre Lage. Informa-se que o

número. de presos políticós
em Mirlas, ascende a 210.

·Ministros do Planejamento ,e Indus
'fria sexta-feira em São Paula

SÃO PAULO, 20 (OE) - do Planejamento e 'Ú··da In

Os srs. Roberto Campos e clúst;ia e Comércio, deve

'Daniel Fanl,co, sã,o espera, rão conferenciar com ele,

dos na próxima
. sexta-feira· mentos das clas;;;es produto

em São Paulo. Os Ministros res pal.lli.stas.' .

Agentes do DOPS tomarão
depoimentos

�IO; 20 (OE) Agentes
do. Departamento de poLíci'l
Política e Social, tomarão

hoje o depoimento do co

munista CariaI:> Mariguella.
Fontes da DPPS, ínforma,

_�
.

ram que 31 iI1guérito� já fo

�i, Tam .concluidos peloc'depar-
..\tam�n:to, ,até hoje. 11 1.0l,.01';;' .

. " -

> ::::.:':(,.';;::'�
�

acrescent� que .entr.e os que
sé acham em fase de con

ciusão, encontram-se os da
Faculdade Nacional de Filo

sofia, 'UNE, União dos Por

tuá)'ios Prensa Latina" Pe

trobras, e revi,sta Paz e So-

eialismo.

ESTAMOS TRABALHANDO

• ...

B�ASíLIA Nas próxi-
mas horas; sará divulgado
o nome. do. diplomata. que
ocupaTlÍ a chefia. da repre

:;entàção brasileira em Pa

ris. O Itamaraty, está ulti

mando as providências para

indicaçao do novo embaixa

dor. -h'••
__, ',�j�

,

RIO _:__ Deixou o Brasil o

segundo � secretário da em

baixada - da Tchecoslova

quia, consideradô c6mo in-

desejavel no país;

Submarino violou as águàs d� Su-ecia
ESTOCOLMO ',($uécia), 20

(OE) -:-' Elulpm>U-ino estran
geiro não identi!;icadç>, via,

lou as águas territoriais da

Suécia, • transmitindo miste-

riosos sinais a terra. As au

toridades suecas, não con

seguiram identificar os si

n,ais ..

--------

Hoje 'Nova Reuniã9 dQ' Ministro \

com o Presidente
'

SÃO PAUL9 - o Minis

tro da Saúde inàugurou no

BRASíLIA, 20 (OE) - O pimhia . dp Ministro da, Ibirapuéra o primeiro sa-,

Presiden te C'lstelo. Branco, Guerra _pa�a lima visÍtl!- ofi- Ião de .. Ciências e aplica
deverá presidir amanqã, no- éi<il. "No sábadÓ, o chefe 'dá"' çôés 7nédicas� :A 1s01�ifidaâe
v� reúnião ministerial. Na Naçãó estará ná· Guanaba- 'foi· reali�ada 'ontem·.na ca-

sex�a-feira, segUIra 'para ora,
-. ' pital pauJ..\st�,;_,.Rio Grande do Sul, em com-

'" . BRASÍLIA' - As -comis

.. si)es ·da �âmara aprQvaram
e,mendas consti,tuciQnais do

projeto criando o Ser:viço
Nacional, de Informa�ões. O

Copgresso" "estará cQnvo�a
do 'amanhã para votar as

UDN quer o i'mpedimenfó do Haver-,
nadoJ Adhema-r de Barros,
'\. - .� I:

.' SÃO PAULO, 20. (OE) _ cidido em reunião de on·

O diretório regional, da 'tem d� bancada' {idenisfa nO
UDN, deverá depidir sôbre Palácio- 9 dB julho com O.

a apresentação ou não do Deputado' p<;I.]llà d,e Castro
pedido de tmpeachement Prado, .

autor do requeri:
do Governador de São Pau- menta.

tlúas primeíras
propo�tas r pelo.

'emendas
exeeutivo.

BRASíqA - Reúnid'o, na
manhã de -hQjé o Congresso
N�cioqal decidiu alterar o

seu regimento' comum, en

quadrando-ô ao Ato "Ipsti
tucional.

y .<

lo. Isto, foi o que ficou· de-

Regressarão os oficiais
BRASíLIA �: "Vou pedir.

ao Presidente da República
que me conceda I. ó direito

.

de defesá". táis palavras,
,

fOra1]1 pronunciadas
,.

pelo
Governador Plínio Coelho
de

PORTO ALEGRE _ Re- GraÍ:Ú:le do' 81:11, para (;) Con

selho de Segurança Naci?
nal. A documentação que
forma volumoso, expediente
de mais de 500 quilos, se

refere particularmE(nte à'

repartições federais. <'. _ •

I· ,

'tornarão ainda esta sema-

na ao 'Rio de Janeiro, os

Oficiais do Estado Maior

do Exército, que durante

várias selflanas· recolheràm

documentos sÔbre· 0 pro
no Rio

Â

50-

·GovêrllO Goiano
ato de justiça" dó' Fresiden- lução, pode :prQ'voca� cha- líder máximo do' pessedis
te -da Repúblicá. Interpela- gas ·çont;a' ,à admínístra-

.

mo goíanío. Os representan
do sôbre as acusações 'fei., ção dai Gov. Mauro Borges, tes do PSD, a Assembléia,
tas 'ao Governador Mauro e até as injustiças. Reina aguardam a qualquer'" mo

Borges, de que o .mesmo es- absoluta calma e tranquí- 'menta, a chegada dos mem

tava cumplícíado no pro- Iídade em Goíás, Todos os bras dá bancada federal do
cesso de comunização .. do setores da vida goiana, .run- partido.' O Governador Mau-

país,
.

revelou o deputádo 'éiOlJam normalmente. ro Borges, já retirou do

Barbosa ·,R�is que taís acuo, ) .

Palácio seus objetos de uso

sações Já foram contestadas GOIANIA, 20 (OE) - Não pessoal, Ievando-os para

pelo próprio, Governador obstante os insistentes ru- sua residência,
Mauro Borges, através de mores que .correram, ontem
varias pronuncíamentos fei- e as primeiras ',horas da �!!O, 20 (OE) _ Falando

tos na oportunidade. O par- madrugada de hoje, Go\â� .a jmprensa esta manh, -o

lamentar pessedísta, em re- nía apresenta . um- aspecto \a imprensa esta manhã, o

fôrça a sua acusação, çítou calmo. Nota"se' certo nervo- 'confirmar as notícias de

o caso da arrecaà3,ão do . sismo apenas, nos círcutos que teria sugerido ao Pre

Estado de Goiás, c!ttie· foi de políticos, ligados. ao Gover- sídente da Repúblíca, .a- cas-

700 milhões no -rnês de abril nadar Mauro Borges. O go- sação dos mandatos e direi-

no 1963, e no ano corrente, vernante goiano, evita ,fa- tos políticos do Gov. Mau

'.ém igual período, foram zer pronunciamentos a ím- ro Eorges e 3 secretários, 4

arrecadados mais ele dois prensa, asseyerando ape- deputados e dois desembar

bilhões e 100 milhões de nas, que '0 momento, é de gadores de Goiás. O Gal. li

cruzeiros, o que significa silencio. Dá a entender aín- mítou-se a expôr os fatos

um aumento de quase ·�OO%: da, que o problema surgido por êle apurados.' Por ou

Além disso .. Goiás passou a com a crise em tôrno de tro lado, o Comandante do

ser o primeiro produtor de I seu Governo, tem sua solu- Batalhão de Guardas prosí- •

arroz da Federação, supían- ção sob a alçada do Presi- dencial, desmentiu as notí

tando mesmo o Rio Grande . dente Castelo Branco .. Este, . cias do envio de .300 solda

do Sul, além de Paraná e é em linha geral, o aspecto dos para a capital goiânía ..
São Paulo. .A safra' goiana que se nota na área políti- Disse o CeI. Lázaro, que não

dêste cereal, é estimada em ca de Goiás. A bancada do foi deslocado qualquer sol-

30 milhões de sacas. Isto, PSD na Assem)jJéi\ L�gis- dado, nem recebeu solicita

acrescentou o deputado Bar- lativa de Goiás, que apóia' o ção para enviar fôrças a

bosa Reis, significa. que Governador Mauro Borges, qualquer lugar. ,

Goiás gstlj. .
sendo adminis- decidiu por 'sugestão do lí- BR1\SfLIA, 20 (OE), _ O

trado dentro de um regime der governista João Abraão, chefe da Casa Civil da Pre

dembcrático, onde não ca- permanecer em Goiânia, até sidência da República, anun-
•

b� a solução que querem a solução do T'':Q.:.J�''lJ.i'!:; J;'!-, cíou que até, o fim da sema-

adotar, Finall!tente, disse e ..

cou . es·tal>,el�id6- -também, na, o .Marechal Castelo

'1' � deplltad,q. RarbJsa Reis� !l�e '.,9,ue ..nen��� meçlfd� .s;t!_rá,< �»llh,COI ,tomará: decisão sô

:i,��lli'·��t��-AiiQ.t�-�� g�iIPiJ�!N��ta<_ b'ie.!a:r.t��':"'lt'W �nv.Ol'Ve. o

ríto democrático da revo- ao Senador Pedro Ludovído, Govêrno .goíano. '

Relações Brasil
CIDADE DO MÉXICO, 20

COE) - Ao .embarcar hoje
com destino ao Rio de Ja-.

neíro, o· embaixador Ma

��l;, P,i,O:,.C�ir81�{,,: ,�,I"::larou
que as"i'�laçoes' en'tte oBra,
sil -

e o' México, p'oderâ:1 ser

boas ou más, dependendo
exclusivamente do México.

Manifestou porém a espe

rança de que essas relações,
sejam as melhores possíveis.
O Embaixador brasileiro,
revelou que deixava o Méxi-

.

co sem um, encarregqdo 'de

negócios em seu lugar, por-
. que a mesma atitude 'foi
tomada pelo Govêrno mexi·

cano, apps a rev�lução bra

sileira, e acrescentou: "Es

tou certo de que no mo-·

menta em que o Méxi'co dê-
'

signar um encarregado de,

negoclOs no Ri6- de· Janei
ro, o mesmo· será feito pe
lo Govêrn9 Brasileiro". O

sr. Pio Correia está sendo

esperado no Rio esta tarde,
entrando imediatamente em

contacto com. o sr. Vasco

Leitão da Cunha.

Mexico
Brasileiros. Não -há nenhuma na

ção no mUIldo como o'BrasiÍ, que ofere

ça a seus filhos tão formidáveis possibi
lidaàes de progredir e de melporar,· de
vida. Basta q,ue mantenhamos os cami
nhos livr.es à d�mocracia e à ordem cris-

.. tão Basta qü� cada cidadão procure tra

balhar, estudar, progredir visando o bem
da coletividade. A terrô maravilhosa do
Brasil, com seus imensos recursos e as

fantásticas oportu�dades de ,trabalho

digno que o progresso do país já ofere
ce, ásseguratn a' cada cidadão um' hori
zonte permanente de constante melho
ria de vida e de bem estar par'a sua famÍ
lia.

Colabore você também na consoli

dação e salvaguarda da.Democracia, a

nulando a ação nefasta dos comunistas.

,
\

-------��.�--------�----------------------------'--

Ministro (o�ta e Silva· esp'erado
SÃO PAULO, 20 (OE) _

. O Ministro Cost'l e Silva da

Guerra está send6 esperado
em São Paulo na próxima
semana, quando fará, impor
tante pronunciamento "",sô
b.re a situação politico-mi
litar do país. O �inistro
que receberá varias home

nagens do �o Exército, defi-

'em Sã'o Paulo
I,

En.contrada Rede de Microfones na

Embaixada dos EUA.em Moscou
nirá os verd'ldeiros

da revolução.
rumos WASHINGTON, 20 (OE)

._ As' 'lutorid�des norte-
'MOSCOU, 20 (OE) _ O
vice ministro de Relaçf\es
Exteriores da União Sovié

tica, prometeu estudar"'o

en,érgico protesto dos Es
tados Unidos pela rede de

. microfones encontrados

america,nas, estão preocu

padas hoje, tentando desco

brir se os russqs chegaran:
a colher alguma .

informa

ção. secr�ta, através de rede
de microfones colocada pe
los �o�iétiéoS' no, edIfício 'cj.a

.

muros �a embaixada norte

ameI:icaha p.m Moscou.· A
notícia foi divulgàda em cír
culos ofiéi_ais. Os tp.icrofo
nes foram encontrados nas·

deriendências da emõaix1,t
e.,t.adunid�nse'J

..

NASA vai lancar
,

foguete gigante
WASHINGTON, 20 (OE)

� Segundo iIÍformes desta

capital, a ,Nasa,· pretende.
lançar um foguete gigante
Saturno, destinado a por
em órbita um satélite de

16 mil 780 O lança·

. emb'lixada . estadunidense

em Moscou. Cêrca de 40 mi

crofones camuflados, foram

encontrados nas paredes
dos edifício da embaixada

.

dos EE:UU. na c�pital so-
.��

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,SABADO DIA 23 - '5 _' TRADICIONAL BAILE fJ\ CAVEIRA" Prom,oção do Diretório Acadêmico "DjaJ,ma Moelmõlln" da Isculdade de Medidna.
de ROSANA TOLEDO. início, às 11 hs, Traje Passeio.

--J-o-g-a----d-o-·re-::s-�·.-d-o-·.Sontos Preocupa-
cios com' Impôsto de Renda

---......... "

cOtJ/f?'Ch7tCntos' 50ciais
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2 _ Esta sendo recepcionado hoje em nos·

sa cidade um grupo de Ecor,omistas do Rio

Grande' do Sul, O Dr, Francisco Grilho
Prof. da Faculdade de Ciências Econômicas

: J
<.
dia 30, estará no Rio repdesentando 'Santa I€:atarina no baile das Debutantes do Bra-

su, no "Golden, Roam" do, Copacabana Pa

lace.

I'

5 _ Na cidade de Caçador, .

realizar-se-a

I'mais uma parada de elegância .B'mgú�, nos
salões do Clube 7 de Setembro, .

A promoção do Grêmio das Margaridas,
está marcada para ° dia 25 de j'�J'11o pró
ximo.

6 _ Uma delegação de. .Parlamentares, em

que todas as bancadas resaão representadas,
viajou para o Rio de Janeiro e será recebi

da pelo Marechal Juarez Távora, afim de

que o Ministro da Viação mantenha a

"BE. 59" no plano prioritário.
A delegação é composta dos seguintes

Deputados: Dib Cherem (PSD), Fernando

ViégasCODN), waíter Vicente Gomes

(PSD), Celso Costa (U;DN), Jota Gonçalves
(PSD), Luiz' Bianchi (PDC), Francisco,
d'Aligna (PTB), e Livad trio Nobrega (PRP)

7 _ Luiz Alberto e José Aldair, doL novos

valores, contratados pela Rádio Diário da .

Manhã.

8 � De viagem marcada paira Curitba, o

acadêmico de Engenharia:· Alb�rto Munhoz

.

, �.
. .

. I

4 _ ��,CO_rnl?�r:�i� d,e ���ais, viaja a

'm8.nha .

-para' Sa(5' -PáUlo, Ma:n� da Graça
Neves, o broto elegante que::n0 próximo

----�.--------�------------------------�

12 _ O 'lcadémico de Direito Carlos Moritz,
no "America� Bar" do Querêncta Palace,
num grupo de amigos comentava a elegan
te 'recepção na residéncia do casal sr, e sra.

Arthur Schlosser (Regina.,

abusos q\Ie vem sendo praticados em nosso

. ';"

. Apresentacão
, ,

RESTAURANTE

/

.' .

Marisa Ramosç-a-beleza em 'fóco, que ama

,

nhã estará na cidadetde:Blumenaul para
certame _"M�� :�!NTA CATARINA"

�.... .- .....
".' �, 1 .

,,-_,-.. �,V)<' 1..'. ,. \'_

1 _ Finalmente liaje às 20,30 horas rio Tea
tro AIV8.ro de Carvalho, dar-se-á a estréís criação "Pullsport", a boutique
de RICARDO BANDEIRA, uma promoção das, que patrocinará um s·..mtuoso desfik
do Clube Soroptiinista, em pró' do. "Asile na comentada festa beneficente, "Noiva

São Vivente de Paula". Cantará com a pre em pésfile"..
sença de destacadasvfíguras do mundo ele'

gante social; a estreia de RICARDO BA,N"'-�--'-�-�-
DEIRA, uma homenagem as Forças:Arma

.

das. 'ro _ José Corréa Barbosa, Diretor Sacia
do C'entro Académico dr: Djalma MoeI

lmann, está em Jitividade,s, para a festa d

sábado próximo, nos salôes dó-Lira Teni

Clube. "Ro�ana Toledo", a linda cantora d�
movimentada noite que também sefá elei

ta, a "M'ldrinha da Medicina"

"

BR-59 - SANTA CATARINA QUER BIUGITTE I?ARnOT

APENAS JUSTIÇA. =: tia um 'movimento Je;1TI G"biJ�M
muito grande, aliás, nobre e -justo por par- A:VIAR É MINHA PROFISSÃO

te do Governo do Estado e da Assembléia Cen suru até 18 "nos,

Legislativa a que se juptam pedidos de ou

tras fcrcas do' comércio, indústria o de

ql.lantos �e interessam diretamente pelo pro-
2'resso de no.sso Estado, para que não parem
,_, Parcip,anGlO do Festival:

as obras da BR-59, .

ter:.tas e tantas vezes 'Filmes IneSquecíveis":

postas á marge:r:n, por uma série de coisas GarY' Grant - Joan FOntaine
.

