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BR.-i.SíLIA ,- o prest
dcnce ,,� ... (J Goulart' anun
ciou que passara em São
Bnrja, os festejos cnrnava

rese-s, eevencc regressar
a Brasília no dia 28.
A pr'opósito: seguirá ho

je à tarde para a Guaria
bera, onde permanecerá
ate amanhã ou depois.

-o--

BRASÍLiA - O Presi
dente da República baixou
ato considcrando racurta-'
tivo, o pcmto nas reparti
ções publicas federais nas
2a. c ac. rctras de carna

val, exceção aos serviços
considerados de utilidade
públjca.
Sómente as 12 horas na

quarta-ren-a de cinza e que

Qs runcíonénos federais re

tornarão às suas reparti-
cões.

_0_

LONDRES - O Rei e a

Rainha da Grécia irão a

Londres em visita oficial
de 9 a 12 de julho próxi
mo, A noticia foi dada esta
manhã pelo Pal:icio Buc-
karram.

-0-

RIO - Os Bancos da
Guanabara fecharão suas

portas na 6a feira, sómen
te voltando a funcionar

para o publico na 6a feira

após o camavaI.
....,.--0-

ITALIA - 34 mllhões e

433 mil Italianos, serão
chámadcs a votar . para
eleger o novo parlamento ..l

28 de abril próximo.
_0_

CIDADE DO VATICANO
- Dom Nardonl, secretárlc
da congrf!�ação do cerimo

nial, faleaeu ontem cem a

idade de 86 anos. DJm

Nal"doni, ocupava o carg�

a 35 anos.

-0-

KONIA _ Violenta epi
demia de variola está em

evolução na provincla tur

ca de Kónla, a duzent ...s

quilómet.ros ao sul de An

gara.
Em poucos dias, foram

registrados 22 óbitos,
-0-

BELGRADO - Inundações
catastróficas levam o de-

��j:�� �� ��V������'l��=
l'edonjn.

::a:;a�:��:�da:::e. ����=
zuetanee naquele porto da

Amapá.
Por outro lado,' no Rj,>,
embaixador veneeusiano
confirmou que o governo
do seu pais jé solicitou a

extradição dos rebeldes',
Afirmou que O pedido .;á

se encontra em poder do
embaixador brasileiq.., er-r

poder do embaixador b .. a

BUeiro em Caracas e (j'_le
tão logo receber a cópia do
documento o encemínnace

,aLI Itamaratí.
,

O adido n.aval da emba í

'xada ne: ;Venezuela e o ra-

Comunistas: PrGmGIGI' Pediu
15 Anos de Pr:são

MADRI, 10 (OE) - "Um
tribunal militar em Madri

iniciou hoje o julgamento
de 27 membros do partido
comunista, detidos em V"'

tença, por dlstribulrem pro-

paganda ilegal e tentarem
constituir cédulas comu

nistas na regtão, em se

tembro do ano passado, ;)

promotor pediu a pena de

15 anos de príeáo para os

� _�r.lh;i;:HÜS acusaàds;r

Presitali!e da Venel�ela M:l!lleve'
En1;c11lro 0';1Iem Ccrn Ken!l��Y

WASHINGTON, 20 (OE)
- O presidente da Vene

zuela Rómolo Betancourt,
apresentará ncje an presi
dente John Kennedy, seus

planos visando a contenção
do avanço soviético na

Amértcu Latina. e consc-

rebeldes
--------.---

Chefe do Estado Maior Britânico
Visita os Estados Unidos

�aa���ads� s��m��c ���o� -B-r-a-s-,:I---�--gov.ernadore� debatem' 'lqui
.:1 agenôa par" sua próx;-
m3 c,onfel'encla n'o Paran:\ Bicempeãodentro de várlas Seman�"

�:t���;:�g a: :������. eu::e de Palo

O Conde Mountbatten, cbere do Estado-Malar da Defesa

da Grã-Bretanha, estêve na semana que passou em visita

aos Estados Unidos, sentío recebido pelo Presidente Kerl

'nedy na Casa Branca e pelas autoridades militares norte-
,

americanas do Pentágono. Na foto aparecem, da esquerda
"

para a direita, o general Maxwell Taylrr, Chefe do Esta- �
do-Maior das Fôrças Armadas Norte-Americanas. o Conde

1Mountbattell, o Presidente Kennedy e o Sr, David Osmsby ,

Gore, Embaleador da Grã-Bretanha nos Estados Unidos.

, -t
Na Guanabará encon- l

tro -3é,' Ooverh-adôre's

General Soviético Diz Que
-

os

E.U.A. Estão Equivocados
atu,J) campanha eXQrtando
a superioridade norte-ame

ricana, tem somente obje
tivo político, visando in

timidar a União Soviética

BRASíLIA, 20 (OE) - O

embaixador Câmara Canto

devera ocupar a embaixa

da do Brasil na Espanha
.

segundo se informa. O

chanceler Hermes Lima

entregará hoje ao presi
dente Goulart () pedido dO!

agrement ao governo de

MHdrid para a designação
daquele diplomata ao

ferido posto.

t- G��O:�;��'c��a��n;e�
r chefe-adjunt:: das forças

soviéticas dE foguetes, diS
se, hoje, que os norte

americanos .estão equiVcca- a reconfortar os aliados de

dcs, ao acreditar na supe- Washington nu AlIan�a

\ j I iolidaôe de suas forças Atlântico,

! nucleares, Acentuou que e.

1

; tâmara Canto Irá Para a Embaixada
�,

� na Espanha

funda em sua estrutura
ec- n-unlea e SOcial. Gs dois

estadistas, reeuaam] hoje
sua segunda sessão dé tr,'
bani-i, ao término da qual,
será distríbutdo um comu

nicado oCietal.

RIO 20 (O.E.) - O� go.

vernadores do Pará. MinaS,
R:o Grande .ào NnrLe, G ... ia�.
'Parana e E�pirito S"l1D

ou SeUs rl)pre.s�l1tantes ('l'>1

.em conferência (!2 Guan:l

bara reunir-se-ao hoje ;l

i,!d.tL:"á,' cem o ministro' da

ANTOFOGASTA (Chile)
20 (OE) - O Brasil tor

nou-se bi-campeào Sul

Americnn'J de P,-Io aquá
tIco ao vencer a nonc pa5-

I"ada a AI'!.ren�lna jDr oito a

cinco em part.ida declslV.l

pelo campeonato.'

Embaixador

Chegou Ontem
RlQ, 20 (OE) - Chegou

a Guanabara hoje o em

baixador brasileiro em Ha

vana sr. Bastian Pinto; em

gõzo de férias, Funclona

rios do Itamara cy disseram

que dHlcilmen� voltará. ao

seu posto, em virtude do

estado de saúde de sua es

posa,

Aumento da Produção de
Carvão Colombiano

NAÇOES UNIDAS, 20

(OE) _ O fundo especial
da ONU e o banco MundLll

informaram haver asslnl'
do acordos com o govérno
da Colombia para estuda�'

Milf Báltico Ameaçado de
Congelamento Complelo

LONDRES,20 ("O Estado") - O Mar
báltico está ameaçado de congelamento com

pleto em consequência da intensa onda dr
frio que volta a assolar a penísula escandina
va e Europa Setentrional. Na Suécia, a tem

peratura desceu a 22' gráus abaixo de O. Em
outros centros da Europa, ocorrem desmoro�
namentos e e.pidemias de gripe· O número d'2
1u\1rtos dêsde delembro do uno pm:isado já ,.:E
eleva á 1.700, �

,- •

..�.

-

Ainda a Chacina

dos Mendigos

Embarcação Fora do Comum

o navio oceanogrâflco "Flip" (Floating Instrument Pla�

rorm) da Marinha dos Estados UnldcS, é, certamente, :t

emba�cação mais Inusitada do mundo. Trata-se de uma

nave especialmente aparelhada para estudos relacionados

com ('s ruidos submarinos, que possui '8 partlcularjdar!e
de mergulhar sua proa, transformando-se em uma plata
forma com base vertical. O "FlIp" estâ sendo usado,
atualmente, por cientistas do Instituto de Ocennografla
scrltlJoS, da UnIversidade da Callfomia. Nas feto&, a na

ve em duas posições � em dmu, fluLuando nOl'malIllCllk;
em l);u:'.U,'· semi-llH:l'g.ulhada. 110 101,;.J.l . das olJ::.erva!:o�;)

SUblll�"UI.aj:j.�_'__·��� _

'.;iJR- if·,

um possivel aumento de

produção e exportação do

carvão. A con:slgnação que

o fundo especial propOl'clo
narâ a Colombia para e;;3.;!

fim serâ de cento e vinte

mil dolares. O governo Co

lombiano farâ uma contri

buição paralela na moecla

nacional.

Venezuela
Reconheceu
Iraaue
CARACAS, 20 (OEl - o

ministério do exterlol' anun

clou haver reconhecido o
I

novo govêrno dó Iraque. A

Venezuela mantém estl'ei-

;j�l: i�Ç�:�.·t�O��) oél�;�nf:�:
. çi!.c t!cs pl!ises erpurl:J.do�·e.õ

Ó', petroj,O, _�_�_

���'�l!i./i"·�

RIO, 20 ("O Estado") - Foram en

cerrados hoje os trabalhos da Conferência
de Secretários de Finanças dos Estados, COD

.. vacada pelo ministro Santiago Dantas, onde
foram examinadas as relações econômicas
dos govêrnos estaduais com o da União, Du
rante a sessão plenária foram examinado
e votados os trabalhos apresentados pelas
comissões. As teses aprovadas, )foram sub
metidas ao ministro da Fazenda.

Venezuela pedirá a extradição dos
RIO, 20 (O. E.) - D6V�- nezuelance repensáveis netos presentan . e da empreaa »e-acõee de abordagem !,-

.

