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TEM P'O (Meteorológico)-

tese do Boletim Geometeorológico, de
XAS NE�O válida. até às 23,18 hs. do

dia 23 de junho de 1964
: Em curso; Pressão Atmosférica Médià:

ibares; Temperatura Média: 15.8" Centigra
dade Relativa Média:, 90.2%; Pluviosidade:

."CB1'h.illfilf'S: Negativo - 12,5 mms: Negativo - Cirrus -

�_iiíi .,..�;>:UlUS
- Stratus - Precipitações esparsas ...:... 'Tem·

-

po.Médio: Estável.
. .. ,.,}/:u,••d·••••

DIRETO.

RUBENS DE ARR'UDl RAMOS,

GEREN'l'.,I·
t t: .. , ' .�

O lUIS ANTIGO DIA1IO DE SAlTA �CATABUfA ...
�DOMINGOS FERNANDa DE A�UINO

ANO 51
.

FLORIANÓPOLIS, (TERÇA·FEIRA,), 23 DE JUNHO DE 1964 - EDIÇAO DE BOJECr$ 3Q,OO ...•

• •••
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nados na Tailândia. Embora tem fronteiras com aTai·
lãndía, o Departamento de
Dêtesa anunciou tratar-se
de uma missão rotineira de
reabastecimento e substituí

ção
.

de tropas. Elncontra-se

ainda na Tailândia um con

tíngen te dos cinco mil ho
mens da Fôrça Aérea e do
Corpo de Fuzileiros Navais

que. foram enviados à Taí
Iãndía por ocasião da crise

\

dos orientais poderá reper
cutir seriamente nas rela

ções entre os dois grandes.
Afirma·se, finalmente, nos

círculos oficiais que con

vém encarar os problemas
do Laos Vietnam em Cam-.

boja em conjunto, porquan
-to não podem ser solucío

"

nados separadamente.
WASHINGTdN, 22 (V.A.) \

- Uma frota de navios mero 1

cantes norte-americanos na

vega a todo vagor rumo a

Bangkok, transportando
tanques; carros blindados,
equipamento pesado e sol

dados, que ficarão estacío-

como' o estão em Berlim ou

Cuba. Em qualquer 'hípõte
se, os Estados Unidos não

hesitarão em agir isolada
mente para proteger o que
consideram 'um dos baluar

tes de sua segurança.
3) No plano diplomático,

trata-se de levar Moscou a

resistir às manobras de Pe

quim e a não abandonar
seus esforços junto à China
Comunista e o Vietnam do

Norte, para que respeitem
os acôrdos de ·Genebra.

nrmsidera·se em Washington
que um fracasso da União

Soviética junto a seus alia-

laociana de 1962. Porta

,voz oficial informou que os

navios mercantes levam
também grande quantidade
de munições.

WASHINGTON,22 (V. A.) _ O Qo
vêrno norte-americano lançou-se a uma trí

plice operação ,$.ftar, diplomática e psicc
lógica destinada a 'convencer seus aliados, a

União Soviética" a China Comunista e o Viet�'
nam do Norte queos Estados Unidos' estão

dispostos a ir. até à guerra para defender o

Sudeste asiático contra a infiltração comu

nista. Segundo reafirmaram hoje os meios.

oficiais, os três aspectos da operação em

curso apresentam-se ida seguinte maneira:
1) No plano militar, os sôbre aquela .regtão não

Estados Unidos, a pedido forem respeitados. Consíde
do Govêrno de Vientiane, ta-se nos círculos oficiais

envolveram suas operações que 0S aliados de Washing·
no Laos num sigilo cujo ob- ton deveriam compreender
[etívo é dasooncertar o ad- melhor a posição dos Es·

versário. Washington, po- tados Unidos no Sudeste

rém, entregou bombardeí- asiático e admitir que. to

ros "T-28" ao Laos. A avia- dos estão comprometidos
ção naval norte-americana naquela parte do mundo,
continua a realizar vôos de

reconhecimento sôbre o ter

ritório do Pathet Lao e al

guns dêstes vôos são eíe
tuados com escolta de

aviões de caça. Além disso,
estão sendo reforçados' os

contingentes militares .

nor·

te-amertcenos na' Tailândia.
sabe-se também que os Es

tados Unidos contam com

mais de 200.000 homens a

oeste do Havaí.

2) No pjano psicológico.
os Estados Unidos se dírí

gern fi seus aliados, temea

do suá incompreensão e in

diferença. Embora" reconhe
'çam. que' nenhum de S\,lUS'
aliados deseje que o Sudes·

te asiático -caía nas mãos
'd�S -c'Omunistas, Washti-ig·
ton não vê uma solução
política praticável

.

enquan

to os acôrdos de Genebra

pressagiasse um
de fôrças norte

para conter os

do Laos.. que

a operação
movimento
americanas
comunistas

1ensão continua grande em Chipre
NICÓSIA, Chipre, _ 22 (V.A.) -.- O tico, a URSS comunicou à solucionar o problema de

Grécia que apoiava incon·· Chipre. O PC cipriota (Akel)General George Grivas, que chefiou a luta dicionalmente a indepen-
dos cipriotas gregos para obter a indepen- dência' de Chipre. A n�ta
d d Ih

adverte que os direitos dosência a i a, entrou. secretamente em países estrangeiros, ínclusí-
, Chipre, informou-se hoje nesta capital. A ve a Grécia, para intervir

\ presença de Grivas na ilha, se confirmada, na ilha, deveriam ser anu

lados. Assinala que as Na:
. poderá servir para reforçar os pedidos dos ções Unidas são a única oro

cipriotas gregos para uma união aberta com ganização capacitada para

aGrécia, em lugar da linha mais suave de B'-'A-"TATA--------
..

.

abutodeterminação e independência do Arce-
.

.

.

'. j
.' :

ispo Makarios.
Um porta-voz do Govêr

no cipriota negou que Gri

"as se encontre na ilha, en

quanto um informante liga
do a círculos pró-Grívas in
sistiu que· o ex-general che

gou' há poucos dias. Grivas
deixou Chipre em março de

1959, por
.

discordar de los disparos.
Makarios a respeito de cer-' Em nota entregue ontem
tos aspectos· dos acôrdos em Atenas ao Govérno ftre·

de Zuríqll;e e Londres. Por go pelo embaixador sovíé-

pronunciou-se oficialmente
a favor da união de Chipre
à Grécia. Informa-se de An-
cara que o Prímeíro-Mínís
tro turco, Ismet Inonu, par
tiu hoje daquela capital
para Washington, onde con

ferenciará com Johnson.PSD. vai colaborar com Castelo
mas do Presidente Castelo

Branco, deverá colaborar
com _'o' Executivo Federal.

Esta, é a opinião do depu
tacio ,estadulil do PSD por
São Paulo Yukishiki Tamu

ra, O parlamentar de de.'
cendêncía mpomca, mani

festou a esperança de que
os EE,UU. perdoem as dí

vidas de guerra contraídas

pelo Japão.
.

BRASíLIA, 22 (OE) -

Embora o PSD não se tenha

manifestado oficialmente
sôbre o programa de refor-

--------_.

Modificacões na lei do selo
. . Super Produção

SÃO PAULO 22 (OE) Cêrca de
5.000 toneladas de batata estão' ameaçadas
de apodrecimento no Rio Grande do Sul,
por falta de comercialização. Produtores
querem. permissão para exportação, 'para fa
zer face a super-produção registrada na pre
sente safra.

outro lado, círculos da ONU,
informaram qu� ocorreram

cinco tiroteios "'durante a

noite' de ontem no centro
desta capital e que um caro

ro blindado ila
.

organização
mundial, com soldados ca

nadenses, foi alcançado pe·

liberação. do impôsto de
·

consumo e modífícações na

lei do sêlo. A informação foi.
dada'hoje em Brasília, por
fontes parlamentares.

BRASíLIA, 22 (OE) -

Possivelmente na quarta ou

quinta feira, será liberado.
pela Secretária da Câmara
dos Deputados, . o projeto
do Executivo, propondo a

Seis
-

Mil F u n c i o n á r i o s

Ameecedos de Demissão
•

•

-

I o 'problema dos concursados
em fóco

txpm:gO···A04'Mamataly '�j prt§$eguK
Antros de Jogo serão Fechados,Ésses servidores, haviam

sido 'nomeados entre 17 de

julho' de 63 a 30 ele março

dêste ano, -na vigênoíe prll1'
·

tanto, do decreto que proí
bia nomeações no quadro
do funcionaJismo federal.

BRASíLIA, 22 '(OE)
Relação contendo nomes de

NIT;ERÓI, 22 (OE )- O
..ex-víee g€lv-ernadtltí do • E-s
tado do Rio, sr. Celso Peça
nha e. vários secretários

'.

de

Estado, prestam esta tarde
depoimentos perante a co

missão especíál que apura
,
o problema do jôgo do bi·

cho .. Ainda hoje, deverão
-sê:t . cassanfis M-lHienças. de
funcionamento de mais de
100 casas de loteria em Ni
terói, e ainda outras cida
des fluminenses, nas quais
havia a prática do chamado
jôgo do 'bieho.

quase seis mil servidores
de M�nisl;itíriO>�7Viação, foi
encaminhada " ao Presidente
da República, pelo Ministro

RIO, 22,(OE) - O Diretor
do Departamento, ·Adminis·
trativó do' Serviço Públíco,
DASP, recebeu determínec :

ção para estudar o proble
ma dos elementos aprova
dos em concurso para caro

gos públicos, e não aprovei·
tados. O sr. Wagner Esteli·
ta externou a opinião de

·

que os concurslidos, deve·
rão ser nomeados em lugar
dos servidores interinos,
que atualmente ocupam os

çargos. A decisão .. final, po
rem, só será adotada após

.' éntBhdiinenOOs .' Gom ,o ,Mi;
nist.ro do TralJa.1ho e com

os representantes de todos
os institutos de previdf'TI'

Rro _ 22 (OE) _ Cêrca de .vinte e

três funcionários do Itamaraty comprometi
dos com a subversão já foram afastados das
funções elas relações exteriores do Brasil.
Por outro lado, fontes diplomáticas demons-

.

traram o interêsse do minist�rio das relações
exteriores em estender as sindicàncias aos

escritórios comerciais, onde, segundo os in

for.mes, verdadeiràs fortunas �ão esbanjadas
sem algo de positivo se faça no setor pro�n,

-,

cional das atividades brasileiras.

Juarez Távora, considera
dos passíveis de-demissão.

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

Filho de Lincoln· Gordon
Vitima de Desastre ..

'SenadOf Americano diz que a situa·
ção no Congo é péssr'rnl1

WASHING....ON, 22 �OE) pende�te. O aspirante a
"- O se:1ador Barry GOldwa· candidatura presidencial peter, declarou .numa / entre- lo Partido RepUblicano, afiro
visf.1 nue custaram 'aos Es· mau que o dinheiro foi mau
tados Unidos 171 milhões de gasto. E finalizou: "A situa-

. dólr.res a manutenção' de ção no Congo hOje, é pior
tropas no Congo, desde que do que antes". I •

ó território tornou,se inde.

VITÓRIA, 22 <-QE) - O quatorze klms de Vitória.

jovem Arthul' !i}��:1j_ardes, o carro dirigido por Arthur

Gordon; filho dÓ- E;rnBai�Za.#:;;�,§e contra a guarita
dor dos ]:!;E.UU. no Brasil da poUei.a l'odo.viaria. O

Ljnco�n
. Gordon -sofreq

"

de· jovem Gordon sofreu feri

sastre de automovel na ma· mentos nas pernas mw;: seu

drugada de hoje em Vilina estado não é grave estlindo

internado na Santa Casa ,,10'
caL

A-dhtmar vai fazer Importan:
te Pronunciamento Politico

cia,

ciasse ao de Vice-Governador!Outros TÓpi!COS
RUBENS DE ARRUDA RAMOSPlano Habitacional nas Comissões ,

xxx

o outro tópico, da outra carta, ménos
recente, é o seguinte:

.

"Na sua resposta ao "DIARIO
DA TARDE, que acusa a revolução
de 30 de haver cassado os' manda.
tos e deportado brasileiros ilustres,
como O· sr. Otávio Mangabeira falo
tou esclarecer que a perseg�ição
ao eminente baiano foi (e ninguem
o ignora ou nega) obra pessoai do
então TENENTE Juraci Magalhães,
à epoca dono político da revolução
na Bahia,.e hoje endeusado GENE.
'RAL, das mais íntimas relações dos
ude:qistas de· Santa Catarina."

O esclarecimento, com' as verdades que
nele se contêm, não me ocorreu, de fato.

xxx

Na questão do voto aos analfabetos sou

mais udenista dO' que pessedista.
Esti;m, no meu particlo, entre os da re.

sistência a êsse voto, virtualmente conde.
nado pela U.D.N., até agora.

O nosso dever para com QS analfabetos
é a alfabetizaçã� e não a votação.

x x x

O, sr. Carlos Lacerda; qu�ndo JK foi
eleito Presidente, em 55, queda que a poso
se fôsse impedida e instituido um- regime
de exceção, p�rqué.o ca,ndidato não obti.
vera maioria' a:bsolu�a - sistema eleitoral .

que não adutávamos.

Agora, sabendO' que êsse sistema vai
ser proposto ao Congresso, o governador
da Guanabara é contra.,

Por que a incoerência?
.

xxx

A Assembléia carioca, concede� mais
quarenta e cinco dias, �o governador, de
licença para tratamento de saúde.

Com isso, o governado., como DELE.
GADO,DOENTE do govêrno' bra:sifeiri1;
continua pelo mundo, em ah'nC)ços c. j�lrtíii�
tares ..

F'i)�se outro" os RI\JVINH{\S,
e.'ipumavam como siri em cêsta.

SÃO PAULO, 22 (OE) - tivo, condenando O' excesso
Está anunciado para os de centralizr.ção . de poder
próximos dias' pronuncia.• --'- _

mento político do Gov.
Adhemar de Barros; .atra·
vés de uma cadeia de rádio
e televisão. Além de anáijse
dà administração Castelo
Branco, o sr. Adhemar de
Barros dev�rá fazer refe·
réndas ào sistema· federa·

por_ pa;rte do Exe'cutivo da
União.técnicas,

.

para receber pare·
cer no prazo de cinco dias.

O Sepado, rêexaminará tam

bém esta semana, projeto·
.

de lei que ·prorrog.Ii a atual

lei do' inquilinato, até 30 de
setembro.

BRASíLIA, 22 (OE) - A

mesa do Senado deverá re·

ceber hoje o projeto de
lei aprovado pela Câmara
sôbre a reforma habitlicio·
nal. Será imediatamente

De conlêço, ncstcs, dois tópicos, de

duas c'artas. '

Na primeira, um· petebista, com jeito
de bigcrilho, estranha que o sr. Silveira
Lenzi, havendo disco:rrido, peh GAZETA

· de domingo último, sôbre assunto poJ.ítiico
que também, na mesma data, . aqui pelo'
O ESTADO, . foi objeto de comenl,ários
nossos - não haja feito referêlJcia ao

deputado Laerte Vieira, na reunul.O na·

cional da U.D.N'. 'em que, de DEDüDuRO,
deu bronca por nãO' ter sido cas�lado o

mandato do senhor Doutel de Andrade.
'Do fatO'· de havermos os dois citado o

JORNAL DO BRASIL, de 18 dO' corrente,.
e o sr .. Silveira Lenzi não citar e eu citar O'

epiSÓdio, dessa bronca "raivinha" - o mis
sivista conclui que ela' �;é invenção m'inlÍa
e cheira a iritigra".

Fácil lhe é tirar a dúvidll. e ficar com
a catinga:, prucure a fôlha referida e nela
'encontrar{Í, na reportagem sôbre a reu

nião udenista de queixas (,ontra o Presi·
dente CastelO' Branco, pnr causa das re-'

for,mas, o seguinte:
"A BANCADA DE SANTA CA·

TARINA, PRINCJ.PALMENT�, TEN·
DO A FRENTE. O SR. LAER'tE
VIEIRA, DEU ENFASE ES,PECIAL
A ESSAS QUEIXAS, INDO' �SSE
DEPUTADO AO PONTO DE ES
TRANHAR NAO HOUVESSE SIDO
CASSADO O MANDATO DO SR.
DOUTEL DE. ANDRADE, 'LIDER

Novo Chele da Estado
. Maior do Exército

I RIO 22 �OE) _ Assumir� hoje às 13
horas o oargo' de chefe do Estado Maior do
Exército, o Gal. Décio Palmeiras -Escobar. À
cerimônia de, transmjssão. do, cargo� ·deverão

-

comparecer os Ministros da' Guerra; ,Mari
nha e Aeronáutica.

comissõesàsdistribuido

Jânio devolveu 'ó títuto eleitoral

Anticomunismo .Sãü Paulo _' 22 (OE) _ O ex-presi
dente Janio 'da Silva Qq.adros, devolveu seu

titulo ao Tribunal Regional Eleitóral, que já
cancelou oficialmente sua candidatura à
Prefeitura de São' Paulo. A medida, decorre
da suspensão. dos direitos políticos do ex

presidente, até 1974.

ESTOCOLMO, 22 (OE) -

,Panfletos
!.. ii' cartazes anti·

comunistas, aparecerem on·

tem a noite nas ruas de Es

tocolmo, que hoje recebe a·

visita de Nikita Kruschov.

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

Ainda o assalto ao trem postal
LONDRES, 2.2 (OE) postal GlaskoullcLondres. A

medida, foi tomada. em vir·.
tude de um{l denúncia apre·
sentada por um comercian·
te de, Londres, segundo a

qual, os 4 enclirregados de

recuperar o dinheiro pro·
cedente do assalto, foram
acusados de se deixar suo

bornar.