, Em

que vieram impe?ir e seu prosseguimento.
A BR 5,9 p�ra Florianópolis é o único Cen�ura até 14 anos.

meio de por a Capital em contáto com as

rodovias do territorio catarinense, tão. bem

servidas e� todo o ,sentido para levar o pro

gresso a outros Estados, desviando·,se sem-
Ultima apre3entaçãO do F'cs:�v"l

pre de nossa Capital.. 'FiÍmes Ine3qllecíveis":
Esta e daquelas campanhas que está a Charles Lau!l:hton

pedir todo o maior empenho da gente cata-

d Em
rinense no sentido de se' obter dos po eres

o' CORCUNDA DE' NOTRFJ

da ftepJ'hhca, sua mair atençã� para que

Florianópolis seja afinal uma parte' dêste '�

nosso querido Brasil e não um território

'sempre �squecido, riscaào do mapa das ati�

vidades federais, até agora tão surdas 6.s

nossas rn.ais que justas reinvidicaçõ�s_
.os catarinenses devem estar unidos

nessa campanha' numa ali;ança de todos os
'

partidos como.agor_a mesmo deu magnífico
,

exemplo ·os deputados estaduais formando
uma representação de todos os politicos pa
ra pleitearem em Brasília um, direito que

por justiça· nos pertence.
.

.

Os meus estimados colegps de impren
sa falada e êscrlta devem por vez colabora...

rem insistentemente, formando um· blóco .

unido, forte, cQeso, no senti�o de obter a

continuação. das obras da' BR-59 a nossa
valvula de 'escape.

Não esqueçamos de que temos parte
àtiva e muito importante rio que diz respei
to a nosso progresso e const�nte desenvol-

\

nome. vimento.
.

.

FINAKAR CARROS NÀCIO- Vamos colégas para' a liça, alimenfan·
NAIS' FINANCIADOS' LTDA. do o fogo que começa a crepitar com laba.. ,

/ Rua TItajaao ,- 27 Fone 3125

_.;.._ ,__ redas de são patriotismo.
.

F'I O r
....i_8_D_6_p_o_·_1;_�_' -
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- ....-- ._-�
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- -

,)' ,,'

�qivas .em Desfil{, uma noife em black·fie no Ou�rêllÇiq Palace. dia. 6jl,róxim�, sob o alto,.palrodnill de Jane Modas, P,ló 'pP AsÍlo�o Vi���t� de Paulª.
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da Universidade de S'1nta Catarina, esta em

atividades com os ilustres visitantes.
J ·If""."�"""'�

.

� ...,.�- .I
•

d
'.

"A "1. 11 _ O elegante brotmho 'Aqumo�. Vl a
.

;---.... na últiIl!ai terça feira reuniu em �úa luxuo-
3 _. Casamento: Marcado para o dia 4 d( sa restdéncia, um grupo de jovem l'S1ciaty
julho as 10,30 horas, na Igreja. São Fr8.n para uxp movimentado c?á.

.

cisco, a cerimônia do casamento de Marise
�

\ �_
Hosterne e. Jacy de Oliveira.

I .,..,. .

I COMUNICADO A PRACA
,

A FINAKAR - CARROS NACIONAIS
I

.

'FINANCIA�OS LTDA., tendo tido conhe�
cimento de.:,tlue IRONI �OBl�1r, agindQ em

nome da e:rf.fpresa vem mdeVIdamente ten

tando colocação 'de quotas do Plano Firia
-kar com promessas.' e -condições não cons

tantes de nosso contrato de participação,
vem pelo presente c;omunicado informar·
ao publico que se abstenha ,de concretizar

qualquer negq:cio com,o referido Sr. Jobim.

Comunicàm�s, outrossim, que a Finakar

respeitará todos os direitos dentro das COll

dições contratuais das pessoas que porven
tura hajam adquirido . Ilossas quotas.
Todas as providencias legais e saneadoras

estão 'sendo tomadas no sentido de coibir os

Ri".' 16 _ Preocupados com' o

impôsto de renda, que' ,foi bn

ter em Santos para saber tudo
o que

ê lcs gan hum ,
·'.J3 .iog·a;lor�s

Gilm.n, Li nra ; Ismael; Gernh'tt..

no; Juel; Zito Pelé e Pepc eh e

g'iI) õílU' ao :,eroporto Santos DII

monto num avíâo da Ponte Aé

rea .� lá não en�ontl'llr:m{ nin
guém m, CBD, pois o sr, ('arl'�s

.

\

Naschncnto, depois de e3perá
los de.de às 18 horas acabou in

cen tração do Palmeira
do "emborn, irritado; para a con

4\;.' ''''I j

ALAÇÃO
.. , 'ATA ..'. >,

JA S,EMPRE !iJ
Nenhum outro tubo lhe possibili
ta instalações prediais tão segu
ras e tão imediatas! Suprime rôs

cas ou braçadeiras, graças a um

moderníssimo sistema de Junta

Soldada que transforma as junções
em' pontos de maio-r robustez.

Definitivamente aprovado na Eu"

do Norte!

.--"\ '

• solda rnoleculcr possibilitando
tubulações monolíticas.

• junção imediata sem uso de Fer-
rornentcs especiais: \

• vazão superior à de quaisquer
outros tubos de igual diâmetro.

• paredes espelhadas, não' incrus
tam, não 'retêm resíduos.'

• não amassam, não gretam, não
racham - imunes a qualquer

'. tipo de corrosõo. .

• peças e conexões à vontade.
• tubos de 6 m de comprimento

nos tipos industrial, hidráulico,
.

leve .e eletrodulo.
• durabilidade ilimitada ,- dispen-

sam conservoçõo.
'

• qualidade garantida pela Bras�lii�.
Revendedores Autorizados·
em todo o Brasil. /

,RíGIDO j'
./

i

EIRAS.L''''
• • • • • • • • • • • • • • •

JUNTA SOLDADA·'
"

CINfMAl
CARl ALt.)

'�. - ...... UM PRODUTO DA

es tuvarn p rovi d cncian do juootO

!Jade: R. Marconi, 131 - 7,0 ando . Tel., 34·4127 - S, I'AULO
Fóbricos:' São Pould o Pôdo Alegre o Recife o Belo Ho·
rizonte • RiQ de Janeiro o Agências e Escritóriôs: São Pau!o o Belém o Belu
Horizonte o Curitiba o Fortoleza o Pôrta Alegre o Recife • Rio de Janei,,, o

Salvador _ Vitória _ Juiz de Foro o Blumenau 'o Goiânia o Brasília.

'. 1

»

Pe lé, que trazia o acu par de

ch".tcir", embrulhado e111 pape!
de jornal, revelou que êle e seus

"';nlpanheiros estavam 3SS1..:stCl

do:; p,orque o im p
õ

sto de l'�nda.
queria lh(_'s' CObr�lr até us p:l'afl

� euç(.i€:; .e, em vis ta disso, ê1es

cst;.van� p'l'ovi,'t nciando junto
S"i1t,,� urna .nova declaração, em

que ("'il.tasse .apenaa' o fiX'o que

DO DIA

CFNTRO

;

CONFE'ITARJA
lANCHES

São José

Ij
"
:'lI. "

�
'.� .•...

PIZZARIA

BIR

Nada de

REBITES

11'13S os papéis não

ficaram. _lJron.�{J;; a tempo e s:
r in necessário pelo menos um

dia de liC('n�a pra qUe toda,

às 3 e R

Stcve �'[CQueen
Paula Prqlti"

Em

A :lIAqUN.\ no A;\10lt

CincnuSCope _
"vretl'llColor.

pudessem ir �t S<{o PuuJo
11;,,1' o; d·Jcum("ntos,

as si -

EXIJa em seu .. carro

Lou.a de freios 00LADAl:3
-. ôU% mais no aproveita
;}lt;!lh_' uas Lonas. íoI[é s HIlQS,

\
.

CASA DOS fRtl05
..�__ .vI'"

J

Ritz
V,ua ::)allLo,:, ':-;<1. ",J Vi:l

c.,ciTH.El'l'.-
....... 5

as ;) e H horas

Frank Sinntra -, Shí r[cv l\íac

Lu ín e
_

�l;_:lll'ice (hf>valiel'-
Louis J-ourdan, - ('111 -

Participação
NASCIME1'i ro MORI'l'Z

Cj n emaSco pc - CÔ)' de

('('J1SU ni· até 10 a n os
,

RELCIO

RoxySENHORA participam a seus parentes �

amigos o nascimentos de seu primogénito
HELCIO NASCIMENTO MORITZ JÚ -

NIOR, ocorrido no dia 16 de maio.
�.

Guy Will.iam:-;
}feidi B�lIhl

Pedro Armcnduriz

('A PITÃO sn.m,.\o

T('('nicn!�)r
t
f
-I
(

à.� 8 horas

GUNGA '_ DlN

ralá
às 8 horas

:i'llaureen O' Rara

DA�.rE

"

.�.:. :1'"
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BE�
DIA 24 Apresentação do sHow Sassaruê

D AG sE�"
PróFormatura 3. Colegi'al Colég,io Coração de ' Jesús Início 21 horas - M'ésas a Venda com as formandas....

.

.

N·Q:T I C I:A/S
Do Correspondente verificados no país, nada-------------.,.----------

CYZAMA mais restava aos nossos dig-
nos edís do que a acertada

Entusismo Invulgar em Tor· atitude que tomaram tendo
no da. Tradicional Festa do em vista que J:lÃO era mais

admissível a contínua-
ção de tal estado de coisas
em último caso vinha sendo
afronta aos ríosulenses de
brio.

. .

Rio do Sul que havia pro
gramado uma empolgante
Marcha da Família Com
Deus Pela Democracía, não
podía realiza-la com pleno
êxito enquanto ríosulense
fôsse o ex-Presidente João
Goulart.
Acertados estavam na o

casião os srs. vereadores
Adair Rogério Rosar 'e Car
los Probst ao defenderem
antes da discussão e aprova
ção do Projeto que deu tão
honrosa deferência ao ex

Presidente,' um Projeto an-

.
terior que regulava a maté
ria, o que infelizmente na

época foi regeitado. Ti�esse
a Câmara aprovado o Pro
jeto a que ora aludimos, e

não teria sido concedido o

título de "cidadão riosulen
se" a quem nada havia fei
to para obter o reconheci-

Povo

.
.

O assunto obrígatõrío em

todo o Alto Vale do Itajaí,
'todos os anos, quando das
semanas que antecedem os

días 23 e 24 de junho, sem
pre foi e continua sendo o

interesse invulgar pela Fes
ta de São João.
Em palestra rápida com

proprietários de estabeleci-
mentos comerciais, hoteis,
ficamos radiantes ao tomar

� mos conhecimento do ele
vado número de reservas de

acomodações para a: Sema
na Gorda como é conhecida
a semana que 'se refere 'a da
Festa do nosso Padroeiro
que deu exemplo dos mais

dignos contra a jogatina -e

.contra a corrupção.
.

Dos visitantes já tradicio
nais, 'hoteleiros de' Rio do
Sul informaram ter recebi-
do reservas de acomodaçõe�
de São Paulo, Paraná e Rio

Grande do Sul, sem "contar
inúmeras cidades de Santa

Catarina.
A tradicional Festa de São

Jeão, em matéria de Festa

Juanína, é a maior que se

realiza em Santa Catarina é"
desde janeiro observamos >

que' os menos protegidos pe
la sorte começam a econo

mísar como pódem para
inaugurar ··"roupa nova"

quando da data mãxíma do

peva católico de nossa re-:

gião.
I
Do programa destacamos

um infinidade de atrações e

apetitosos churrascos de tp-'
dos os tipos, para todos os

gestos e sem faltar fógos de

artifíci.o, várias
'

bandas de

música.

:Coneçou a operação Lm

pesa em Rio
-

do, Sul
"Cassado o Tít�o de "Cida
dão Riosulense" do Presi

dente Goulart

Em regime de urgência,
na sessão noturna realizada
dia 12 do corrente, a Câma-'

ra Municipal, de Veréadores
aprovou por unanimidade,
a Lei n.o 506, que tomou
sem efeito a Lei n.o 476, de
15-10-63 que considerava "Ci

dadão Riosulense" o Presi

dente João Belchíor Mar

ques Goulart.

Levando em censíderação
os recentes acontecimentos

DE RJO
4

, .' s�u L
-----�----

no .�

J'

í

.. �'?l"''''''''-
.'"\ .

l

..
;'

I

",

menta de nosso povo.
"Coisas da Vida",

diria Luiz Jatobá.
como

AUXIlio de Cem NijI Cruzei
ros Para o Orranat« do

"Clube das Mães
.

. O nosso. particular amigo
sr. José Thomé, um dos -dí

rigentes de J. Thomé & Cia,

Ltda., concessionária da Wil

lys Overland do Brasil S.A.
em Rio do !,ul, havia enca

minhado documentação das
atívídades do "Clube das
Mães" no que tange a cons

trução do "Lar, da Menina
Desamparada",' para a :W�l-
1y'3, em São Paúlo.
;

A Importante firma' orgu
lho da índustría automobi
lística de nossa pátr�à, não
relutou um .instante siquer

. e através' de J. Thomé &

Cia. Ltda., seus concessioná
rios neste rincão sagrado e

.abençoado por ,Del1-s: fez a

entregá da. contribuição de
Cr$ 100 mil através da exma

sra. da. Lindomar R. Forne

roli, digna e íncansãvel não
apenas Presidente como ba
luarte do "Clube das Mães".
Nossas felicitações a -Wil

lys, notadamente ao bom a

migo. José Thomé que teve

tão feliz idéia em benefício
de meninas desamparadas
de nossa região.

•

Perfeicão ...
,

II..Castelo Branco visitará Pôrto
Alegre, Osório e Rio Claro'

RIO - 19 (OE) - O primeiro .caso

diplomático Brasil-México, após o esfria
mento de relações diplomáticas entre os dois
paises, poderá ser criado com a decretação
de prisão preventiva do deputado Max da
Costa Santos. O parlamentar encontra-se
asilado na embaixada do México, e o asilo
político nã� impede a ação. das autoridades
policiais, quando se trata de crime contra a

Segurança Nacional, no qual está incurso
Max da Costa Santos.

/

RÃDIOS·RAOIOFONES·TELEVISORES·'ELETROFONES

Um Qf4M1de nome' nas Américas, agora também no 'Brasil

.JI

Promo • '.

� 13St�I:Rj le�lª capil�1 � í:asa �o f I :��Rte: ESf' �ntes aua
_--

f�ftVf� Cl�1 a acjr di senvn:v::'a f �I� W" ·fl�".� reitor
R-e�saltan(·f} � ilrJPo!·tância

ri" Ca "" do Estudante na vidu

llni;"-ersitária, COlHO 1Jrolonga
rnenj,o do lar do estudante, o

MagnífiC'D Reitor João David

Ferreira Lima fêz a entrega, ofi
ciulmen te, dos e.tu 11nteS uni

versttârtos das dependências do

HOTEL M.A.RIO, loc) I onde

será doravante a Casa do Estu

dante, inicialmente c'j,stinado

ii cinquenta ' universitários bo]
sistas ,

Disse, ainda, o Profcs sor João

David Ferreira Lima que 'o lo

cal, não obstante modesto, apre
senta condições de propórcí cnar
ambiente <.::,cente para os n03s0s

Universitários, cOmo fórmula.

Capaz de minorar,-lhes as difi

culdades de aClom'odação, situan

do-os nO centr� da' Cici:ade, como

medida de emergênCia até que

3cja possivel c10nclnir �s prOvI

dôncais relacionadas corn !I

con�tfuçã'J do Conjunto U�j-,�..

sítár!o, Onde deverá fiXar-Se

em definitivo, a Casa do E3�U"

dante_
Lémbrou ° Magníf'rj, Fe;-"r

os ohstáeulos que a Re�t.oria da

Universidude de Santa C'atarina

encontrou para conc'rebizsr ;usta

anseio da cia3se estúdantil, e

que desafiasam O empenho e .a

l1ersisyn�a de muitos, Avora

porém toda uma série de difi

cuId II .s, a Reitoria manifesta

va Seu jubilO por COn3eguir e

quacionar justo anseio do uni

'Versitário, com a Instalação pro

v Isó ria da sua Casa, manctes'tan

dO a .ua confiança no alto eSpí
r!t" de cOmpreensãO dos nOs.�.

a'l , 'ic:ls, os quats, identifi
Cat:'o:; no convívio de todo8 08

dlas; não fa1tarãO ao cump'l'1-
mento dos seuS deveres e' nel�

.:«- 'f.'