Ião chegar a Belém ainda sequestr<o do cargueiro AN- proprietâria do, Navio. -e- ram comandadas pelo te-
hoje, os nove rebeldes v�- ZOATEGUI. gulrâc para o norte do 11:'S nmre Medeim'l', uv

Os rebeldes vlajarao-� a a fim de receberem o ''\:'.- c: Fuzileiro;; NaVais.
borde da. Corveta "5011- acategut" no porto de San- zecarcu a -emceccw- -c.

môes", enquanto O Cãi-guel- tene' nel� entrando rortenunte

ro permanece no porto'A- Jnfermas pr.ocedentes ·.!�s almado, dando voz de p,'

mapaeose, ocupado pelaI'! te porto Indicam que os � (cont, na 2.- pá�,)
eutcrtdadee bresnetras. A

guir uma mudança pro-
Rra, 2u (U.t'.oJ - Reune- _

se a comissão parlamentar
de Inquérito da aasernbléih Brasil Derrotou
legrslatíva 'da Guanabara,

��:��:�:t�:> �i�h��in;u��: a Colombia
da. F0!3m�.cbnvocados pa- LIMA, 20 ·,(OEl _ O ara-
ra presta; _depol,ment95.. Ü

sii der:'OIto\; ,. \.oVi:;Lf<Uli('p--r
eupltân LalZ- llope!; aíucen- 87 a 41 em partida corres-

WASHINGTON _ Fa-. te 'de ordens d@. secretãrln pondente ao campeonlltc>
lando ontem num jantar Q_e Segurança Pública e o

sul americano de ba�quete
em honra do presldemE: Delega�q- A.tiOS�"t°!1��, boI. Os btasU::!lros já ven

Romulo Bittencourt da Ve-
' cn'tanegado, do mquento ciam no primeiro temp')

nezuela. o presidente Ken- criminal.' ,Á
POl' quaren1u e um a doze.

nedy admiLlu que os Est;l-
dos Umdos em razão com

suas obrIgações com o res

to do mund:l, tinha esque
cido c 19uórado' as suas re
lações cum a América L�-
tina. �o�.,I'h\!
fRAKE - DelWaehos che

gados u Terã, dizem que a

:s:ituaç,ão no Irake parece
pern,.mccer mais calma,
emb(;ra o exercito tenh"l.
aumentado fJ seu aparelho
de repressão aos pnrtld�
rios do antIgo regime do

general Karln Kassen.
-0-

tv'r.,·c!�1I d� fiUenda Mi!!lleve

btc!1lro (cm Trªba1hadores
RIO, 20 (EO) - Será ho

je a notte nu sede da eon

federação nacional d-s
trabalhadores na rndústrra.
o encontro do ministro da

Fazenda sr. Sanlaigo Dan ..

tas. nem representantes de

Federações, conreceracões

e Sindicatos de ttodo o pais.
O ministro .rurá ampla ex

posição score o plunn t.rte
nal de governo e as me

didas que o govõmo rcdn
rat ja Vf'�\1 ad tando par.t
conter a inflarão.

"Mi Falr l�dV" Sl�(:ef$4l
Também Em Berlim

', ,r

BERLIM, 20 (DAn) ("O ESTADO") Mais de meio milhão
de pessoas já assistiram atê agora em Berlim às represen

ções de musical "My fair Lady", Estabeleceu-se assim um

recold na hlstória do teatro na Alemanha no após-guerN,
O musical figura há um ano no programa do "Theatel' :lS

Wcsi,ens" em Berlim, atraindo espectadores .de todas as

camac!as sociais. Todas as noites a Ictação dc 1.675 lug 1-

res está e.!:gotada, Não nâ quase ninguém que vcnha a

Berlim e que deixe de ver a "Fair Lady", um dos trunfos
do \lUl ismo em Berlim. Em numerosas cidades aiemãs
vendem-�e bilhetes para um voo a Berlim incluiUdo a

"Fair Lady". Esta "ponte-aerea da Fair Lady" jâ trouxe J.

Berlim mais de 12.000 visitantes. O musical permanecerá
no programa, segundo declarou o diretor do teatro, "'CII

quanto os berlinenses e os seus hóspedes quiseram". Na
foto vemos Karin Hübner no paper de Eliza e Paul Hube

chmld como Professor Higgina.

Ainda a Guerra da Lagosla
RIO, 20 ("O Estado") - Esgotou-so

as 12 heras o prazo concedido pelo govêrno
brasileiro aos navios lagostcil'os franceses,
par� que encerrem suas atividades em águas
brasileiras. Vale acrescentar, Que o 3.0 DI�
trit� Naval, sediado em Recife-, recebeu ins ..

truções expressas, no sentido de fazei res

peitar a qualquer custo as determinações do

govêrno federaL

E.U.A. Interessados Em Fornecer
Fogueies a 'OTAN

WASHINGTON, 20 (OE) tambem em navios, na su�

- Circulos oficiais norte� perficie, A proposta fiBrA
feita pessoalmente aos pai
se� membros da allançu,
pelo embai:wdt;t' especial
no prealdente .K 1

amerlcanos informarat'l
OU(! os EE.UU. estão disM

post.os a fornecer a OTAN,

fO!;'l1et&Tltlcleares-; -nã,., s .... -

me!!le 11.1!:.!. seEm i!�.:.L!12·
doS em ;,uumurluos,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'i' ti'. :-.l.lIl:' r Mnurv D'll'P

GlmAa Moreninha Que Circula Em Nossa Cidllde

1 - No list.:l de hospeoeç do Lux

hull':' o [...J,U. l.Jl,:I::.t I<"U(l1u" �"llu, prl)
ce I .1.;. .... e :::'::lnld ''f''':'rlO, K. G. oo Sul.

n{'/)rfl�entantes

, ., ,J;'� 1,;r,"���',I,:�t;���,,�'ú;'D��r�/�t�lll _I" and.rr
, '1.,,,

11 - A;) que tudo i.ldica. ° C<Hn.;J
�

vai ou.. nllCL.U.Ud·,unte nvov.mentoc a

I cem qrorioe InVO�OlJ lo� "tuns.n •

ern nt..��u ci_«n2. As Soc.cdoces LOI

IIuvGIc:-:"c:..:." e E:-.C!,I.l" de Suo.co và ....

-.��: :1'::::':: ::n::'::':"I·�:;, �a��;� L��'r�' spi�II�lo\(::'�ll�ia B���
(l-,Iel' '/'é'rs e El::-:.1C1 Cher'_'m, v5n'
'OPIi>S(,,-tar lin'los c cpstc,s:Js bnta,.,i"s�
nc_ bodes d2 GlrnaVOI ,t

13 - G:sil:J. Sdhuler, o mort'ninha
l 2'�g ,nto' q I de:x�u Pôr-,

t. para },(.:-;ntecer em na'i<;�'

c::.rnc.:vc;l '

Ii4 - Am ..nhã, comcntar,:omoS :l·1J;lcugUl�;cã:) d,1

"�O.nJbd'â
Bar" q'...l�{r"'UlliU pC:-:i'-:;cn� tJ.:j-:::d�s,

.

f{15 - No "Amencon Bar" d;J Qu':!-;l
rLIK,U' t-'U'u. � nu n 1I12 do..: l�rço te "::;,
(IOU 111-1', " ",J.:..I, e·, J-)er:."nu"oad�s, :.-,
c:�n(ECLl n1 em r ....duu .• .,., "Il \Vnl!:.ky. f

�6 - Fl'!it;_�;í.,U idade n(..v.J on.�tnJ
�I ��:��';�r���z c��4'��.t��rad,�t f�t�c�;:]
çõ:s.

f' " Btn vnorm 657 - ron

2 _ Lílo Luz Cesto a lindo more

n •• ", ........e c:'IU uelxondo muna g211'2
c, m ogu_ na Deu. LIli.!. d.ctcndomcn
te vai brincor no cc-nave! com foorn
slo de Pierrot.

Rn:t (h.. '\lIdr,i: •.'PROP,'\L
1'--: ,1,,'l'j \:'1

.... "IIII':·p'·ndl'ntr-f.. em t-oes n� ... lU

,]I nl...,· f'!.I.ta�!na
1, 11" ,;:,,1\'1' contrato de 'l-:::nnJ·.... r-c m ,1

I, " 111 V1''',�

'. '1 I", 1\';I]."d, _ Cr! :!OOOOO
• 'If';.'\ ('rC" lonf'

.

I" , .. I,. ,.(' r{"1I()11�,,"'il;,�(1 1)"/n' (,"1H <'I'

, .. "lO" .,�.:""rl·,.

3 � No Igreja Nossa Slnhora d,_,

FÓI,I)1" rEa!izor-�:. no prul<lrno dja
9, o casamf'nto ci Morly A.l_r::;ue

com o sr, Jorge Polidora. A l'-::-::epc!)
e, o 111'" s:..loes d.) k-

I'a Tênl': Clube

�1,.'(""r.• -t��"/(>,l.f)"""., .,(,1,0",
/'"2r-

-�1l�.'f"
4 - De poC'bon, c co'ol D.,. Mó·'

it:'"_"
. r' .l_....-..I"\ A'� ei� (Astli(l) C laço, p('lo na�cim(':,l"o

�ip �ftr;t�/--2 I

•

rlc SlU Llh;,.,ho Rodrigo.

��"'i , � 5 _ Reino gron-::)c expect::Jtivo (>m

T"." (;;u'vau' anivc''l'ál'i" do jornal's�'l rI:i tórn;) do .n.,llizar.;àn.·d::l C,'ncut'��. L:.e

In:I:' C.l-l·va.h:J- um d'" llU:I'�

�l'
rV\UsIC", d� .ecmposltorcs e� �r.lr1c:-

�:':.::��;�:�t:;�l�:·l��:. d� ,�� � ��:'h��l�r�l'�u�i�i��tto patroc'�lo Q�l

["",b�lho C"11\" R�dat():o d') ·1
� 'O",'ç" (;�;:.,�;l!'�·���I�' elo ,�:� ;

nO GLOBO'" ;::'�,-

6 _ Num g!'UPll de amigos jon,::l
va nf; r('�t::Juran;'(' do Q�[ .éncio P"lo
ce o Dr, Louri ... al T:.l'l cn" M..:.ls;,:htl.