Foram destituidos 4 dos 120
detetives que trabalhlim no

caso do assalto ao trem

Nova· ·York causa

pode dar cade.i�'
Moda em

se.n.sacão
t

NOVA YORK _ 22 (OE) - O'Cornis- ção indecente,' a mulher que estiver rigoro-
sário de Parques de Nova York, baixou ins- samente na moda; ou seja, não estiver usando'
truções, proibindo terminantemente, as mu- do a parte superior do seu bikini.. Ao mesmo

. lheres novayárquinas de irem 'à praia . com tempo, deú ordens aos policiais, para que
maiHôt de uma só peça; isto é, só a peçá de segurem' as infratoras respeitosam�nte,' e os

baixo, segundo a última moda lancada nos convidem com delicadeza, à Comis-
EE.UU. para a temporada de praia.� O �o.- sariado. ,. I'adv�erte qu� prQ.cessará por eXlb'i·

e
lei do inquilinato
BRASíLIA, 22 (OE) - O

Senado iniciou hoje a apre·
ciação do. projeto de lei que
prorroga por 111ais 90 dias a

atual lei do inquilinato. A
matéria como 'se sabe, já
foi votada pela Cimar!;t d0S

Deputadol clevi;mdo, stlbir a

sanção do Presidente" da

Re,pública". nos meado�. da
,���;�m;i"I:::".:���r��,��:.f�·.ZKd!�;�::;. !

DO p.T.a."

.

Ai está o que citei, no seu 'IIPIS
: 'LITTERIS VIRGULISQUE".

Não' me cabem culpas de gente 'da
U.D.N. catarinense, lá pelos altos, querer
.!lImoçar 'o mandato do lider petebista, en

qua.nto por aqui outros do mesmo partirlo
eterno vig'Uante, Ilferecessem propostas
para a marmtençã.o rlel'se rnesroo manda·

,to,. S" q ;sr. 'J)outel de Andratk renun·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:'1\1'[3 de peixe caracicrizando Uma

SECAS E SENSívEis mclestin mais Jl'l'hve e qUe se

"

"

......
"

" •• L.A;h(a,ma: .Clentlflca,�entc Ic 1,050
,

podend o afetar todO o corpO.
" .I'aru o tra tamel1to da pele

t, H O DE B E li: E Z A
sngcrn com um Creme ba,t�nf" O vento, sol; frio devem ser

gorc1ul'oso e se possível com evitados não sÓ ,C'Om o uso de

base de lanolina 'ou mhht'ciga de
'

chapéus de' abas largas como, tam
,caCau, Eh -a fon_nula de um: b êm

, pela permanência em to
01<0 de sesamo, dez gramas;, la II oso.lnp.IO� autaro op 01'0:1 op
noj ln a trinta gramns ; manteiga que já nos referimos,

.

de eaciiu, dez gramas, O rnge 'f(.Qf:ll 0.'::nossos leitores pode
deve ser SOb a forma de creme "ão 30li-�itar qualouer conselho'

.(pasth), P.1uco pó de arroz. SObre o tratam<" da pele e·'
ao,) - Ao deitar passar cm Dr. PireS, à rua Méxic1o, 31 -

todo 'r03to U!1J' oleo vegétal Co cabelos ao m éd.ico eSp'eciall.sta

ressecam u rlelr, tai:.; como :15

loções adstringentes, ',ca'n,flll;ndas
,O;s yinagres de tnilet�, etc.
Daremos cm sê'guida. lúil-:-��

quem a de trata;"lcnto para ,is

�pessoüs qr'e p'PSSU(,I�! peles scC;n

scnsiveis, tambél11 ch�1I11;tdas de
Vcaelas ou fhl"',

lo,) - P,�la mnnhã lavar o

PELES

Dr, Pires._. -....
�,

COrJtAc/;7?enfos .: Sociais.',

...

.��U{��
"

'

,

a '_
•

Há pessoas ,com peles t�o tleh sell(<1 'dó r9s!o. �ue é o (,"SO que,
cildas .que ba3ta um pouco mais' '''interessa particularmente 'a03

de frio ou de vento para' tlOrnal'_' nossos "leitores diremos que Os

,las e,nrugad.as, irritadas, COmo regimes alimentare-:; muito carre

se estivessem enfim, amarrotadas gados em gOrdur" pouco ou na

São ns chamadas peles finas, se da adiarrtam . Por isso é qUe' pes
cas ou sensíveis e que necessii sôas gOrdas e qUe se submetem

tam cuidados ,especiais' con�m9 � re,glmes para emagrecer (Iscn
re [ataremos �, seguir, tos de alimentes gorduroso,

, De iníCiO d.remcs
.

que uma 'não ·notam nenhuma tnnsforrna

poje e111 tal� 'Circunstâncias pro c;ào para o" laç10 da pele em rela

vem da diminuição de secreção ,"0 a sequidão ou scnsib il idade ,

d sebo ;11'''duto ehborado peIas .Há ,""tto ponto que precisae. '

Rlandulos sebacens e .cujo,' prin, ficar bem esclarecido e é quanto
,

c ijn] pape[ é o de lubriIi�ar" ao ê91p-rcgo do sabão , E 'prefe
epiderme c de prOteg&-la con tl':l r+ve] não 'usá-lo' ,Ql:,ando muito,
:l3 variações da teinperatura. sabão sob, 'a form'" liqUida ou

ue;> 't:'tl1 c)."'em,c· assim, mesmo quando a

l,ele rüo, f"r <::eca €lll demasia,

pc um. n\.odo g:cl'nJ devem ser

evltfldo., toctos os preparados que'

rnsto com agu» 1110,1'na, 5CII1 sa

bão . Ping'ar na ásrua vinte li,'o

tas d',e tintura de benj o im . Enxu
'

mo o ele oliva ou aniendoas doC'ls

gá-la sem esfregar usando um e novamente o' creme gcrduro
• p.mo seco e fi.no. 50 o ql:lal deve ficar tod a a noi

2) . .40.0 sair fazer le�e mas-. te no ro�to.

Rio de Jnncíro, bastando enviar

o presente artigo deste jornal e

'o endereço completo para ares

posta,

rante do .Querência Palace,
as comentadas feijoadas
sábados.

1 - Um jantar americano
na residência do casal sr. e sra

dr. Nelson Abreu, reuniu um

grupo' de amigos.
2 - Na próxima S'eXÜt

feira no Teatro Alvaro de' Car-

com

aos

I�';�:�'� ,

10 - Em recente reunião,
foi ponto alto a

- comentada be�
leza

-

e elegância de Pc{trícia �e
, gína Lins Neves.

As vc,es' essa fabtiCaç:lo
matei-ia oleosa. é tão escassa q�:�

a pele toma o ",spedO de esca

. ,

valho acontecerá' o movimenta-

do "SHOW'" "Turbilho de
, Sucessos".

3 - Bastante movimenta- 11 "Costelan", o discu-
da aconteceu à festa' Junína na tido pianista do Clube Doze de
noite de s�bad().no Lira Ienis Agôsto, Já selecionou as' três
Clube. MaIS uma vez a Dlreto�, valsas para as "Debutantes. de
ria do, Clube em fóco, está

'

de '1964 _ Eu sonhei. aue tu esta
parabens pela promoção. vas tão linda, "My.-Fair Lady"

UMA CARTA: ASSUNTO: CLUBE DO

PENHASCO _ Fazendo referência
r
á, nossa'

crônica de domingo passado, fazendo um ape

lo, aos' srs. acionistas do, Clube do Penhasco

para que tranferissem suas ações par? a So

ciedade Contra o Cancer, desta Capital, rece
bemos a seguinte ·carta.

"Járn. Osvaldo Melo. Red. de "O Esta�

do". Nesta.
"

,

'Li com a devida aten�ão :sua crônica de

dÓmingo (21) dêste) e louvo sua idéia, q�_le
é mesmo uma·feliz iniciativa;' Domingo pas:
sado conversa:v.amos, 'eu e mais dois acíonis-

, , '�

tas do Clube e o assunto ,é o estado deplora-
vel em 'que se encontra aquela constnição.

.

Toda a ferrage:rp ali' empregada está

14 - COQUETEL:' Marca ... I, . cómpletamente c<;>mida pela ferrugem e im-

6, - A senhora .', ,Ne.yde do o primeiro encontro das' De- prestavel, tendo deser iriteitamente s�hstituidf1
çosta,' em sua; ,boni.ta�'M��n- butantes do -, B�tl�'::, 0ficiaL," de �" 'famberP.-p Pi��,"�'os l��eos, outras i�sta�laçõcs'
da, re'eepcionou um" grqpb .de 1964, quinta-.feira próxim� no do bonito 'editt�io, '

acham-se em estado de"'-

senhoras de nossa. sociedadé, ,p�-' Querência P�lac�, co� movi- ploravel.
ra um chá� mentado e elegante coq,uetel -. Enfim, 'meu 'caro a�igo, todo o dinheiro_

Mais de quarenta meninas mo- ali empregado-'foi um,capital que aos ,poucos
ças vão áançar sua la. valsa, vai desaparecend� sepultando-'se nas tuina,$
na' noite I de 15 de ,iagôsto, nos daqu�le sonho. .'
salões do clube Doze.

, Si os acionistas concordarem, pelo m�-
nos algumá coi�a se' salvará, ',mas, _vai dar

muito trabalho e muita coragem e tambem

precisar de mui.to dinheiro para reconstrllção
e adaptação paiá seu perfeito funcionamento.

Não estou pondo agua fria na fervura.
como vulgamente' �e diz nem me ocorre tirar

o estímulo e a boa vontade dessas nobres se

nhoras que fazem, parte da direção daq1l:ela
grande obra de àssistência social.

"

Também 'sou um dos que possuem ações
daquele Clube, mas, na ocasião exata, cO,m

muito prazer farei doação dos titulas, trans

ferindo-os a Sociedade Contra o Cancer que

assim dará Dor certo bom e nobilitante emprê
go a 'meu dinheiro e, de quantos como eu têm

seu dinhei{o enterrado no meio daqueles es

combros. asso .:_ c'Acionista".
,

Ao sr. "'ACionista" meus parabens pela
sua resolução_

E' de se esperar que seu exemplo seja
imitado.

'

e "Lave".�

4 -, De viagem marcada

para o Rio, pelo Viscount da

"Vasp", .as srtas: Elesiana Ha

verroth, Marisa Ramos, Elenita
Mira'nda Ramos e Dora Rosa_

12 Preccupada com seu

vestido para o "Debut", a boni
-ta Tânia Moura, qUe acontece

rá no baile oficial em, agôstt) 'PENTABIÓTICO V'ETERINÁRIOpróximo.
• Contra todas as iníeccões bacterianas-para tódas as espécies animais, '"
• 5 iílntibiõticos. numa só fÓrmula, com I objetivo:
proteger <;I saude dos animais garantindo o património
e aumentando seu lucro,

INDÚSTRIAS FARMACÊUTICASVI:)4 ...
§Únfollia-�et/t .!/?.À. DIVISÃO AGR:-PECUÁRIA'

"

, �"Rua Caetano Pinto. 129 - Caixa Postal. 'l,156 - São Paulo

.

5_ - O sr. e sra. Fernando
'Faria (Zulma, receberam em 1<) M 't t-'d.) - UJ o comen c.! o o
sua residência Ur(l :]UPO de" vestido bordad� da simpática
amigos, para um almoço em ho-

sra. Comandante Camallie usa�
,
menagem' ao Senador Irinell �o -

em recente reunião sadia!.
• Bornháusen.

, Cine SÃO JOSE'
PROGRAMA DO, DIA

,Fone: 3636

\

Emprêsas particulares cooperam
I

para a realização do Côngresso
promovido pelo tDORT de S. Paulo

{
,

- ás 3 e 8 horas

Lauis Jourdan

Sylvi'a Syms'
Em

Dia a dia ':1tI1l1enta .\} númeJ'o

das e:n1presa:; e entidacles p.Ht:ti
cuIa,res q,ue p

.

.restarn sua �co]ali(j

rac:50 ao Inst.ituto de Ol'f],'élP i:7,�t

,RT) para. a realização do IV

, ção Ra;:ional dO Trabalho (I'80

Congresso :Brasileiro de Organi
'z:1ção, Científica, a reunir-se. 110

Pavilhão Al'rllda Pereira. (3erle
da Bieúal), no p.eríDelo de 13 a

17 el,e .Tulha próximo. Quer ofe

recendo cúntrib<:,içãO financeir{
quer pOndo " disposição dos .01'
,e'c<ni"adores do. certame tudo

o de que necessitanl para 'u 111e
Iho1' é"ito cio empreendimento
00 empresári03 de grande's, mé

diaS e pequenas organizações.
tên" demonstrad.o vivo' empenho

drdicÍlr-

ao Congi'�sSo seu pIJgl'anla do,
,elia 5 ele julho uo Canal 2, prOll

tjfi.�oU-3(' a urganização ,a. vib.'Í

ne de SI,a se'de,:com motivos rela
,\ � , .'

_",

tivos' as ,vária's, teses .. constante'
.. ..> \.

do .progra)n'a do' c,ertame, E?

segunda) a,\?1}_·ese.ntear .05 C;;')ng'l'C3

..sist�s ,conl .val�ó�os '�"sp�venir3',
auxiliando nind-a ):JQ_r' out.ras for •

mas a· feliz iniciatíva.:di;) IDORT.

"

AS, VIRGENS DE ROMA
Eastm,anColor

informados,Fomos7
CehsHr'l: até 10 anos

Fone: 3435que será este ano o casamento

da elegantissima Silvia Hoep
cke da Silva, com o advogadr')
José Matus'alen 'Comelli. Sem

Cine RITZ
� ás 5 e 8 horas

Ankito
Grande otnelo

Nelly ;MartinS'
Em

15 _' Regina D�Aquino
D'Avila., um brotinho, em fÓco
na socíed�de, continua aconte

cendo nas reuniões sociais, mUi.-

_"

.

to bem acompanhada. I

8 -' Infelizmente não me

foi possível atender o convite
16' O Presidente dode um grllpo de. senhoras da so-

"C'I b 'd-M' .' de' FlorI'an,o'-.

d d d T b
-' u e a USIca

Cle a e e u ara0, para a rea-_
1'" W lt Lu'z" pen.S,',''-'1·

-

d "d f'l d d po IS ,sr. a er
_

c:<

Izaçao e um ,es 1 e e mo as
,.

"

_

num chá beneficente. serI�mente ,na pr�mo(,'ao qu.�
reahzar-se ..a em agos�o prOXl-
mo no Teatro Alvaro de Carva-

d(lvida" o acontecimento será de

grande repercussão.

'GAROTA ENXUTA

'Censura: até 5 anos

Fone: 3435 em qUe- o conciave, qUe teil1
..

epl vistA o cncanlinhanlento C('

solução para >:Js problemas (jCclll\i
III il}o:-; d�l's dive t'sas zonas do Paí�

Cine ROXY
- ás 4 e 8 horas

os m:iis benéfivcn ha. ft trazer

cos resultados,
, ,

& l50Ul NJ\IS PeRFEITA 00 BRASIL
(A sensação do momento:)

O REI PELÉ
com

En tre aS empresas., que ass ':1
PELÉ' (O Rei), tem procedido e já· J1lftlltfe,ta,-

Censura: até 5 ano�.; ram êsse pro'pósito, "inclu!ram'
Fone: 6252

"

se, ·ncstes' ú'uimOs dias; as S;,"gl',il\
te:;: Sociedade Alg�doeira do

Nordeste.. Brnsi]elrD S/A (SAN
BIlÀ), eia, Química Hhodia

Brasileira,' ,AndeTson 'Claybn
&. Ch" Refinaçpes de Milho

Bl'azil, Eucatex S/A Indústria
"

e Comércio e Duratex S/A,Irt-

Nada'de
REBITES

/ 9 Está éi.contec..er.do bas- lho, com um violinista,'
'tante movimentado, o restau- Internacional.

nome

,

" (

eine GLORIA
(-Estreito)

- ás 8 hora.s

,lixija em s'eu carro

Lona de freios COLADAS
- 60% mais ,no aproveita·
ment.::l 'das LOtia.•.

CAS,A DOS fREIO�David' Jansson
Joyce Taylor r,(

C\ú�tIi" e Comércio, Outra, joí
41jV�1·1

" I"
- .

'

, Em
-"

'i. '

ANEL I)� FOGO

ComuniCaram idênticos de>éjos de

participação, send,o esperado, pOr

qste's dias, novas i'nscriçõ.cti# na

relação d03 cóopcradores,
Outros (gestos simpáticos têm

F,ua santos, Saraiva 45:)

ES'rREIT0» J.JROTE�/A seus
(

'OLHOS
,�. �'"

lI�e 6c(jlos "
bem adoptados)

« Met:roColor

GOST:,A DE C�t'!l?
preparatórios comO 'os que tive ENTÃO PEC� �AFÉ Zi""" \
ralJl a São Pau�o Light e a PON .... -- .__.J
TAL Material Rodaute SIA

Censura: Rté 18 anos

Fone: 6295
sido reg.istradOs nos trabalh03

Cine IMPÉRIO
('Estreito)

- ás 8 horas
�RESTAURAN1E

VENDE-SE,/

CO N F E I T A R I Â

LANCHES

"

,

J'lmes Stevart
Mauren O'Han;.

Em

Ui:lld casa' de material,.---2 pavimentos,
sitc à Tua Alves de Brito n. 50. Tratar com'

,

,o Sr. JOSE' AMARAL FILHQ nela Telefo-'
�e 3425.,' Palácio, das Secretar�as�

"

r ';�"��,
fl<..... ,.:,"s; �:rj

, .

,atendemos com exatidão
.

sua receita. de óculos
AS FÉRIAS DE PAPAI

CinemaScope-Côr de Luxo

PiZZÀRI.A ÓTICA ESPECIALIZADA
,

MODERNO lABORATQR!O
Cine RAJA"
(São José) ,

Censura:' até 14- .anos
- ás 8, horas

Prefeito do 'Munkipio dé Imbúia
Encontra-se em nossa Capital procedeu..

te do municipio de Imbuia o nosso prezado
amigo Waldemiro Luiz Capístrano, diligente
edil daquela comarca, a quem "O Estado"
nesta: oportunida�e envia cumprimentos.'