"""visã� de Assi3tência ao Estu,

r ;,nre; 'Dr, Murrlo Gonzaga Mar

�ns - ,Dii'�tol' do Departament{'
" 'Ed1-\t!'ação' e Cultura da Rei

-ri�; .

'Pr:ofessor Périeles Pra

de _ Di�'�tol" da Divisão de ln

tercâmbio", Cultural; Dr. JOSf

d -'�e""'. '.",\0 � confiança geral

,

no comp'artamnto de cada um

a fim de que poasam est» dar,
c"nvenientemeT13e, visando à

formaçJio profiseiona1. de cnd:

um, e a�-tOS ao chamamente d-i

Pátria que necessita de profis,io
no,i3 capa"es para' a g-l'andeza
do Seu futuro.

cendo o 'empenho do Dr, Ernant

B�yer _' Diretor da Divi são r"

P 53 stência ao Estudante, junto
ao -Reitor João �qv:rl Wpl' ,,' ,

r.:w�a" na sentido :,de
.

tornar. rea.

ré' 'J o alto se�tid·o. rc.v in

"tório do estudante universitâ

rio, Salientou a importância de
..

I
u111 entendimento c�rã:'al en cre

° estudahte e O 'Reitor, ·a fim ,

de qUe as reivindicações da

ral ãia ,Reitoria,
Braz

. S!iva . � da Divisão de fi

vulgaçã,,: � 'D94umentação, e

".�.�onárlos da ReI -

"'��
.

AGRADECEM classe alcancem' as suas C\m3tru

tivas finalidades,

ESTUDANTES

Agradecendjs as providências
�omadas pelo Magnifico Reitor
João David Ferreira Lima e as

palavras qUe' pronuneíara, fê?

uso da palavra O acadêmido VaI

mir da Silva, manife3tllnuO a

s<tti.fação dos Colegas univer_

s, �ári'os pé}a ,concrétização LI�

li 'ntiga 'e ju.ta rerv-indicação.
LOU+oU {, trabalho desenvolvido

pela ReitOria da USC, agrade-

DIRETORES PRESENTES

, 'CASA,'_DO' ESTUDANTE
r

Presente. à sOlenida V' de ins A'. Ca'3a , d& 'Estudante 'asi

talação da Casa do EstUdante r;l1:lvisoriamentc, . instalada.
oS Srs, Dr, Aluízi'Ü, B!asi - te "HOTEL MARIO" - antig
cretário

,
Geral da Reitoria da CEN'TRAL, de prQpr1eibd<: dg

Universidade ãte Santa Catnrina, Sr., Eduardo Rosa.
'

Dr. Ernany Bayer Diretor' ,h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dona Jurema.Sponla Bittencourt, a Mãe do
. I .

,

Ano de 1964, hoje,' será "homenageada, paio

Rotary Clube de Fpolis

"SASSARUE" . será apresen
tado nelo Cronista Social Cel

so. Pamplona, 'pró-forn1atura
das Colegiais (3 .. ano) do Co

légio Coração de Jesus.

HOJE, no S�.staurante
do Lira T. ,C.,' o Rotary Clube
de Fpolis, se. reunirá para

prestar uma homenagem _a
MÃE D -GANO Senhora
JUREMA SPONOLA BIT

TENCORT, esposa do Dr. Jo
sé Bahia Snonola Bittencourt,
que é rotariano, Este Colunis
ta atendendo gentil convite es

tará presente.

AINDA não apresentei: a

reportagem 'ilustrada do . jan
tar em. homenastem- 2,0 Almi
rante Muril� v�s�o do �Vallf

, ,

Silva, que aconteceu no Lira
, r. C. .em virtude da falta rir,; I

•
• 1 , ' •• i. (' t f .. f � ,or, • r�-e t- ,_', �" 'f. . I ( • � t �

.

PODEMOS informar com' zinco' �ara" clichês. Chegando
ab�qluta segurança que há de São Paulo; �ll?licaremos
cordial entendimento entre o po .próximo domingo.
Comando do 5. Distrito Naval·
e Ó Govern8dor do Estado, na

redemocrati:z;?ção do país.

o CORAL de FpoJis., en·

W DIGNA de nota a' nos·

sa Polícia Militar, pela magní·
fica atuar,::ão na revolu�'ão m2-

recendo os maiores elogios. d ')
Comando ,do 5. Distrito Na
val.

s�ü::;ndc .raro duas 8Dre�nnt,a

-;;;rs nes :::--róximos' dias 29 J
'O l'

: ,

20""0 T
\

ce mruo, as o. no ea-

Le "A1v2ro de Carvalho".
. ,

A FEDEHAÇÃO das In
dustri8S ,cl'2 Santa Cata�'ina,
v�i cG1)..vidBr 8S Indust�ias Pio-

'

neirc's de Sant� C::J.tRrillã" oa-
.'.

, � ,

O CLUBE DAS ,Sorop :r8 u!:! eJeg::lnte Coquitel,' no

timistas convidando () ··Colv dia treze de iunho. à:3 on�
nista·

. !lara. assistir. hoje, '1( ze hor8s. À.' 110ite serão home-
Teatro "Alvar'o .de Carvalho" T'8;S€8r8S çnl'Y) um j::lnta:r n.o

em homenagem às nossos Fô"'-
. ("lOrêl"Jr:-la P81{lrp. ,às'. vinte

ças Armada� � "O MELT-rn-q' !�"';�" numa pr('fY]oçã'o desta
E' R.IH" com '(1 f�pÍ{)so artis-::3 í',.:. 'pn�.
HICARDO BANDEIRA. em

benefício dó Asno de Orf8s.
Às 21 hor:1s A !1residente St
t::l. Zilda Grl1Jhrt. em p';"i(l,1'

� •

o-

des nes1 a ófimn' l"r�n"f"'r>:-:.")

FROXIMO domingo

. O CORFEIO Df) P(l'FO

Rádio Guarp;á. estarei .

apre
sentan:1o o meu p'!i'i)gr;::;m3 S:'<
Ci81 _!latrocin2do pela. Araucá
ri<:J n0spnvolvimer!,,0 Econó
mico Ltda

(lp Pfrto P lpr"':'o ,1", 1, �� � ,�,,_
. -

b1ic::-rá um,,! j'fYI�()rt[-lnte en-

tr"'viC't::l (,Ol'Yl ,..., I' "-�1"'�'��" 1'If,._

ri110 V��('() ,.1" V�l1o �il'T1 'Y'�

10 rf':-,ortei' S�l'T� Tp ..... ;�,..

A SOCIEDADE catarinén- .

se, pr.epara-s� para a III Fes
ta de Confraternização de
Santa Catarina, . com 'o desfile
das Garotas Radar, q'Je m8l'-

cad o maior encontro de be!e�
78 (11 T'Lll�her catarinense, pró
rimo dia onze de junho, no

C\11:' e Dr)"'(=' fie Agêsto, e�

"h] k t' " T 1. 'télC ,- lf-. eDno� mUJ.,o PR-
, ��

ra contar a reS:-'�lcO (10;'::8 pro-
-

I)
I..

tP.10c-ao. .' ('''''OIS eu can o ...

. Nl-... l\lj\��CHE=TER . Ca·
tarinense. �-,róxirno dia' qua
tro de iulho. na Sociedade Gi·

,

t'
, ,. dnas lea, sera rea ·17:8.8 uma

IbOTJita festa .. (lenornjnélnél -'-

"NOITE DE FANTASIA". (
pró-C8sa da }\miz('1c:1e. do Rp-!.
t.ary Clube, daquela' Cidc1de.
As f:'nf:-<:"� ?r; B8i1e Munici-

BAILE da Caveirá, uma

elegante. "Soirée," que vai a

contecer próximo sábado p.o
Clube da Colina, com Rosana
Toledo .. Na ocasião será e]çita ,

a MADRINHA DA
.

FACUlj
DADE DE MEDICINA. Esta
remos lá, atendendo gentil
convite do Centr:o Acadêmi1"l)'
D· 1 "l\/f I "

la ma _oe mann . OU2 es-

\tá trabalhando. peJo E'n(>�s�o

da fcst::1. �l1e n()��o afirmar

que será suce§.so·certo.

NO ENCON'fRO d0�
no C,lube D('7,e . de

próximo dvomingo,
,o,

na

Florianópolis 21/5/64.

9' êses eem mais: norma E"'C.
I

PARIS (BNS) - cerne a publicação de segundo revela um in- Mun�iais" diz que f)ça- rádio. e cê�ca de, 130'
A Grã-Bretanha a- jornais por pessoa, forme emitido esta se- da dia, ,perta de 0-00. munoes ue aparelhos
cha-se 'à.frent�'::'âe tO"";�OUl cêrca d'e 51\exem- mana pela UNESCO. milhões de exempla- de televisão iniorfllam
dos os',- deriiais <. paíse{'�l�res para cada 100 O informe, intitu-' ces de jornais 4.00 mi-I todas aspartes�do que

do �tindo,:Jro, que cúri..l::�idadãos britânicos, lado "Comunicações lhões de receptores de se passa no mundo
"

•

F

....
� rl�., :... ..

i '

Acrescenta o citado
informe que mais de
212 mil. cinemas

'. centenas de milhar�s
de unidades móveis
proporcionam ao mun

do intéiro divertimen
to e informacào.

t�,r���1�tr..l"ASS" A�' (OlU"N'''lA''''�;:;���I'�.,Y .

.

I
�';�,�� � ·;"'Cesár,I.miz,';Pasold continua como antes. 'O céu, as árvores, o ar

r:::;����r:": ". �,. '. .... ,,>

"L�."�� .

puro, os pássaros ...
." >,' ',,. • insatisfação A ilha continua como sempre. Apesar

c-.:�:<�: ;';ç.':: . ".
.

da Revolução de 1. de abril, apesar do frio,
. ;'j;'��'j<Jis de uma gripe forte, tão forte que e mesmo a:;esar de minha gripe (se é qu,e.
me��PtE;bdêu por tres dias .na cama, resolv' ela' lá te n h a alguma influência nisto

dar� ::>ã;"Volta até a Praça XV, para ver se tudo!). : .

"t '��tava em
' seu lugar". ,

Mas sinto em mim um misto de alegria
t1:Ê/e�tava mesmo .. ' \ d;:=! hoie representando o mesmo papel; ain-Í

\ Cada ponto da cidade .continuando :3 antes.' A segunda .:'01' não haver nada de dí

�ui his:?rica rot�a do 'dia a dia da ilhk dos ferenfe' ocorrido. "E' a verdadeira e legiti-
ocasos· .

"

�. ,t. m:=t ins8j-i�fa,:,ão. de pós-gripe"! -

Estão lá me�mo: o "negrão do torradi-
<

NOTÍCIAS:
nho": os "senhores conselheiros" do i bar F. O Ano de '1964 nos Estados Unidos
Ponto Chie, "resolvendo e tratando dos :M8.is é 'o ano de comemoração do 1. Centenário
relevantes probJemas da nacão: brasileira; dr-! Batalha de wildemesss. Esta batalha as-

,
a velha figueira, �ue, segundo o Professo- �in;(f('u o inicio da ofensiva dos Exércitos da

Seixas Netto já abrigava, em épocas rem9- União pelo sudoest� do país que se encon;-,·I
tas os mdios aposentados, que sob ela ima trava f'Ir' r""ãl'f; dos Confederados. I
afim de trocar e'fperiências e falar da eter- ? () Colé�j() de Santo Antônio da Uni- !
na preguiça dos fn:dios novos.', continua aiq.... versidade de O;dord criou um 'gru!,o espe- iida hoje representondo o mesmo narpl: ·('li!"!.:. cial para estudar a vida política e econômi-

�

da ali eS+3 :l esnuina do Célfé Nn.chn�l ,�"...,- ca da América Latina. As razões alega.df.l8-'I
tn Y',."feri ,:1o l"':Ol"? a audicão aos noticiários mo ra _.i'Si't;:J

I
ótima criacâo da Universidade de I

'da G118rni::í; o Miramar, olhando SPn1"'r"l Oxfr-rd. foi principalmente" a falta de co-
I.

p��"""nr�r1"ln'1ente �ara o mar azul; ás inter- n'henirnr-r1 j'O '�ôl�rp a rea lidade latino-ameei
mináveis filas de ônibus, com os mais diver- "J''''� ""''''r �-':Ir�e dos ínzlêses. muito narticu
ses ti�os de ressoas: e assim tudo, mesmo 1�"''Y\�",;n�'' dos estudantes daquêle país

. .1

Não obstante estas

cifras, o 'relatório es

c�é:trece Que os meiqs'
de informação mací-
ça acham-se inade-
quadamente distri
buídos e flue 70, por
cento da população

. mundial, em mais de
200 países da Africa,

.

América' Latina e ....

Ásia ainda 'careeem
de apropriadas facili
d=des de' comunica
ção.

---''''---''-'�-------'---- --' -,--
\ . ,

Não peço caridade, qu�ro apena.s· ser' como você. Desejo estudar, trabalhar, ser
- útil.

Com a ajuda que me deram, já' sei dar alguns passos; aprendi a ler e escrever. Mas 'ainda,
posso'melhorar muito, eu e �ilhares de qutras" crianças defeituosas' que queremos ape- .

n;s uma opottu�idade de reabilitação. Colabore
.

com a gente, ajude a nossa
.

Campanha.'
, ... .' ( I � .t �,

,"
.

DirettJ:..,0; ...cutivo •••••.••••••.. � ... '. '.' ....Jayme Torres
Secretário ......•.••.....•.. 'Luiz Philipe Rezende Cintra
Tesout:eiros .•.. , ••..Alberto Figueredo e Camillo Ansara'n
Presidente da A.A.C.O.•...• � ..Renato da'Costa Bomfim
Coordenador ••••••• � ••••••••••••Ulysses Martins Ferreira

.;J

. Campanha Pró-Criança Defeituosa --: Associação Brasileira
da'Criança Cdei tuosa - A.R.C.D. COMISSÃO EXEcunvA NACIONAL

I

Presidente de Honra, ...••.••••..•..•...Amador" Aguiar
. Pre:.idente da Campanha.; ' Laudo Natel

.,.,

.J
I

.·h·' ��\,:l

./' <�:' 'l
.'\ii f ? ('.: :::>':::i::::",::>··....

·

.. '·{·>:::.'. ' 1
�\ '

. :;)

Associação de Assistência à Criança Defeituosa - A.A.C.D. - Av. Prof.
Ascendino Reis, esq, Pedro de To!edo, - _São Paulo� )

Associação Casa da Esp�rança - Rua Imperatriz Leopoldina, 9 - Santos.
,I

A,sso�lação Nossa. Senhora. de Lourdes, anexa à Sta.\ Casa. de Miseri-
. COI'dla -..,.. Av. CláüdlO RUIS Costa, 50 - Santos:. . ....

\ssociação Mineira de Reabilitação' - A. M. R. - Avenida Monso
, Pena, 2698 - Belo Hori:wnte. ..

Associação Pern�mbucana de Assistência à Crian�a Dd'eituosa'-'
Rua do Espinheiro, 730 - Reçife. • .

.

Associação Sanatóriõ Infantil Cruz Verdc.--Av.jandira,lOO2-São Paulo
.

Associação Santa Catarina. deRell.bilitll:ção-:- Rúa Gal. Bittencourt 102-
Florianópolis.

.

.

' )

J
Instituto Baiano de Pisioterapia c: Reumatologia .

....;. Av. Getúli9 V�gas.
544 - Salvador.. '.

'

Sociedade Ca�pitleira de: Rc:cuperasão da cr'iao� P�aÜcica...,...Rua Lusl_t jG� ..... c.a..w�� :;"_+:�-_;' .. , ..... 1J ," �=""."....::.,..,;;".,,;':'.,..,"__.....,._
�

,;. '. :� ...../. ��-1
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•

Dia 24 - Encontro dos Brotinhos
Dia 2ô - Cinema- - Duas Mulheres
Dia 27' - Chá Dançante da Faculdade

de Direito
---,-'--�-

Datilógrafa - Precisa-se,
Para trabalhar em escritório de firma

comercial, precisa-se de uma moça, que pos
sua instrução secundária, que tenha bôa pra-

. I- •

tica de datilografia. Interessada apresentar-
se na Casa Regina, 1.' andar, das 8 às J 11
horas

Inútil apresentar-se sem os requisitos
acima.

Ótimos lotes de terrenos de 15 x 14 r

14 X �;), SItO no Bairro de Fátima, no Estrei

to. Tratar na rua Aracy Vaz Callado n'" 6�4
no mesmo Bairro.