[..,; ()'iretnr do D.N.E.R
o

�J:��Cj{,i�. S·;o:.t��u,n, :;: ,,'�
t�.,1 .r.o 'l'V. t',

,·.og. .. '

7 - O sr. e sra. Dl' .Hildebran:l
Suuza (luez:nho) em seu simpâtK-.)
opcl'tam€l1to. r(ceL,..-.J convidado pê(�'.l
um S\I'ogLn:::ff l'ega_o o Whisky. O
caso! em fLco, eOfl •. mOtaV:J jdade '1:,

vo da Anfitriã

C", Jj',G r a,',.-i1u'J c',

I ,,1_..._;" 1,111..11' C.\:·.l 18 - Pr:x,·.Jente do Ri[) de Janei
ro 0<' �enharitos;' Morize HostE'rne �

Dulce M,:ng:·ieh.
8 - Do Rio jurnc.rlistas credêtlci(. '';'.,\r I

d..:s pai tc:pol'om do,; testejos de in,lu 18 - O camprtmte s€n�(lr Fcnt:l-
guroçca do Gnásio Charles Moritz. 1';> P"v "'(I��'1'n co-lab'Jror C"1Y1 {) ior-'

... I ",," �''7(t�'', ;H''lr",;?nt::Jndf) ChOl'9Q!� - "'Jã') poderiamo5 ds:xar d2 -::�. jnrn::l;�tlco:-! d� suo olJtarin.
[ I t � 1:'" OHynCAC!O ment.:.r que l'ntre o� lin10s pre�::!nt·>; t1..: 1<1. "" l II { de Léd_ C"tdm. ho, lenhem Mo," \ 1" _ii} e.'QUdld'\ e 01>."'9'0<'01

(J, I, J ... {.I<) k.. g.cr.::ll da Trabalho �onv�c; cs d!'!. nho, duos {ohosos JOIOS, presentes ele ""; ...mI-.:t" 11':'" r,--nr"rl'vln <::; ....h;nn,

nOII, I, c:. ,JL_,(L1Cen es, a .-<lnd:catos do categ.: seu c"p:'so. ""_m-";"'�"" R:J"" eln íI"prp'-W;I"l P'Jln""
Ir·" ;, "'I�,(j, _o ln:;.tltuto de Apoj ntadnri:J c; ��-'J �(",' "S!·v·w" mui."') disc:retamf'n-

1 t·, I E T C � 10 - Circulando no Rio, Q". �leg<111 te. �',> ,:','�.:;'��':��I�����o�::�'���;'�'����::�::�! _:�,;;-h Pt, ile Có"i" Viégo> <

= _,=

llrkn�;:� da ilmta d" julqamcnt,} e rc. D f d
-

.

." 01 ''''.'' »oda ic>lituição de P,'ovidcnc'o Social. e enaseusan ImaISof !)<;, 19 de fever.�lro de 1963

_.....�
n,lcn��:,LI�p�r��'S�:�O�,o:h, contra a Aftosa

t Ll�d.( UI! ]]-Jo.', D.ü:·;'J
1'. .. Imp'·"i1.;:! eo\:Jrdlen�:.
Ao I"'gif>trarlllns 11 <'f�l:le ;

'·ic.c j<:\'';_!ll'S JO n">;'" ";!l.1

frade os

Gr:tças. llaturalmellte. ao 1 L'rn1ento el�l PÓ
Royal. (-: UIll p"u'1uit'lhn �I;, IHll'l cc)lherinh�,

�i��n'}�ft�11�:;, . o 11;;��:.
r 'ti::�c ��·s tjt.�:' li�'ll!�u;\;'ll?

você Ll/. �lh:C��I)! I'CI'1I1l::1fl) cm J>,í B.n\':d

�����:l�l�:���i:� \:��;�lll�C\ll'?)l;'� 11i,� j u: ��
I

��" 1'�; �),��
.Gtáog_I PJra re�eb.-r ;I

'

..

·.\IIC
, .... ,,; dn�(1l� de r�c"jt�� ilu�tr.ld�<
_Jc>l l�r",'J:1 1>"11.1 \!Jr;.1 �ihc.r�
Jlí!} !.C·oo - De!,!", IPR 4/6:i

e.fja semp'" li lrlld'clo�al e,o·

cool"ndivOllotlllha''-',,,'al''.co

I"""
-;...

,Fermento ",;nPÓ

Royal

E' p�eclsa que se diga qUI:

B .gcmo:e'cs se.!1lpre defe.:1-
... I-,,"C qu(> a dUl'3_(:ão

natura! da existéncia ele

.. UIll ser vivo deve liCl' n'l nu

nimo e:!n�o "e:les ::. sei: lc�'n

p::. de crcsCimfl1to. Sabml-

��-��2�::0�s de�1���a���ne�� -----
completa entrl' vinte e vin

te c cinco anos pode-se per-

feitamente J.d l'i�ir que ,I

110S5n vida alran:e normal
mente ali centro � tinc' tOn_

t:3. an-s. E tanto jsto não (,

impossível é flue exhtc'll
vivend'l lltu:llmente dezenJ.s

de milhares de individuos
cl:!ntenários e,palhados por

todos os recantos da terra.

Há mesmo uma aldeia n �

Russi,l vidtada pelo I'scr;�
tor fl'anC€s Henri Barbu,;

se cm 1\'12., que constntrt·
uma popular:l::. composta de

vários cidadãos com cer.tol
e trinta e cento e quarenta'
anos. Conta-se. mesmo. que

U11 ca<_::ll de cf!.mp'Jnescs ,11

residentes' (ele c lU rcn-:l

e dez anos e ela com oltrn
t.a e dois j h::r.ia tidQ.. um

filho robusto e belo.

Se tudo i.�to é verdade
pode-�e lutar c-:mtra o IJI1C

e:l1amam-s 3tua!mente de>

v"'lhice o::.rque aquilo alie

e;tamos' acostlllnados a eu·

carar como senilidade n'11"

r.lal é nos dias de hoje 11I�1

fcnômeno prf'ma,\,�ro. E�t:l
i> a f''Jncepcão de B�gom,;
leis que comicj!'fn \1'n ind:·

viduo com setenta anos u-

SORO PARA REJUVENES
CER e PROLONGAR A VI
DA HUMANA

Dr. Pir::Js

As várias tecrias existen
tes a respeito do rejuvenea
ctmeuto «sstm como os me

teces rea.ment> postos e'11

pranca para sotucíonar o

problema têm se dirigidn
sobre talou qual urgú o. Foi

�
D S S i 111 que p.ocodcrc n

Br:wIT1-SeqU<1.rd, VOJ'élI1Jf.
t.con ntnct e tantos ouu-s.
'rmvea por atar-v-em :J. qllf'�
F';'l uov u.n só r.reto é q-te
todos esses métodos nac

sourcvtvernm á acão d .. tem

po. F: roi pensando de um

lT!'ld1 »uetrn-nontc dtrer-n

te e muttc metv nrnpln que

Bc'!;omolets trreuuzou u-n so

r que aeteec <;O!Jl'C o ('OH

junto dos tecidos e »ü-i s-i

ure esta ou aquela glandu:",
n'ltud3lT:"nte.

D"� tnbalho,> que realiz')'1
surgiu. um �êro qtle lf'l11 �nll

lll)me e QHP t:l�'lh�,11 ;.. r),

nhcdd, C:JUl:J ela juvenLH
de.

mn pessoa ainda jovem per
ler vivido. apenas. a met r.

de de sua exfstcncta.
E tal para prolongar a vi

da humana de hoje que cri
ou após uma série de estu

des cxnenmentets e etínt
ccs um côr-a que não ter»

somente , poder de rejuve o

nescer pcís que ainda é ln

drr-nrto para aumentar a

resistência do organismo
ás infccr.iies dando bens

resultadas. também. nos

(':I�(';; de fadiga. cseotameu
ta. etc

ões dcs médícos acham-se
nté o presente momento di

vididas a respeito da eüca
cta cêsse sôrc como agente
rejuvenescecor.
NOTA: _ Os nossos lei

tores podeeêc soílettar quat
quer c nsetno sobre o tra

tamento da pele e cacetes
ao méd'co especialista O,',

Pires, a rua México, 31 -

Rio de Janeiro, bastando
enviar o presente nrtlg'l dc'
te jornal c o enderôcc com

pleta para a resooste ..

, .

Ainda »ão M' pode (".ml ... ........_..

honestidade atrtbuh- proprt.i
dndes -nlrarulosn., nn soro

de noeomoiets mas o que
nâ. sc.p'lcl" n('p:n�o to Que jl;�
um cnmínho nnvu trünnüo

Só o tempo p"(!:>!':.i. -e-oon .

{ler com 1'('(]'Ul'nnc� �!' 1'1[' {O.

bom ou nào. p')j' as opini

Ule OS m'1!es

provou:dns pela prisã:J de ventre

VENTRE LIVRE

- ,-----:----._--- -� -
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F'ROShAMA DO MES
CLUBE DOZE DE AGOSTO

Cm�UN'CAÇÂO
A D:ret r!a do C'ube Doze de Agõsto reunida, tOoTIt.u

as .'e\Uln:,�� resOluçt.es, que vigorarão para o� festejo.'; ('a,�

navolclIcos:
PROGRAMA DOS FESTEJOS

S6..b"dJ 2:) B�ile ele Abertura
DCHllll1"O .<-1. Baile na seele Social e Balneária
fj"',';nd1. ""I Búlle lnfanttl na Sede 50ciaJ

1;I,.lile Adultos na Sede Social
Tl':(';! 16 1: ile !l'j Sede Secial
OS 13.\ILES COMEÇARA'\):

P'l:';j Adultos das.22,OO horas
1",'a Ir!fantil das 15.00 às 19,00 horas.

:\i:r:SAS PREÇOS:
Na Sede SI)(>ia! - 4 noit�s _ Cr$ 4.000.00
Ka Séde Balneári<l - uma noite _ CrS 6oo,O!!