Rua, Trataoo - %7. - Fone 312!)
rlortan6poli.

,

Victor Mac Laglen
Preston Foster

Em
, O ,DEYJATOR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,"
,"JARDE DANÇANJE :ESTUDANTll NO PAINE1RAS, . aor· d.omingos,a partir das 16 Horas - Entrada franca

:SID E S C VOLTOU A LUTA
--------.:......_____

.

MantidO' que: foi no Grupo
.

prefeitos da região carboní-: com o ;GoveÍnador.Celso Ra tecimentos .na vida pública
ExecutiYo

..

da :SIDESC, co' fera, com quem novamente mos o incorporador da SI- brasileira, a SIDESC sofreu
mo representante d� União, recolocou a questão da subs- DESC 'teve: conhecimento de eventual paralização, reto
o. sr. Otto Mariath 'encontra- crícão das ações ordinárias que a. pareeis, a ser subscrí-" mando agora as atenções do
-se em Santa-: Catarina vol-

.

destinadas'ao 'Gbv�tno' do ta. pelo 'govêrno catarínense Grupo Executivo e sendo co
tándo a manter contato com' '�s41do e M�Cipios. já está sendo objeto de euí- locada em regime de priori.

.

as autoridade� est�dúais'e
. '.' ,No corltat9 ''.lue manteve' da,dos f�iídários para nos dade pela nova direção do

.
.

. . .

" ..
.

'.' decorrer do' próximo' mês, Plano do Carvão, para a 80-

EDITAL Df FORNECIMENTO:' :., ';. 'possivelmente�. ser integra- lução- definitiva dos proble- .

,
,
,. '. ,..' . lizada _a entrada, inicial de mas do minério. norma, sendo ínconveníente C A S A S A VE ND A

.
De. comIssão, dó .:'Il'irião· Provédór. "em 20%. dos cem. 'milhões de Em -razão desta ínterrup- onerar o capital -da socíeda- ,r

r" ........:.W, w.." ..."""*,,,,�, ,.r._��"PJ
exerCI'Cl'O' D.·e···'s·b':�·, J··.o'se' n:;..L.,";': ,·.r',.et·r"e,i',.,a Bastos, cruzeiros' comOque o Estado ção nós estudos da Usin..'-l. de eom o pagamento de ono- r

. .'. ,.
. -. .'

, J.'WClUl'.uM ' .
-

. )pmiunidade para: renda 0'0.. é4!fiear! N:a tua João Pinto,' sobrado com 2particjp�rá. .' ,
Siderúrgica foi também pro- rãríos sem uma eontra-pres- frentes.

.

LJ

previno aos···'.inte.'ressadós.
'.

. que atê.,·�, dia ;*'7 de ,�Em. f_ace'dos üttímos acon .rrogado o prazo para o en- tação de serviços. . . .' . .

�
_�_"_;""';"_"-- , _� __

-, Modema resídêneía com i35 rri2. Amplo lívíng - .S:111'. de jantar - 3 dor,junho correrite., às: 12 "horas; re�era ';â Ir- mítõríos, demais dependências, possuindo armãríos embutidos, construção finali-
mandade do.Senhor JesU'S :dos P�Sôs"e:ÍIos- CIDOe

. zando, na rua E:ão'Jcsé, esquina da rua Garcia - Estreito.

pitaIr de .Caridade, ,na'.sba.:. �..
,;.., c...."..'

·

.......i......�.:"."p.�.'
.

.... '

.. ,
."�

-:

,

A SOUZA
...TE I.. A;

- RE:sideI1citl com vístapanoramíca para O mar na rua Professora Marra-Jú-
� .:-uWU:.a, l-".......v.-.,

J
_

Iia Fr-mco - :{ quartos, demais dependencías. � garagem.
ta; em .Garfàs fechadas, 'pé,Íra ,�.ó-:fo:tneêinlento. ',.. D�s�jél:se saber o endereço de Cidoca de .

.

C:::J�J
.

-. Na rua Tenente Silveira _
..

sobrado vazio próprio para rnornr , ou pura

de' todos-os artig6�. n,?d�'ssaríÓs �d�:ªé�::;çbhsri7'. S�li.��� �é�C<9].! �sc-úra,)��atural:de São 'Ro�ue"
.

.

:y 'rençla..· . .

.... .
.. . .

" .. ,.
" . ". . ,." ...... ,.

E d'
.. '

,,". .... . , ..' "/f{""
.

)11\ - No Bmn Aorig·o boa' casa d� �ad,eir.� por ;pre'ç�; digo, por bom preço,m,o,·"dtirarité O S�lne·stre''de··�-Jtlllib:',à·D��i-n;, -: �� r stp;. .'Q!ide;'$ào,iP�Vlp:, Q,ue'résidi,u;'Íll Cu�i;;; ',\\ �. .�. '�. junto a praia na rua Theofilo de Alineidá.: " '. =:
. .

.

bro d.·e. "19.e{ >�',
.

--

i'

.• \,'" '. "�' ••
"

',.,::, "',,".>: ., :t,:g)à;, :.'.: �,"','.: ..�':��:":' ". .' f" • �
;

�.. \.:"
'

.Óe-

'. ,

••

••.•• ,

- Ampla t,es;_õ�ncia de·2. oavímentos 'COm' 4"quart.os e de�ais' dependências
,

- ..

E
".

. muito amnlas na rüá Tenente-Stlveíra 88." ,

.

,':�'
. '.

'Flnrianópcjl�s; 20 ··dE{J:�n.hQj i:le'�i�p4.'" ,;.:�,; ,:

.

�.', : �sç��y>et :P?rfl: ',p..r.� A,r'�$t�telhs Mor:eira .

..é_ Para ot:Em gosta de uma .b�n�, chitc;ú'a. boa casa ü"o'nda Qom' terreno so,.'
'

..
'

,'.. 'José'T()lêniin()�:d� $O�':� /::_:: ,+A�: Erasmo'Braga, 277;, gO,;'ànd. s/�n2 ':..-J, b�ando parq E'difil':nT auttgs càsas, nQ�<;':ftjDdos:dci futuro Hospital"das Clínicas na

..

'

..
'-, '-,' ,Se'cr�tário�_': '),:�':"'" ',:Rl0:de·Jane'iro. r'"

.

.." "

",'

'.:: \ ÓRA:'TELMA ·C.,�PEREIRA rua SantaLl'zia na Trindadé. .'..
,

.
-- '

" " -' '.' , 'r "','
•

.

' .•
' .

',', ,:. -:- Cosa de'm<tdeira pintad::_\ a.ói�o, nova; v!lzia"banheiro 'c.e q]\ienaria nos

'i " .',' ,

.

'.
' ,

.

.

" ': .. :,..:.�r_

.•••,'.;.,':.'.,:,.;;,'.'" .• '.:•••• ':é.;.;"._.�,', •.',•.�.".·�,.'.·.:.,,'..'.jf.._.;.5;.�,-.!,'�.'.,.J.'::."'.:.'.; ';'.-:'. ','".;' '. "�.)',',", ..•.•" •. :'...•�, ,� :.:.",:.'.:' '.'" ...•. "
'••...

',

..
' ., ..

-

,.,
,.',

.,

",,' r\. Clínica: Od�ntf)tógica de: pri., ,: �arreiros, construída. �obr� 2 lotes. ;-,""
':

..

',
.

'. ""
. .

.

�
:--_ -,
---

.
-

"',' ..

:'.>'
,

.
,

�.. .

•

'.'

_

--:-:-:-"'- 'al1(;à� e Mli1,fns '. . -:-:�Pt(�!)1·íe?8d�, de �. hectares' com éasa' nOÍJª, vazh é_ co�' tQ:do confortõ na

Uf.�rtf�SmAPE : Df, $14i�-;:�_':AIJ"4:.' '�';·1. >�,: . ·".-�·'r ".

e.' .

':
'

'f ,t ,,11 : ,: .> <hnsultÓrio:, Rua
'.

T�ne:1te Ponte de B?ix(l em ��o José. .:' ,

.

',�·<i:>..
.

,IR:'E�'Ir�R' IA:'.; .. �'·:Di,·�js;'--I';';o':' :·�'e·:�:·;..'a>�.�í,�
'i :·:--":''-t',.'.' ,:::-;�, - ;./:,J; .,:�rr", ?,� .�o_ '. s.,:reJro . ""

:. _'.Silveir� 2�one ���/ndar. --7,
• TER R.�: N'O, ,.,A"·. VENDA <""� \, ,"

. . .� i� � ..�'" Y::I 'U 'PI 11",:1«11,'" .. ," o
. ""', '. ".•; ".' .', "

j •• '.
'

:"".' ...." Ate�d� diàriament9 ClflS 1&
.

'

.. '. ,.. � ....
.

"'I:;D'I'T_'''A''<'lc�'N':Ü"-''''4:'1:'ii-',:--:::''';-
'

.. ;:;-_ '''��Ve��€.",s�'terre.l1b�degr;:u1de�·yalOJ;, à)1iá,. ,à;s 18'hor:+s
..

-"UQ'ia fazendl1no·.:s�l't.fib'd?:,?�n:ia-:r�lJ�f�; ". ,"".,
'.t" .. . '.' , --, J " uIt�': <: :':' "

': ":
"

'. :
. F���ô,. -A"d\1.cCi <11'80:" pr6prio·,. :para 'ampla F.xl'111!':hinn'lente. tom hora -:- Lote no �strdto com frente para' o. piar:. .

.

" i
. ,'�" ".

".

m
.

da
.

�!i:I(ltesa,300I'Í1etrôs'da,·E;scól1fde'Á.pr.bndizesdeM-<1rinh6i.t('):· ",'_,'
Concorrência Públiia_'::n��',j2(,i""_: : .... ;�ollstr�çã();: co�por:ta�'�� ,f: lo1���-._Tratar no arca.,.... .:__ Vários lotes;'em c·ürpoieras.� Ba�feirt'<Vê��a:'�_'�r('��R�il(��; r�_'_'.__

.
. ",.

,.
__ '.;' ,.,"".,' , me�mo local. EstreIto..... "" .

"". '

.. O Dir,�toJ; d�a Divlsão:'�ê ";Mà.ter.i� .... :qa, ..... :,..'
,.

.

'.' .:' �;24:.:6:i64. )p' �U�iversidégl�,"de Santa', C�iiii'iIti:(,�/:ileyfda�: '�_(:.'�::::*': "" ,:. \;' '..
'
. .-. ,;.::�;

"

�_._. . _._ .' :; �
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16,00 horas d� ,dia -lO de julho �de:�t$64J.ipà-·, :

.

·::'·t'��.: .'. Új-:'_" ""
.
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�

ra' apresentação, .de ppopostas:; ii; êh�bot�ça�j >:'.� �,;"', a.nque ',- 'ac�lpe::. ,Antonio João Demétrio
.

, ' �.. ," ' .
.
--. ATOS DO DELEGADO DO Guida Lenfersde ante-:-prójét9 e projeto dó.: pl"édio 'q:a', Fa-' ,":. -'

� "', ..

. rAPC'
.

Em u r:_o' d'a ·l\.r.:ari'il. de Lourdes Vieira.
culdade Odontologia, a'ser' edificado",�in tér... , Se.t�'·l�.ça�o ao mar,' np' fim -- ,�o mês de J��t�, 'de' -JUlg�m��t�l: Re, -Francisco Domingos da

'renos do Coniunto'Universitátió:,:d..ést'a(UnI-:,', ju,pho;,'o'n,avi9.' tangue de 1�.5QO,tdW, "Ja- visão do .. i:na 1-9-6-64, sob a Silva'
.

! j 1.64., -_.N,... est.a_,__.._ .. .

.

.

.
, . . . ,., . . " . "

�,
'.

E'l' M'
. ,".' presidêncIa, do sr:' 'Gaulter Marciano C. Santos. ' ,

---

versidade, nesta Capital.' ,'.
'

: ' �,":.<-:':�' ,;';, :.�,r;çulpe �";'CJ�e;q' '�ta eiro
.

áçl.a' �s�él �0��ü3�:ruin- Pereirf1::'Baixó� '.��legádÓ ,dt, ,Ertrudes' Gonçalves A�a!Í_l U'MI\tfRS'ID'ADE DE Sl� CATARINA'. Divisão derMaterial; em 17 de ju,nhi{.;a€· 'do P�H·�',�,,:�e�rob�ás. G· ,'�Jélc:tiípe": �é o pri- IAPC;,fpr�m d�S.Pàeh�dos os bUja
.

1\ ,'I;' '.
'. .!' . .... "1>:'.. 'Jió.!"

.

.

.
.
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.. .. ',.

t' dA' t· 'te
-

.

seguintes 'processQs,de'bene- Gum�icindo LeopOldina
.

REl"ORIA" DI
.. -. -

d' M t
·

J1964.
"

. '.' , .... ,
" ;.' '.-' me.ll;O,"n;aV10;' atrque es ,e por, :'-3.,'se...f cons- fíCios, aP'ós_ellta1'orlas, pen: . Àdólfo Oliveira Palmeira

.

.

- IYI.SãO e a efla.

Diret6r
.r

'.' ;. �': :'.. truidó,�(LBÍ'asi( e· petteÍl{��: a�'ú�ê:('<séI?-e de sões, débitos, :etb.:.cujos mte, Bruno Nttz .

�". O. -r.' '.' " "�;:�; �
': :.'S31A��Viosp'2(1T::eR�tO+nBaRd�sS' àpe�r6�ô'_'·'Bf.�,.rasileiro �::��s:�:�:d:é:��� ,,�d.�b���ia�� ::es. :.'1 ", _ .,E_'T�L. ":0., 42�64" .r,,;

)osé FÓrtkamp·'.;· ;i:'/,� \ ',.;
.

". >7' � -

: A "para- 'a 'su� ·tótã-ma- de Sa..'lta Cataiuiã. Sebal)tião O!irlos pacHlha Conéorr6nçli1 Púbflx:à n° 41/64. '. . I

�24�6�64; ':;.� _' ;,:
'

..
'

.. rítlln:a�·d�'�éih;Ü�i�os -, . FUpN..f\J>É.::,. nessaltamos que; iCom a Antônio Porciúncula

" ,

•• '
'. ".

.

., c'
.,

' í ;, pTesente' relação foram des, Anton!eta �ierri da Silvei�
------_,...-__;_---------....,;.._;.,.-...........) ......

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

.. ,�.'.
, "".'
-- pachádos:. i)o.\prlineiro· mês' ta

.: �'. '.� .1

•

,"
• r� , '��"; ,�" �':" -: '_'''. ',,!' .� '<': ,"

';",
, ... ,

'�"
de' ,géstão .. ,clo, ri.âVo;;c;te·legaq��)'. . t:J'Uo :J,ósé', R�sa J

, •

''''.

_", ,'; :;/ '

i,.'

�

• ;,' .� ; ., <,. :' dÓ .1APG," um total q.e, 790 ;Josefina. Natal i de. ·Bon.a'
'., - '"

-

,

"

.

h
N' proceisos�; �etn' côntar �óm' Í!úlcináà Gaidzinski

r", Mom...·.s de(. ,.<man a._'·" /',; :." , oS que ... foram encamínha- I;uciana Aguiar da Silva
." , , ,.

.

'

.....
.

Bemàdino Antonio· Cam-
.

'. _",',"',- , .-t·,' ;'. '

. .

"""" ..:,..
. dos erp __diligênci:;u;-e ol.).tros:

"

'. p.�m'.·e·;ç'0-.m h·Q"·I,ê " a.' ..t"O. m,,'preende.,r-, .' .'.' ,',.' ",'.'-,','" andamentos solicitados pela pós'
..

Delegacia. Não .estão Inclui, M�,,:ia Santinà de Freitas
",' .",'.-".�' .....

.b,�_vé:tlor ·da pr.edsô'():·'.: ';:: dos, igua�mênte.,' os proées, Côrrêa'
..' h

. GemIdo Eischer
", .;,

• ,.
".

. . ,
..

i sps cujá omolog�c;ãp depen
. Ce"'vina Scharki '

' ;' "1', .••. '

.

de do"Serviço de ,AsSistência

Amà�hõ,'��b.I�e�: '�Ié; �seio um cdpitãO:' d� ·na�1'� ... um engenheiro•.. oin< Medica, sob a (H:fé�tação do �'.ê:nita Pau)ina KnoIl Ro-

.' ·m�dico;.� :Po; ;$50, .desde ·ió,., 'êlÚ GOÍT!eço a apr�nder :.0 : < �. ���.Orlimd"6 ;S0rg�s- Schroe- rj!��r: da Costa Regis
exf�a�rdfná�io ':valor elo predsõo. ,Êle. lo u�iÍl: u� 'Tis�ot Milit�r 'Automo'tic•. '.: .' MHtha Ern.

De cGrd� Inqueb�6vel e rO'bus(e�:excepcional, Tissot.:
.

'

".
é insensível ,ÇJ iemp'�roturo ou, 'éondí.�õe5 �;tereoiógicas. É à' provo.

' ,

çlóg_uo, . antimagnético,
,

onliC·hoqu� .. E, fabricado com
_

..
' ',,)

perf'eição' até. 00 milésimo do milíme!ro.· Homens de amanhã encontrora: i
.

em' tissot 'Mllitar iAutomótico - 'rnodêjo' convencional ou . �'

'm,odilb �\�'í.$od�':' lqu!t iTí.c.Ín:a:nQ mostrador o dia �do� ,mês) : I
, '., " :... .: precisão é!!ve Os oiud9�á' o vencer no vidá!' f
-." '<, \

'

..
",

.

•

'" ,iii'

Ji'loríanópolis ..:._ 2'3/6/1964
/

I

. cerramento das subscrições,
que irá atá os últimos dias
'dos corrente ano, o que, con

sequentemente, protelou tam
bém -'l eleição da prímeíra,
diretoria, informando o Sr .