._

WASHINGTON, -' As atívida
des de defesa dos Estados Uni

dos no oriente Médio, Asia Me

ri.dional (in11usive a India e';)

Paquís tão) e Africa (área abaí

Xo dO Saara) serão .consolidada·"
,.ob um único comando, a partir . ,de 10 te dezembro. ESsas atíví

'
.

dades vêm sendo executadas por

vários eomandos,
O nova comando será. ConheCi

tiO pe·'a sigla "MEMAFSA'"
(Mid East, Africa and Southern

Asia). Terá seu QG na Base Aé
rea de MCDILL, Florida.

O comandante do MEAFSA
será o general Pau! D. Adams,
que é tambéni· o �mandlante da

Fôrça de Ataque dos Estados

Unido,
•.

, '

Ia Câmara Americana de Cor-

macio de Sâo Paulo, com um ,aI
m ôç.o no Autonióvel Clube. Esti

veram presentes
.

â. homenagem
Os tomais membrcse da de[egu-

\.

çâo, intpusive o Embatxadôr Lin

CaIu (Jordan e O Secréta:rio -As
sistente do Estado para AS'3Un_

toS 'lntermericanos, sr. 'Edwin M.
.

Marin, o Cônsul-Geral dai EUA
.. .

CONSULTE" sôbre condições do Tem-

po atmosférico a longo prazo, o Gabinete de
Previsão de A. Seixas Netto.:

. Correspondência, pedindo informações
para Caixa Postal, 241 -. Flozianópolis SC. J=;;:Ii:õ:::::;;;;;,!':_)_�=:'�":...:;:;...�...:;;O'«;;.;I,. \ ,

8A80R0801.
, SÓ C A lB . Z I T O

,

"O ESTft.na"'. o mate !Mi.t;1go D!j#o �e ·�.�ta; �:...,.rn'l"
.

. .. " .... , c, '. .i ..•• ' ..
'. :,�."-'-'_,."_'_---'+-_ ------:---.--"'--'--.,\'Í'",�------..,....-_-'---_---�_,.. ..._..,.----.

. CAMINHÃO INTERNATIONAl
tão brosllelro

.

quanto Broslllo l

, .

•

A PECA
•

••

de que vteê precisa!
, .

.

.

Na qualidade de revendedores auto

riza�os, podemos resolver seu pró
. blema sem demora. Em nôsso estoque

.

'Iocê encontrará -' com certeza ..

- a

peça ou o acessór.io que procura, a

preço de tabela, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pela mar
ca IH. E, no, caso de qualquer con

.sulta sôbre o seu International, tere-,
mos 'o' m ..áxim'o prazer "em atendê-Ie.

.'o

Representante, 101 oesla cidade
•

6s E. I.
comando mi�itar

e-

G. SOCAS
COMEkCIO 11

REPl(ESENTAÇOES
FU.!,.·,'IO AlJUCCI "il -

ESTREITO.
U� terço • nata ." rei'.

eDl 12 preataça.. j*rtI
.. �".......

/.

./,

,n:;::======-=-=-=--=.� .

-'" -

�o=-,
.A .

'I
.

r';
PREV!DENCIA SOCltL. "�

. 11
6,'"

.... , 11

............... a.. ea".t.n�_.�
, .� .....t.

mes:;�':�:;:O��N���ira:��:�:epo�:� HomenageádO Harrim�n pela Câmara a��naJ_e S. Paulo
�:l:� eta:��)�: ..�;�::���� ,e

ainda u�, buffer "�a�r����Oc;e� sr'dV:��:;::�lo ::1 B���d:;;IIO� �::�st;:u�:n�e;, e;lã��e:eM��i�::; ,s!::d�:��õ::�, C'ar'tas d'a .G..uenabara...�os Es tudos Un id'os na Reunião destaque da 'colôni;: norte-ameri em São Paulo, foi também ho-

Tratar à Praça Getulio Vargas' 23-A do Gonselho l;CI,)!Iômico e Social lIana no Brasil. Saudou o hcme- menageado pela Câmara, reCe-

ca�a 1 sobrado.
'

(elES), que se reaVsa nesta .cl nageadO o Více -preeidente da en bendo o título t! siciO honorlÍ
, dade, foi homenageado hoje pe- tiacile, sr. P.N. Albright Na 9Ca rio da entidade.

SAMDU SERA CONSOLIDA

DO COM A NOVA ADMINIS

TRAÇÃO:. O Dr, Hamilcar" Voi

ga da Silva, nôvoi diret',1r-geral
d.o Samdú, aO e·�possar O dele

gado regional da instituição p're

vídenciárta, dr. Demétrico Mér normais,

..
ciu Xavier F'Ilho, em �órto•.A
legre - RGS : dçClarou que o

SAMDU não
.

será ·'''bl(�.)'' de
ninguém e seus servi�s
tivamenbe consorida�os
atual administração.
A!ém dos serviços

defini

pela

isto é de socorro urgente e de

'medicina curativa, o SA.MDU
. passal'á a prointlver; também

anipla •. C�Il1'l?anh,a� prqfiláti,..s
d" ânibitt naclo�al. O' dr, Ha

miJca!' Veiga 'a Silva adi�ntou
.

que já estão' en}' estudos oS ian
çamentos de campanhas anti

verminóticas e antó-pólo, pos

sivelmente c:o� o enWrêgo de va

I

Cinas -""Sabin Oral'

COnfirmou ainda que as Dele.

gaçias RegiOnais
.

tera.o COl1slde
ràvelmen te ampliadas

r

a" aotoro
mia, com delega'ção de po':t�reS.
Adlanto,lI, ilinda; que esta

estudo granfle redis�ribuição de

meú'icamentos e outros bens ne

cessários ao fllnc!ionilPlento do.

SAMDU. Para tanto, conta a di

reção naCio.n-a! Com e�toques en'Í

alníoxarifado, da ordem ·de ul11

bilião e 800 milhões de C(rUZelI'OS
-A redis,tribuiçãO C::i v�rá

.

eSt"r

con·cluída no prazo 'máximo de

um mês.

Com rE\ispelto. aos servidores

I

da auta:rf(ui,�, di,'3e que Os meS

mos serfu, atendidos '(cientrJ da

Lei, adiantando que O atual Mi

nsyo do !I'rabalho, dr. Arnaldo

Suss'ekind, ü'eSeja que os 3ervido

re·s <lo. SAMBU pel·êeba� melhor

remunel'açplo, ao serem estabele
.... I

Cldos 'o�. p,otC.JIl1tuai3 de aumen

to salaría�. I I j
\

.

Ind.pe:pdentemente- Id'IJ .

ex'ten

são" nQ�,,� servi":ores do SAM.DU

das v\tntag<:113 q)le vierem a .. ser

cOncedldas ,a��' ft!ncionál'ios ci

vis da Uhião,' está �r'evista, .In

da' a rem1ll1era.ção mínima .para

os méd·..,J� igual a

-

4,5
,

salário's

lllíninlOs .

Está sendo também, refOrmll
I ,

!a�o na administr.áçã.o . central,
o nôvo quadro do SAMDU, que
retornou ao. ONPS para um' ree

xame dentro da atllal conjutu-

IMPllESSORÁ
,

..�

'E�LD

, I

A "OPRESSORA Mooho ,�,. "". po -..V�i-"
e o necessório upe,iintio para, QOrantir sempr. °
móxim.o em qualquir SII",iço do ramo.

Trobolh.o_ idôneo. perfeito, em que V. pode .c:onfiar_

\ ;

desenhot
.. , clic:hes

folhetos - catálogos
·corta.zes e carimbos
impressos. em oerol

papelaria
ra nacional.

LA.P .. G,:

ComerCiários .e
..
3tá pagando' ae

'lIiusen tadorias _e 'pen'sôes com oS

nOvo.s val{)res, .,. acôrdo Com o

;alário mInimo' regkJna�.· O '"

LA.P.C .. é um dos\Ónlcos I�s
tÚ;uto �ue está' em dia' co� 0.'

.
pagamento' dos aposentados .. Os

iegu ,.,dos do TA P1If, '_11M e,,;,".'_

. plD. lIã,)" rCcebC'lll �p.u� Venr:lllh_-'q�>.

","

IMPRESSORA' MODÊLO
,

.DE
ORIVALDO STUARl' e CIA.

RUA' DEODORO NI3'3":A"""
!=ONf 2517- F.LORIANÓP.OL'S

.�.

Arnaldo S. Thiago. por. Antônio de Mariz. e últi-
A venerada,' Sociedade mamente, em 19", numa' edi

Brasileira de Geografia,· que ção especial da Biblioteca Na

já se aproxima de sua eíemé- cional do Rio de Janeiro.
ride centenária, recebeu on- ,Muito oportuna a, home
tem Iia sede 'social, o .snr. em- nagem ao Paraguai, na qual
baixador e· a sra. embaixatriz· tivemos a. honra de represen-

. do Paraguai, com assistência tar a Academia Catarinense
de regular número de associà' de Letras, tendo sido nossa a

dos, representantes ..de" diver- iniciativa de chamár a atenção
fS�S dssociações culturais,

-

ofi- 'para o fato,' lírlte�' n�"
..

Améri
ciais superiores do Exército e' ca, da preservação da língua

.

outras pessoas gradas. tupi-guarani pelos paraguai-
'presidiu' a solenidade o os, cujas' conções folclóricas,

benquisto snr. dr. Herbert C9.- nesse ,i�.ioma: . acompan�adas J
nabarro Reichardt e foi ora de musica tlwca, tanto en-

(dor .oficial o jornali'sta Antô cantam.
.,

nio 'dos' Santos Oliveira JúnÍ')r' Depois de quase dois mê- I
que

-. discorreu, com expr�s3i-.. �es de estagnação,_ por fa!�a �e t'.

vo conhecimento ,de, causa,' 'local adequado, a reabzaçao
durante cêrcá de uma hora.' ,das suas sessões hebdomadá
sôbre a evolução polítí�a e 80 :rias, c,oI_1seguiu' a

. Federação
eial dó país irmão,. 'mostrand das Academias de Letras do

facetps. apreciáveis do seu de,
.

Brasil," no" último sábado, 9 do
senvoivimento. ..

corrente, realizar, ,a .. primeira
Seguiram-se com a pala� sessão dêste 'ano numa. das

vra outros Q'radores, faJando salas do' Museu de Bel;:ls . Ar

por fim o snr. Embaixador 'do . tes gentilmente cedida' pela
Paraguai que, ·entre' 0JItra�.. respectiva Diretor'a. Foi uma

causas alusivas ao seu país,. a-:' sessao quase que, 'exclúsiva-
centuoú demoradamente a .'

mente destinada a" registrar a

circunstância, 'respondendo a( ," inserção .em ata de votos de

que diss�ra um 'dos -oradpres' :'saudade� à memQr,a .de gran7'
que o antecederam,' de ser re-" des personalidades brasileiras,
almente a sua pátria' o único' ultimamente fale�idas: Plínio
país da América que

i soube Casado, Almirante' César Au
conservar .. como línguagem po- gusto da Fonseca, etc, caben

pular a' fala harmoniosa � dos do ao delegado da Academia

guaranis. ,

..
1 Catarinense de Letras, a, soli-.

Há pou'cos dias publicav� cit�ção de um voto de sauda
um dos diários cariocas int�- de pelo 'falecimento de Frede

ressante estudo sôbre. as lín--, rico Vilar, bem como calorosas

gUaiS
-

mais falé4das no mundo,
-

homenagem� prestadas a Lau
em exteftsão territorial, ch�� ro Muller,�relembrando a pas

gando à conclusão de Que
-

'a sagem ,do. I: -cen.tenário do seu

tôdas,'--mesmo 'ao sânscrÚo, ul- nascimento.,

trapassara,. n�sse "sentido, o' . E' de, ver,dadeira . d�sola
tupi-guarani, ·a 'respeito. dfJ ç�o a situação' de uma ,entida-

. qUài, Montoya, Couto de Ma- dp. como' a F.A.L.B.· qlle, en

galhães, Sampaio e outr6s' es:" . g10bando representantes da i

creveram verdadeiros . trata� intelectualidade de .todos os

dos, a todos antecipando-se o' Estados da Fed�ra�ão .. Brasi-

.gra�de jesuíta, amigo e·pro-." l�ira,.deyia merecer um. pou
tetor dos' índios ·brasileiros" -co mais .de atenção dos que ..

José de Anchieta .. 'com a,·, sua '''podem !(>ela ,sua R0sição so'

"ARTE DE GRAM:Á'FICA DA daI. b�nefioiá;_la. Mas, a pre�,
L1NGUA MAIS USADA NA

.

ponderância das vaidades, hu
COSrA �D OBRASIL"�) publi..

..'

;mal'las. "Vanitas,- :Vanita�.
.cada /i�i�ialmente 'em .. Cnirnhl"Cl

.

tem" ,

�

-,,:,,",
. ".

em
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COLAIOI.AUOI.Il 15'I( IAi�
MAURY BORGE� • GILBERTO �At-:A'

GILBERTO PA.IV.

-COLABOI'UCO••
- RUI LOS(l - MIL TON f 1\ VILA
ORfLDO LISBOA MARIO :NACIO

COELHO MANr,oNII

Domingo e' quarta-feira serão' efét�a -

.

dos novos encontros pelo Campeonato da
1a Zona do Estadual de Futebol de 1964.
prorr ovido +e'a Federação, Catarinense

. de
F�.lfel:ol.

Q;" , .J·f x os erreor-t C'I,XC f!"" rJ:�-cro oc mio os en-or-tror

SE':':"'d('� n=:f", <"'('r'� s��or dFwt·�S à 1
-

a., ,.
� �1,·1 ,

11m da -a rc·''''.d''''' cue dfi' ou de ser ehtu"
-

. ,

,

do dfV�;:0 fs r l =vr s. E' ê'e c er ::o,ntw el'

tr" G·.1.::1� {J Q E '2r�?1io Ln"",. marca lo para ()

próxima 4a feira. em Gur-:tá. e!lC'f.1an+ó que
em 'lTrl(J5's�nO'p �nO'pr,�o., Urussan ra e Imbi
tuba e nesta. Capital Figueirense x 'Postal..

Os enccnfrós marcados pára' dominr,!)
são os seguintes:

Nest? Cauital- Av!:!! x Gl'�tá
Em Santana _ -Minerasil x Marcí-

.
'

lia Di�s
,

El'Yl Criciúma _ Hercílio Lu?,:'I{ enmer-
'I '

Opedrio
'

Em Tubarão _' Hercílio Lu� x Comer
ciário

Em Itajaí _ Borroso x Feroviário;

AMER�rA (;'1 Fon n F(TP'FI A\

A represeM.a�ão /do Amér\ea No início ,.ainda o E3trêla telJ
Futeb'oj Clube ap]i<JOu t�<>men t()u equilibrar '8 partida mai9
eia goleada na Elquit'e do E"rê pouco a r�('.o foi' cedendO ter
'la' de Jaraguá do Sul, inarcand'o r"TlO 'lar.. o ad';�rs'rl", qUe eo,n ..
7 x O. ",ai"r vC'l"'l1e (le jll,'o/\ roi trrfte,
A 'P"rt'd., q',e.f;ro t"'�!1.f", fO"'T"<-"""o T1l'l.,,,, a' lua me

rida ãie r"ilp1U1l1 acihdo do ta,. 'h"r, eXibiçã'O' '1té atingir aos
de de dominn·O uarp '1 (te s"o'un 7 y O,
dPs:'feira. fl"'li TP'e<::e11ripda ])O!"
11� bonl rúhl:"'�' iá (1'1l.� na .... ! """p n(lnJ.:nu� .... l1+rin�o grand, .•

.. "ni",p,,,,õe1 .... � ...o � ;:l"S�iftc��au., 'o ioinvPense era feriado

regi'onal.

PRETO E BRANCO),
- Gilberto Pdva ---

o Fi�ueir'pn�e F C. está no ��rh:)7 Mui�
tn se f::.l::Í :::t resnpltn de �ua a�"�n�ãO. De mi.
J:'I'h� p;5rh�, cÓ'l1fe;::80 é 1l)'Yl� h�le7â n�t� '0>�
olhf!s -ou mec;omn n�rR os ouvidos' 've�-se ou

ouvh'-c;op (l élhri l'lP<'ro jogar.
F' c;opn�::I,..jn't'l�l!

.