Or.S. C: da ".).oj:) su pn.derá adquirir uma mesa em ca-
da s:;de
ROLLI Cl ;00.00 por noite.
CONVITES:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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E' semp.e agradável ter à mõo alguns doctnhos.
SImples de tazer. estes Botinhas de Cõco serõo o ele
gl'i.o co criançada!

BOLINHAS DE COCO

J 1/2 xic. de farinha de trigo
1/2 xíc. de Polv"ilho Dôce Royal
1 "2 xíc. de açúcar
1 ÔVQ
1 3 xíc. de montf!igo
1/2 colho (chá) de sol
1 colh. (chó) c\? Fermento em PÓ Royal
I côco ralado
Geléia de fruto

Bata o manteiga com o açúcar. Junte o ôvo batj�
do �cr('�cente 0" ingrediente:; sécos peneirados. A
masse bem

..�nfari:1he as mãos e faça bolinhas. Ass,!
.as em tabl,lelro un l)do e polvilhado, em f-orno modera
do, durante 10 Q 15 minutos. Quando frias passe na

ge' .. a e depois em CÔCo rolado.
'

NOTAS E SUGESTõES

.

A laranja é fruta de alto riql��za nutritiva, prir>�
clpolmerte pelo seu tecI' de vItaminas e sais minerais.
Contém potássio, que é diurético; sódio indispensável
ao eqL:ilibric entre o pl�sm::J sanguíneo ;� OS glóbulos
lIermelhc.t -cálcie e fósforo, necessários oos oSsoS' e den
tes; vi ·amino D, necessório à assimilacão do cálcio e

do f�foro: magnésio, ex'.rlente poro � cérebro, cabE.

les, pele u.nhns; fe-rro, indispenl'iável aos glób:Jlos ver

melhos e flralme:ôte a vitúmina C, contra o el'icorbuto
e resfriod'ls.

PO�'o o rápido amadurecimento das frut::Js co!o�
ql, �lS ao 5:al, curonte algumas horas. Umedeço-os de
vez em quando com pano mol;'\odo, mos não ensopa
do, Muitos vlz('s, o omadUl'ecimento se foz em horas.
A frub conserva o seu teol' de vitaminas e de .....sais
mineraIs

,

Para ccn�ervar os frutas, "nvolva-as em papel d�
sedo. Isso fará também com que elas tenham mais

sabor.

E' fácil e rapido preparar sobremesas deliCiosOS!
atualmente, com o;.: produtos empacotados existentes'
ro rrpcado. PrinÔpalmente no verôo, a dona-de-cosa
não desejo perder horas e mais horas no preparo de
sobremesas. Q�e tal a sugestão de hoje? Chamo-se De
licia Tropical" é realmente uma delícia. Foca assim:

prepore 1 pacote de Flan Royal utilizando i xíc. de
leite e seguindo os instruçÕe;.: do embalagem. Em 4

pratinhos, coloque 2 bananas corrodas em fatias. Des

wje por cimo o f!an. Deixe esfriar. �S"jXÍIne por cima

da� sobremesas 1/2 xíc. de biScoito!; champanhe esfo-

, relados, L�ve à geladeIra antes de servir. Dó para .�

porções.

A abóbora, tão conhecida \e apreciado é exce!en-\
te paro a saúd('. Além de COr'l:'er águo, pr�"línos gor
duras sais minerais, hid.rotofl de carbônio e as Vitam"i
n:)S A, B 1 82 e C, é de fácil digestãô'eaepurõ os 'in
testinos, No nor,1�, a abóbora é conhecido como jeri
mum.

As soladás e os frutas cruas devem figurar no'
cordópiotdiárlo de tôda� as famílias, O verão é a. epo
co mais ccnvido��.va poro as solados cruas, Repâlho,
cenoura, alface, agrião chicória, tomates etc. cons-

tituem saladas delicios�s e saud('jveis
'

Você sabia qt"J� comprar verduras velhas é umo
falso economia? Se não, veja: poro que as verduras ve

lhas amoleçom, é preci�o cozinhô-Ios por mais tempo,
Isso já significo um aume:1to de censumo de combus

tível. Por outro lado, cozinhando as verduras por mui

to tempo I"fimino o !lCU valor alimentício em sois mi

nerais e vitaminas,

Anle" de levar 00 boa o couve-fler, deixe.") d�
môlho dUP"nte aloun_ minU'P'19 em áauo avinoorada.
A",c;im �N60 f'lin-oinodos os b'ichinhosqU' Se ,·sconcle."

entre S€",IS raminhos,

(""I� uma brwrocha ou 0n .. 1 elástico n., funda rla

tinflln "''1 nup v(VÃ nrenora bolrls. 1st,., evitara QL.','l" {'lo

('�corr('QlI(' "Ll ('Jê;;1iz�re o �!:o ou-a pedl.'o-mórmo
'ce

ao Padre Jeremias
"A língua se aprende so

bretudo na mtnuctosa e B_

tenta leitura dos textos chis
siccs de tôda as épocas",'
Rocha Lima, »s. 7,
Já no segundo cicio, v e

mos ar.rma. -se fi persona
IIdade do aluno míctaoa no

gfnásic, c mais uma vez. a

cima de tudo, hã u.u 00\"
Uva parucutnr, partlnd- _

se do método histórico: o

de desenvolver e nprlmorn,
o osctrnc critico do jovem
Icvand"-Q !I Interpretar o

processo de uma doutrin.l
estéücn ou a eclosão de un:

movimento literãrla,
.

Além disso, não podem-is
fugir à realidade: o jovem
tem agora, somente, fi ES
COLA como rente de edr.

�ação devIdo a ratorcs c

conômic')s.
Há um mundo mouern :

cheio de s-üettncôes. insta
bilidade pclitíca, psiquír-a
e socmr, por isso. o jOV2."'1
prectsn ter uma vísào des
tas coisas, compreender ur

gcruemomo 8 que UCUlTe

Há um enstn-, mcderno
!"ll1C �e amplia p se :lpCl"f!"l
ÇOa sempre mais. Que ll'lS

prepara m:ws fir!11Cll1enir
para a vida? Tócn!('a. edn

t.:tlÇ,\O. ]lvr:)s c p.ofessol"c,.
dcsde que l'ceonhcçam"
fullçãQ de orientar a in,
trulr pam n vida. o CHIC (!
dl!icll.

.

Sabemos que todo �er 11'.1
mono ê um elf'111ento ol'igi
nnl.

E o problema aqui �e COl"ol

plica,
Sabemos que a \'f'll1ip"

por si só, é um sinal de

==="""=""""====""'=====�.�.... medIocridade e decadê:
c1;.. E' uma leI.
E' lnadml,,�i\'el !"lue Ulll

professor chrguc ao fin.t!
de sua calTclru �eJ1l tt-!" nR

da criado nem an';'"sccnta
do n:.da a sua

Padre

Estas palavras não tem
nenhuma intenção de oo

rõmtca, mas de cscrarectmen
to quanto à minha reoacão.
no tocante à teoria de o

posição ao pensamento ri"

Hlppj-Iyte 'rntnc, do cnu
co francês E'mlle Henne
quim que você crovertn C')

nhecer para entender 11.n

pouco do que escrevi, no cu

tanto, a fôrça da tradição
e o arcaísmo são mais po
dCr<l5cs.
Confesso' que houve algu- .

mas falhas em gramáttc».
porque a fiz apressndamen
te, pa rtioufn-Idades mini

mas que muitas vêaes tu

mos. que urocurar em gra
méttcas e mais gramâtlcas
para encontrar um falo
desnecessária ao aluno, A.

propósito tem-se -bservado

perguntas assim: "para que
vai me servir tsso"? vou

prectser disso?". Fácil ser.;

ligar com o anseio de nptt
cacãc e runcronanôaoe d»

ensino.

A êste respeito, ler uma

excelente revista, "EStll
, dos", além de outras, IIvrus
e publicações diversas que
falam sôbre a vida e edu·

cação, página fi9. arLir.ro ,!.,

irmã Evódia, sõbrf' "Corrf'n

tes pedagógicas Modernas"",

no qual ela ilbona uma ri

tação do grandc educildor
brasileiro Anisla Teixeirn.

De acôr.do com ,.s méto

dos pcdagó�ir.os modernos

e de.'lcobcrtas pSicolôgicP"
mai� r!!centes, referentes a'

criança, sabe-se que a mcs

ma fica odiando depoís do

ginásio. a leitura habitual

que deveria fazê-lo, pore-te

alguns professores usam do

texto para gramaticar, dan
da regras e exceções, ao 1:1

vês de partir dêle parn mos

trm- tôdn a beleza e ronua

cão da frase e pensamenlo
do nutor. (Estilo)
Neste sentídr- reflitamos

nas palavras do mestre J � ..

mil Jaick que sàbiamente
tem como objetiva o que t)

dos os professores de por

tuguês deveriam ter: antes

de tudo deve c aluno, no

:nrso ginasial, aprender "1.

lei", ratar e escrever bem.

através de livros, redação
diária, exposição de temrv.

testes, etc.