Otto Maríath que este com

protamento do Grupo Exe·

cutívo tem carater de eco-

•

Processos' . � J.ulgados na

Sessão da' J:fR em Data de
19-6·64...

{\TI '(mio Pomperma�';er
GÉht!i Reinaldo Cordioli

,

Fo' o Cine .Publicidade
· BS3Hio Heuko Filho

ElIa. Cândidó da Silvf1
Adolfo �elI

, Jol\,_ü"Boeing
·

Fa:my Selva dll Luz
Ca-:-lbs Remar & Cia. T�da.
Jal'.ette Machado 'Gilg�u

. AtHndo Paulo Coelho

Hilda Kienen.
Leonor ,Cunha da' Silva
'Virgínia LeopoldiiJ.a 'viei-

Nirlia' Maria Avila
.

� Mário Wessler
Cl2udio A. Fulgraff

· Maria Schuetzler
LaurO Scholz Maia

Helnz Blosfeld
Ci9. Comercial Paul de Lo-

jas Varejistas
Eu�dide!;- V. Bortoli

An�ônio Sozzi.
Edith Cesar Elias

Altícimo Tournier.·

",: ,� '.; . ra
\ .

Sady' Nascimento
Dalton' Márques .AviIa
Manoel Luiz ·Goné;.!llves

" Francisco Antônio Martins
,

AntQnio dé DesaTO Peritó I
.,

'. '. Terezinha Maria 'de Souza

'.- Alvina Dorvalina dos San-

tos·
i

. Cândida Maria Medes
'. Hercílio Zabot

Manoel Pedro de Oliveira
'.' ._- .. -------

�.
.

I

-_

VENDE-SE
VENDE-SE CASA A RUA HERMANN

BLU1VIENAU No. 47 - FUNDOS.
TRATAR A RUA JERONIMO COELHO

No. l/B .. SALA 19.

.

P,Rf:tISA-S'E
Dislribuido'r Exdusivo,

.
Biscoitos Grissini Tommy. formula ita

liana agora em gi'ande expansão em São
Paulo - Necessitamos depositário exclusi;"
vo c,om· comdução pr6pria. para' . lançar ,)

produto nesta praça. - ,Carta para Alsilab
� Representações -. Caixa Postal N.. 56
Nesta.

TI
'"

'"

c,

c
c
o

.§
5(.

i

"J'
,

'

,,�'._.. _ i

--------_._---------�_ .. , .._.-

,

I! ,....
.. li dfj1ifrtameüto .

- I enuC-Sf,
..

Com 3 dormitórios, sara visita, �ala jan··

'tar, cozinhá; banheiro com:91eto" e de mais d€-

pen.dencias;· Negócio urgente, preço 3 'mi

lhões. Vér � tratar a 'lua Felipe S�hmidt, n')

o Diretor da Divisão de Material da
Univ.ersidade dê :Santa Catarina,," devida
merite,'à-utQrizado pelo Magn�fíco Reitor, faz
dente aos interessados àue 'se acha aberta
'Concorrência Públi�a, a!'razada" para às\
15.00 horas do--dia 10 de julho de 1964, pa
·ta apreSentação de propostas . à elaboração
de ante:;pro]eto e projeto do·,.prédio da Fà_·h
cillda-de :CiênCias Econôrr+�as;. a ser. edifica
'do em terrenos do Conj' i to 'Univ�rsitário,
deS'!-a trniver�idade;' nest�l Capital.

.

DivisaQ de Materia I pm)7 de junho de
1964:

Diretor

'

..
1 (i'do de '·ProtnoçÕ�.�
Jécni:co;.-CJdt," ra is' .

.

A use vai proIn{"""'"
. 'de 3. dfl iu1ho a

30 rlfl (lp,'7.':>ll1hro do c()r...�",J.o:ario·o I Ciclo de
pr","'YfnrÓf>S, técnico· CP1+·· ... -;s, com a pl'lrtici
paf>.qo (lp r",nnrn�rl"s professores -das maiores
urii'v-prpi(1prl"" 'do P!)is;

. .

, O 1 Cir10 aber1.erpr'; ""TI. calf>nrl�rio nre-
. "

vibmp'rlte fiv'�:n:()_ 'Olle .+O'fV\ rlor objetivo esta-
. bel�,.�t a '�ata' d� .réa1iza,:,8.o· dos' 'Tespctivos
cursÓs;.

'-"-' Os 'cursos� sprã'f\ fY'i,...istraoos preferen
�.i�lm"nte à J'"If"'it�. po(len(!o s'e fnscrever qual
quér int;""e�s:;1tio.'

.

-'.. Os' c·�rsos:. tetã.o em,média. a duração
de:' 1 O di��:

. ,-

._. ·A· RE'jhl�iô ··;:l+i"..!l-" C:�Jl c6r��o cnmne

tentp fnt:'ner�rá· C!pdH{,.·", .-1"s- de rrp011t...,nia
e �T\r;:'vpit:lrnpnto .. ?-n�' l'::>-r-'-; ni:nant�s do CP"'C,
sen��'ê�tp últj�n (>onfp;";,.,... �q�elps oue p�es
tarem p-,r�níps e ln'm-�rF>m ·�nrovR.cão.

_' 'l"'oi1l"lS' os·�111:1'\'1"<::: r"' ....obe�ão �m::l �p'pn

(J::, (lo:.,t':>11;1o' e!=:�lllrp,.;'''''C'�+osa res!,pito do
('11r�(l,

. ill(1111�hTP o rnrr;m.1"1ll ,vitRe dos nro
ÍPPC'(\1-P� �;�tpmRti��.ção· do programa e a res

pecti\ta .'.nit-.1ioc,r"fia;
-' )oe:: i";�crii-õps spr::l.-, �hprta.s nrn,<;,,;vn��.

rnp-n+p no ne�âit;ment() ,.10 Edü(>�ciío e r.lll� .

.

-. - \��\.... �

� ' .

t11'ro:) (b :n,pitnri::. que fnrYlpr:erá todos os esc�a.;,_
reciinentos indispensáveis."

,

p
•

�.
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II Florianópolis, {oi séde da primei
ra homenagem as Indústrias Pioneiras
de'Santa Catarina, numa promoção
desta COLUNA, com um elegante jan-

I tar Festivo no Querência Palace Hotel

II, marcando uma reunião social de con-

li
li
:1
ii

I
I
I
,I

li
II
'Ili
II

" II

fraternização entre os homens de in-:
dustrias do nosso Estado. Dentro das

possibilidades desta página, apresento
aJguns flagrantes do Foto Stúdio. A
Cerimônia de Entrega de Diplomas
aos Pioneiros. Publicarei em sequên
cia a partir de amanhã, citando algo- ,

sobre as indústrias pioneiras homena-
geadas, Que me prestigiaram com a' ,i i,
honrosa nresenca no comentado acon-
tecimento «ue será
do ano.

notícia ate o fim

!I�i���L,;1 *?I;
\. .:�-' �. "

Està Coluna Hd'ri,enageou
Pioneiras de S.C.

Florianópolis - 23/6/1964
.

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

" ..
.

,

r ;,�.

ii
i'
II
ri
\
II
:1
Ir

ii
11
I

II Senhoras: Cemte Paulo Al1tOl1lL�ji, Almíran
MUl'mo Vasco do Valle Silya, ,Dr. ·Cesar
Bastos Gomes, �..;rta Ana Ma'ria do Valle

Silva, Senhoras: Cláudio Afonso Meister

e Dr. fulerbf11 Ramos da, Silva

Senhoras:
SI'. JQ�;f Elias, iH. IÚn.ün r,ei", Sr. l'mrci·

siCí 'lurtélli e. Ut. Lesar .i$�s�os Gomes

.'/

I
I

..

,

II,

i � ,

1.,
I'

II
ii

.

:""
.

f, '{}; IJV�'P' í�t�rirl{' e Cronista

Zury' 1\'1acnado
, "

.,
.

Na cabeceira da.mesa que presidiu o ban�··'
quete - Dr. Guilherme Itenaux, .Denutado
Ivo' Silveira, .Senhera Almi2'ante M;uril.lo
'Vàsco do Valle Silva, "Governador. (;ehiol
Ramos" Senhora Dr. Aderbal. Ramos da Si!'

va, Almirante Murillo Vas�o do Valle Silva

o Sr. e Sra. Dr. Alcides Ahreu e o Professor
.
Nelson Luiz Teixeira' Nunes

"

-,

'Djretp'i: de "i> F�tado",Dr. R�bens de Arru
da Ramos, disoursando em homenagem às

.

Inu. Pioneiras'
'

i)l'� Guilherme Renaux, Presidenie da Fl'I
deração Catarinense da Intiú:;;tdas, discúr. ,

'canelo ,,'
'.

•

'.'Deputado Celso IVlI,t) Custa, representante
da I'Rsta Mecânica "Pi'il11\l 'I'edesco", de

Caçador, talou em' nome das 'indústrias,
'pioneiras

Jornalistas: ,Edson, Silveira
e Antunes Severo

'o Casas Claudio Otto
Meister

Neville Cunnínglan e Senhora Lázaro Bartolomeu e Sra
Dr. Ingo Renaux e Senhora Deputado Ivo

Silveira

Sr. Mário l.Weül,e Senhora, Deputado Pedro
_ Colin e SI<I111ora

Jornalista Jaime Mendes, Tharcísío 'I'ortel
li e J\'lãjOl' Edmundo Bastos

Sr. e Sra. n-. Milton Fett, Sra. DrvEvaldc
Mossimann

'

o Sr, e Sra. Etienne Douat e Srta. Ester,
Gilda Douat

Dr. Bvaldo Mesimann e o Sr, e Sra. Comte
Paulo Antoniolli

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IM:PÔSTO DE R:EN'DA
S. Calarina e�gar I�O pagameo"

to "per' cap�lan .

A Divisão do Impôsto de Renda acaba
de' dar publicidade, por intermédio do seu

Serviço dê CorÍtrôle e Esta,tistica, aos núme-.·
ros\·de", .arrecadação do tributo e seus, adicio;-'

. nais no àno· çle 196'3,
C�msoante·.já divulgamos, em outrà

oportunidade, de" conformidade com os da
'dos fornecidos_,pela>-Delegacia Regional ,do, ..

Impôsto de""Renda nêste _,Estado, Santa Cat�- .

rina na classificação ger.af-;..dos Estados do��
quistou' o 6: LUG-,-�Rh,. ',sll�er�:ndQ"'; Est.:ldôs";'

�cônr:iit:mhoréSi'��ftdiçÕes-; sJt}��1frrtfó' �o� d(�� ..

legadas melhor providas de recúrsos 'huma
nos e materiais!

Computados; além do impôsto especí
,fiCo, os adicionais e �mpréstimos, foi esta a

classificação dos Estados:
1. São Paulo com .

"

Cr$ 148.272.275.000,00,
2:, Guanahara 'com

Cr$ 88,541.909.000,00
'Quem o ditige sabe as con 3 Rio' G '"

d d S I
diçõ�s dfficilifual?" que· é"

' '. ...' ran, e '. o u com,..

'preciso venc_et. para juntar I 'Cr$ 22.176.032.000,00
em torno -de si jovens talen-

i
. ,4: J\/[inas Gerais com

tOsos é ent'usiastas do tea-' $
. ,

tro .que s�o obrigados a tra.
Cr 19:467:003.000,00

balhar o dia inteiro em mi�·
.

.,;5. Paraná com .

têres a� mais diferentes só· "

Cr$ j3.750'�677.00Ó,OO.mE:nte 'consagrando sua-s ho·

ras livres ao Teatro.

"

6. SANTA CATARINA· com
'Cr$ 5.135.649.000,00

'

7. Rio de, Jarieiro com

Cr$ 4��35.107.000,00
8 .. Pernambucó co,m

cura da melhor maneira, er- Cr$.4.068.411.000',00
guer o 'Í'e"ltro em nossa Cio • 9 B h'. a la ·com

.

dade.

"Vários são os obstáculos Cr$: 3.693.569.000,00
.',� serem' vencidos. À taI'efà é 10. 'Ceará .com .

arduá. ·Para alcançarem' a;' ,

meta d!)sej?da é nec�ssário Cr$ '1.918.345:000,00 ..

o incentivo financeiro das
,
No erita:qto, a posição ,de S�nta, Catan

autorid'ldes e o impressin· na mais ,se destaca ,qu.·ando a 'efetividade dodível apoio d.ó público.•.
·

,Auxiliem o Teatro Ama- pagamento do Imp9sto' de Renda; ào, se fa-
z�r'o éálcülo "per capita"; pelo QUal se veri
fica que no'sso' Est'ado foi o 4., cla;sificado, de'

Falar em Geny Borges e acôrdo com a seguinte discriminação:'
desneces·sário. Todos conhe-

1. Guanabara com·Cr$ 24.411,80
2: São, Paulo com Cr$ 10.341J20
3. Ri? Grande do Sul Cr$ 3.772,70
4. SANTA CATARINA com Cr$ . �.

Mais uma iniciativa dos 2.182,50
amadores se fará sentiren·, ..

tre nós com' a esir�ia a 28 '

5. Minas Gerais com Cr$ 1.899,10
de Julho no TeatrO Alvar9, 6. Paraná com Cr$ 1.634,70
de Carvalho. A peça

úÀ ou·
'
,

C" 'I
TRA vez" dê Odilon de Sou oI].s�quentemente se conc ui que 'os'
za Ribeii-o.- Drama em, 2 'c'atarin€ms�s são dos ,que mais' c0�tribuem
atos-� é urri episódio psico-,.' para os cofres federais dando conta do seu
lógico: sintetizado que "escu,

"

.

"

"
,

.

'.
. ,

_ta" à sua cemsciêtlCià. Todo la.bor .proflcuo, valIoso e' progress�,sta,: alem
a trama se desenvolve (num Q_a, mais alta co�preens'ão' CÍ-vic'a � p�triÓti7
crescendo quase trágico) em: ,.
tornó de Laura; que, men- ca.,

ti�d!'), tentH ser o que se imá

gina _:_ figura humana e u�
'mar grande artista ;;;- ,mas
o seu próprio Ego interfere

hOfeiS conciliadora hora ca'

do

I:h �c'orrespondente' .

, C)'ZAMA

, rituI') de '''CIdadão Ríosulen
.se··' ao Pastor Hermann

St(}eT -,
�, '

f.'oi dHS HJUÜ; felizes a Íí1i'
cíatíva do 81' • -Prefeíto Vito
rio,' Forneruítí, fmcaminhan
do apelo à Câmara de 73.
reauoros, no sentído seja
concedido o honroso título
de' Cidadão Riosulense ao '"

baluarte da Comunidade E.
vangéhca do Alto Vale do
Itajaí, o Revmo. Pa�tor Her
rnann Stoer.

'

Teve repercussão extraor
dínãría em Rio do Sul o

gesto edificante do Chefe do
Executivo riosulense, pois a
"". .

,

Câmara de Vereadores que
havia homenageado a Igre
ja CatólÍÇl1 considerando rio.
s\Ílen,s',:l ,: o Revmo. Padre
Franci$,co Spaeth,' t'-!,mbém
homerlàgeuJ'á de maneira
e.dificRnte a Comunidade' E·
vangéüca, na pessÔa do' nos-

.

1)0 n)a:rticular 'lmigo Pastor

Herrn�ml Stoer.

yerdadéiro ):Jaluarte do

,pi'ogresso desta, região, ba
talhador nwnero Um, de e�
preendimentos 'estupeQdos
como a construção d!') Hos

pital e· Maternidade "Sàmá'
ria", bem como a construo

ção do Ginásio Evangélico e

Escola Normal "Ruy Bar·

bosa", o Pas-tor Hermann
Stoei torriou·se de há mui

to, credor do reconh�c'imen·
to de nossO povo.

En� pa,:re�tra cõm o sr.

Prefeito ., Vitório For1'lerolli,
ficam�s !

cientes • de que,
quando ,da entrega do Diplo
ma, de' C.idadão

.

Rililsulense
ao, sr. Pastor HermaIÍn,
Stoer; tão ,,,,tirilhi:mte mem
brQ' da OOmunid'ldé' Evangé-·

-1.' ,

l1ca será .}lOmenage'atio com'
� ,

,\ -)
.

u-m ,banquete dQ qual parti·
,cipá:r;ãÜlinão'- :apenas autori

'á'âUes,�bem como pessõas
'��is .:r4p1!�iA;\)kl':-de

"._

RIBALTA
,

Merece a
"
mais profunda

atenção o Teatro Amado�,
cujo programa é de criar

f uma geração' de atores que
;@ "vão continuar, criando no·

vbS grúpos em todó ó Esta-
elo:'

. ,

· Poucos sabem com" 'que
dificuldade lutam os com·

ponentes do Teatro' Amador
de Florianópolis.
Um pequeno numero de'

,

pessoas de. boa vontade, pro·

dor de Florianópolis e verão,

agigantar-se o Teatro, o nos
so teatro,

cem o seu acendrado amor·

ao 'Teatro 'o seu. talento' in;
confundlvel que tantas, vê·
zes brilhou nos palcos' Bra·
sÜeir,os.

todo Alto Vale do .Itujaí.
A Imprensa escrita e Iala

da destjl. regíão, como não
p'1dia deixar de ser, tão lo

go teve conhecímento da a-

.
tttude do sr, Frefeitq Fome·

rollí, hipotecou sua irrestri
ta 'SO],dH-i�dade .iomungan
de assim dos sadios propó
3-itos�c:ie nosso povo em "<::Olr
à César o', que 'é de César."

u IIre'.. o de Cr$ i50,00 )0 qui,
.

lo :3 Ur$ '100;00' no atacado,
Dontro de mais alguns .

dias serão tabelados outros
produtos de primeira néces
'sil'la.:ie sendo merecedora

.

de aplausos a maneira co
mo ('S 110S05S comerciantes

,
estão apoíando . os esforços'
desenvolvidos pela StiNAB,
em Rio do Sal, em favor da

coletividade riosulense.:
Primeiras 'Providêncialjl da'

Entusíasmu Indescritível em
--

'

Torno da "Festa de São'
Dentre as primeiras provi- João'

dências da, "SUNAB". e'11
Rio do Sul, sob o comando
.río Prerettrr Fornerolli, a po-

,

pulação recebeu sa.tisfeita o

tabelamento da carne verde
, '

e da banha.