F,' 11m e�n",t8('ulo!
l\Ti'in t>n�tl1Tn�T"'nc:: I"('1""";)l". ::Ictrpml,��5��

•

('�tl=lrinpnc;op� PJYl nprlp�.j.:>i�. )\/!'-:lc;o "nrptó no

pr!:llj(>('\ hpm C!l1,P :rnP:rP�o. N�o 't!o�t�rI'V)S
JYluitn ele (>0mpnt�r �eri-ns l::!'n('pp ou ma.<;;_

'. ,

mo nrnt>o':Jl'Y""on+n ,:tp �llTllnc;o ;nq��"'r�<;:, lV[ns
"

'

t' 1 ' 1e 11m P<:,""P n(>ll o ':I n�,.tp �c;o�i�Tir (l mpi", ('�1'Y\-

'):lO ,.lo timp rlo 'lT� lp'I'";n �oc:t::lr. 'A pyno�f.n�la
(lpccp c:t'l"!l""rlo 'U ....1,,'I'" � l"ITi .•..--rpto. l1nirl!:l � rlo_

spn"(T,,l+l1l"� (lI" ��.l'çri('\) f:;>'l ('(,\TI'1, O'HO � 'f'V'P.i::t
c::mr>h!> �P;;:} ,:Jo""'ln::1rl;:} ('om f!)I"ll;rl .. ,.1p f�I"i-

,_. -.

lit;:mdo ;:JS m'::lnobr::ts rle sua linha de frp.nte
qoe parte célere em direção ao árco contr�
rio
/

A f p!=:f:!i n F'i0'11Pl:r'PTlSf' a moc;otr!:ll" �f)�

SP11c;o tm·,.pri"ro� a �rh."pir� grande etapa das
difir111ri!:l(loc;o ;6 c;onnprélõéls.

rllTl'1 ·V�.1édo P-M c:tr�TlrtP f0l"m::l �,!;rt'l';"
n1'pi-onrionrln �pctll1:r_l'J,p o� T'I;:I�C;:f)S

•

OS
. ife

m!)lC !)tlo+::.s n1'(,\"l1r�",:tn riPc;ot�(,�l"PTl'1,<;:P ,ton_
,

.

tro ,.:rp' c;oa.l1C;O c;oa.tn,.o�, o li'lc;J,l1pl,."c;op vo...., !=:on.:t"
prpC1+1cti!:l,1n .";,.,, <;:" ha.ln� (>"TI'1n(l't'\onfoc:: ,.:J� 1l'Yt

'

'PrpnC1�' pc::nnr+hr::l ,,'rimo nplo n,�t..l;n", -n(\...-i�_
)1(\""01;.f.-:.nn (11'113 '1"1;" li 1"\Arll1onn F. ,:l1� n_,,�

jnC11cfl ('\c! .to"t>p,.:rn,.o� R ni'in I""'....,,..�..�,.Q"' �"

c�l"\'·m'" 'n�l"p "{rpl" SP O }"!f)<:'c::n fnnt�.," ,,:,rrim-p�ia
re('nnc::irlpro O Mo e convitlo-os a ,""pnflvÁr
o �hri.:.n,.ptn pC!+l"pHpno;:�, 'f\n�f'fl1P �""'nl,",,:.;"t�;
('jll ........ rin co,:. f .... l!l pm fnntt...,l1 '"., .(".,,..;...,l',.to
li'c..+�-lf'\ 11m """,.....,n tom (\ ..to.. ,.",,. �p co,:. '-'t.....t('f�_
tó"iamente lembradó= O do "preto e bran
CO".

o' j'��ador' Ca.nár io
, que esta

va .t,:éj,�anqO' na' equ i ,
mro da: Cidade Azul, de Tllbal'i\o
runlou� pará ... a cldaê:· •• .-:r::l".l

�)1�, ':. ntI� v�nl se 3U0,1L� .. end.o a

'te.�es '�o q.,ú'ádro do ?ró fera.
':;:.

.. Í( x ;;

x X x

'invi' e e' Bluinenl:\', tentando.
d 1" o ue três clubr de "ad a 'o

na venh"m a se ,las.ificar "p&
,ra a noite ,:t. hoje" na c�dat.°. ra as disputas fin; ':; d'" �ampeo
de Bri13qUe; tenà') Po' ll>eal 0 nato do :Estado, e 'ião dOis con

esttdio ..(\ugu:to Bauer, O pl'é- forme fora ,prev: �'J anteiror-

fic!l_dades de dobrarem os Seus

adVersário. desde os minutos

inici,aiS. Via":i� ql.le a j:art\da

I

•

•

Neíl " .. * Esteve bem co;)mo

,e portando nestassempre Vem

disputas,
'

RiCardo * * * Cometeu algu
mas faltas desnecessáfias, o que

rrt,;" f ;ou 3eu rendimento na

qUadra.
Car:,os eAlberto * * * * COIJl

um 10. tempO primorosO e de

..,indo p.ouC'o na 2", fa,e, jo,ou
a�sim como Carlinhos, sua melhol' ,

partida do Torneio.

pedro, Henrique e Antunes
* ':' Regulares, jogando o que
3ubeln.

DADOS TECKICOS

C'A�T;OLA!S: TéCniclo:

Linhares,

Zi (20), CapitãO (14)" R?mu
aldo (6); MárCi'o (O); Milton

(4); 'Carlinhos (8), Samuel

Samuel

(4)
MEDICINA : Técnilto: Cidl

Santaella.
Bruno (14), Nadjo (6), Neil

(6); C. Alberto (10); Ricardo

(10); Henrique (2) � AntUnes
e Pedro (O).

as por;unidadc. 'surgida,. Juízes: Afonso Prazeres e Má

Milton * * Voltou a não jo 'riO Abríu Filho, COm bOa atua

gar bem, Pegou algunS rebotps, ções.

48 ANOS DE VOU :'" �ON:{í'-'N I � tM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR oos ESPORTES

de, Devo confcssnr ainda
em .vi sta do arqueiro titular
sido responsúbtltaado pelo f

c�sso d.c algumas jornadas
Clube, o trcinador COlocou
li nhOs... érn seu IU,gar, sem qual... •

que!' treino quando eneon.trav�
tl1e em perfeitas COndições fí�

�L- �
�

� I'�' ��

-;"'-\��- -"-J---B-aS-qUetebol na' Parada DESABAfO, DE JOÃOZINHO: DEI,I·W!J' r�. Por Dê".' Bortoluzzi. trcu , Estava frio e d,ontrolou MINHA RE' rp'OSTA'I�. W r

"

,\l'em a' equipe. Ace:rj',OU alguns 'J .: .'�J'�.'!,�' , �.�g.,<.... ,.'
1 Duas par�.Ll,3 deram C'ontinul 'arremes's"s dá mela-cancha . H"t to' do Com ol\l�'�" '��.

.. "

li �; '�lCfi"'�!0 ./t!�,', daue ao .Torneio de Bola .aO (',3'-1h�hos * * * * Foi O me .TOiiO:·i��:: � a�::�:�nte Jo!a2!'�
"

� J__1'."''' ....�.._�-_ ._-. J 'Ces\o ESTIMULO T:.ADIO GUA 'h 4 :,e1uipe. Jog7U eXplendi_, que:ro número um da c.pita],

'RU.�A FOLHA DA TARDE ES, da.m.ente,. de pivot. Sua melhorrio do Feia m{l�') Jan'S0' que - d'o Estado, estava por prestardeixou ti clube 'JluJ:l'lenauense POf..TIVA, pela 10. rOdada d',' .partrda no tiitneio,
d'eclnrações à 'reportagem a

rC;l'rnO . QuiCO ::_. não jogou.para ingressar n) tricolor de '."
re"peito de sUa passagem pelab, ru que',' In icialmenj e -. "orto'as Ve'l I equipe do Avaí Futebol .club�.ceram a. F,Gc,,:. � � Medlcina M.EDIGlN,.A' _' Bruno .*, * oi: És
Dizi.!l o arqueiro d'o PJõtal'na melhor dispu sa da uoite. de teve bem' em; a,lgul13,h' lan!!es tla .

, Te1eg:'áfiCo Fut�bol Clube que,'56 x 48 ,Como;) jÔgQ de fundo, a
..

' p,�rtidd,:'..:.Brigou muitei' ,sób: 'as
quando Chegasse a bPortunlda-'Existe um mcvr ento em .To- uranja ':.Mil',,?ski v "f .1 o Big . ��,be'.Jas: -No

'

ataqúe fêz h'e�-as de, f,meuTaria a reportagem paB;''',·.s de 52 x .,32, em uma parti ; ,?es:tas,
,

',:1.
ra p�e,ta:" alg'lImas decJarações'! ; 'T'1 emoção al�;uma, devido Nad;o" * Estava bem ,'e

e. � "Oeridade Qo;)s 'Gran�eirOs' saiu reclamandO de Uma' con
,

Us Cartelas' encontraram di tuslio na perna. Fêz f�llta.

>,_ 1 �
"

Ca"lo" Renaux,

mente.

Xi X x

DOmingo, pela nanhã, e,ta-

não;) teria C:'�finiÇjão nO. 10.

tempo. e de fato, somente aO

final do jÕgÓ,,>,S Cartolas avan

ra' term1narem" ·com seis pontu"
tajaram-se em, dez rOn1703, PI)

à ;frente. A equipe da Medlcin:\

mOstrou' mais regularidade em

"'mpo, mas o mÍ'Or valor indi
yidual e técnico d03 'Cartola�,
garantiu-lhes a vitória, Com

cotaçãO máxi-ma ,de cinCo es

trêlas, eh � ,-I(} �e r;'Ortaram !lm

campo os atletas,:.

CARTOLAS - Zi * * * Sem jo

gar bem, ainda foi o cestinha.

,Atravessa fase feliz.

'Ca,r;itãO * *. * * Nã>o. jogou
bem COmo da última vez, mas

l�e.mO assim, agradOU.
Romualdo * * * No meSmO 'lÍ

ve' t'-' equipe. Não eSvã Pl'OI!U
zmdo o que POde.
Már,Ci'o * * * Arma o 501':0

mr.s não converte em ronLos

defensivos.

Samue: * * * * FOi quem re ki Neto. A.uÍ3io Dobes.
,oiveu lO problema quando en

Cronometrista: André J{!owals

TUPY VEN:CEU 'COM O'IFI'CULDADE
AO BAIPENDI

lium prélio que se prOgno,ti
•.va tota'lmente a feição do

Tupy, de JOinvile, mu�to embor.á

tivesse que j'Ogar :aO reduto an

tagônico a equipe tupiense COn,
/

quhtou realmente o triunfo po_
rém em circunstâncias dramáti

t:16 uma vez que o pIaear G(U-

rante Os 90 plinullos fOi r.lOvi

mentadd apenas uma vez. 1 1C O

fOi /a contagem com' qu'e o p.1en
Co dO Tu�y, abateu Seu avdcná

rito, COnquistlmdo assim mais
um triunfo nesta sua caminha
da dentro do futebol barri,ga
've1"de,

l'iI01J:'JJA SPll.Ç

OLHOS
iJS.? óculos

bem adoptCJdos

0.

. I

otendemo:i com \ exatidão
sua receita de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODERNO l/;BORATÓRIJ

.
'

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

Escritório Jurídico Contábil
Advocacia e contabilidade' em gera'

Dr. João, Rui Szpoganicz -, Advog8.do
Dr. Persi Adão Hahn -:- Economista
Ac.So1. Abelardo H. Bh.lmenberg
End. - Rua �onselheiro 'Mafra

, ,,�
saia 2. I �.' ,

Demonstrar à diretoria GO p03ta'"
azul e ,branco que tinha Clondi

fões pa,ra ocupar o põsto de ti

tular da equipe. Se nãO Ct.{lse

gui meu intento fOi deviôlo ao

af'adrinhamenllo do treinud')r
José Amorim, que, em tôdRS

as oportunidades" que surgia

'Pl"oc,urava me afu3tar para que

não ruô'esse demonstrar minhas

reais ,qualidades, devid? a, �ll1�

atrito;) anteriOr quç tive Com o

mesmo treinador quando lutá

vamOS .pelo Clube Atlétid;:> G'a

tarineme, PoiS bem! Para de

mons":rar a má V'ontaó:e do trei

n:\dOr para comigO, fiquei trei
nando cOm afinco no Avaí, Pen
sando. em que dia pOderia I.ia..;
no f,ndesse me conoe"'JII',. a

7er COm que o treinad()r' 9'Vl'i
�hanee Q�e tanto desejava, sem

e'1tretanto consegtÚ-la, Em

Uma Oportunidade apenas atuei

COmO titular do qudro zurra,

jU3tamente (lOntra o São PaulO
quandO o Avaí qUe já estava

a tLl'b
"

!esafio,

E fi chnnce surgiu.
Emuatando cOm o Avaí Fu

tebol Clube, seu desejo foi 38

ti,felt:>.

Veja'm,os então.o desabafO do

goleiro postaIista :i l'epo;)rtagem
de O Estado.:
"l)esdeque d!eixei o Avaí Fu

tebol '
.

Clube, tinha um único

objetiV'o:

,sic/as c técnicas, pois bem 'sabia.
Amorim, AgOra que demonstrei
minha cnpacidadt. contra j'u3ta
mente'» Avaí,' clube t:'" que guar

do mágoas elos Seus diretorês
pela indiferença ComO qUe me

trataram, aí f.ida 1:'es'P0sta
COm minha atuaçã'� qtie a crõ

nica unanimamentc con,iderou

como' exc',lente. Dei minha re�

E continuOu JOiiOzinho, no

seu desabafo,

Agora eStou COm a alma la
va(h POis cOnsegui mo,trar aos

próprio, avaianos as injustiças
que Se 'praticam dentrO do Avaí

F, G .. Meu elever está 911mprido
pois tinha uma dívida a saldar

cOmigo:> mesmO e felizmente es

sa C:J!vida foi paga na noite do _

Cotejo Postal x Avaí, quandO
emp;atam:os pOr 1 x 1, c'= ..
na3 10 jogadores já qúe 'l"élê
havia sidO expulso'. Fica, pOr

tanto, 'o desabafO daquele que

gempre 'pr,:�urou ser útil ao

Avaí, mas que o trein'ador as

sim nãO quis. E, finalizOu João

únho:
"Ao reporter, 03 lUeUS agra

decimentos, ,por ouvir e reg!s
tra O meu á,e,abafO. logo a�ós,
êstes !lO minut:>s de luta, que me

deixoU "em dia" e cOm a "1ma

lavada" .

MISSA DE 7° DIA
,

Viuva Narbal Silva, filhos Edgar, Ma
noel Pedro e Lauro, Lúiz Lopes Silva, nóras,
netos, irmãos, sôgro Major Lupércio Lopes
e família, profundamente consternados pe
lo faJecimento'de seu querido espôso, pai!
av'ô e irmão .

NAR;BAL, SILVA
. ocvorrido

.
dia '15 do corrente, agradece

manifesta em particular sua eterna gratidão
ao dr. Luiz Carlos Santiago,' pelos seryiços",
profissionais sempré dispensados com ca

rinho e dedicação.
Agra:dece ainda ..de maneira tôda es

pecial ,a sua Excia Revma. Dom' Joaquim
Domingues de Oliveira, (Arcebispo Metro-_
politano.) ao Exmo. Governador do Estado,
autoridades, ao Reverendo Padr� Pedro
Urich (Vigário do Hospital de Caridade),
as bondosas rrmas, enfermeiras e

-

pessoas,
amigas que de um modo ou outro os con

Jortaram pelo doloroso transe porque pas-
sou.

No ensejo convidam para a mis,sa de.
7°· dia que. em int�nçãq à sua boníssima
alma. mRnd::.m ce1ebrÇlr, na Canela do Asi
lo de Orfãs São Vicente de Pa�lo, às 8 ho
Tas, no próximo dia 22 (sexta feira).

,Antecinadament.e agradece as pe��ôas
Que compprecerem a este ato' de piedade,
cristã.

Florianópolis, 18 de maio de 1964.
------_---, .__._-- _._.,

AIU A� PARTlfUlARES
ppnr.U'RAR np 'Rncq ARACY VAZ

CALLADO, N° 13, ESTREITO;'" o� telefones.:
, �

.
-

.

�� ),4�(. "'_

.•

_.

'

..�;,6267 e 2097. ".<�;' ,

,

"-
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lio terá caráter aluistoso e ser

AngelO e Pinga

qUe se ,transferiram .dO VOvô

d" Brusque' i ara p onze ama

i" :llllle de' Blllmellau.

.
:x: X x

O, V Jogos Abertos de Santa

Catarina' serão desenroladOS na

Cidade 'de Pôrto União, n:O pel'�
odo..;,comp,reendi�!o entre r,S di ','

17 ,a 24 de c1utubro próximo.

,x X x

A Federação Atlét:c� Catarl
nlinse Vem de solicitar a COn

federação Brasileira • Ba,.

q"'etebol a inscrição do nOSsO

E.tado, para participar do XVI!

c''.mpeonato naciOnal de juve
n :3, a ser efettli1da na ci,:bde
B 'Iém;' no Estado do Pará

x X,x

"
'

(' campeonato estadual de

fu�eb�l, ,
referen te à zona trê 3,

sóme'lte será realizado no pró
ximo dia, 7 de jun!lO, COm a r%

li.:açã'o ,da priIJleira rOdada do
,

retQrno,

x X x

A eqUipe d:o Vasto Verde �e.