ENSINAR LlNOUA NAIl

SIGNIFICA ENSINAR OR.\

MATICA. ENSINAR LIN

OUA E' ENSINAR A FA

LAR. A LE�, E 'A ESCRE

VER. APRENDE-SE A LIN·

OUA FALANDO, LENDO E

ESOREVENDO, NAO SE A

PRENDE A LINOUA ME

MORIZANDO REGRAS.
TERMINOLOGIA. FCRMAS

E EXCEÇõES." Jamil EI-

Jnick.
"Não trate o texto e8mo

simples ponto de partid'l.
para gramnticar. Ensine a

lingu� através dá, leitura e

da intcrpretaçã,...
A !in�ua como pIa é. ramo

deve ser aprendida. estâ vi

va nos textos e morta
�

n'l

gl amâtiea. En<;me menos

gramâtlca, pata cnsina:"

mais a lingua." idem.

lmaribo S.A. Industria e Comércio
ASSEMBU'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA

CONVOCAÇÃO' Prnsnr ""cC"",'"",,,,,',,

difícil.
Criar ni'to é um at" me

cnnlco de ]1n�sal" o f!lIe ;c

encontra no!; Jivrl)�pal"a
córebro, é um oto c:mlr:'i.-

São conv"idados os senhores acionistas (ia Imarib�
5, A. Indústria e Comé' cio a $o:} !,,:unirem em Assem

bléia Ger�1 Orcinório a realizo,,'e às 9 (nove) horas

do dia 9 (nove) do próximo mês de morc') em sua sÉ

dI:' $CÓOI nesta cidad\:: de Tango"á, Es.od6·�e 'Sbntd' I

Cotar"ino: afim de delit.=rarem sóbre a seguinte ordem

do dia:
o) Relatório da Diretoria, Balanço Geral, conta

de luc'os e Perdas e parecer do Censelho Fiscal rek.
tivos 00 exercício em 30 r',� Novembro de 1962,

•

b) Eleição do CenT lho Fiscal e fixaçõo dus seus

hcnorario!'.;
cl Outros ossunh's Ce Interesse �ociol.
Aviq'rr"'S I"'(ltrossim, ('ue se a-:.-hom o d'sDo"içã0

dr", SE'nh""I'!<; ""ri�nic:t(l4 (\�. llncumentos r�, que tro'.\::I o

,.. t:"" 99 do Decretr.'ei 2627 de 26 de Setembro ele

1940.

Tangará 29 de Janeiro de 1963

A DIRETORIA

PARTICIPACÃO
Luiz C. SI I·! ira de Souza e senho"a particioom

ao� porl'ntes e pP."SCClS de suas r'eloções, o' noscim�nto
dp �'IO filha PATRICIA ocorrido no Maternidade Ccr
ros Coryêa, no dia 14 p�óximo pal'isado.

21/2/63

Imaribo S.A. Industria e Comércio
ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA

rio: tirar do cérebro para. o

pupet.
E' pr�ciso criar. renova!',

rnventcr. pcsquunr. desce

ortr
Nunca parti de um meto

do dogmático de períod-,
J:l an.n.xacto p81" ,IILI"Clll, O

período deve aparecer vir

gE<11, Professor e aluno en .

tüo inici nm a cnause.
vcssc.cc-trõc.ras
Não cêncoroo com Do e-rre

cão da redacêo que vale I1J

uummo 20 pontos. pois 11:\
sóniente ('ois erros sem i�!

p nanela. Se 'lace não en

tendeu, sobretudo a aegun .

da página. gnru-de-n par.r
aprender alguma coisa a

respeito daqueles conceito"

Estive pensando num 1>0,
stvot estudo: "00. tnüuónct-i

da solidão nos !'.�pírita!S m

dtocrcs". Pureco-me que (

homem. �fastad8 da víd-i
da Jut i. e do contato humn

no com seu some n.mtc. Ui'

na-se duro de sentimoutos.

eis um tema complexo que

poderia ser vista, atr.r >,';s ct�l

psíc logia
Espero que 'lace ·csere..,.,)

rom argunl'�nios firl11::'S,
mas nua tequr 111lqU!lu (lU,'
v'Jce Lllol1 nl). pin:'L�iJ, qU�.tl
do esth'e ai. onde diria a

"leu resp::::it:::. "que CUl"lii

bn é um ESt3do. j)Jt"fj1.IC \'a!

ridicularizá-lo, é um :Irgu
n:ento inptnu ... de pad!·e.
Ingênuo meiill1O. Alêm de ',n

co' nOIl1!!S de Estado. pus

mais dais, nomes dr origem
tnpi. h911VC ai espí:ito �á

dica de correção.
Quanto aos conceitos a1ui

emitidos voce p�de�a, rcfle
til' bastante sobre. os me,;-

1110:; incjm·ivc aprender mA_

ludo.'; 111l'rlelnos piU'.l o en

:;illO d.1 iinóna.
Pmj, O,�lIIar Pili"'li

lG, Examina
o PlanoT riena!
BRI\síLIA. 19 (OE)

Tonoorá 29 de Janf'iro de 1963

Despachando com o nij-

C'.:iso :) prc i(lcn{f'

GÜU:.1l"t •

aS�intlll decreto
bcn':ficiando ell1p!'�endj
lllBntos industriais do nor

deste. O dl'rreto foi exp�
dido r<JlTI base nos e�tl1'.l1.�

feitos p�1:", �\Id('ne. O pl'!'

sidente e o mini::>tl"'l Fur

l!'ldo examinaram tambl':11

o plano t.ricnal dI' govcmo
ccmbimmco os ob'ilacu:')s

{ille dcve:·j.) �cr tr;JnSp'l!"-

t,aou. MAIS Pr.""'EITh OOBRA$lL
t�s p:l:)' ,... completo êxi:o

_�

dO progr:llna.

P!al1o de Ensino: 12 M!lhões de
Alunos no Curso Primário

RIO 19 (Q E.l - R.\!

I']ebol"�do Pelo Mlnlstcl"!o) ti;,
Educ�ç5.o (J programa 1" "n

s:no na 9ra.;l. P,ara IH'OX'
mos "nos �"rã() cnnstrw.jo

G!nns'o� para . atender fi

40% da pl'l'ulação es1ud.l'J.
til pnrr,· 12 "15 an.. d�

idade; e 200 Ginási",; par.l
o nivel (le 16 c 20 3110S ;1,'

idade. O programa vise llli·

r:i>b'ar ensino" doz<' m;

])lÕc� de �Iun"< p'·;lllO','i·'�
três milhões secundãriv5 �
600 m!� 110" rUi""O'

g::lIs.

CONVOCAÇÃO

São convidados Os �enhO!'es acionistas da Im:lr'�
be S. A. Indústria e Comércio a se reunirem em AS�f�:n

bléio Geral Extraordinaria, a realizm.,e os 14 (catorzf!)
horas do 6.) 9 (nove) do próximo mês de Março em

�uo séde sccial, nesta cid9.dt: de Tangará Estado' e,e

Sõ'1n'a C_9t(l' ino o fim de deliberOH'm sôbre o segu"in.
te orrpm d'l dia: -

,..,) Aurnpnto ó" (('viti'l S!"ciol e consequente :-lI.

t('l"llcão chI E"tot:Jtcs Sociais;
b) Outros O.'lsuntos de interesse social.

AGUA fÁ Il
para tudo, para todos

rUBOS �Xale:] "cebeflex"
(GI�AVADOS EM tODA A EXTENSAol

rc.ros dI' pcr.ctueno. rnater.a prima 1,10

�llg;<'!nl':<J quonto a IC"I\lÇ"a 0\1 ° vi�ro,
• 'B,m p",o beber

I*'
.' gua na-a a casa

,--;
s uguri IHlla a hor n

.. aglJa pnra 05 arumars
' ri

,agua para Ir"lgar a la.ourtl; -:"

\
'

,

(
--�

- _- (

í�--:, -: ::-,. '(/; "; \
._

.

'l� L� J�t7(_�_

A DIRF:rnIt14
22/2161

lTm 1oh' cip tprreno. medindo 17 fiO x 12.00 mrlr�
�It_ fi .�Pl'''!dã .... Vlplra defronte o Abrigo de Menorer

Prp('o de Ocaf!l1io.

VENDE-SE

Um:l cnfla sltn ti. rua FrancIsco Tolentin0, e�qull'l\
com a Bento Gonçalves, nO 1.

Um terreno, medindO az x 189 metros, com um', ra

Mi de material nO 77 em C('qneltOS na ruI", geral. Trata!
com (1 Mnlor António Nunes Pir.es, à rua Cons.elhe.lro
MRfra,147

- -

'""'-...

• IJ, .lp;l� u.st., reac. b1�I.J 1l'l13 S'é!;'.1 �u urna teca robusta

• " tu;:) CBE . Ceta'iex (\�O er1er.fII:3 rem e-Inpe
atJ�� o tubo C[sE 'C')bpi:a� pc-que li

0';10 !'istema ·W�o.�():'
de !:ici�lI1m tra:lsl''Jrie

III - JULG.'\MENTO

CIA. BRASILEIRA DE EXTRUsAO
tn cústr!n comérclo Ghh.lchelt, S/A.

Rua Muécha!' Oeodo;0,-'575 -c-Cava Postal. 38

l-"fl"rfln�' 33-'4?-1'2. - ,eo/lcé'li!l. - Si,). c.'l.\a'·lna

.� �

___";;=:=:::!'�"�iÍi����'!'ít�!L,","""."""""""'''''"''*''�'''' :,;;ocl_,\,i'éiÍ&t t";Wi;i,.*,"�_,.Uk.t,,,....... ��""'V�

Departamento C:côtral deCompré:s
Edital � Convocação

N.o 63-02..:003
o DrJ)'.�!"til1l1l'ntn Cf'nll",�1

dc Com):ra.�; t ma p(1b1ic')
q\le fa:n rc>a!izar. no diJ. 16
3 '63. - as 10 h'lras. na SU'l

M'de, it Pl":tra 1.:).ur') !\'lJ.;!

Irr, n. 2. CONCORRBNC!A

PUBLICA, nas con�;I(' '('s
.�p;::-ninlc� :

T _ n"l.JSTO DA C0NCn-q
nf::NcTA

AQUISI("AO

l\lp:.:1 IlPI,;I':.r;lllliI1h:l
do (.\-: I" (1" :';0 J<;:.;,., lal11;(

Ilh.) iHixUI) FI;;, [)(),OUO

2 .:..- P:IlY'! ap�l").�,\millh:l
do de IH de 35 !(3� .. lanu
nho flOx!lO F:s. 50.000

P,lre! a1>�I"�::ll11i\lI1.1.�
do til- 1" ele liO !{'�,:. G6:;:Jfi

f'L';.:1}.llf(I
<I. -_ Papcl a�sC(Ín:ld.) (li'!

1" {\(! 30 K�s, tnm:t11111

flüx!)O P'I� 50.000
P,W"'I lls�ctin{ldo de.