"SUNAB"em,Rio"do Sul

Para que a tradicianal Fes
1 à de Sào João em Rio do '

Sul em 1964' venha a ser

tornar inesquecivel.: necessá
rio se torna que a nossa Po-

A carne tem agora os pre

ços estipulados para pr ímeí

ra, segunda e terceln,' eoin
it perfeita compreensão de

todos os sts. 'lLlogueircs,
.

Quanto ao pJ,eGo da ba:.
nha, Rio do, du, está dar·cio
um exemplo digno ele. �8r:

imitado pelos dUTl;üs mUI ti

cípios tio Va.le do Itajaí. po 's

lícia consiga duma vez por
todas' exterminar corri a jo
gatina em aJitros proibidm
por ljei. Isto porque, Rio do
Sul ql,le possui em São Joã,o
Batié;!;n o PadroeIro de nos,

sa Igreja Matriz, que foi o

",';;r)1' n''1rt.it·· contra a: cot

rupçã.n, não deve servir' pa·
ra (elu"J uma meia cluzia de

explt1rad'lre:; vivam nababes·:IAO vareJo fic,iU. t9stiiPl,llad 1

�. '.

.,1 •

........
'

":, ••••. ,. o e "

'.

E' ide '1'" hse assina ar, pois, tão onroso e

importante .fato., o qual taI?bém indica nós

so Estado, econornicarnente, como dos I'.1ais

destacados da F1deração embera H.20 sendd
e populacionalmente" dos maio-

, '! <' ii' "���' ?�0���:�,�i{�'.�;;;, �.
·0 ESTADO"' o mal!'! wMgo Diário. �e Sant� CaJ��:. QUINTA PAGINA

\ .

"

�:��;:" .. " ..
, '�. �'::��','::{. '

\Jimb4idro.'4e sadios propô-
tos.'

.

Àfguns lousos da vitória,
,

l queiram ,ou �ã() queí
�;:alguns íninugos 'gratui-

:: l:e :'riã:à:-pérdem ocasíão
<ihrribatér as boas 'causas '

��.
, .

,

'
'

saber aos [ornais "A Nação
I

e o "O Estado" 'que ínícía

ram a campanha e. conti

nuam batalhando pró cons

trução dum Posto de Saude

na Praia de Camboriu .

Visite RiO do ,SuÍ nos ,ii��::<
'�3 e 24 de junho e certifique
se de nossas aíírmatívas.

cando jogos uícítos que co

minam, com a ruína de ínü

meros lares.
Atracões

'

das màís vista'S'
serão apresentadas ·ao

..povo
do Alto Vale quando dos

próximos dias 23 e 24 dé j�:
nho, cujos festejos [uninos
são os máximos realizado!'! Em 'recente viagem .que

'no Estado de :Santa Catarí- reaíízarnos a Capital do Es· trou 'o: a:pôj�' neê(:�
-na, \ I

i tado, ficamos ínteírados de parte' do GOVllfna<Qr',
.

Desde os últimos dia.·s ve-: que o preclaro 'Governador RaqlOs:
. Clínica Diurna e Noturno

rífícamos movimento invul-. Celso Ramos est� em vias ..

gar de' vtsítantes que para � de tornar realidade' a 'COI1S- E�tá' ele parabéns, por Dentista
.

do Seminário Camiliano Pio XII
cá se locomovem afim de ; .trução 'de um Posto' de 'S<:i� to, R,labor.losa : .po-P�b,t, de .8', Paulopartlcípar das tradicionais de no mais novo' e' progres-

.

da Praia' do Cambóréu s'

comemorações. que, em nos- sista município de Santa Ca- nossa, parte ·sentiIri.os"y <:

Tratamento Indolor pela Altu Rotaçãe :

sa opinião terá o seu ponto tarina. deir�. júbilo por '; partrcí Protese
culminante' quando da, quei- .

Tratando·se de uma 'cam- mos ela nobilitante "

ma da monumental togueí- panha por nós líderada àtra-.' nha ,
'e por" constatàrtnoSl:!::)o,' HORARIO:' Das 8,30 às 11,30 e das

ra bem como dos fogos ph, 'vés dos jornais" A Nação", também, a força. que repre.
,

r 14 às 20,30
rr réchi:coS. de Blumenau e "O Estado"; . ,sen'ta, a boa iniprensa,.quan·,·· 1'.T M L d' E J 'PRua: j__"lmeS acha lo; 7 ' sq .. oâo into

. /

Será construido' um Posto,
-de Saude na Praia de

Camboríú

'UR. 5ebastíaô M'oura
éiRURGIAO-'DEN1'lSTA

C-,

I I

, ". \
\
I,
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Ferrov iário (onfirmc�u à
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ce.

�('''ntpca.. (l;:lp(1o-sp c.ondi('ão e confi:::I"'1ca 'an�
{irHtrn�, pp,ú's se b�rn Ol;e a �titlliJe t�mp.dll
(Hl""r rne Dr:lre('PT é um tanto de menoY>:r�zo"
por isto ou ::louiln '1=I,os vet�rqfl('S dn "'rito. (11�e
f'�+�0 Pnl to,.1p!,: (lC' lllJ:!::lreS do Estado, Virgilio,
Nilo. nOm�ri::l e Si1vll..,0.·

.

A1i3s. C!w:mrln � Postal jeu:1On �orn () Av>;'ll.
p�rpr.p-1""P 011p �� vPlo um árbitro flo Tt·'li<:!l.
p?rp('pn,.lo isto in,:jic�r que o cn,;u1a da, Fede
r?('�o Tl::1.0 +pl'Yl g muit3 (>onfi::rnco::t Tl�nuejeR
C!l1P ]11!:1is tr�h!:ll!"�rn )1::i H'rli'· P Tlpm,p10é: ('I"P

fnro::>l'Yl ,...� nri1"YlPjl"o� � rpf�rh" �c:o �n'.:lC:O Tl�rtH<:'!�
omm(Jn plp pr::l llln,.la amador. Tudo é relati-

.ft 1;�� P��::I mlP�f::ío ..lo � ...'J.,if..."�">n� o'li'l

R!'nt!:l .r ....f .... rin? P. corno P]11 forln ('\ "Rl'o::>�il Fi:t
.

J�l'Yl . rlo<.'rlpn'ho::>rn C'rl+i,..6m ('co ·lil'hjtrns. , yn"'co

)1"" fim rIo (.ont::JS Tlrp"l�::Jrn ,t':_10� P �pm ;'100
n::ío i0P'�m �PU� rprf"'rn4?S. )\,fúit"c: ('IHP (>rl+1-

1\ , 1_.· _ •
r
r.'

Cllm t>o;:�p� mp<.1l'Ylf)O;: ::l'rrltros �:;l.n. (I�. "'r1mIP1...n� �

pprlir �!:3r!:l rpfprir 11m on nllfrfl �A�o :::r"",i.::fo<::n
" .

t " 1_ • f· TT·- 11
no no, n . ('f'n-.t') nPlll. �Pl nnp 1'70",O::>� ,,.,.,,,,;-

Jjn �ihTll"(\ o nóm!:lri!.l nn (>('tp;o '1"111'"1" v H'1_

d!:l 1' ...... <;>;n::l1 rI", (>�n-.!:Ir!:lrl!\""PfY1 1\,f "lC:O nn f,l�"rrt')
Um ?l"''hi+ró n�n rIP"lTP 'l'pforir 11m (>nfo�n (ln.e

tp",h� rpnr1!:1 n::lp"�. rte p:r��a . .Tá. fi'1- ;c:o�n.':TY'qs
. 01.1!:1nrtO �p +r!\tOll (Jp )"l0��n �plo(';('\...,o;,rl,... ..10 f,,_
tp'hol. ::Im!:lrlorps.on v�r'7P�nos. 'J1�1 n�n fin�
bpm, (111�n(Jo se �::I'h� (me )"lOq cnteio� crlf)S
b?n(>6ri�o;: P (>ompr"'16l"'in� �e (,flhr�v�. pmhora
nn1''''0 � ::I ...J...it... ",rfom () '; ...1..1+0 rlOn+"'fl',.tn·,..�tn'n(l
é t!:ll nll�l o �flo+::l 1'"Irl'fic.ocol",·H,l O"� ;n(f" b"ti!
l1P"'''''''ho �11!:1 roml��p"'��;fl' F. ::t ��1"i-l1nlP"'���i')
do Fírbitro Á rJpc1u7irla do hflrtlereRu�. c'hp"�·m
do às su�s rnã()s. não :!lor dirigentes de clubes,
mas da FCF. Mas é sem!)re assim. .. osár..
bitros semI' e esquee\,� cedo as ofensas e de�
save1f.ças; o 9ue atesta que, den,-tro do campo,
não possU(rfn:",ral1cor por, ninguem.

OS .TENTOS

· o "Postal abriu a

.
'

.

contagem

I

levand.o a melhor em rvi,olento

REDATOR
Pedro Paulo Machado

COLABORADORES ESPECIAIS

MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
RUI LOBO - MILTON F, A'VILA _. ORILDO LISBOA.
MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI

ABELARDO ABRAHAM

vitória do turno: 2x1

"".
,

.

�

"uperior a etapa ini'cial esgotou

,Logo na' .,primeira3 mati.ob�as .e .,em que o marcador fosse
'0 Hercílio Luz mestrou-se mals mod,ificado.

iÚçido naS ações e logo aos três

minutos. perdia' exceleifte. eba�

Para a etapa deodsiva, o Herci

lio Luz voltou, com nôve· impe-

Conseguiu; a equipe do Ferro_ viu Boca que atirou forte,' num hOmens, de ,vez que Marinho Nó Vencedor: Valdix, Zilton Dirigiu' o encontro o sr , Kori. ra, J. Carlce Zilton e Rubens

'. viá;io eompletar seus jogas no . :s,e)n.sa�on,.l ·"sem-.p:u�o'" que
•

conheceu a expulsão do gramado Bira Pedre (o melhor em cam- vnl K:osChmik, do quadro de' Pedro e' Toia; Perei rinhn, Bra-

estádio "Adolfo. �ol!der' sem J,oiiozinho. não. co,se·gui" deter após. atingir Toia com um pon- 1>0)" 'Tóia,· Lima e Boca:' árbitros da Liga Deaport iva Brus cínho, BOca e Lima .

.

unia vez aíquer sof!'er () amargor porquanto indefeeãvel ,

. ta-pé, em resposta a uma car- _"No ve.nCido: Joâoaínho, Ha-. quense.i que cumpriu 'atuação ape
de uma' derrota. �an�iOu do P03 ga v1x>:'entll do médio sôbre o ata rOIdO, Checheeo, 'Rubens e' Gu,a nas regular. POSTAL TELEGRAFICO

·

tal Telegráfico, anteontem, por EXPULSO MARINHÇ> cant�. rá. . JOãozinho, Babá, Cheqbeco, Ha-

2 x 1,·'confiÍ'mal\dO,·a�sim. o' te
'

OS Qt!ADROS roIdo e Valdem iro ; Walter e

sultado do turno. Aos 36 minutos da_etapa fihal OS' MELHORES ARBITRAGEM Telê; Marinho, GU�1'á; RubenS
Não pQdemos di�er q!'e o .qua õ· Pos+al na sou a jogar cOm 10 ;' FERROVIARIO - Valdír: Bi e Palmeta.

Rio, Junho -.- (Cortesia, da Cruzeiro-do . drO.- campeão da Liga 'Tuparonen '. .'
-

,

.

t

,'.
.

,..'
.

.

Sul) ,-.Em vísit�, à Guana�ara, comigo este-:. �:et:::a�;::�::�t;::� :::h�:'I·r['" C···· '0 dA1o" ·R·e:'D[o:n·!l.l. r'·a" u"I'I" 'R"alto'S 2 (1"8' 111', ·a··nda·re' 1·ve.o �r�lÍro HamIlto� F�:te:ra, rapaz de bons. mO��l1to:"da.,�efre.ga: aplese�t(:u it
. 0'(1: t, .

.

" :l: H" .'. :' . Ilt. '.
.

"

..
.

.

prmClplOS, e que muito Ja fez pelo esporte co:-: u�. futebol, mferIOr. Ac�amo.. ,
.

.
"

�. � • .

.':
.

.

.

.

b Ih
.

·d"· '. ':'1' .. ,,,,, .0+.":" ",e��'" "".�. oÓ,
•

..a.. O. Campeonato Regional de tos de atraso recebendo a ban- :do 'a iluminação lios refletore·s. dio, na
.

Trindade.·O quadro servida por Flávio que: ·r.eCe-
mIgo tra a ando dezenas de parti, as;' :sem..:.' drQ,'dol',.cot.reiol(: que�,apesar',dl' .Furebo l, qUe êste imo, é efetuad� deírinha das mãos de Fausto 8ôbre o' encontro; em qt:,e fo- np resen tcc, alguns valores novos bera de Valtinho: e

o segund.o
pre com a mesma lealdade-e dedícacão.

' ,Não:' ter.' SOhld�. 'quatro .desfalque�, 'C�Jno prelimillár· f.1S �iogos :Jos Corr�a, o quaÍ convidado .prorrta r-�m: protagonistas 'Paula' Ramos o que nâo se deu com o alvirru.. õtimamente "ervJdo por Valti.
sei porque, se por causa dos .nervos, ou pôr..)Bn�bs,' p,esgc'�a:. de "�f'�Z:el'r�,

.

A���Q . 'club�3 locais.' no' Estl!dua1, .. teve meti�e aced�,,! em atuar' CO�? e 'I'amandaré, podemos dizer que' b ro que colodou na ·cancha a qua �hO que f�i a figura pontificaJl<t.e
.

.
"

..
'

..' I 'e' e,' aneça" ez uma gra e coruêço na tarde de .anteontem .. at.xiliar dO ãrbítro até a apresen em."parte agra<pu ·com·a esqua se totalidade de seus valores do do campo O eSCore .(2 x O) dissrfalta de maiores chances, Hamilton, ainda não p'artida, sobTe':ajnd�.,.3e prilfci- 'iniciando-se o. pr âlio inaugura, ração do "j�esman' em refé�ên . dra"' tricolor da praia de 'Fora ano passado , o que foi o desenrolar do :match

chegou onde podem e devem chegar todos os. palmente pelo' Seu 'notável aruor com atraso de q. aSe meia hora cia. Para o f.ato chamamos . a rcveland.j i:títi�O domínio técni - Vãl tínho, Guaj á, Hermes, Ro-

árbitros da. CapÚal: à primeira divisã,o,'. para' con1bativo. Or,tra i1"regularid: de verificada atenção dos �espons'áoVei8, tanto ,co," o qUe não' Se estranhou, de A vitória s01'1'i", ao Paula Ra gériO, Aníbal, Anísio. e Flávi� fo
,

'

.... I a ausência do bal.deIrinha ;GO'l1 ,�U� o prélj� ':principal teve 03 vez que', d.e' há mUito, Hélio F,o mOs qUe marcoU Um tento nO ram os melhores d,';. toam v'ence

poder referir, jo'gos em todo o Estado; tais ." Para serlJlOS exatos, um em'�a
zaga qUe só se ai,resentou em eu, minutos finais quase na es_ ;.a vinha forçando seU8 pupilos !!lIdo de cada fase, ambos assi- dOr. No Ijundro vencido aesta-

. . te bei'n que seria o reflexo fiel
como ·fizemos nós, quando ainda engatinhava., 'do eTlcQntro qUe apresentou maÍ3 camp';;' Com cerca de quizc minu cu_idãO, por 'poUelo não f;;,rçan a éo:ntíntp3 ti:einos em seu está na lados por Rogério, nO primeiro l:arafl1-.,e apenas Robert,\. Üri

mos no apito. Lembro-me mesmo q1ie' em defeitos que virtudes, por cOnse

N C I
'

.

d R d d H' '1· L �'
vaI, Lalão e Machado.

- ..'
ii' '

'.

Z »errotuD O
Foi lllediad,or da .partid" com

1956 fui jogado na fogueira num Hercília x

'

�U�'I1�:����:!:iO:.::::·bem Infe

•

·n
..� a:,·..�S!..:·cn.nl" . a. ··',·lp .a· a· 'o' ,a.;'rClll1 ',f 1 ,: .;}

.

el'celente dese.rilpenho, o sr..

F··,
.

b
.

.'

·1' li �!,II", ü iJ - Ernani Silva e os qr,ildros apreerrOV12rIO, sem sa. er o que era aqUl o ,e on� rior tecnicamente d� que qlla:1
.

. .
.

,

de
erda. Depois, pçuco a poucovai se acostu- ::t::u�o:�t:v'iva�oet;::e�r:�:: M�..

:;
.. t·I·,� "'O n,:. lOjas coo,.·s.erv'aD.d.o' .·a·- l·ldIFírança se�,:�'���S [i;��os - Gu.rã;

man o e com a prática apita-se tanto um A retaguarda, cOm J. C.rl03 � I tJ "Alllilton, Hermes, Hilton e VaI

1, .
.

Id] , ter; Valtinho e Aníbal; FlávioC asslCO como uma pe a, a, qua .quer na 'Varzea.' perdendo o duelo. para Rubens O cllássico númc�o ",m da 'ro ro Jorge. apelação. Anormalidades: JOel II e Ba
·

, Rogério, Anhio � l\lá·ri::> (Mal-Verdade �e.ia dita, deve ser dada uma chance e o ataque-l'essentindo-se de um da inaugural do·, Llmpeonato' Ca O' He dlio Luz tramava bem O Marcíllo Dias, ainda lutou lisa a03 4 milll,toS. da faSe final
que)

· c�m�nd.ante, :.' pois. BracillLO dei farine'me, em' seU returno, pela mas a defeil8iva marcilist,a tam bravameilte até o final mas os foram eXpuls03 piOr reclamaçôe�
numa nartida de maior,realce os árbitros no ...