'Vrrá recepci,o.nar breveménte aO

e] er 411o dO (;arl03 ':t�enaux, para
ui,ia partida' amistosa intermu

nicipal, entre sUas equipe�. O

cotejo terá r;or finalidade,. o pa

rão se mOvimenta' do

res do Paula Ram's,
do-se para, o cert' me

os j'OgadfC
preparan
da cf,dade

que tem seU iníck pre"isto pa
,

ra dia 30 C:b corl 'nte.
,

A Prática pau'iana sêrá em

de e estará

seu próprio e3tádi J na Trinda

pelO treinaq,or H lio ROsa.

x X x

A Federação Ce �arin�nse de
F"tcbo] ref"istrou o ni',vo. cI:>n,..

trate de Deb� c'o n o :Almiran
te Barroso, De,tr fOrma, Deba

que esteve afasta O da eqUipe
rodctá ret'o)rnar nos próximOs
COn1})rOL 1 Sos dn 'auipe.

x X x

I

O precici.ente C ;ni Melo es"
teve na cidade &; Itaj:,i, anrle
ass!stiu' o cdeJo "Iarcílio Dias

e Metropol, O jôgc mais impOr- ,

tante d<: rod:lda ('.1e pa 'sOu.

x X x

Alén'. , -!\f:o Jacaré, o Tu

P;y, ,de I' ,ioinvil:<: volta 5Uas

vista'S para o ato cante ,Sab;no
pertencente ao S;:" Paulo F.C

tentando armar uma grande
equ:pe para esta :emporada, on

de pretende ,cO"seguir uma

gamento do ate,tado liberató- classificjlilão parI;! as finais.

ULTlfl1AS DO ESPOlrlE

FIGUEIRENSE DEFENDE IN

VaNCrBILIDADE
,
I

A equipe do Figu1lireme es-

a diretoria do F·gueiren.e eS

tá vivament<;_ inte>essada no CI:ln

curso de J. Mart'ns qUe vem

treinan�'o entre Os alvi-negros
tará c:tdendenC\o dia' 27, 11'0 es- corri agrado do r róprio treina-
tádio dr. Adolfo Konder, a .sua dor, Todavia" a diretoria do Ta
série invica de 7-, jogos, L'ando'

C'ombate ao\ Postal TelegráfiClo
Futebol Clube, em prélio vái\-,
do pelo certame estaà'ual.

TRAVES ROLIÇAS

A diretoria do Grêmio Cirla

de Azui, de TUbarão, Ch:be que

dispouta ro c'lllmpeonato da divi-
'

sàO de honra de' Tubarão pro

videnciou e fêz e,trear em setl

próprio estádio, as traves roll
ças, p'or Ocasião da partida t\,e

domingo entre GrêmiO e Nacio
naI.

J. MARTINS NO FIGUEI_

REN�E

o lateral J. Martins que sa

grou-�e Clampeão do Estl\dOr
atuand:o pela esquadra "1 Paula

R�mos está treinandQ na re

prtlsentação do Figueirense Fu

tebol Clube, e-mbora tenha seu

,::ontrato em vigor cOm O Ta_

mand�é do' Estreito. Segunôl()
.
a .re�rtageUl

manl�,lré .não de��jH per.der
seu eficiente jOgad'or.'

.

DICO DEIXOU O FERROVI
ARIO.

O jogador Di1�, que perten�
_ceU ao Clube Nt.utico· MarCíliO

Dias, e qUe havia ingressado n'D

FerroviáriO, de Tubarão abanão
/

nOu o '�",be por nã'o ter a dlre

toria ., preto 'e- vermelho tu
baronense· cum;p: idlo à risca o

contrato.

FERROVIARIO TREI:KOU
DOMINGO.

A equipe do Ferroviário ,",st«;
ve: se movimellltando qoletiva...
mente na tarde de dOmingO, em

seU p,róc'f ·rio ef tádiO, aprovei.
tando a folga que lhe 'concedeu
a tabela. ° trrinador auxtHar

Bega estev� CO�, ndandO o· (.,. e
tivo do Ferrinh'o que foi �s
maio proveitosos,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Iscurso Pronunciado elo Imirante Murno ase o aUê
do Jantar Reatiza:te nó Lira Tenis <Iube em sua

Quisera ter os dotes ora Quiz a PTovi�ência DWima
, I

tórios que me permitissem que a tempo, os' homens pel:
exprimir por palavras, os cecebessera o abismo para

sentimentos que .�e domí, onde estavam sendo condu

nam nêste momento. A bon- zidos e, numa arrancada -de

dade de amigos, movidos pe- císíva, expulsaram do.Poder
Ia alegria que enche os co°. homens, que, traindo o man

rações de 'brasileiros bem dato recebido do povo, con

formados, reuniu-nos em' duziam a nossa Pátria para
tôrno desta massa para ho- o desconheoído.

rnenagear o mais humilde E' necessário que tenha

ctb�' servidores da nação. mos 'uma nítida compreen
lJi.tÍounstância espeeíal de ser são.. do que se passou, e do

" '\

eu' 0 mais graduado '"dos mi- que" se passa,' em nossa ter-

ltítares, o único oficial ge- ra. Não foi UID'3. revolução,
neral que tem comando com um símpfes golpe -de estado;'
'séde no território de Santa uma avéntura em que, os

Catarina, tornou-me o alvo brasileiros se envolveram.

desta manifestação, ditada Foi uma guerra, e uma guer
.maís pelo coração .e pela ra oue ainda não terminou.

bondade do que pelos mérí- A guerra é um fenômeno so-.

tos pessoais. Recebo as ho-
, cíal, de f"!ldo assencíalmen-.

rnenagens, em nome de. too. te politico. E' a solução vío-.
dos aqueles que trabalha- lenta de que se Iança mão

ram, cooperaram, arríscas: para atingir objetivos pclítí
ram as suas vidas, saíram coso Os objetivos militares,

da' tr�r'lqurtidade de seus la- são meios e DOO' o fim .. 'Os

res, e vieram, volutàriamen, objetivos �olitiCoS é que im

te, para o campo de luta, portam:, ,

No: nçsso Brasil,

dispostos a tudo arriscar 1''1 fôrças exterl'la� da naturez'3.

, ra que na nossa Pátria se res política, econômica e psico:
tabelecesse a Democracia, social, atuavam e a.giam. li

c1esapareciT' humilhada e vremente para obrigar o po
escarnecida pela 'lção � de v.o brasileiro a se submeter'

uma parcela íntima de maus à vàntade ,outràs que não

brasileiros. . a sua wrópria.· Terminada a

As Fôrças Armadas, parte fase militar', a ma"is espeta

integrante e viva do povo, cuIar pelaS suas pecúli�rida
com a missão de 'defender a des de ação', surge a fase de

terra onde nascemos de reconStruir, de restaurar'l a
seus inimigos int.ernos e ex- fase política, em que os an

rern<,s, n'lda mais fizeram seios do povo, devem' e tem

do que atender ao apêlo que que ser- atendidos. E' preci
contínuamente recebiam, so fazer aquilo que, acusa

de mais uma vêz cumprir mos os outros de ní3.o terem

com o seu dever, e trazer a feieto, sem o que téremos dei

Nação ao seio da liberdade, xa'do de cU\llprir o nosso de-

da ordem e da lei. Numa ver.

Senhores, _ O presidente
Kennedy em su� oração de

posse.. no alto car�o de Pre

sidente dos EE. UU. assim

se exprimiu:,
"A grande Revolução,- a re

volução permanente de to

dos os tempos é .a revolução
dos homens que qq.e.rem con-

confusão deliberada, entre

legalismo e governismo, ,pro
cur'l.va-se anestesiar os ho

mens, fechar-lhes os olhos,
pa.ra que os militares apare
cessem diante da Nação co

mo guarda pretoriana, a

soldo da tirania . instaladq,

no Poder.
-...------

Universidade de Santa Catarina,
,_f!, Div,isãD� _de- Materi�1 �_ �

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 30/64,
,

'<�n
O Diretor da Divisão de Material' da

Universidade de Santa Catarina,' devida
mente autorizado pelo Magnífico Reitor,
faz ciente aos interessados que se acha aber
ta concorrência pública, aprazada para as

15,00 horas do dia 5 de junho de 1964, pa
ra aquisição de máterial de construçãl), iné
veis, máquinas, aparelhos e confecção de
vestuário para uso da Faculdade -de Medici
na da Universidade de Santa Catarin.

Especificáções poderão ser obtid�s na

Divisão de ,Material da Reitoria ,da Univer
sidade de Santa Catarina, nos dias úteis, no
horário das 13,00 às 17,DO horas,

,

Divisão de Material, em 18 de inaio de
1964.

Josoé Fortkamp
Diretor

22-M5

Financiamentos Indust-riáis
Elaboração de projetos eccnômicos, ('

��
preenchimento' de questionélrios para im fi!

plantação' oü ampliação de ir:dústrias de:) �
côrdo com '�s exigências dos eS'tabeleclmen {�
-ias financiadores.. vl

r�EDWARD NAVARRO �.
('f

Economista
C. R E. P. - 683

Rf's. Hercího Luz s/o.· - Ed •

Antn 102 - Fon'e 3,728

. Esther

A V I S O�
.·Acham-se à disposição dos senhort-'s,

aciohisías da' T.4.G. _. TRANSPORTES
AÊREOS CATARINENSES S/A os docu-'
!pentos ;:l, que se -referé ? artige ,00 ,9,0 decr,>
,to··lei nO 2627 dec 26 de setembro de 1940

, Florianópolis, 13. de maio de 1964.

. João David Ferrp.hoa Lima
"'-'J,Dketor-Presidente -

25�M5

Silva per
omenagem

úinuar a ser 'Iívres", cíal para a·qual a fturma de do que v:irá depois. ra bôas notas. O paí não in- ' uma fórma (fu patriotismo,
Nesta ·luta, nesta, revolu- govêmo é acidental, é' Bpe� ExisteIli,l �m todas as ida. daga, não investiga: diz or- e ninguém póde ser demasia

çãe permanente, devemos' mas o meio e não o fim em des, em todas as prófíssões, gulhoso, "êstê menino é ví- uau.ente patríóta.
ter uma atitude positiva, de- si mesmo.

"

em todoa os credos, em to- vo, não estuda e sempre se Mas quando êsse naciona

vemos lutar para construir Ela é o fruto da mais lon- dos os campos de atividade. sai. bem". 'Não ve que é a ílG.mo Í>� tomajacobíno, xe

algo. Não lutamos porque ga experíêncía 'humana;' pre- Sq!'geIIt .c�m e
, estudante "cola", que faz o milagre. A n0fobo"faccioso, é altamen-

'somos contra. Lutamos pOT' side 'às ínstitu.iç0es politicas I nas bancas escolares, se' íní- mãe que deixa sua filha en-
.

te noeívo e susp Ü o nagens ela minha admiração
que somos a favor, e, se dei- " C0ntÍm1las mais ant,ig� -no cíam no rlar, aparecem na tregue às amiguinhas" não Como consequência destas e confiança, na certeza. de
xarmos de continuar lutan- Mlundx:l. 8mb o, seu' manto vída pública, em todos os sabe' onde fni e com quem ,e de outras circunstâncias é que sempre que a pátria

protetor- as maíores criações lugaees, em todos os cantos. andou, mas se preocupa que- que o Comunismo cresceu estiver em .perígo encontra
de espfrito humano víéram E� a mentalidade que se. esteja bem vestida e no ri- em nossa .terra, medrou em ré os filhos. desta terra. a

à luz e o clima de liberdade, formou m nessa país, sob gor da moda, por mais ab- terreno proprício. bençoada prontos a ir ao

.propícíado . pela Dem<:l!;:racia influxo 'e' exemplos externos, surda que esta .seja. o Comunismo, insuflado sacrifício da própria vida se

permitiu à humanídadé atin domina todas as atívídades, E' o diretor do colégio que por um grupo, ativo, conci- necessário fôr,

,

gir áo estad':l superíór a que faz sentir sua ação áté nos dá bôas notas ao filho de ente e, dinâmico, 'trabalha Agradeço a todos os que
denomínamos Civilização O- templos. 'E' uma espécie de pai rico, porque assim man- em terreno fértU, propício, me honraram com as suas
cidental. filosofia, ui:na escola de pen-' térn um bom freguês em Seu explorando legítimos anseios presenças, especialmente ao
Ela é flexível, elástica e sarnento que se instalou em colégio. da massa sofredora, que de- Sr..Governador do Estado e

n.0sso pais a partir de 1930. E' o índustríal que subor- seja apenas o mínimo de

Não que não houvesse, de- na os líderes, para que seus bem estar.

sonestos e prevaricadores operários não' sejam levados ' Mf;US senhores, a melhor'

serve. anteriormente. Mas, não es- à greve, embora sejam jus-· maneira dê combater esta

Sun 'Tsé, escritor 111il1t,Qr , tava a desonestidade erigi-
.

tas .as reínvíndicações. E' o ideologia é remover as cau

chinês, que viveu -500 ancs da em meio de vida dígno, comerciante que lesa o fis- sas que lhe servem de adu

antes de Cristo, afirmou:,' socialmente acentável e até co, que não paga o justo S'1- 'bo, no terreno onde rnédra. f,ill';r,s. marídos e pais, ?ara
"Não se pode defender a- . recomendãveí. Iárío, obriga o, empregado a A democracia pôde e de- a defesa da fq,milia, .célula'

quilo que' não se 'conhece, E' a rp.emalidade do gol- passar recibo no s�lário que, de corrigir êstles males. Não da s:;'�ied3ce dp.mocrática
assim como nã,o 'é possível P13, do enriquecimento rá,pi-' não recebe e embolsa a di- é necessário ,abr{r mão da li

�flle Ll'á de sobreviver
lutar contra o· desconheci- do e a qualquer Cl!S.tO. ferença. berdade p"',ra atingir o obje- a ct'.Ullr(uer preço para que

IBconcientemente e s t a- Se'�'á enf'"donho enumerar �ivo denv.lcráUcn "p 'r,,,,, .. ,,.,L
pê."spr:ns transnitir aos

�ent'llidade se f,:mnúu, gra- tod:'·g as formas e modalida- ,til' a todas e-a cada um, vi- 1':'.""303 fiU1flS a pitria livre
,Não seria pos�íveI errume- dntivamente' 3e &mpliou e' des. ,na digna.e honrada, para (1-'P rp''''''')PP10S dos nossos
rar todas as fórmas,' todos generalizou. Vêmos no governo, <.iS teo' satisfação íntima, e recursos antepasSados.
os aSpt�CWs, sob os quais E' um pl'agmatismo surgi-' rias n )liti.r>�s gel'adp.s pelo materiai.s n"��' �L�-:-""__

,'c, ,3, J.nais uma vêz,
se ocultam as í.riimigos . da d' .

'd "'� do homemdo no século pa.ssado, 'nas- Pragmatismo,. . as nece:;;SI av.es· '1uito obrigrdo.
Democracia. Não são sómen- .

f 'I'cido na Europa, que teve qomo prod'.1to indígena, e d,e sua aml Ia. J

te os Comur1Ístq,s ,os seus ,imensa receptividade no temos o Desenvolvimento, ,: Não ve�àm nas' minhas pa-
inimigos. H:í os que desino- Brasil. teoria formulada a posterió- lavras desânimo ou descren-
-..,1;..,,,,,,., a Democracia, ,dis- .� d EI

-

m brado deE' uma doutrina pacífica, ri para justl ... icar' esmand0s. ça. as sao u.
.

troem a fé em seus ,prinr;í- seren'l, tolerante e homogê- 'E o desenvolvunento mate, q,lerta, um chamamento
pios, sem cuidar ou cogitar nea. Não produziu grande rial à outrance. Não é f'll- luta, um tóque de combate,

mal em suas terras de ori- seando estatísticas que se' para que todus os brasi1ei

gem: Foi combatida, al1lOr: promove o progresso, não é ros trab<>JJ:em e se e:cfcrr;2m

tecida e pela fôrça das con- inau�uTando obras não rea- , na batalha da Democracia

vicções religiosas e morais lizadas que se faz o progres- eM. que estamos empenha-'
do povo teve seus efeitos so de uma nação. 'dos.
muito .atenuados. Irmão do Desenvolvimen- rilltes. de terminar, não

, Afirmo com convicção: no tismo, surgiu <? Populismo. posso deixar de f'lzer uma UlUleM S.A.lndústria Mecânica
Q

,

t
.,

d d es,'pecial referência ao povo ex. Postal S090. End,'alog. DANCOR-RIO
fundo; na raiz de nossos ma- mn a essenCIa a emago-

. Representante em 8lumenau:
les está estq, !'1titude;, a men- gia. de Santa Catarina. aqUI re-

Ladislau Kuskhoswki

talidade oportunística, ime- Diz '3.quilo que querem que presentado pelas suas figu- Rua 15 de, Novembro n." 592

diatista e' inesc�upulosa que digl' Mente, falsea e engana. ras m�is expressivas, qw 1.° andar_ Caixa Postal, 4«7- S. c.