2" d" 2-1. I<:�s .. tam:l\lho

!jlh'J6 FI!>, 511.000

6 - PaPl'l ou f, n de l�

(!f' �5 K'! ..... tamanho 66x96

I� s 30.000
7 -_ PH]Jc! flor-pJst til'

('{lr r:1I1:'\I'lo ta11l:1\ll1o 66;.:96

Fls 5.000
(: P:1pel flor-past de

'iõ!'. ro�(\ <t:1I11;1nilu 6{ix\'6
Fls. 5.000

9 Papel chagrim ('�,1

cl!V('n'as cÔres. Fls, 2.000

10 _ Cartallnn bran,::i

ma:fhn d: ,')0 l{g·s., tail1an-
11'1 5:"x73 F'Js, 50.000

11 - r,ártollna \'('rde bri
lhante 50 Kç-s., tamanho

55;.;73 Fls 10.000

12 _ Cart'11jna a:.oul bri-

1han.t�' fiO H>:s .. t:1l11:1nh('.
5fix73 Fls. 5.000

13 _ Cartolina clnm h�'i

Illnntc' 50 Kc$. t.arfHmllQ

55,,73 Fls, S.MO
013RERVAC.lí.O: Ao; amo,;

tra� rnronlr[\m��c h dispo
�jpr�o dos inlrrr�sados no

D. (.;. C.

II _ FORMALIDADES

I _ 0.\ jntC!"�"l:;:ldoJ; df'
v,,"l"ão a'.l'n-:et aS sel!ulntt's
formaadadf's:

'

n.;."·esentar dl'cl:tl:).

C;no di'" r')nhreill,rn� t wb

ll;is�:i.o ü<; !1'-.rtl�:H no Edl

t:11 11. OOl-:!�-I-lSr,3. pu}),1
cnda \1(1 Diá. io OfiCiaI n.

7.226 de fi cle fevel'('!ro de
1'163'

o _ (}.1 ('Iln" 'pp,;. ('Qntcn

c eJ'W\llllcntos,

D:'pUl,j :'llIl'n\O C:clllral de

(""!11!l'·'1'. afr' its f; hnras do

di:'l Pi de clr IPtl3
Ill>.;di:i,n'e {':n O'le

Illrnr!ulJi1r:'i, data c hom tjo
re(·('hilllcnt,·, as�ll1ado pr,r
illll,·i·.l1ari'\ do Ikp:1rtamen
(.o ç('n� ai d,' C')!ll[lra�.

t; \1;- pl"fJjlJsb!; �c"ij()
'i\ � � u fJ 'J�'as d') CIl:1

e na' lll"l'l'elH;a dos p:")
p '\1cl1l('� 011 S(",l," l"("pre�l'n

'''l�lle.}.· lc<:':ai�.

N, iu!g-alllrnto da roneor

rênri:! serão oü.�el'vadas :''1

rl!�pnsir:;,('"{ do art. 23, r.o

Re�ui:JIl1cnt'1 aprn\":ldo P·'.1
DCf'rcto n" SF-:f:'-03-61· a.e ....
A concOl"rênPi:t p8dc":í

se:' anulada, um "f'z q�le
tenha �ido pr('lf'rie!:l [(-r:na
!idade eXllrr.';':!IlH'nlc exi

gicl!\ pr"'lns Leis e a omlss:\!1

importc em prciulzo 9:0S

t;on('orrente$, ao Estado ou

it 1110�'alielacle ela Concorrion
da.
o D("p:utamcnt.'l Central

de CO:l1pras, por sua Coml�

são Julgadora, reserva-se

o d.L-cito de 3.1111lar a Con

con-êm'ia, e:t·�o as propostas
!\pre�f'llkldas nil'1 corre<;

}lrUa.1.l11 :'lOS interêssf's do

E$tado,

Florin_nópolis, ('111 14 de
fr"ereira dc 1963

IRubenli Vict.or da Silva I

PRESIDENTE

REI-MARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Propriedade Industrial
'lrgls/r(J �c tnan'a�. patent�s de Lnvenç(io, nome. co
...n("in.k tlt1L1o,� de estabelecl1rtcnto, lIIs:.QTlirl.S, frases d,

pr07iffrJfl11da c wrl.rccu dr. e:r]Jort(l('ã().

Rda Tenenle SilveIra, 29 - 10 andar -
SALA 8 _ IALT"S DA CASA NAIR - FLORIANO'.

POLIS � CAIXA POSTAL 97 _ FONE 3912

Banco de Desenyoly;mento do

Estado de Santa Catarina S.A.
Acham-Se a disposição. d"s Senhores AcionistoR

na seda sedaI, à Proça 15 de Novembro, esquino dà
Rua dcs Ilhéus. os documentos o que se refere o arti.

go 99 do Dec r�tc".',:.j n.o 2627, de 26 àe setembro de
1940.

Fltrionópdis (50, �8 de fevereIro de 1963.

Jcfio José d(' CU[iertino McdeiL"OII,

DIII.ETOR
21-2'
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CASAS
Mognitico prédio de 2 Aptos grandes em ter.

rena de esquino,
......·'·,.,.."i

CENTRO - R .... rtista Brttencourt 18 - Sole
ta Solo Jantar Copa, 2 Quartos Banheiro Cozrnhc
VUOlto de l!mpregoda. •

Apartamento funcional - 3 quartos, demais
deoencenctcs

ESTREITO - .R. Tobias barreto n. 22 - jun
to. a prelo '- Cosa de Alvenaria.

"

ESTREITO - Vila Florida ruo no. 1 fundo do'
F. Neves, com 3 quartos - sala - cozinha - ba·
hheiro - águo e luz.

Ruo 14 de Julho 953 =- Estreito soldo da pon
te quem segue para Coqueiros. Cosa e terreno com

782 m2.

AGRONóMICA - Ruo Delmindc Silveira n.o

200 - Boa caso de Alvenaria Com terreno de 28
por 40

SÁO JOSE' - No Praça n.o 191 - De Alvena
ria todo conforto. te,rreno amplo com 50 metro.

R. Frotino C. PIres n. 28 e 32 - Casas de
madeira, pagamento parte a vtstc, resto a combinar

TERRENOS
AGRONóMICA - Dois lotes nQ Ruo Joaquim

Costa. Terreno plano.

SÃO LUIZ - Inicio do Frei Caneco. Mognificl)s
lotes com vista Baia Norte, Paro residências de fino
gosto.

BARREIROS - Vários lotes, pagamento o '::OnT

binar.

COQUEIROS - Lotes na ruo Juca. do Loide

ESTREITO - Alto do Vtsõc Vários lotes.

Curso 'Particular "São José"
Dd,ETÚI<A: t-rot. Mariu Madalena ue !V\{Juro Perr.,

Protesscrce-
E100h fj. ito e' MOl-:a Isabel de Oltve.ro.

Curso correspondente aos Grupos Escolares com

as s�gujn') s classes: Pré primário. 1.0, 2.0
',
J 'J

" 4.0 anos e Curso preparatório de cdmlssõo
00 qnóslc.

A matrícula acho-se aberta n rua Saldanha Mari
nho n. 34 todos os dias úteis a partir de 1.0 de fe

vereiro

As aulas se:õo ini.ciodas�'_ço _

FLAMULAS
Conteccíonc-s- qllolquer Quantidade, no melhor

qualidodr- e ....-eocr preço
Fel 7,.,hi" 7 n nndo, onto 70 t Fnt'\E! ::;"4�A

6�NA'SIO EM HM A�O
Aoo-o com motores orobobllldades - Faço n

suo in'·ç,..r(ir"l Ó Rua O r Fúlvio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE.

o I �SOS �S"Ij:(.1 \IS
'ARA 'ROFESSORES

1"1' O.i"llOGII:À"�.A
"UtAS P", RÃ CONCURS':>S

Â fTIGO 91 �GINASIO fM UM .NOl
PU GINASlAL ADMISSÃO DURANTE O ..�"

DI rlLOGRMIA
- BQ�eodo no. moi. mGdernos processai pt' a.

gÓqICOI.
- i:qU;1I0QO Ctt," "'eI.ulnol "0"01

- Di,ioido pelo:
_ PROF VICTOR FERREIRA 04 SILVA
MORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Foco lUa inscrleio III Rno O�. Fulvio Adut:ci on�

foioa 24 de Mo.o. 748 _ 10 o .•do,
ESTREITO

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'ZIGI
o INSTITUTO DE IDIOMAS YÁZIGI comunica

o todos os interessados que já estõa cbertcs Os ma

trículas pora o CURSO DE CONVEf{5AÇÃO E,'-.A.
INGLt:S poro quaisquer do três Estcçios, oferecendo
borórtoa adequadas nos períodos da mcnhõ tarde e

à noite.
Outrcssirn, comunica aos alunas vigentes que o

reinicio das aulas será no semana em curso, obede
cendo oos horários já estabelecidos.

Melhores informações na Secretaria do lnsntu
to no horór!c das 9 às 11 horas e dos 15 às 20,45
hcros, de segundo à sexto feira e. aOS sábados. dos
9 às 10,30 horas.

.

Flo-lcnóocls. 4 de fevereiro de 1963

A DIREÇÃO

-Quartos
r'om ou sem pensão
Rua zsteves Junior. 34.

IWDIO !>AflWI p�. \OrORRO

POliCIAI ilF IIRGFNW T�I

ENERGIA ELETRICA

Or.:: fMvif41�ettô 'de � Imorfm
, .'\

ic
• '

ADVOGAQO' _

Aos Alunos da Escola industrial
de Florianópolis

A VI SO
O D retor do Escola lndv."itriol â�> FlorianÓpolis

comunrcc cos interessados:
Esrcró acerte. d pw·tirdo dia -15 de Janeiro pró

xrmc ale o dia 28 de fevereiro a matricula para o 2.0
3.(1 e 40 Séries do G nósto Industrial e 2.0 Série do
Curso Técnic(

..
bem como poro os repetentes da 1.0

Série dv Ginásio Industrial E' da 1.0 Série do Curso
Técn'co.