'

.Xou d,e ·.ser o mesmo de outras Z';;'n� um determimva' para o eS O..:lll mostla'va-se bem postada .minutos foram pas.sando e os logo ap'ós .0 apitad?r ill\'al1dal'
TAMA)I'DARE 'Jaime; OTi

U-
�

.

h h ..aI, Abelardo, .I. ::IIal'Úns
VOS. ris tentam e gan am mesmo esta c an.. j:Ornada3 ,sedo completamente tádio Aníbal COs.a, o match blOqueando com firmeza' a l)e marcilistas não conõeguiram des aquele que seiia o segundo tm

·

..:= ' Adilson; }\1,,�hado e F;d.1; Savlls'domlnado 'ora. por_ Har�1;!o,....... Hercílio Luz e .Marcílio Dias, rigCsa vanguard'a hercl1ista.. faz.er a. diferença .
to hercilista originando-se. pc- RobCl"to Sabará e Lal:'o.p�r Che·ch-éco que esteve Deli! 7!'1e1' e vice líd"r, : espectivamen Com o Hercilio Luz Jvremente 1 '.x' O

•
foi 'o resultado final. • qUena oc:nfusão. �

,
. Valter Vieir::\. que entrou para c quadro m�Ú:;�r.·do qne nO,último jogo,

de árbitros não faz muito, a ouem dedicavà M�, perl�jtil'a� Q'!le o qUádro
- .

.'

enContrasse' o seu. verdadei'ro 'jo ..

minha aten�ão quando via S,S. referir,;:jogo�,. 8:0. o .que SlilVoú O esquadrão,.
na. várzea. �Á teve sup chancp. e. �ePtindo ou� rubronegro de'um:dé3astre foi o

vi foi esco1Hdo !10r Postal x HercíH.o par� r��' �Xcelente desempenho dOB.'ho-

f metl5 d:o meio do campo'. - Pe
erir O pré1io do fli::l 3. ju�+�mente um jOgo drQ

..

e Toia. _

,
o oportuniSlll'l

de alta rps""''''''s::lbilidadp. E' bom· f!lle isfo de Eoca qt:,e consignoU os doi

tenfuS,.. e a falta de fina:ização
.

dos' dianter��8 'pOstali:;tas; ondF.

tão. sõmente ;Rubens se houve a

eOllten to.·
'

�ssedio ao arco de JOãozinho, ser

ce de marcar qc,ando' o lateral tO e j!Í a()s 4 minut;;,s conseguia
através do . extrema Gonzagamarci!1�ta Renê, ,alvou' um 1;01

certo, d,epois de b:o:tid'i> o arquei ba:ançar as rede3 de Jorg,e, seHt

Os dOis quadros formaram::
H. Luz� VanderleY;. Badico, Pe,

drinho, W�lmlr é Ped.roca; Ne

gMão 'e.' T,riunfo,: 'Maroio,.Sar'lra
(:Bal1sa), Tarcisio e Gonzaga'.
Arbitragem de Valter Vlei�a

e renda de Cr$ 633.850.,

&�e lCt;i;LiiV) &9n�ratulj-se . [l Ri· O lrlCllig
O d,epUtadô. Ab�l Avil,a dos' nos., con3ider�do dos mais mode!' Esse d,esenvolvimento, e esta

Santos, na' se3são de' quat;ta-fei- nos da: sul do Brasil.
.

:proj'eçã:o têm trazido 'para o, es

.ra, apre entou o fegrénte reque Rel)�eiri). mais; seja, designada port'e catarínense "fll pre�tíglo
rimento, que obbve ap.rovação uma comissão de 3 mebros para tão significativo á ponto de �o

,unãnime de sE?us )ares: representllr e3ta. Casa naqu'e!e 'loc�r' â 'agremiação itajaiense
"Senhor Presidente: Significativo acontecimento do· eU.i·e 'QS maIS important�s do

Na fOrma regin ental e após esporte catarinense. sul do .PliIís.
oUvidO o p.,enári), requeiro a

JUSTIFICAÇÃO E " prestígiO do eSl?orte repre

lelita, nO' nOssa entender, ·'0 prO
gres�o da coletividad,e ·CaCarinen
se, razão porque entend,em'os
e,nqaminhar' êste tequer1mento.

Sala das Senões, em 17 de

junh'o de 1964 ..

ABEL AVILA DOS

Deputado
SANTOS

11'0,.4 :minutos; num ataque ,eri
goso d.e·,Marinho que venceu

Valdir, 'tendo 'Guará emendado

para· o fundo da3 redes. Aos 30 Vossa Excelência ;eja. Cjomigna
minutos a vàntagein, foi desfeita do; nos anais da Casa; um Vo

Lima' investiu, pelo ' seu setor e ta de Congratulação ao Pl'esid"n O Clube' Náutico Marcílio
atirou rasteiro, tendo BOca, que � te do Clube Náu:ico M:arri!io' Dias, de ItaJaí, uma' d�s mais .be
vinha na corrida, emendado para Dias, de Itajaí, Dr. José'Colares

.

l��' tradlçôes "dó esporte c'atar1-'

O fundo das redes. Pouco d,epois
'

pelo significativo l'contecimento neme, tem, n03 ú:timos tempO'S
Rubens atirava na t�av�. Termi espO'rtivo de' hoj 3, em que 3e aensenvOlvido relevantes empre

VO e ('Ill0o;:+f-i() ,.lI" p'ôstO. nou:o pÍ:-imeiro tempo as'3im s.em ina',guram suas novas depen-' endimentos p'atrimoniais que o

"I:Tl' vencedor. Iníciad'o o segundO dên: ias destacandn-se sistema' colocOU entre as mais expressi-\J\.T� fpr V1Pir� tpm (>o",r1i,..i!lPf l'Y)�C T\�r"'� período" da luta logo no seU si:! de ilummaçãó .para jogos notur vaS agremiaçôes do E3tado ..

-

r.p-mp SPO'l1nnn n('�o;:o c1P�117jl"; �uo /:. �,in,.l::t I
gundo ataqr,e, o P�stal perdeu

rnllit� nnll('O pxnf'rlrnpnt::liJo prn O'...o;,...;r1pc; lJr�- bo�, IfPortlinidade através de
• , .'. .,. -;

Ruben� que; falhando o zagueiroJin� ,� 1"f11P o;:ll� C'::wrPlra ('omn �rl,l+rf) e ·m�s -J. Carlos viu-se frente a fren

pl'Yl H'lnrianópolis em jogos de menos impor-H :te cOm o' �'1Ieiro Valdir que aca

tância. bou agarrando o balão· de cOuro.
·

O gol do triunfO' verificou-se
a03 22 minutos quando Pe�o

Figuciren;e perde· em· Criciuma
e Avaí empata em Imbituba

, .' �o Figueirense exibiu-se na por :Ceder a vitórh ao e.lenco lo Lembramos que no turnO o Fi
cj4ade d.e Criciumil frente ao . aI, par 2 x 1, d�.scendo assim gueirense perdeu para o AtléticO
AtlétiCo Op-erár1ó que vinha de '_equipe alvi-ne� 1" da � capital. por 2 X O e o Avaí empatou COm
r,�a 'derota diante do He�cílio mais doi3 pontos na tabela.

Olimpit� IfVOU susto mais acabou
vencendo lolUldamenn·

A l'epre3entação da Olímpico campeonato zOna do1s cOm aj1e. tou na tarde de ontem na cida

que mantem-se na lid�rança do nas tres pontos perdidos enfr"" de de Jaraguá o Sul, ao' elenco
__.......-_�______________ lOcal do Baependi. DepOis de

abrir a contagem log.o aos 17
.

m1m,tos, O O.íI11pi.cO· permitiu
o empate, atl'avé3 de Pinga.

LUIl' na r.odad,a anterior.
·

O conjunto da capital dcpol$
. de estaI! perdend';;' por 1 x O,
cãnSeguiu O' empate, mas aóabou

o Imbi tuba 'po'r 3 x 3, dep'oi3 de
,

, estar vencendo por 3 x 1, e�
jogo. qUe se de3enrolaram no

estádio dr. .Adolfo Konder.

O Avní p'or sua VeZ qUê vem,
"mal da. pernas'" empatou por
1 x I, Com o elenco d,o Imbitu.b::t

Por dez
'

Milhões AqUiles foi cedido
nel j Marcili6 a� Inlernaci1n71

�Pôrtv Alegre onde foi alf'e&en mado compromisso pelo espaça
ta.do aos sellS novos companhei' de d�i. anos.

ros à tarde, momento3 antes da

lfartida ,entre 'ln terna�onal x

Aymoré, válida pelo certame ga

uchO' ClllZ gJ\f� ,OS
O passe de Aquiles custO\! aO i ,O S O H O II li S

Int,ertiaC,ional dez nlilhões d.c :'......--....- '"

���te�Í1�d�C: ,'�,�:�:,J:�1�,�·" �w
••• "

.�,. �r

Todavla, na etapa comp.Jemen

tar, .o Olím.pico apresentando
Um padrãO de jOgo mais veloz

,conseguiu marCar ol'(tros tento�

qUe lhe asseguraram a liderança
do oertame desta zOna. O quadro
do OlímpiCo formou e venceu
com: Barrera; Orlando, NilSon
Romeu e Jtfandir: Mauro e P"ra

ná; Lila, Joca, RodrigUes e Pa

i í .,IJII , ._'11
raguaio.

A. grande surprê'3a desta pri ..
meira volta' do returnO d,o CfllU

peonato_. catarineme, em sua

7.ona um, teve por· pal<'lo a cidade

de Laura Muller, onde amodes
ta equipe do GUII�4. colheu o

'seu triu,nfo !ie maitOr exp;reS3ão
até aqui, ao suplantar o e3qUa
drão do Metropol, trit"ámneão

catarineJ?8e, ,pela' contagem mi

nima.

O resultado de '1 x O, �onq\li8
tado pelO Guatá diante do Me

tropol, foi largamente comenta \
diJ nos quatro cantos 'do EstadO.

fostal. TeleuráfiCG
JH�i1CU ue Pra ta

o Postal Telegráfico completa, nesta da�
ta, vinte e cirico anôs de ininterruptas ativi
dades. Fundado no -dia ,23 dé junho de 1939,
com a finalidade de intensificar a prática' do
amadorismo futebolístico de nossa. terra, veio
a tornar·;se a sua expressão lídima, tendo
conquü;tado o maior número de títulos, de
campeão da cidade na categoria.

Promovido pela Federacão Catarinense
'de Futebol à cat�goria dé p;ofissiona'is, após
a conquista do tri�ampeonato amadorista, isto
no ano passado, o clube dos Correios disputou
pela primeira vez o Camp�onato Citadino de
Profissionais de 1963,· obtendo, dentre oito

concorrentes, o terceiro pôsto, o que lhe valeu
a participação do Campeonato Estadual, em
andamento. Seu mais belo triunfo conqUIS
tou-o há pouco, quando conseguiu dobrar o

Marcílio Dias, uma das maiores glorias dQ
futebol bart-iga-verde:

,

A data 'de hoje é: pois jubilosa para �
nosso fUb:;bol, que tem no Postal· Telegráfi
co uma das, suas esperanças mais radiosas
nesta luta pelo soerguimento de' Santa Cata
rina no setor do futebol.

Aos' seus diretores � simp�tizantes as

nossas felicitações.

u! Di �fllo ortra vez Reeleito
..

DePOis de algumas tentativas
• diretoria do. l'nternacioOnal de

Porto Alegre, co�seguiu na tal'

de de sábado o seu, objetivo qual
seja o de .eon'3eguir o· atestado
Ilberat6riO do atacante Aquiles.
perte'lente aO Marcílio Dias c;le

Itajai.

Na tarde de sábado, tendo por local a
sede da Federação C8tarinense de Futebol\
foi raliiada a Assembléia Geral Extraordiná
ria que tinha como ob}etivo único escolh�r o
nôvo manda�ário da entidade da rua Tiraden-
teso

/

Contando com a presença de quasi tôdos
os 'presiqentes de Ligas e-da totalidade de re- .

presentantes de clubes da capital, foi eleito
por aclamação o sr. Osni Melo que assim con

tinuará a'dirigir a entidade máxima do fute
boI catarinense por mais dois .anos.

.

A noite, a presidência da F.C.F. home
nag�ou aos que tomal�am parte na Assembléia
Geral e a imprensa, com uma. churrascad.,.
nas próprias dependências do estádio
Adolfo·Konder.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



EM A IDADE 'MEDIA·· "

,
' ...

Arnaldo S. fico? ostensivamente operan

I
do em fórmulas exteriores,
completamente .vasías de
qualquer sentimento religio
so que não,mais se coaduna
com o índice inferior ela
mentalidade humana, avilta-,
da pelas duas guerras extre
mamente arrazadoras e cru

delíssimas; que tiveram iní
cio em 1914 e cujos efeitos
deprimenes até hoje per
duram,

que pôde ser salvo do pen
samento filósofico pelos an

tigos cultivado, tendo-se re

fugiado nos mosteiros o que
se está verificando, nêste
século que assistiu ao des
moronamento da cívítízação
cristã, pelas hordas barba

rízadas de Hítler, de Musso
, Une e de todos os inúmeros
chefes impulsionados pelo
'materialismo, sem Deus, é

a preservação do mesmo ele

...""............. -vado .pensamento filosófico,
Iíbertado pelo Renascimen
to, que de novo teve de refu

giar-se no recesso do templo,
deixando às multidões des

variadas apenas um simula

cro dêsse pensamento filosó-

Justamente como

nos, ominosos tempos,'
ciados logo após a invas

do Império Romano pel
bárbaros que, procedent
das imensas extensões as'

ticas, foram, em hordas

fandas, avassalando todos

países da Europa, tudo

, , \

Foi o que pude depreender
dar leitura atenta, á 'que me
entreguei, -durante êstes úl
timos dias, de um ínterossan
te livro que encontrei na

minha estante, onde veio pa
rar não sei' por que artes

providências, pois 'absoluta
mente não tenho a: menor

idéia. da sua procedência.
Pertence a obra a lima série
intitulada "LECTIO DIVI

NA", na qual corresponde ao
número 12, essencialmente

simbólico na minha vida'do
méstica", a começar pelo nú
mero dos meus ríthos que

são' 12, O livro é da autoria

de Claude Tresmóntant e

tem o títiüo de "'F:�s",i sur

, lJA PENSÉE HÉBRAIQUE",
já em .sua 2,a edícão em

1956, por Les Éditions du
O�..f '_ 29. boulevard Latour

Maubourg _ PARIS- VIle.
!
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PROGRAMA OCIAl DO CLUBE,
-"

5 DE OVEMBROH
Dia" 24 -; Q rta-feira '-, 'Festa Dan-

çante,
'

Dia' 21' - S� do Baile Junino
;-\

� >

,
,

fSCRll0RIO E ADVO'CACIA
DR. 'P-EREIRA ,,'

,vogado
NBERG e PERSI A. HAHN'
icitadores

BALHISTAS, COMEJ:?,CIAIS, '

ClA SOCIAL, ETC.
.

o Mafra, 48 _ Sala 2.

Vejo; por. este, livro, que
a igreja está de posse da

- verdade, em tôda a suá ple-

AÇÕES: CíV;EIS,
PREVID

Rua Conselh
nitude, mas conserva-a reco-

lhida aos seus mosteiros, as-. -

umcacao
,

,

Dr. J o Doin _Vieira
sumindo tremenda respon
sabilidade em face da His-

tória, cujos resultados per
niciosos bem se podem pre-.
ver! "A luz não foi feita pa
ra ser posta sob o alqueire,
mas sôbre 9 velador" - dis

se Jesus - "para que' todos
á vejam". Também êlé nos

ej,isse_: ,"Não se pode servir'
a dois s\')nhores: a Deus e a

Comunica a eus amigos e clientes '.
, mudança de seu. nsultóriç para a rua Feli
pe Schmidt n. 5 ala 50 -' Edifício Jaque
,Jine (ao lado do óte] Cacíque):

Mamo'n".