O Pragmatismo criou em Naaa constróe. Atende\a pe· desde a'primeira hor'l se a-

nossa gente.
.

didos sem entrar no mérito.·... _,-------Menino Ayríon Ramalho Júnior Começa rio lar. E' pai que Companheiros do comu-

Com satisfacão noticiamos .

para. o dia' vê o filho passar a manhã nismo, máscara de doutrina

E 'D i T li L'
de hOJ'e a passag�m d,o 40 aninho. ,do i�te,li- na prai� e a noite perambu- política internacionalista, SUl' 'fi

lando pela's ruas. Não estu- ge o Nacion"JisJIlo. .

S A'gentemenino Ayrton Ramalho Júnior, filhi- da, Flão ab-re livro, mas, ti- Nacionalismo, senhores, é
( Transportes Aéreos Catarinense l •

nho diléto do nosso ilustre amigo e concei- .

Ed '1 '. PelO presente são convidados os Senhores

:±�é;:�oe�:�;:i�:I:�t�:�R;, _' _ � .. itn. ..•.. ""����lf��:'�NSET�,S�O!::�
BOI'J'a .Ramalho elementos de, destaque nóS (Continua<.:.ão)

- .

ções
I' Orlando /

rem" a' Ass"emb'le?I'a Geral Ord-'I·n·a'rI'a, a r"�l.ll;_
. ' ,..' .' .,.. ,Com o presente sao- conVI. vuó/64 _ Si VIa � -�

melaS SOCIaIS e culturaIS de Florlanopohs.,· dados os abaixas rel::oc,iona- Da,miani - Requer permuta d' '22 1
.

de 1064 a's 1'-'- 00
zar-se no la (e maIO· <J, -:1:,

Ao Ayrton 'e seus 'dignos genitores os dos para dentro de 30 �ias, de terreno

horas, na sede SOCI';;lI, a' Praça 15 de Noverr.l. .

d O ESTADO á contar desta data, VIrem 1.087/64 _ Tulio Pradal _

parabens e' ,L. o
ao Dep�rtamento de Admi- ,

Baixa de impcsto b�o Edifício do Banco do Desenvolvimento
nist,racão desta Prefeitura 1.180/64 - 'Estevan ;Fer-'

C· 40 d f
presta�e!h escÍarectmentos. !Jandes _ Legaliz'll}ão

. do Estado de Santa atarina, '

an ar, a 1m

1.361/64 _ Carolina Gui-' de deliberarem sôbre a seguinte ordem do
marães _ Legalização '"

865/64 _ Ban:::o do Brasil ala:, .

. _"

S, A. - Retificação de Im-
. -

10) - Exame, discussão e dehb�raçao so-

posto,
_ bre o relatório da D'iretoria, parecer do Con-

127G/64 - Platao de Cas- '

--. ftroO ra�'i[1s _ Requer 2.a via sê:ho Fise:al, Balônço e L01tas, re €rentes ao

do alvará exercício findo em 31 d,e dezem�r� de, 196�"

823/64 João de C'lrvalho _

20) _ Outros, Assuntos, de mtelesse de;
Pada CaneelaITlento

725/64 _ Alvaro Luz _ A- Sociedade.
cresr;imo Fl0rianó:-,olis. 13 �e maio de 3964;
888/64 _ Arilio Ferreira,

- consto de muro. Dr. João David Ferr::ir8 Lima
5.363/63 _ Sadi Silva - _,� : �,

- Diretor..;:cPrD�lr'f'nte '

Consto de Muro, 1",;.; -'

d'-\l, ;

\4

22-'-5-64
924/64 - Raul Dutra _

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

linhou ao lado da liberdade
('� honra e da dignidade,
mais uma vêz Iev�ntou bem
alto as tradições da gente
barriga, verde a quem pres
to neste momento as home-

do para criar e não atingir
mos o objetivo, teremos per
dido a guerra, terremos frus

trado os anseios daqueles
que nos der�m o seu apôió
parque em nós tiveram eon

fiança. Pela palavra nós não
designamos . apenas' os 'mi

Iítares, designamos a todos

os brasileiros,' principalmen·
te os dirigentes da Nação,
aqueles a, que cabe parcela
pesada e difícil na restaura

ção da Democracia, em nos-:

so Brasíl.:

versátil, pó-que humana, .o

bra do homem, a ele se ad

.
pta, com êle evolue, � êle

Exrna. Senhora. Dirigindo
um especial apêlo à mulher,
r::ct0:'j''''nse. aqui presente
para que Com sua .ação, com
seus .exemplos, prossiga na

h'ta, e deern ânimo aos seus

Precisamos ter uma com-,

pl'e<mção, clara do que seja
Democracia" 'precisamos sa

ber o que queremos para

podermos caminhar em sua

direção.
Democracia, Senhores, .não

.

é apenas um sistema, uma

série de instituições, um Có

digo de -leis, uma combin<:1"

ção de medidas politicas,
. Ela é antes de tudó, uma

do".

crenca na ,natureza humana,

um Código de comportamen
to, que traduz aquela cren

ça em pen�àmento e ação.
E', um tipo de 'f'rlosofia so-

o m6ximo de eFitiên(;ia

FAZEM ANOS'HOJE:

Menina Olg� Bruno _.

-

1.745/64 - Alfredo Nlmes
_ Consto de préaio
1.549/64 _ �aimundo Fir

mino da Silva - Consto de

/ 'Deflui no dia de hoj-e mais uni aniver
sário ;natalício da gr�ciosa memna Olga

, Bruno, filhinha da sra. Vva. Mária Bruno.
A Olga os' nossos efusivos cum'primen-

rancho

502/640 - Osvaldo Theis

ges _- Trans. de .casa
, 688/64 _:_ Antonio Quirino
dos Santos - Const,. ds Ran,tas

----------�---------------�----------��----
cho

. 304/€4 _ ZHma Silva Mar

tins, e Outros - Consto de

Missa casa ,.;-

1.674/64 ,;_ Banco do Co

mércio o 1. de 1I1.':inas Gerais

João Otávio Neves, filhos

inesqúecível
IVONE ANDRADE

genros da S.A, _ Demolição
433/64 _ Roberto D'Acam

pora _ Habite-se

l.lô1/64 _ Abe,ardo Fran

cisco Vidal _ Habite-se ' \
,

'783/64 - Odete LlVramen

'to Valente _ Habite-se

6.074/63 _ João de Car

V8.1ho _ Transf. de Prédio

1.248/64 _ Otília Fernan

des da' Silva _ Transf. de

Terreno

5.14)63 _ Mitra Arquidio:
'cesa de Florianópolis
Transf. de terreno

1.240/64 _ Màuricio Gçmçal
ves dos Santos -=--C�. de

M'�SSÂ de 7. D"A
�Arnu I �,.,.u.' r,r.ocs�!i I �t. !�'1 I," �j�r rL

A fpmPia de JVlrria L. Mendes agra

dece a todos quantos co-r'l.pareceram' ao
seu sepultamento �. convi,la seus narentes

�essoa� de suas rela�ões para,. assistirem
à Y""lisS8 de 7. dia, q_�le- eM intenr--ão à sua

a1:m�, sr:'rá rez:;'lda dia 22 rln �rlrre'1te. sex

t� f�lra, às set1e horas, na Catedral Metro-

po1itana� �

Desce já çl!radece a tonos os qu�
comparecerem a êsse ato de fé cristã.

e

Consto d\3 Rancho'

941/6'* - Vitor Tavares _

Reforma

219/64 _ Alb(\rto Goc.dert
_ Retificação de imposto

tl'76/64 _ Wih,on Silveira

Garcez ,;_ Isenção de Impos
to

13.:72/53 -Ivo Bandeira
Corte _ Baix" dos Impostos

'

4.81/64 _ Maria Amalia

Portinho C.e Mores - Des·

membraml:mto

1.096/64 _ Genesio Filome

no Vieira -'B'aixa de Inipos-
, .

to

NEVES
,convidam os parentes e pessoas de suas, re

lações para a missa de 30° dia, �ne man

dam rezar dia 22 (sexta feira), às 7 horas,
na Tgrc�a de Santo' Antonio:.
Pc r rn,?is êste ato de fé, antecipam agra-

\

decimenntos

FP0]iS, 20/5/64'.,

,_

"

t g- adffc�mento
A . Dire�ão do Colégio Catarinense agra

dece ao dr. Henri:-:ue Prisco Paraiso pelo
feÍis exito que ,teve na difícil operação de úl
cera no estomago do Irmão Luiz warken.
Igualmente agradece' também os dedica

dos serviç·os das' Irmãs, enfermeiras e enfer
meiros da. Casa de Saúde.

Ppolis.-, 18 de maio d� 1964.

I

CROMADOS E ESMALTADOS
Cadeiras de Almoço cOlu andador
Carrinhos Esporte
Caminhas Cromadas COnl 'relas de Ráfia
Berços Cromados e Esmaltados
Banheirinhas com Tubulacão Plástica
F''\>rta Fraldas .. Plástic� -

�

casa·

565/64 _ Fernando Carva-

lho Rocha - Transf de pré"
4

235/64 - Porfiro Abel A

polinário _ Demolü;ão.
(Continua)

dia

653/64 _ José Luiz Perei. .

_

ra _ Consto de casa

377/64 _ José Elias
certidão

229/64 _ Maria Germana

Régis _ Transf. de casa

6.212 - Manoel D<:L�'id Soa

res
.

- Habite .. se

5.222/63 ..:/Antônio de A-'

raúJo Figueiredo - Demoli

ção.
5.885/63 - Roque Kincezc

!ti - Baixa de imposto
1.430/64 "- Asilo de Orfãs

"São Vicente de Paula" -

Requer Subvenção:
1.566/64 - Evaldo Losso

- Consto de Muro

L622/64 _ Maria Germà
:na Régis _ Remorma

1.429/64 - Exnresso Lajes
- F[orian?poUs Pag'3.-

mento.

1.133/64 _ Olga G!!rofalis
.

Campos ",_ Pede Gonsidera� '," ..

,I

lVIÓVEIS C I M O ilpresenta Maravilhoso
Lançamento ,de lVlóvels I��Jtis

;

--_.__ . - -- ----,---�----

TUDO NO MAIS· FINO ACA3A1\1E1iTC

AJ_EGRIA DO NENÊM -- $NCANTO PARA A MI\MÃF

....., t;.
" Avenidá Rio Brance,!iJ2; MÓVEIS C I M O Jeronimo Coelho, 5

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sec�'�'tci�i�:;,C�I'��inerilCA permanência do engenheiro Serafiní
Bertaso na Cidade d PÔdo Alegre resultou ----,

P d B
Âno acêrto dosdetalhes finais para a compra

D'··--�.·' E-'�S":F'jA'D'�O"" D' '·'Z· lO
'

a' re ,ota'n I·Cde tratores, que se destinam às obras da Se- . .....-

.cretaria 'de Estado dos Negocios do Oeste .
.

Serão utilizados, imediatamente, nas tare-
_." ,.. o lUIS ANTlCO DIARlO DE SANTA CATABINA #/1', •

'
'-

fas de rasgar novas estradas na vasta região Florianópolis, (Quinta·Feira), 2:J, de Maio -de 1964
,do antigo Chapecó.,' .'

\ I

'
"

êxito

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

Sec,retári.Q, da Segurança Públi-
em

.

Criciumaca
o CéL. Danilo Klaes, Se

cretário da Segurançá Pú
blica esteve no sul do Ei5-
't!\do ontem, tendo almoça
do mi cidade de Crícíuma
com o General Dario Coe
.Jho, Comandante da 5� Re-
gião Militar.
INSPEÇÃO AS REGIONAIS

DE POLíCIA
Valendo-se da 'oportuni

dade; inesperadamente, o

Secretário da Segurança
Pública, CéL Danilo K1aes

ínspecíonou as Delegacias
I

�

de Araranguá
Em

.

Tubarão,
SSP realizou a

la madrugada.

e Criciuma.
o titular da

inspeção pe-

NÃO HOU'vE PRIS()ES
Em Araranguá, o CéI. DJ;l-

.

nilo K1aes manteve reunião
com o Prefeito Municipal e

com os vereadores de todos
os partidos políticos.

REINíCIO DAS ATIVI
DADES

Por volta das 12 horas de

,A Secretarie da Agricul.tura
e a ,SUNAB

A Secretaria da Agríoultu
ra através da sua Diretoria

Concurso de
Títulos
o ' Governador Celso Ra

mos, à vista do relatório. da
Divisão de Seleção e Aper
feiçoamento do DORSP, ho

mologou õ concurso de tí
tulos para provimento de

cargos da classe inicial da
carreira de engenheiro 'Ou

arquiteto do Quadro Geral
do Estado, realizado de 12

a 19 rle março do' corrente
ano. Também mereceu ho

mologação o concurso para
a carreira de engenheiro do
Departamento de Estradas:
de Rodagem.

de Organização da Produ
ção está cooperando com a

SUNAB.
De acôrdo com a determi

nação do dr. Luiz, Gabriel,
atual Secretário da Agrícul-,
tura, e o diretor da 'referida
diretoria colocou' à dispo
sição do' Senhor General
Manuel da Paz Costa Araú

jo, um funcionário que tra
balhará nas atdvidades de

contrôle de prêço.

Também determtnou, o

senhor Secretário da Agri
cultura, que qs funcíonáríos
'lotados 'acatem, prestem
cooperação e se entrosem
com os trabalhos da SU

NAB, de_ v,e", ,que�é 'ação be
néfica' de'organização ,de

merea.dcjI.

<-

Apresentação da Associação
'Coral de Florianópolis

Nos próximOS dias 29 e 30
do corrente, iremos ter no

vamente um brinde mu:;;i
cal com as apresentações da
7a. Recita: da Associação Co
ral de Florianópolis, como

parte integrante 'de sua tem

porLid'l dficial da 1964.',
.

Abrirá o progrl)-ma � i Co
ro feminino daquela As:
sociáção Coral que, como

das vezes anteriores, quan
do se constituiu no: ponto
alto, com números )viva
mente aplaudidos e bisados,
,deliciJ:trá b púhlico que cer

tamente afluirá ao Teatr')
Alvaro de Carvalho, com um

programa es;::olhido e capri·
chosamente prepara<;io pel::>
Maestro Aldo Krieger. Com;
tam dessa parte canções
nacion'tis, onde. disp.ü:".tam
peças de autores cauirinen
ses e uma c:mção de ninar

alemã, com que é homena

geada a grande colônia ger
manlCa, peça esta já apre
sent'lda com sucesso abso
luto e'm Joinville, por bca

sião' da 26a. ;Exposição de
Flôres e Artes.

A segunda. parte se cons

tituirá de acontecimento

inédito, pois veremos pela
primeint _vez, em apre;:.entBr- ,

'ção i.,sol!j.da; o, Goro mascu-'
lino do "Coral dEi Floriadó"

p�lis": ,em apenas '3 núme
ros que estão sendo prep3-
rados com c.;J.rinho pelo as

sistente, Maestro Hélio Tei
xeira da Rosa para essa

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

O Brasil está vivendo a era do BOATO. Nunca se boa
tou ou 'boatejou tanto como agora: Nos setores políticos,
então, as ouças não bastam para ouvir tanto boato.

Por aqui também êJe tem andàdo hlUito AFREQUEN
TADO. Nas esquinas, nos cafés, n�s ONDAS oposicionistas.

Mas boato é boato, ..
'xx,xx xx

Até .iã houve -'- se não ,ôr boato - uma vítima do

,PRÚPRIO.
Foi o caso do sujéito que começou a, dizer.que estava

ameaçado de prisão, por não concordar com a revolução,
i<:t,o é, ("...... <l <õl.rT 1\ lNT�RP1ll<:'l'AÇÃO da revolução, Segllll
do qual êle, que era da oposi')ii,o, .lá

...
devi� ser do. govêr

.uo. ,_E tanto c5p'alhon ,;;(''''< lTIllrmúriflS que, ccrtil noite, re·

'1,0(1)c'II di.: amIgo fi 1\ V ISéJ de (_luc scd� lH'eso.
,E

"Este
. ,

'o padre Raulin6 Reitz,
como cientista de renome

ínternacíonal, também
.

di

retor dó Herbário Barbosa

Rodrigues, (Itajaí), visitou
a Estação Florestal <de 'Rio

'Vermelho, localizada no lu-

gar do mes�Q riome em

'Ecos das Iomemoracões do Dià das
,

Mãês em Florianópolis
século passado, bem como

representando os vari.os Es

tados, com seus vestidos ca-

racteristícos, em que
faltou .;J. consagrada bahía-
na.