EM HIPÓTESE ALGUMA SERÃO ACEITOS RE
('Illf""OIHI=NTOS DE MATRfCULA APóS 28 DE FE.
VEREIRO.

Moacir Benvenutti
D!RETOR

20/2/63

TERRENOS A VENDA
-

Ruo Tiradentes 53 - Florionópuli!>

V€NDE"SE

40 lotes na Vil" Palmira -- B�neiros.
1 __ I('t" 18x22 - jardim I\t lônttco _ Bor,

.

reiros. (Bem próx'mc o Esf rodc Federal).
1) .- Terreo., COM 64 mts.x810 mts frente oc

ra o Est"nda Federol. Borreims.
1 lote 12x30 no zona balneário de Comburtú

próximo (1 s.,nf> dn lote Clube
1 - lote 1.0"1(30 no zona balneária de Cambo

d(J r"n"'-mn ... <;f'ne marítimo do lote Clube.
, Intp 1 '))(1" no zono b�lneário de Co.mburiú

nr,!,"· ..... ".,." .... .., r"mrrrinl
1 1,..,t.. 15)('30 I"n Vilo P"moéia _ Cu;rtil:....
, I,.,t,. !""m :I A'r-en de 700 mts2 junto a,.., Hu,,"

pltol P''(ltestnnte em Blumel'\.llu
.

.

1 Intf> 1 Áx30 junto à I="undicõo TUDV. JoinvHle
1 Intp 22x31 e." Pilaninho. Curitiba

c .uuctcuàrtos de "A Ga7.�·

lu".
.

SeU regresse pata a Be',,}·

cnp, esta l'rc'á_;t" papl "

diu nvvc de março.

�: 12 UE AGOSTO

Túniul", [vrualet.a do t� J'

IC'_O do Povo". ,·�t'Ha Cl ,.
e L r a TC, cm gl"atlÚ�$

:1�1'���il!?e�ie 1��'�It:°val:r::11
n'c a rà sábado as 22 h ...=.

-cnte no Bn Ie Muntctuar.

..\ PRODUÇõES

1911

ner. Comenta-se que ...

qualquer momento »cuerà

Cunha, vai res'dr

Eraslllll, onde aesumb-á àe,
funçôes de Assessor do e.e
slden'te João G.oulart.

ser- nomeado no o diretor.
ou então econtecerâ o ;"0
vável regresso do d�·.
Icmbo nas mesmas fun
ções.

DESDE o JORNApSTA

tôdas as operações antmét
ícus
blindada à poeira
montagem flutuante
à prova de êrro

ATENÇÃO
CASA CARVALHO
dtstrtbuídores

Transportes de mu

danças
Mudanças locais ('11 pa

ra uutrus cidades: servi

çus de mudanças.
Nüo é necessário o en

gradamcntc dos móveis.
Informações à rua Fran

cisco Tolentlno, nv 34 -

r-ne - 31105.

MUS1CAL BAR
ARA IJM i:J')M PA6SA TEMPO VOM eua P'AM.iL!A _ UlhHÓI!'.8 8OCIAI6

Dt:r.l,t_..ANTEf\ t.:OQUITI!:lS - FESTAS DE ANlVERSliUOS _ eRA
uANÇANTr.t; - IITC

���6w S 1tU·r..u�
(GMlI{(;oII,·!l OO"OUi� 1M

111 (�J'II

P.. fr.lltb... '_..... ·tI

CINEMlb cartazes �D �ia
c", ,... IÍlsr,

às 3 e 8 horos
Mor'ia Fel!x

Dolc.ne deI Rio

-BAIJBOS-
;;.8. Cl.OSlJl

Dr. W-;l��� Z��-;;-
Garçia

às 7 1/2 - 9 1/2 horas
Kteron Moore
Hazel CourtA CUCARACHA

Diplomado pela Facutda'te

xec-onet de Medicina d:l.
Un,ven:lidade <1r· Bra",ji

Ex Interno par concurso Ii'l

Maternidadu Escola .ser
vtcc do Prof. otavio ao

dngues Lima). sx-tnterno

do Se:viço de Cirurgia co

Ho:;pltal I.A.P.T.C.. do R:ti

de Jar.elro. Médic(l do Ho:

pital de Caridade c t!3
MaLernidade Dr. CarlOS

COrrêa.
PARTOS - OPERAÇÕES
DOÉNCAS DE SENHOn:\S
- PARTOS SEM DOR Od °

método pslco·profilati·;·).
Consultório, Rlla J01i.o P:n
to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. Atende C·ln)

horas marcadas. Telf'ror.�
3055 - Resld�ncla__, Rua

Qpneri>l Bitt,f'n(·U\lT·t, 1(1\

- fv\exl�coVpa - Eastrnonf.olor
ai. 14 anos c--.

o ESQUIFE DO MORT(4-VIVO

Censuro: até 18 anos

...... 4U�
t;IQ* .MPEJUli

às 8 horas
Kieron Moore

Hazel Court
as 5 e 8 horas

Anthcny Perkins
.
Jcne Fond.) O ESQUIFE DO MORTO-VIVO

Dra.lARAODILÃ-NÕCÊTIAMMÕÜ
CIRURGIÃO --.DENTinA

Atende I>rO� e crinncos
Méto�o psicológico moderno - especializad;)

�o;,�c���lIl)ni��i� �L1t(,,�OT4ÇÃO
_tende--do'l 1060: 12 e dos 15 os 18 horas

Ruo Sõo 10TCJ@ n.o 30

RORIÂNóPOLlS

DEUS LHE PAOUE
" <::'nri"rlnrlf' rlE' AmOlHn an� Tuberculosos cctn

seri" n Rul'l 'Def'doro, números 7 ':! 28 croffiunico aS
r"F'�<:,';�� ;.feitos CIO bem Que or."":tr llt-aisquer tioc!
de olr"l(ílins, err> \:l .. ",<>l;�<:,., ti' leus daentt"s fichnd0<:'.

,....,·1. '\15.'" n,J!! OS tetefones números 2287
"2; 40 3146 e 2288 es-tõo à disposiçõo dos oêssoos (lue

df''''f"i"r,.m auxilió.!a, bostando ctiscar, dizendo o lo:>-
cul onJ� devE:' ser rlPonhado o jo;-'o�ivo. •

�

ATE" úS FORTES VACILAM
Censuro: até 18 anos

Censura: até 5 anos "NE RAJ':
às 8 horas

- U'ltima Exibiçõo -
K"irk Douglas - Jean Simmons

Louren.>:e Olivier - John Gavin To.
ny Curti� - Charles Laughton

à-õ 8 horas
Anth"nv Perkins

Jane Fonda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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P r e c á r i a s Condições de
Saúde Pública em (uba

queles altos padrões, Tor

nou, em seguida, Cuba de

pendente do Bloco sovtéa
co no abasteolmento de me

crfceroento, e alimentos.
Mais da metade do pesso

al médico de Cuba buscou
o exílio. fazendo declinar
consfderàvelmente o nível

, Em muitos p .. i , s do munde- nôo existem P!'OvO� ::osac��:�:,blica da poputa-

�:'�'�:i�g(P�,�Oq:�'n��:?'�"p�:an�v��:�I;�i���e��: Seucláriô �a n�ricultura p,�,U�: ��d��a�dZ�;�. c��

�;e.�t:�;.'�;.';·5F�:'���:��,�;;��:�;:a�,;����: rro�·e· te·8 em Marc�a �:ro:��::�i �:���:d:::��
porque eles representam a concretização de s-ua geiro vem aumentando de
carreira l�·eal. passam .- antes e na decormr dê intensidade desde que o re-
les - pOI' uma sé-te de estranhas s-ensações. gime comunista foi instala-
Pr+merro vem o esperança. Ela produz sonhos. A reestruturação da Secretario da A-gricultura, �:��oil�� �ê;��al deá ;.;;�Enquanto ;studam; os ccndidctoç sonham eh 0- prev€ ex-cuçõo ce atendimentos específic�s através' de

espalhados pelas amértcaslhos obertos. Depois com o acúmulo de matéria. uma direto-Ia qq:: é dermminada: Diretorta de Pomen-
do Norte Central e do Sul.f�Jto de tempo,. - ete. . ve_:n o dep:-imen:b, ró to e Defesa do Produção. A rebre tifóide, debeladaPldomcnte Eeguldo do desespero. !:s'l� provoca Presentemen.e corno tudo indica esta diretoria cemptetamente há quatroo temor.

ol.nho alguns projetes de rmportôncte "muito significa gerações, está reaparecendoVrlta de novo a. esperança e o círculo vicioso reI. tfvo e que provem a t"xecução da politico de produção, �eg��oe: ���::!n::ã�a��nic!o.
conforme o planejamento do govêrno que sabe, nunca ">.

F'n 'Im'E!nte o; r-rovas chegam. Os vestbulcndos ser tarde poro começar certo. :�:el�i�eun�;:��es�: s�l��r��r1 stern-nos. Alguns nervqscs trê�ulos. Os p -oietos em execu_.Ção são i�ns relacionados, população Infantil, e-háOutros, e:;tronhomente calmos. MUitos, desesce- com Recursos Materiais Rercvéveís e apresenta atlvi-
grande Incidência de heparodos. As provas possam. Aprovados ou reprova- cedes no Reflorestamento iniciado no loccltdacf de
tite, .dermatite e. píodermídos, todos chegam à conclusão trista (às vêzes) e 'Rio-Vermelho' Recursos financeiros provenientes de te. véucs casos de envenealparp (tcmbém às vêres): - "O VESTIBULAR um Convênio �om o, Banco de Desenvolvimento E-i namento: por eument-s denão É tão feio como o pintam. E' um bicho-pc, conômico do Estado de Santa Catarina, com a destino- tertoradoa têm sido constn-.pão moc',·rno". assusta mas. ,.não apavora. çõo de estruturar o Fundo Rotativo Agropecuário, pe-

.

tados, sobretudo resultan-
.•• ------- -----

lo qual o çovêmo interessado no alevcntcmenta-dos tes do uso de carne enlata

níveis de prcduçôc agror'ôcuári:o, orçcnizcçôo 9SS0'- .�: :edt�oé�:�!�C���:�����ciativis \'is revenda de materiais e bens de ccnsumo
.