SALAS. DE FORMICA
Maravilhosos e novos conjuntos com Bufet
- Mesa Elástica e Cadeiras Estofadas cm;),

Revestimentos em Plástico

Conjunto com fBufei de 1,80

S�.tTl��/L'\ F�·\t):l.��ü
.__ ......_-_ .. _. _. __ . .:......._- '-_.-.�.-_._' ._ ___...

exígêneías da lei méísaíca esta observação! cando, 'no rodapé, a -�ta 1:
até 'às regiões interiores que'I'

-

'A página. 109 'pontifica, ,!'Vê-s6';aqui" .aparecer em

ainda nãq tinham sido visa- em diapasão altamente filo- Paulo a idéia de um plano
'

das: as do coração e de seus" 'sóflco: "As moléculas bio- progressivo, de uma
I

"eco
segredos, de sua liberdade. químicas assimiladas pelo rrornia" na gênese, da ho
Assim procedendo muito. homem vive corporalmente mem. No comêço criação de
longe de diminuir o' alcance são anônimas! O que constí- um homem tal como nós o

da. lei;' aumentou-Pie a juris- tui "esta minha "pele, êste conhecemos, animal espíri-
dição à totalidade da ação"., meu ôlho", não são tais mo- tua}, tomando da : ordem
É uma tese, esta, profunda-

'

,

léculas de carbono ou de á- biológica a sua' fragilidade e
mente grata !lOS adeptos' do , gua que nelas se acham in- a sua ceducidade.' Depois
Espiritismo_ A distinção en- tegradas, mas êste eu esta

I transformação do homem
tre a lei antiga e a de Jesus, alma que eu sou, e que as "animado" _ psíquico -r-' em

aí se faz, clara. assimilou e lhes' dá forma". homem espírítual-pneumátí-
(,'" et qui l�s a ássimilées 'co. "Por isso que a carne e

\ et-que les informe). ' Pura, o sangue não podem herdar
,doutrina espírita! o reino de Deus, nem a cor-

Páglna 114: "Adam, fut rupção pode herdar a íncor
fait en ãme vívante {e aí ruptibilidade. (I Cor., XV,50) ,

vem o grego; traduzamos, "Cumpre que o corruptível
pois): "Adão foi feito em al'- revista a íncorruptíbüídade.
ma vivente (Adão, o primei- De .qualquer modo( parece,
'1'0 homern r.. o último Adão, o mesmo sem a intervenção
em espírito vivificante", O de uma quota original, u

primeiro homem era' da ter- ma '. transtorrnação estava

ta, feito de pó; o último ho- prevista que fazia passar o

mem é docéu". (I Cor., XV, homem de um.estado menor
42, Trad. AlIo) (1), E explí- a uma plen\tucte". (A seguir)

- Interessant7 os argumen
tos que o livro encerra em

, defesa do povo hebreu. cf.
páginas 82' e 83 e viva a sim

patia que revela pelas dou�
.

trinas de Platão e de Pletino,
dizendo, à página 92: "A mar

Será que o inspirador dês-
Transcrevemos aqui um

artigo publicado' no "JOR
NAL DO BRASIL", edição de

7 de junho último, em que

se movímento que deu três
ou quatro escritores de rór-:

ça roí denunciado como co

munista por algum mau poe
ta ou acadêmico atacado pe
los rapazes de então, ,hoje
pais de família e empenha
dos no sonho mais lúcido
de uma autênÚca realização

/

literária? Volto aos livros
de Salim, (Velhice e Outros

Contos), 1951: Alguma Gen-
.

te (1953);' Rêde (1955) e nê-

,

te uaua mais é do que a se

paração de duas cousas dís

tin�às, a alma e o corpo.
Quem quer que se adscreva
.a filosofia no exato sentido
do têrmo, verá que os ho- -

mens não- duvidam que a

sua, única ocupação é mor-

'rer ese,r- morto", .. (Quicon
que s'attache a la phíloso
phie au sens droit du terme,
Ies autres homes ne se dou
tente pas que .son unique ec)
ctpation, c'est de m(�,u�ir et
d'etre mort", cf. o origínal),
"O homem _ diz o autor

à pálilna, 97 - é uma-arma
vivente. Não se' pode inter

pretar a noção hebraica da
alma a partir do dualismo

platônico. Ignorando a di

cotomia lalma-corpo, o he

breu não faz da alma esta
realidade desencarnada que
el� é para nós. precisamente
por que 'nós a opomos ao

"corpo". Para nós,' veja-se
bem, é' o autor que fala.
'A ,págihli' 104: ,"L'âme

vít , " "A. alma vive: que a

minha alma viva para te
louvar (Salmos 119,175). E-
la morre: "que a minha al- A CULPA DOS JOVENS 'Ies T'80 enccntro as' agora -

TESma morra com os filisteus!" decantadas atividades sub, REX-MARCAS E P,\TEN
Jud., 16,30). "Vós me deson- Hélio Pólvora versivas, nem sequer o tom

rl;tste, .. fazendo morrer al- de panfleto que tem carac- A · O'·· I d n nprriOl"bdeFahrica de sas formica, 'cadeiras es- Refer�ndo-me apenas aos mas que não devem morrer. �Espero q,,18 o mell amigo terizado a ficção brasileira. genTe jlCla' a rhl � I...,UÚ
'

'f d' I tópicos por mim anotados, (Ezeq. 13�19). Em o Novo Salim JI./Iiguel já ésteja sôl- voltada para â terra e para

I d �. I
to -a as em p asti , conjuntos para hares. nêles (> que se ericontrà é II Testamento, a trlesma es- to: ,o habeas-corpus queiam o drama dos humildes; en,

•

n UStnat
Rua 14 de lho n. 160 -,- Coqueiros boa doutrina que nos tem pressão: (O que vem é em pedir em seu favor há de ter contro apenas aquela solida-,

d
.' -

, .

E t 1 N ') o, Espiritismo ensinado. As· grego e ,cre'l-O que e'ste J'or- ,falhado, porque '1 institui- riedade de Gil V:cehte quan- Regis�ro de marcas, patentes e lnvençal
prOXlmo ,a0 s a . ro aval,. "

,

" •

_ ,.'. ,sim, à página 73:' "O Antigo nal não conta com tipos dês- . ção, caiu. de _moda -dep-0is de do dirse: "Nós so�os vida':' nomes comerciais; títulos de esta1;>elecimen·
O.ferta espe ,r. Mesa Formlca 4 caàel- Testamen�o,legislara sôbre se idioma" pelo qüe não os, ".,,��nl, m�s nao faJhara decer

,

d�s gent"''l e lP9fte das::n�\, "1ft"") :.i': {:"'" ��f '_] .

cr d, marcas'
f d ""--1- ,.,

"

- C-é[> ' ....9000 O
-,' --' -, ,,'_'t. ' ,� "" ,d· - : � ,--" � ,,+� ,. • • -, CO," T\ ",' .,0."', -4, o. lnS�o:1nlas T('lses Je nronaban a e

ras esto a as p _aO ,lCa por _ .IM!P �. " O. �, � O� ãobS- 'efiipiticos! "aSSaSSí>-':-t'ranScrevo:-�'�:,�me-.;,;),cr'- 'port=- -,."",,:,,>a4,.RO�a, ""e-"3adffi: .....1:1- -'-8a&, VI",as .:
.�, -'. �,. '.�"'-""-"- l!::t�-""", .• h - -.-. ---

'_
-

,,'

�

L' h M ',', f
•

'

b �'nio, roubo, adultério, etc.' O' que os não entendo, a não""" �'ldo mUlto que. consigam R,eIelO artIgos, de Salim de exportaçac
ln as ernas - per elto .

aca a- Novo Testamento
-

estende o s.er pejo cont(�xto). "E'
.

de :formar a culpa dêsse. cata- .

por mim public'ldos: o e�- Rua Tenente Silveira 29 � 1<) andar
mento. alcance, da 'lei à ,totalidade notar, (:onclui () autor, que". r!n�ns� de rosto cheIO, e pan�,o que lhe

_ c.ausou num
,I,e'••

'

r

' '." ,",' '1" •

Faca econo comp,rando
'

diretamen- ' da,açilo humana, não sbmen- 'e?;'l (:�ntl"lp')sir:ão, i�mais ,s!lVsfe1to, nome de turco e anOltecer a notlcla da morte ·,)aJa 8 -- Altos da Casa '\j�lr - F or1ano

i te visível m:�s ,também in- er.,� ',ChY'8U se diz que o.espí- mau c.omerci:!=J,nte: a Livraria do seu aMIgo ,Jorge Lacerdá, nl)li� ,_ Cél i X;:'l Postal 9? - Fonf' 3912
te de Fábrica. visível e ,secreta_ Estende as rito, ruah, morre". Notável 'Anita Garibaldi, que êle te- diret.or do sandaso suple

'

,

ve'mt Pnlça lQ_ de 'novembro, mento Letras e Artes, do F;nMn-C·I:::!m�nt.n� I,ndn, ('tri.!,',�is'�----_••��-_••••_•••••••••••••IIlIl!Dl••IiI1iD_D. IIlI._"._ 'em FlorianÓpolis, não resis- jornal, A Manhã ("Com o U ou Li _ UJ U.l",_

ti\! ,ao lirismo do ,dono, aca- seu i!'lGTe,;so 118. política, nos
bou desfalcada pelo próprio sos contatos se fizeram mais

dono, que levava os livros ,escassos") dizi'1 Salim Mi,

, para casa e que ao encomen guel, em junho de 1958, re

dú lívros às editoras do cordahd'J o arn.igo); o críÚ
Rio e São Paulo guiava-se 'co Salin Miguel, de aguda
mais pêlo seu rigoroso go.'; percep,ção, como naquele ar

to .pessoal, do qu� pelo gôs· tigo em que considerava Ma

to do núblico. Nós, ami�os chadà 'de Assis, um co.ntísta,
de Salim, só lhe rer: lnheGe- ln::õh!':iv8 nos roma.nce;;:. e

.

mos' a CU1D"'bf1iÔjrl? em e<;(Titor ma�s' erótico elo que
dUBs coisas: ces(',e 'Ul55 não F,c:a de Q�l.,"ir/'s, ,Onde está'

o conhecido cronista e con

tista" Hélio Pólvora, retrata

o que tem sido o movimento
literário em "Sant<:t Catari-

na nos últimos' anos, e espe

cialmente, dentro dêle, a par
tícípação do nosso estimado

amigo' SALIM l\1:IGUEL.

..

ç2�dos a R:�nh�r di!�..1���i!'o p�
ra o ahTlOc;,'j e o ,ümt?r elo

dia se�,�,_�t��-8. difjcilrneY'!�e

podlHmos b�n:,j';8r H vida f)

a qrte:, os t,,;""1'1S tie contos,
novelas e romances end1Íam

nossa� cáheças e nns leva

vam 8.0 desespêro. Se êste

sen7Í'>" e este sofrer, se esi,8'

bl1�nn no autêtico, se êste
es�P,T'-C' ele dej'inição consti
tl'pnl ,ln" "n oto subversivo,
entfín trda onva geração
b"asilpira, c�ue saiu ou está

por sair das universidades,
q_ue 2st,á escrevendo, lendo,
esttidando ou simplesmen
te se preparando para vive13

'como homens responsáveis
_: então tôdos nós merece

!TIOS estar segredados na ca·

deia, em lugl'lr oculto· e não

sabido, e sem direito de de

fesa, sem direito sequer ao

habeas-corpus que já foi u
ma instituic.ão brasileira por,
excelência. Nós os 'jovens
não somos culpados- por es

sa agitação, êssa inquieta
çãp e êsse ceticimo que nos

envolve_com_o uma auréola:

já vimos falhar muitas re

voluções feitg,s em ,orne de
. altos ideais humanitários, e

o expurgo significa para nós

apenas uma oportunidade
de cheirar a imundice: é pre
.ciso ,cheirá-l'l (disse O velho
.�

H�!J'fingway aptes de estou·
rar os míolns) para se' co

nhecer a verdade

(Tra!Scrito do Jornal do

\.

a Gubve-"s3.o? R·ele"TIb'!'o :S'n·
Ii:11 em "nas 'ljndqs ao Rio,

nos dá U"l 11"TO seu e ü1ti
mamept,e anrhva engordan
do l'P,1.';,tO por cuIDa, do frio n9, mesa c1e

. quP- f2.z em FloriAnópolis" bar, '�IÁ _flit�? f)-,adrbgada; a

�angú.�UB �1:: ,r.;.�11·"·!, ,(1'�t3 tuxn

hém era � ::10S�S8. C'.n,:;ústia:

I

EnUí.o, por que o prende
rl'm,? De, l.onge aCOlnm'uho
Salim qesde 1950, desde os

"

ternoos da revista Sul e das

ediC}ões Sul. que deram es

c!'itores como Guillo 'Vilmar
Sassi,. A. Boas Jr, e 8ilve,i.ra
de Souza; nesse movimento

literário que se projetou da

provincia por todo o BrJ3.sil,
pontificava Salim Miguel,'

. espécie de conselheiro, '
in

� térprete do sentimento de

I. de renovação da turma, crí·
I

tico, reló,ções públicas� o

'diabo; tudo isso e!TI função
da literatura _ um sonho

que se desf0z em 1958, por
que h0uve de�erçõe8,. falta
va dinheiro e "os 'que conti
nuavam na revist'3. já não

\
eram tão rapazes, tinham
outras e mais prementes o

brigações' na vida". Num ,de
poimento que lhe pedi 0m

março de 1958 sôbre, a mor-
,

te da revista, Salim explica
va -lis dificuldades do meio

peqUeno com uma frase ver"

dadeira: "Intelectual velho

na provínCia é instituição:
escrito!' nôvo é caso de po
lícia". E dizia que os jovens
"não podiam acéitar como

definitivos os beletristas da
., terra. Queriam máís, qU�-'

: ril'lm abrir debates; discutir
,

problemas,' dar uma mensa

gem que julgavam só rtêles.

Precisavam extravasar,se".
Será ,que quatorze' anos de

pois, morta a revista, sus

pensas as edições Sul. o

meio ainda reagiu contra os

10 pagamentcs,de Cr$ 34.000,0(\

Cr$ 2BO.000,00 ou
/ Conjunto com IBuf'ef de 1,90 10 pagamentos de Cr$,36.000,OO'

,
, i

"

Cr$ 320.000,00 ouConjunto 'com
Bufet de 2,20

, ' 10 pagamentos de Cr$ 40.000,00

CIMO

..

Diferentes Conjuntos,
à sua Escolha,
em Fórmica nas Côres
TECA ou Jacarandá
com Decoração em

F6rmica Branca

\,

MOVEIS

Rua Jeronimo Coe�ho, N. 5

"
.

Necessitamos para' esta praça para arti

gos eletricos (conduites ) •

I

Escrever com detalhes para FANA S/A

Fab. Nacional de Tubos, Rua da Alegria
, 109 �'São Paulo - Capital.

..

Curso Preparatório tenlinente
cUilSOS �SPECIAIS
PARA PHOFE�SQf\,ES
DE'DATILOGRAFIA

ARTIGO 91 (GINÁSIO EM'UM ANO
l?REFERENCIAL ADlvHSSÃO

DURANTE -O ANO
- Baseado ncs mais 'modernos proces·

sos pedagógicos.
, - Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA, L

SILVA
,HORARIOS DIURNOS E NOTURNOS
Faça -sua inscrição a Pua Dr. Fulvio

Adl1"''':�
,

!'ir/1�'::-" ')4 de 1\rrr�0 �748 - 1 o andar
Equipado com máquinas novas

�, 4'f-
-------------------------------------� -- ---

-M' f- C�'�nj,i('"'\i(,}_, �,,,, ,Ij "�.P \..Ji
,

I

IMPORTANTE FIRlVIA DE MÁQUI·
NAS AGRICOLAS NECESSITA DE ME

CÂNICO COM'GRANDE ESPERIÊNCIA :f

CONHECIl\1ENTOS DE TRATORES E IM-

PLEMENTOS 'AGRICOLAS. SALÁRIO
CONFORME APTIDÕES. INTERESSADOS
QUEIRAM APRESENTAR-SE À RUA'SE
TE'DE SETEMBRO: N° 11 FLORIANÓPO
LIS. MUNIDOS DE DOCUMENTOS E RE
FERÊNCIAS.

24-6J

Elabcração de projetos econômico� e

preenchimento de questionário::! para im- Lú

p1antação ou ãmplicação je indústrias de )

�ôrd(, ('(Im CI� pxígên('ia� 'bs est'-3beledmer ..
f f'

. �

',os manCia0ores.

EDV�A P.D NA '7J1,HRO
ECOllcmista

C R E. P - 683
I

Res Hercílio LU7 s/r. En
,,\ nf(), 102 - Fone 3728

E,:;ther

rm" tr::lhlC;)0 rlP nrnfp<::;c::nrpc:
(

,

_,-_.. - -------�-----

for,

#lo

DO MES'
JUNHO

Dia 23 \. Cinerna
, Dia 24' Chá Dançante' da �'aculdade

/

de Direito
Dia 27 GRANDE FESTA DE SÃO

PEDRO - Com dança da Quadrilha e Ca
samento. -'- Início às 21,30 horas.

'Dia 28 - FESTA IN�'A��IL DE SÃO
PEDRO, - Com dança da Quadrilha.-'
Inicio às 15,30 horas.

ni::! �o -- Cinpm�

CRIANÇAS QUE DESEJAM DANÇAR,I "

A QUADRILHA DEVERÃO DffiIGIR-SE A
'SECRETARIA DO CLUBE DOZE PARA
FAZER INSCRIÇÃO. ."

..

\

Vai Construir ou Reforma?

Consulte "Nossos Preços

Ind. p ComérdCl Meü)]úrgira
'!Í!"-,

Rua: De()doro N. 23

f:illal FlorianópolisAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(

a

Lúcifer e Lógos
Dir Huberto Rohden em seu livro 'ILú

cifer e Lógos", que não é admissivel que a

humanidade do 20. milênio da éra cristã

cruze a fronteira para o 30: milênio com d

velha bagagem de obsoletos e caóticos
,

con

ceitos' sôbre Deus, o diabo, o pecado, a re

denção, o Cristo, 'etc: Estamos :!1restes a sair

dos nevoeiros da Idade Média e' entrar' nu-

.ma zona dê luz mais abundante, onde o ter

tável e belíssimo bangalou, no valorizado,
rioso "sabe e vive!"

o homem de amanhã vai

saber o 'que o homem de

ôntem e de hojê apenas crê

(ou não crê) Quando o ho

mem ,intelectual de hoje se

transformar no homem ra

cional de amanhã, saberá

êle por experíência, direta

e' intuitiva, o que hoje ape
nas crê, indiretamente, por
ama análise intelectiva ou

por uma fé dogmática."
O autor dessa obra esta

rá entre nós a partir do dia
14 de julho próximo vín
douro., quando pronunciará

.Hasbs
Le�jsla tivos .

Foi apresent::taa emenda
constitucional à, Assembléia

Legislativa do Estado de
Santa Catarina, assinada

por todos os parlainentares
com assento, 'àquela C::tsa.

A emenda propõe: nos

municípios onde 'os 'manda
tos dos Prefeitos expirarem
nos anos ,de' 1.964 ê 65, o

novo ,Chefe da Executivo

será eleito por via, indireta,
ou seja; através das respec
tivas Câmaras de Vereado

res, ' até 31 de janeiro de

1966.
De outr'l parte, em outu�

bro de l.!JG5 serão efetua
das ás eleições geràis, para
o mandato normal dos Pre-

I

feitos catarinenses,

uma serre de conferências

sôbre temas de granps atua-

lidada.
, \

,

Estamos informados que
o professor Rohden minis

trará 'lulas sôbre o tema,

"Filó.sofo:;; Modernos".'. Os
dias e horários das mes

mas serão oportunamente
divulgados.