Fo� homenageada uma se

nhora cujos cabelos já, se
tornaram prateados, como a

Mãe do Ano, recebendo mi-
, moso presente, c muitas, 1'0,
sas que lhes foram entre-

'gues pelas crianças escola-
res.

Foram sorteoldos, varios

prêmios entre a:, mamães,
.

presentes, num ambiente
de m1lita alegri_a e momen

tos felizes.

Abrilhantou as festivida
des a Banda de Musica do

Abrigo de Menores que co

mo semlne enctmtou a. to
dos com as suas b�l.;J.s par
tit.uras. tocadas pelos nos

sos gràndes músicos de

EstreiaEhoje:Ricardo Bandeirâ
COm:a�peça I�O:mclhor�é rir"

"

,Teremos, finalmente, hoje a estréia do mundialmente fa
,

moso Ricardo Bandeira,.no Teatro1Alvaro de Çarvalh.o,' com ::1

0CÇ3 "O Melhor e Rir", numa louvavel promoção do Clube So
;'o�;timist8" justa homenagem às �rçé,l�[ ArlURda�, ém,.per:efi-
dio-'do ,AsilA' ::2 ,/"."

'

,
'

.. "'::,' '.
• ,'" l Y,-;.,; '"lo "

Como acontece anualmen-
te, Floríanópolis comemo

rou carinhosamente o dia

consagrado as mães. Con
vém 'entretanto destacar
mos as festividades levadas

Êsse departamento .com

a colaboração ) da Associa
ção Catarinense de Profes
'sores, sob a presidência da
professôra Maria da Glória
Oliveira, re.;J.lizou inesque
cível festa alusiva ao áto- no
ginásio Charles Mcritz, que
teve as suas dependências
literalmente lotadas.

Participaram das apresen
tações, "II'1I'10s de vanos

,GrtlpOs Escolares em ternas
de, consagração às ,Mães,
destacando-se um bai1�do
apresentado pelas alunas'
do Grupo Escolar São Jose.
A 1\s,sociação Coral' de

Florianópolis', sempre pre
sente <as festividade_§; cultu

Ultimam-se as, provicj.ên':; ,Ila�:;;: eJ1lpres:t;ou a sua mag�
cias par'l a cons.Úução ; de: , � 'nifka ' c'ontr,ibuicão, apre
dois novos grupos_ esc�la-

.

'sent�l;tlo' �Úios numeroso

r� no vizinho município de qontribuindo também p,a·
São José, ambos na locali-' ra o maior brilhantismo,
dade de Campinas. Atos bai- com l:_J. colaboração dO cro-,

xados pelo Governador- Cel� nista social Carlos Müller,
,so Ramos autorizam o Ga- foi .;J.presentado por senha
binete de Planejamento do ritas da sociedade flqriano
Plameg a adquirir os imó- politana, Up1 desfile de ri
veis nécessários às' obras. cas toaletes de damas do

Ensino e

Govêrno' .

em Pôrto

o

'apreséntação sob a regên
cia .de Aldo IÓ:ieger. Nessa

parte apreciaremos o tor�J
grave mascul�no em peças

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

de t'lnto agrado, principal
mente do público do su� do
País e, se constituirá em

uma imorredoura homena

g(:)\n . 8.S nossas gloriosàs
foÍ'ças armadas de terra,
mar e ar.

Para encerrai' êsse espe
táculo de enlevo 'musical,
virá a púbÜco, na terceir'll
parte, o Coro mü;to; com to-

,

dos os seus integrantes,
apresentando sob a batuta
do Maestro Krieger, um

programa inédito, rico em

, musicalidade, planticidade e

efeitos luminosos. Essa par
te está dividida em um tre

cho onde consta� um 'ne-
'gro-espiritual e o,utra c;;m

ção típica dos Estados Uni
dos e uma velha canção in

glês'a: com que a �'\.C.F. ho·

menagêia o povo irmão do
norte do Continente, e uma

I peça nova de Osvaldo Fer

,reira dfl' Melo Filho, autor

que tem estado sempre ' li

g.ado com a AssbciaçãO' Co
ral de 'Floriapópolis.
No outro trecho, consi

derado �io, veTemos, .para
en<;errar as apresentações,
peças clássicas famosaE' co

mo, do genial Schubert, 'do
inspirado Mozart e de.um
dos expoentes da música
brasileira atual, nosso con

terrâneo Edino' Krieger.

hoje, o nôvo Secretário da do em seu gabinete, nesta

Segurança Públicã reiniciou Capital.
suas atividades; despachan-

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

Nova'mretoria da Associação Rural
,

Conforme havíamos notí- O presidente dr. Henrique' cimento as estações de Ra-

,ciado realizou-se na noite Berenhauser, disse do quan- dia "GUARUJÁ" e Diário da

de terça-feira passada a elei- to os agricultores e criado- Manhã,' sempre presentes
ção para a nova diretoria res do Município estavam em todos os interesses dos.

que regerá os destinos da agradecidos ao sr. governa- ,
associados. I

Associação Rural de Floria- dor Óelso Ramos e Secreta- Uma prolongada. salva
nópolis no periodo de 1964- rios da Agricultura e Fa- de palmas da seleta .assís-
19.66.

�
zenda pelo' apoio sempre' tência procedeu a leitura

Eleição movimentada, que dado aos, legítimos interes- dos resultados da eleição
contou com a totalidade dos ses da classe, assim como ao se ler o nome de seus

elementos de destaque da aos jornais "O ESTADO" e . constituintes, .aplausos ,aos

classe agropecuarià de nos- A Gazeta' pela colaboração quais juntamos os nOi:iSOS

, so município e vizinhos, te-' _
desinteressada que nunca desejosos de profícua ação

ve a abrilhanta-la a presen- faltaram a Associação, igual- em pról dos nossos rurícu

ça de grande numero de mente
�
foi feito um agr'ldEl-' las municipais.

diretores de 'Serviço das

Repartições ligadas a agri
cultura, tanto Federais co

mo estaduais.
Ficou assim constituida a

nova diretoria: Presidente

,dr. Henrique Berenhauser;
,1" více-presídente Manoel

Donato da Luz; 2° více-presí
dente Paulo Rudi Schnorr;

.

l° secretario Valeria) Bote

lho; 2° secretario «ustavo a efeito pelo -Departamento
Gonzaga; l° tesoureiro dr.

o de Cultura,' da Secretaria de
Achilles Balsini; 2° tesou-

.

Educação 'e Cultura em
reiro Admar Gonzaga: Con- S<lnta Catarina. sob a dire
.selho Fiscal, dr. Clodorico ção da professõra Olga Bra
Moreira, GaL Veiga Lima, sil da Luz.
dr. Celso Wolff; suplentes
dr. Acyr Pinto da Luz,. dr.

L�uro Bustarnante e Tadeu

Xavier; Conselho Técnico
dr. Clovis Dedouim, dr. Fe

lix SChaefer e dr. João Ca·
valazzi.
Na ocasião foi procedida

a leitu;a do rel'ltório do pe
riodo que se findava, onde
se evidenciou o progresso
alcançado pela sociedade e

os inestimaveis serviços que

ve� prestando' a classe.
'

conquista de novas áreas

para � Silvicultura. eu não

séi o que mais admirar: Se

o seu nioneirismo em apli
car, êm 'Santa Càtarín�; mé
todos já provados em ou

tras áreas do mundo, asa·
ber, cobrir extensas áreas

de terras arenosas e pobres
do litoral 'com confferas, es

p�cialrhente Pimis' sp. (espé
cfes de ,pinheiros do' hemis-'

umanhã, que, a incansável 'fériéo" boreal), ou a admi
dedicação do mestre Men- rar sua ten'tcidap.e em

dosa procurara realizar. ',lJlostrar,' aCJs p.oderes pú�li-O nosso jornaJ, pre*sente cos, que ' em! nossa terra
ao áto, registra pr'l,zerosa- '�ambém se pede .;t'3IZ�r,mil':L-
mente o acontecimento, gré�. po 'çamho ad.m'írli�el'a-
cumprimentando a profes-

.. '
. , ' . �:.tiJo.. ,..'

sara Qlga Brasil pa Luz, di- Vi o que não podia l}eIU
retora do Departamento âe imaginàr antes. 'M;�io fpi
Cultura, e a, pi:ofessora lVIa- lhão de mudas feitas, espe
ria da GIÓTi'l Oliveira, Pre- cialmente ele conlff��'as. ApJicsid;nte da Associaçao Cata
rinem;e de Professores, pela
feliz iniciativà,' esperando
que a mesma se realize no

próximo ano, ainda" com

maior brilhantismo.

Florianópolis. Visitou para
'ver com senso crítíco de

botânico, e depois da visita,
enviou .ao dr. Henrique Be
renhauser, presidente' da
Associação Rural de' Floria

nópolís, uma carta cujo, tre
cho' segue abaixo. A Esta

ção Florestal do Rio Ver

melho, é produto de execu

ção cooperativa' da associa

ção rural referida e o, :Gc-'
vêrno do Est.ado, através,
da Secretaria da Agricultu
ra, e sôbre suas finalidades
a imprensa gaúcha faz refe
rência muito grata' para
nós. O trecho da carta do

padre Reitz, é, o seguinte:
';HERBÁRIO BAR�OSA
RODRIGUES
Itajaí, 23 de abril de 1964
nm- Sr.
Dr. Henrique ' Berenhau

ser

não

C. Postal, 109
.

FlorianópoÜ.s - se
Meu caro amigo:
Ainda sob a Impressão

do que vi no Rio Vermelho,
'

11:1 Ilha de Santa Catarina,
venho expressar-lhe meu

agradecimento pela oportu
nidade que, me concedeu

-\ ..

em 'observar de perto a exe-

cução • do grandioso plano
de Reflorest,ar e florestar

a: extensa gleba arenosa de,
cêrca de 8 Km que fica si

tuada entre a Lagoa da

Conceição e o Oceano.
Eis os motivos que me le

vam a felicitar o amigo:
Plann Florestal de Rio

Vermelho - No
ele recupúaGiio

seu 'plano
florestal, e

maistécnicas

modernas, inclUsive a im

plantação de micor�as pró
prias, q1le são, os segredos
do. rápido 'crescimento des
sas plantas.
Alguns quIlometros qua-.

drados já limpos e prepa
rados palia receberem as

mudas. Efüenso,s valos aber
tos para drena'gem de' ba'
nlJudos 'e áreas periódica
mente inundados. Aprovei-

Milagre"
I

.

tamento do húmus natural v6to� que o Govêrno Eit,:_;
e sêco para adubação das dual' reconheça e apoie de.
sementeiras. Pesquisa para cididamente êste utilís.,;....

_ � ........"
o aproveitamento de espé- empreendimento de Rio Ve�cies nativas, como Sophora melho em que o Sehhoi
Tomentosa L. (Comandai.. gasta o,melhor de suas f9r.ba, Feijão da Praia) pára ças e entusiasmo".
assentamento de dunas. O que se pode adUzir, a
Planos de plantio de árvo- excelente impressãn que J!res ornamentais de sugestí- .; ilustre botânico pail'Íj
-vo ,efeito decorativo em,. .colheu

:

na Estação FJo
uma faixa de 100 (cem) me- tal de Rio Vermelho, -é
tros à margem da Ieagoa da "0 Governador Çelso
Conceição. Não de obra não sómente

'

apoia, c
usada: 28. (vinte. e oito) pre- incentiva, promove e presq.
sídíários da colônia penal gia serviços de. recuper
que aí' são .recuperados dos recursos maturais.

, num' ambiente sadio. Rece- A Estação Florestal,
bem do Parque boa alímen- eíonada, é um' acôrdo
tacão e rernuneracão. operativo, que como sé

Ê\)te é o mi1!tgre. Faço dá resultadi� plausíveis

CEE fornece Gerador pare
Campo Belo do Sul

A exemplo do que fez re

centemente eU1' Pínhalzinho,
onde instalou um conjunto
diesel-elétrico, a Comissão
de Energia Elétrica· acaba
de adotar idêntica medida
em relação ao Município
serrano de Campo Belo do
Sul, para �á destinado um

gerador de 70 HP.

são adotadas em

rurais momentaneamente
sem vizinhas disponibilidáJ
des energéticas não se PJli
vem por mais tempo do
confôrto da eletricidade e

possam aguardar sem maíe,
res dificuldades a solução.
definitiva constante do PIa-,
no Qudnquenal de Eletrifi-A fim de por em têrmos

a instalação' do conjunto
diesel elétrico naquela loca
lidade compareceram ao

gabinete do Presidente da

CEE, ong- Paulo A. de Frei
tas Melro, o prefeito muni

cipal Alvaro Pucci, acorri

p.;J.nhado do deputado Auro'
Vidal Ramos, sendo na oca

sião firmado convênio en

tre a Prefeitura de Campa
Belo <;io Sul e orgã,Q repre
sentantl( dá política de

energia elétrica do Govêrno
do' Esta·do.

mos.

Assim, a cura do grande,
mal causa-to pela falta de
energia elétrica e que em

'19GO era da órdem de 18%
dos municípios' catarínenses.
vem se fazendo em todos QS

sentidos, colocando o Esta
do dE. Santa C�tarina co�o
a ten:eir'l Unidade da F&
deJ;ação na grande campa
nha eletrificadora 'da árel'
rural, somente ·superado
,por São Paulo e Minas �
rais.Medidas dessa nature?ia

Favoravel a prorrogação do,
Mandato do Presidente

SÃO PAULO, 20 (OE)' -

o deputado Cunha
desde que fiquem plenamen

Bueno· 'te assegur'l,das as garantias
'. constitucionais e realização.'
do pleit'o DR: época em

.

que
•

for desfgnado.

disse ser favorável a prol"
rogação dp mandáto do

Presiden�.é j' ca*t�l'O;-13ranco,
, ii}

�lnQuéritos serão reexam�nados·, . . .

RIO, 20 (OE) - Por de- ra que esses inquéritos, se.-
terminação- do Merechal jam 10c�.1izadbs e
TÇl.urino 'de' Rezende,' todos � nhados á comissão
os inquéritos instaurados investigações.
durante á' gestão' Jânio Qua- .

dros serão teex'lminados pe
la comissãO""geral de- ,inves
tigações. Nesse sentido, .o
Marechal Taurino já se en

tendeu édm o· Ministto da

Justiça, devendo. serem ex

pedidas determinações a to
dos os orgãos federais, pa-

formidade com a autoriza-

'iDispensa' de funcionário da SUPRA
"O Interventor da Dele-

gacia Esta,d1,1al da Sl·�I)i'Hin- , F'" h dt'endênch, de Política Agrá: rec . an oria do ;Estudo de SRn.ta Ca·
... tn.rina, torna público ... que
através ,da Portaria N" 2/64,
de 11 do .corrente, de ' cort-

cão - constRnte do Telegr'lma
Circular N° GP/100/3, de 28

J'fi'!,e abril do ano em curso,

fo�, dispen's�do o Senhor Ro

drigo OCI.ávio Lobo das fun-·

ções de ,Arlvogadn da Dele

gacia Estadual da SUPRA
de Santa C ate.:i,"lna, nomeq

do em 'caráter rx.cepcional
pelo S�nhor Jni'ío Pinheiro

Neto,' atT9vés da Portaria
N° 1.Q35, em 12-11-63".

,

. 'l ::tOl."A ,I;lÀl:� peftFUnM .Ml'lJ�"

Regresso de férias. Fui caç.ar, à ferra natal. Em lá .

chegando, cassaram-me os direito,s ,

de caçador! Era a .

. vel< da caça ...

xx.xx xx

Chego. Abro· uma fôlha da oposição. E leio que o

sr. Celso RamOS é o eventual,governador de Saqta Ca..·
tarina.

Êsse eventual, assim empregado, não me é estra-,
nho.

.

.

De fato. Já o ouvira antes, Numa fogosa oração do
deputado Fernando Viegas, exaltando o deputado DoU
tel de Andrade, recenl( escolhido para lider do P'J.'B, na
Câmara Federal.

,/
, l',l'esse discurso, num barrquete, ali no Lira 'I'enis, o

ir'requieto líder da UDN apostrofava a ausência Cio go
vernismo. .. não eventual, . :

xx xx xx '
./""'''

Não cõnv.d"ado para lun jantar" o governador não
foi. Convidado .pa�a outro, foi. '

A o'p�sição achou �uim' a ausência, e a presença!'
xx xx xx

,

Pelas coxilhas e pelas serras vi as torres metálicllS
da CELESC, que levarão a energia da Sotelca pira La-

.

_

.
.

f' \.

ges, Sao JQaquim, Joaç'ab31 e Oeste_ "

E ouvi do "deno-esportivo Agm�lo Arruda:'
- O raio dessas

-

torres só servem Para dar chOque
'na gente!

�$�
. iA(, '" ,17�,�;r ''''':_) '. 'ti} ';. �':.,,�,
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