-' Porque não será você' 'o felizardc
ganha-r um lindo B!�NGAlOy�

no Jardim Atlântico?

a

Sim! Porque não rode ser você, leitor,
o contemplado com o filais valorizado, COll1

o mais ambicionado prêmio, jamais ofertado

por firma e0m-eroia� ,do Esta·do: um, confor
tável e belíssimo bangalou, novalorizado,
elegante e futuroso Jardim Atlântico

,m'?ntos A M0dela:r, Os três'
P,1ll;f.lhelcr;;mentos A 'Mode
lar, mais a Magie 'Boutique,

E quem o oferpse? Just�-
, mBnt.e o conj1.U1to comercial

da nossa praça a ue dispõe
dos .mais altos fatores para

vender, e vender muito, sem
Rorte'i.os

.

e sem prêmi."(s.
Qllem ali compra: - e isso

'lcontece com a grande
maioria de nossa popula
ção -'- ,iá está pràticamente

Premiado

bp'ezfJ p, lJl]alidade, Bempre
as' !11J)i:-j n",o08,I,'11"18, semnre

as melh0re, d<>s mercf!do
rias. Com H ;li''''''''l1r",:içr�r1e
e boa 'v()nf'_"'�-:-O
com as condic?i(�G do

corretíssimo crediário, que
foi o primeiro em Santa

Catarina: os simpáticos e

popularíssimos Estabeleci-

Delegado do IAPe visita "O ESTADO'"
Na manhã de ontem esteve em visita, ;),

nossa Redação o sr. Gualter Pereira Baixo,
Delegado em Santa Catárina do Instituto de
Aposentadoria e· Pensões dos Comerciários.
Ná oportunidàde, o ilustre visitante que' sé
ac1;úlVa acompanhado do j.ornalista A.' Car
los Brito, manteve. cordial palestra com nos-

•

sos redatores.
'

-

"O ESTADO" agradece a honrosa visi.,.
ta.

A memória não tem assistidó. a alguns deputauos da
�'ossa V.D.N.

O sr. Laerte Vieira; por exemplo,' num discú�s�,. na Câ

mara, mudou de assunto, bruscamente, para afimlar, que os

bens do governador Celso Ramos precisavam ter sua ori·

gem investigada pelQ 'Conselho de Segurança Nacional.
'

O raivinha n,· 1 do Estado esqueceu.s� de que o,sr. CeI·
so Uamos. antes (le Ilssumir o �ovêrno, f.ez declaração de

bens, amnl>.lmCl1te rlivúlgach.
l\Ja lJ.{) N, f'.;J'n!'inensc algnf'm fez .isso?
() lwfjp,:i'fl F/HVIN,[-�A, QlI,<'" "n Secretário da F;]':ijcnda;

não adntnu fi l!�'l _ :nem PINTADO!

FSfltl"�ime'1tl'l!
'J'amhém o deputado 1\1"::<1'0 Catão, antes de a,,�inar um

(locumento CDíltl':l. o xovel'n",dnr. eSfl1'eeeu�se de' que o
.

Bra·

sil está '';lier!�O l'm� hora AN'rr,JA'flFIJNDIARIA.

c()nse,,-ui:l�s Pflt' f'O'1ecs'f:õi'S, (�O til]o !i("cil'inhas, são a me

,.111,n· ,iv�;talt:al",�;'o ç;;ort�J ftl rcfnrrn.a a�'rál;ia,.
;Ouito ""r,,,"',oin,

s o

Peixe, ,'lpresenlou projeto
de lei, que .

vísa criar a Ca
sa do Prefeito de Santa Ca-,/

O deputado Dib Cherem
tarína, com sede nesta Ca-

permanece corno líder go- it IN'
-

de Jus-
vernista à casa Legislativa \ pita , a cormssao

tiça, foi designado relator
Barriga-verde. da matéría, o líder do Go-

Pagamentos no -EstadO Mo a Iabel
Os vencimentos a que fazem jús 'os ser- rios estaduais, a exe

.

vidores públicos estaduais, relativos ao cor- União, terão de apre ntar o comprovant
, rente mês de junho, 'começarão a. ser, pagos -da -declaracâc do imp sto de nenda, send
no próximo ' dia ,L suspenso o pagamento os Que não ti exibi

A tabela, teve um desdobramento, de- ramo

vendo se estender até, o dia 13. Os funcioná-

'" Aprovado o' Projete )

BRASILIA 22 (OE) A d A-fim-de tratar de assun-
, - prova o

tos diversos, sábado último,
pela Câmara dos Deputados, o projeto que foram recebidos em audiên-

prorroga até 30 de setembro a atual lei do cía pelo Cél. Danilo Klaes,
Secretário da Segurança

inquilinato, vai ser apreciado pelo Senado. Pública, as seguintes pes-

A�é 'quinta feira a matéria deverá estar, apro- soas: Ten, Belfol't DeU

d Valle' Y Araújo, Delegado
va a.

de Polícia de Dionísio Cer-
, queira: Cél. Florimar Carn-

Demi.ssão 'a,ie Min, isíros' não tem fun- pello, Chefe da 16a C.R; Dr,

Nilson Bender, Diretor da
'

dameníos a' firme VI"a na' FI"lh
\

Fundiç5,0 Tupy SoA,. de

.,
'

O
,J Joinville; Der. Arno Enke,

rornulgou as seguin
BRASíLIA, 22 (OE) _' O' Joinville; Dep. Arno Enke,

eis, que tiveram aprovaçMinj�stro Luis Viana Filho,
q plenário da: Assembl"ínrormnu nue 'F! suspensão

A
'

d ivacdo, Estadoda 'mensagem sôbre Impôs- 'OS
_'

aposenfa es
:

anta Catarina:
'

to de consumo, não foi de-: 969: Aprova têrmo adi
terminada peja Casa Civil Convida-se aos aposen-

, �o de acôrdo entre o M'
da PreSidência: F,isou que tados e pensionistas dos

a mensagem, foi retida para IAPs, assiin como militares ,terjo da Agricul�ul'a e

Estado de Santa Catari
que os mir:iistros do Plane- ,_

r'eformados e funcioná.rios
nelativo à e'xecução do::? se

jamenta e Fazenda, estudas- públicos, a comparecerem
viços públicos de, Defe

sem detalhadamente, Adian- no Sindicato dos Bancários,
Sanitária Animal;

tou o chefe da Casa Civil gentilmente cedido, no dia

da Presidência', que �a::,-'ece 25 do corrente às, 19 horas, 9'70:
v

AprOVá
"

têrmo

de fundamento a notícia sô- onde será lida importante convênio ent.re o Govêr
bre a deriüssão [.l,os, Minis- correspondência de interes- do Est;ido, átra>iés da

tros do Planejamento e da se aos inativos e por fim, cretaria ' dá �aúde e Ass
a fl!lnd'lcão de um núcleo têncJa, Social e a Socieda
qlle se;á filiaqo ,'� Leglão de Assistência aos Lázar
brasileira dos iriat�los" ,,,rde e Defesa contz:a a Lepra
S, Paulo e Rio de Janeiro. 'Santa Catarina;
Devemos ressaltar, que se 971: Aprova têrmo. de co

trata de um-movimento apo- vênia ent.re a Universida
lítico e de âmbito Nacional, dA Santa Catarin'l e o

que vem lutan"lp, com resul- v(,\rno do, 'FDstado, atrav

tados, ém favor dos aposén- da Secretaria da Saúde
tados junto 'lOS poderes ra a instalação e funcio

verá, reeeher hoje para apre- competentes, mento da c'ldeira 'de Gi
dação, o projeto de lei que Espera-se o maior púme- cologia e Obstetríçia, dainstitue o Plano Nacional'

1'0 de convocados, culdade de Medicina.
de Hapitação, A matéria

�-_- �
será imediatamente envia-'

da a apreciação das comis
S0€S técnicas.

, f

UDN vai se reullJ( ,para' :debaf'er as

reíormas de,Castelo;
BRASíLIA, 22 (OE) _. As '

\ .

I analfabeto e de reforma dabancadas federa,is da ,UDN.' Constitüição, para pag'lmen-estarão. reunidas quarta- to de terras desapropriafeira em BrBsíHa, parÇi de das, para efeito da reforniabater ,'1 posição do partido
, agrária, Entrementes, infor-em face das tçndônC(ias �e-· '

, ma·se que o chefe da Naçãoform.Ístas do Govêrno, Inte-,
, enca.minhará quint'l feira' ao

ressa à agremiação, em par- Congresso; os principais proticular, o projet.o de conces jetos de, reformas, concessão do' di.reito dp voto ao sá:::; 'do d�reitci de voto aos

danalfabe�6s,. elogibUidade
I ''',i :'

�' ',:,i",:�;",,", ':1 :,.' 1" "'; t,.os sargentos e' 6xig�ticiai , ': : ;:� ,

ele majoria absoluta' hÓ� --'-i--,,;-,.-,--- :

pleitos presidenciais, Quan- l,.eg islativo;'
1 ,

to a reform,a agrária, have-' -

ní ainda mais uma reunií'io
do Pre.<;idente' corn os Mi
nistros <ta, Agrieultura, Pla
nejamento é Justiça.

'_

Tlim
bém o PSD vai indicar as

�essores para colabf)rar
com o Govêrno, n<t elabo
ração definitiva do projeto
que c:i'ia o estatuto da' ter-
ra.

,mais 8, hf1ra.teira Grutinha,'

Em reunião da Diretoria e do Conselho
Deliberativo' do Instituto "Nami Jafet'" P3-
ra o Progresso da Ciência e Cultura, recen
temente realizada, em' São 'Paulo, a Diretoria,
presidida pelo Prof. Algredo Buzaid (F.D.
USP), tomou eonhccimento da carta: dos

Fundadores, representados pelo Dr. Roberto
Jaíet, pela qual comunicaram a elevação do Palestre Sôbre E,QU" IlDp'ementes R·, dov l"'a'"rl·O"Quantum" do mencionado Prêmio de dois � .

para três m.ilhões de cruzeiros (Cr$
,

,'Ter'á prosseguimento, ho- \ quiza Rodoviário. Será pro- "Slides", sôbre usinas de as- tríal dn, firma e s,eu as
"

O no 00)
,

,
'

[e às 14,30 minutos, no con- 'ferida 'palestra sôbre equí- falto, inteiramente nado- tente, Eng" Ney Pneto '

;3. (} O\., O I_!, •

junto Sesc-Senac, o curso paméntos rodoviários, Pelo naís, fabricadas pela Com- res, que se. encontroamft o aumentar a' importãn selho Deliberativo, presidi- .

I d"� '" ,',,,,,, ," ,-
de pavimentação, promovi- Engo Cândido Chaves, do panhia de Caldeiras e, Equi- Flonanopo IS, convi am

cia, demonstraram os ir- 60 pelo Prof. A, C. Pacheco
t P d ngenheíros e as pessoasdo pelo D.N.E,R. e mInIS- referido Instituto, quando, pamen .os esa oSi '

, .mãos Jafet sua satisfação e Silva (F M _: USP) que d t
'

..

,

'

trado pelo Instituto de Pes- serão feitas projeções de Para êsse fim o Sr, Iwao
.

eressa as para aSSIS Ir

pelo trabalho que o rnstítu- nu ano de 1964 o Prêmio
Matasumoto, Diretor tndus- ales�ra,

,
to "Namí .Jafet" vem realí- "Nami Jafet "será autorga-
zando no sentido' de', pro- do da seguinte forma, sem

mover o progresso da cíên-. perder o carater . de premia
cia e da Cultura em nosso ção: Cr$ 1.500.000,00 (um

País desde '1961. milhão e quinhentos mil

Ficou;
. também, 'delibeFa-' cruzeiros) a uma, instituição

do, com aprovação do Con- científica do País; e Cr$ "

1.500.000,00 (um milhão e

quinhentos mil cruzeiros), a

um cientista ou equipe" �rp
,

for-ma de consagração, num
dos seguintes setores: eco

nomia aplicada - estatísti

ca - física _ biologia
geologia - mineralogia '

e

cristalografia - química
saúde mental,

distribuem c::; cupões que
concorr-erãrJ ao' sDrteio do

banq,:llo'N,
Cada cc]"\w'r>:\ cip, :5eis mil

cr)neiros dá direito' a um

dos cupões para "sorteio.

pela

seu

N:r·;;i�';:� ;;h!:lgon ::l FJ'�T�O·fOI �ü�O:��' 1 ,,8,;'\.-, vdil(;; ti u,�_�, �' ,,'" 1,;..,"1.",

F"·"-'O' """OLl\,JrO 22 (O'=): 'O
'

,.L> 1 \..... a - .' '�- pn-

meil'ü, �inistro Nikita Kruschov chegou es

ta manhã a Estocolmo, na segunda eta_!)a de
sua visita aos países escandinavos. A polícia
sueca, adotou especial dispo!sitivo de seg,u-,I,

.

.._., .'

rança, para o premIer sovletlco.

"

François DuvaHer prestará jura'mento
PORTO PRÍN'CIPE - 22 (OEr,- o,

sr. François Duvalier, prestará hoje' p,erçmte
a Assembléia Nacional, jurarnento' como
prcs�dente vitalício do Hai�í. A Assembléia
haitiana, proclamou· nova constituição e de
clarou DuvaJier, de 57 anos de idade, Presi-
dente vita.líêio do,país.'

,

Faledrnenfo Causá profunda
consternacão

-

;,

"O ESTADO" com profundo 'pesar registra
cimento C:a excelentíssi�a senhora dona Cora

o fale
da Luz

Medei.ro�, espos'l dI? nosso ilustre conterrâneo desem

bargador João da· Silva Medeiros Filho e descendente do
c saudoso estadista Hei:cHio' Pedro da Luz.

Q ,desenlace, ocorrido domingo, causou consterna

ção e cobriu de tristeza a sociedade cátarirlense, pois
Dna, Cora da Luz Medeiros, 'd'.lma 'de excelsas virtu<;ies
'grangeara a admirÇição dos seus conterrâneos, pela s'uá
bondade de cora'Ção e profundas convicções religiosas,

A "!xtinta, que clesa[JC\receu aos setenta 'e sete anos

de idnde, deixa viuvo o desembargador João da SHva
Medeiros'-Pilb(_' além dOS seg:uintes filhos: Des, Hobel'to

J\'!:9cleirQS, rp:,�dente 110 Rio dG J�n8iro; Des8mba-rgador
Marullio Medeires, do Tribunal de J11stiça à,e Santa C<t-

.. tRl'ina; Det'iembargador' IIercilio Medeif0Js, aposentado;
Dr, Paulo l\,Xr.d"ürns, advogado em Joinville; Sr, Orlana.o
MedeIros, alto funcionário' elo Tribunal Federal de �e·
ClU,\OE, re:sidente em Brasílh; Dna, Maria de' Lourdês
M:cdeiros Ber;k, esposa do Sr. Hermann' Beck, '

"" ;._tO u(jLjcLi.�· o t�_·.L:Gj u acontecÍlT10:1t:J,
cepcJ,oIências família

Fazenda,
.�. L

, ", I,
maiS rapiOO
BRASíLIA, 22 (OE) _ O

Senado da ,República

Imposto de Consumo vai aum'entar,
RIO-, 22 (OE) -,,"E' preferivel áU

mentar o impôsto de consumo, do que fazer
em&sões". E' opinião do Ministro da Fazen
da. O sr� Gou;êia de Bulhões, disse q�e )

o

pretendido <"adiêional, grava apenas �rtigos
não essenciais; ao passo que as emissões au

�entam a inflação, e esta atinge indÍstinta
mente todas as classes sociais.,

,------------�'-----------

"UDN precisa deixar de estar
divorciada do povo"

,

BRASILIA - 22 (OE) -. "A UDN
precisa déixar de estar divorciada do povo, e /

voltar seus olhos para o futuro" .. São decla
rações do deputado Danilo Nune,s" líder ude
nista na Assembléia Legislativa da Gua.na ..

bara, analisando a posição do partido co�tra
as reformas propostas pelo Presidente da

República.

'PORTO ALEGR.E, 22 (OE)
-- ,R.evelOlHle CJ_1Je os reS):lOn
�cí"""L� p�lns inquf\ri'�,os po
Jj,(:i:).i.�)-n�nll,(lr(�� Cf) T?.. in Gi:3n-

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

processos já foram enca
rninhadns ao Co.li!ando do
IIIO Exército, e ainda p.sta

de do Sul, p.srào ultimando ene'l,minhadcs ao mesmo co·

as investigaçôes'" efetuadas mando. Já foram solicita-

E0t�:<io, Vários das' 20 '

,tH6Véd,!I'J:f$1,

D
, _
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'

ANl !GO iltAIIJ DE SANTA CM ,\81"'

Flortanõpolis, ('i'erça-F ra), 23 de Junho de 1964

Audiências na S uranca Pública
,

o�er
euislativo

, I

de-

"Air Erance em O ESTADO"
Esteve ontem em nossa redação' o

Mauricio' Frischma'nn, da diretoria da Ai
'France em São Paulo, que em FlorianópoI
vi�itá os agentes da destacada emprêsa
navega�ão aérea. O sr. Friscmann se achav

'acompanh:ádo do sr. Felinto Bastos ·e mant
ve' cordüil' palestra ,com nosso Redator-Ch
fe.

"O ESTADO" agrade.ce a honrosa visi
ta formulando ao ilustre visitante votos'

llma feliz e proveitosa permanência
so melO.

Na EsparÍha, 6nde estava J,K, ,o' Flamengo c

peonou outra vez para sua bandeira verInelha e :p!'e�
Mas no Haiti, à sombra de uma b'ludeil'a tamb

l'ipreta e vermelha, foi empossado, um presideÍlte
, licio!'

,

Razão tinha .o poeta Augusto dos Anjos:
"O 'beijo, amigo, é a véspera do escarro",.,

--,' -�
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