A inanição eJ a misérIa er-
paço agricultura, o impulsiona poro OS níveis dos no-

gántea começam a apresen-
tos de melhores dias poro o produtor oçrooecuón., de tar as primeiros síntomas
Santa Catarina. de um quadro aterrador.

'

___________.. _,___L�_____ Os doentes encontram-se
à mingua de assistência. mé
dica adequada, pois a

maioria dos medicamentos,
Vindos da China eU da u

nião Soviética são Inoperan
tes ou de usa perigoso.
São tão raras hoje as en

fermeiras com diploma de
curso completo, que o Es

�do v,m �.ttd�nciando pa
ra suprfr Os claros a pessoal
inabilitado ou Incopetente.
A culpa de tudo teso re

cai exclusivamente no! re
gime comunista �pôst!)
por Fidel Castro. Embora a

Organização dos Estados
Americanos e Os próprios
Estados Unidos não se te

nhum negado a fornecer a
nmentos e· medicamentos

ao povo cubano, Castro pre
feriu desligar-se do mundo
livre, para comerciar ape
nas com os países do Bloço
Soviético. A deplorável. si
tuação em que se encon

tra a aSSistência médica em

Cuba será, contudo, aliviada
por medicamento�, apare
lhagoens e alimentos no va

lor de 53 milhões de dóla

res, preço estabelecido por
Fidel Castro para o resga
te de 1.100 prisioneiros cu

banos da frustrada inva

são de Playa Girou.
Esta ação humanitária do

povo norte-americano pe:'
mitirá salvar muitas vidas

em Cuba, especialmente en

tre crianças.
Mesmo que o fim de Fi

dei esteja próximo, ainda
decorrerão muitos anos,
antes que o eutrora famo

so padrão de saúde pÚblica
de Cuba seja recuperado.

Por Juan oceeczee Tudo Isto mudou para
pior. Desde que Castro ccn

verteu aquela nação nnü

lhana em um satélite da
União Soviética, destruiu os

âncercee económicos só
bre os quais repousavam a-

I&rômca Moderna I.

--"-,' I c sar lu z pasold I _

VESTIBULAR E SENSAÇÕES

Anteriormente ao adven
. to de Fidel Castro, Cuba

desfrutava de alto padrão
de vida e de satisfatórias
condições de saúde pública.

I

CENTRAIS ElE'TRICAS I}f
)AtHA CATARINA 1. A.

AVISO
Acham-se à dísposíçõo dos senhores acionistas de

Centrais Elétricas de Santa Catarina S. A _ CELESC,
nos eecrttórtos co firma à rua Atmtrcnte Alvim n.o 36
nesta cioade de Flortcnópolís Os documentos a que se

refl:re o artigo 99, do decre.o-Ieí n.o 2.627, de 1940
Lei' dos Scciedades por Ações.

'

Associação Evangelica Beneficente
de Assistência Social

(HOSPITAL EVANGE'LICO
Florianópolis 18 de fevereiro de 1963

.,
. '.' .... "-. 1icjIP��llo.lIlP"""",,�ias e!el;vOS'da 'i'<;.

i"Jl'i't'..;elto- foJi" b�z\'tf, ...tlimo"r-'p��n� - ...�;dação Evangélica Beneficente de Assistência Social
Hermelino Lçrçura, di'jetcr-ccmercfa! .'

a fim de temerem parte nas Assembtéro Geral Ordiná
H�'inz LippeI, diretor-técnico rio, a realizar-se no dia 26 de fevereiro, às 1830 hço

ros. à RUÇ! Deodoro, 33.em prímetrc convocação, para'
aprovação das ccorcs 'do Tesoureiro além de outros

assuntos.
Não hovendo numero legal terá 'meia hora após,

a reunião em seçundo ccnvoccçõo tudo de acôrdo com

��o que esta�t9lecem os artigos 22 � 23 dos Estotutos
Social.

..

Florianópolis, ,15 de fevereiro de 1963.
Gustavo Zimmer - Pres.jdenlp-.

.

21/2/63

MINERAÇÃO SULBRASILEIRA S.A.
AVISOPrograma e Regulamentação

Para o Carnaval de 63 - Programa
COMUNICAÇÃO.

DIa 23 -, Baile de Aberturà, as 22horas (5abado)Ola 24 - Baile Infantil, das 15 às 19 hOI'as {domingo)Dia 24 - Baile às 22 horas (dOming{)
Dia 25 - Tradicional Baile, às 22 heras (segunda feira)
Dia 25 - Baile de- encerramento, às 22 horas (terça feira)

REGULAMENTO
1 - Reservas de mesa:

As senqas serão distribuidas dia 18 de fevereiro
(�egunda feIra)' às 19 horas na sede,social, (\a reserva se
ra feita em seguid!,,-, no mesmo local. E' .obrigatório a apre
sentação da Carteira Secial e talão do mês corrente. O Sr.
Cobrador estará. presente para efetuar o competente con
trÔle.
IMPORTANTE: O sócio terá direito, somente, a reserva de

��;:ma) mesa, mediante jl'apresentação da respectiva se-
•

_

2 - Preço das mesas para associados:
_

4 noites Cr$ 3.000,00
preÇe das mesas para convidados:

3 _ bon�1t��� Cr$ 4.000,00
A Diretoria, a seu critério, poderá expedir con

vites às pessoas em trânsito sôb a In'teira responsabilidade
de um sôciQ, mediante o pagamento das seguintes taxas dz
frequéncia:

Casal .4 noites..... Cr$ 5.000,00
Casal .... 1 (uma) neite .. Cr$ 2.500,00

i��:;:��:: i �Uo�!� nOite g�: � ggg,gg
Solicitamos aos senhores pais ou responsáv_eis, não se

f;lzerem acompanhar de filhos ou dependentes menrres de
15 (quinze) anos. sendo Que à nlW observãncia desta de
terminação, implicará nas penas previstas por Lei.

Os filhos, ou dependentes maiores de 15 ate 18 anos
só terã" ingresso nas dependências do Clube, quando a�
companhados dos responsáveis.

No baIle infantil, não será permItido o uso de Iança
perfume.

A Carteira Social e o talão do mês cl'rrente; ou a a
nu,idade respectiva, serão rigorosamente exigidos â. entra
da.

A Diretoria punlrã rigorosamente o Sócio, que fizer

�s� �� �����t�se��u�;ag��r�:���f������me o acima de-
terminado) no dia de cada festa, das 14 às 18 horas.
NOTA IMPORTANTE:

Não serão atendidos, sob qualquer hlpotese. no decur
so· dos b�i!es. casos de esqueclment ... de Carteira Socia,l.
talão de mensalidade.s ou, anuidade. bem como pedido pa
ra aquisiC'.ào dê.convltc-ingresso

, l"loriulll5pelis, 13 de fevt:-reiro d� 191;:;1
_. �.--._,.�=......"".•",__._ ._

•':::!�!�!�!!i��·,*·�A�D�l�RE�,:r�O;R�!A�'��;"i&l�t..>..',�' .; --J-... ·c:".. ,:., .. �
.•

,•••...:.,......
'4,;

'<= ""� j; �',� �"�;""•.•_ ..;·'cli1."''''"'·iI;;;iji;·;,;;�'''':;"'''::'',�;"'",: .,�,�� .. ;�:J-�

Pelo presente clentiticamos aos s�·s. acionistas
qUe se acham à suo disposição, no escritóri; nesta
Companhia em Salseira, nesta cidade, Os dacurl'"ntos
a qUe Soe refere o art. 99 da atua! lei das soc.iedades
por ações (decrete.:ei n.o '2.627, cl�, 26 - 9 - 1940)
e l'clativqs 00 exercicio de 1.962.

Itajoí,8 de tevereiro de 1963
Pela diretorio�

, ,

IDRO ANTONIO PRADO

dinetor - técnicO
2112/63

Lavrador
DOBRE SUAS tOLHEITAS !

Inseticidas em pó OU em liquidO. Diversos

tIPOS e fórmulaS poro o eXlermlnio de qual·
'quer espécie de praga do lavouro.
Ervicidos TOlol e Seleíivo eliminam os er·

vos doninhas evitando assim o improdutivo
trabalho de capinar. Faço uma vIsito ou

. peço informações aos fabricantes:

BUSCHLE·.& LEPPER.·S/A.
"lOINVlllE RUA, oe P,INCIPE, lU
8LUMENA,U' RUf, 8RI.ISOUE, 115
CU�I·,BA: DES�I;4BA,RGl\DO,R WfMPHAlEN, 447"

Segundo pesquisas oficiois, o Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo em reservas

de minério de ferro. As reservas conhecidos otingem 65 bilhões de toneladas,
representando cêrcc de 35% das reservas mundiais. Segundo êsses mesmos

estudos, os mais importantes jazidas de ferro se situam em Minas Gerais, Moto

Grosso, Goi6s, Bahia e o Território do Amap6.

Preflllrido por muitos milhões de
fumantes em tado o BrasU. graças
à excelente qualidade de seus fu ..

�os, CONTINENTAL é o cigarro
lider do pais.

uma preferência nacional • CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

CAVALO ATRAVESSADO

,

Um '����)o êUl1kjcllY't1flle
um automóvel, apesai' UI (l..e
ter muitos cavalos, é um

automóvel. Mesmo, assim
em Florianópolis, cavalo de

carroça se confunde com au

tomóveL Pelo menos para
as leis de trânsito, da n6ssa
calorosa e eficiente equipe
de guardas do assunto. As

sim, foi que sábado, um ca

"alo e uma carroça atraves
saram-se na rua João Pin

to, interr.ompendo o trânsi-'
to durante uma hora, en

quanto o terceiro elemento,
o dono, descarregav3 50

barras de gelo para o Clu
be Doze. Convidado a en

costar sua viatura, para
abrir passagem, o dono,
com a inteligência do cava

lo· e as espessuras da car

roça, negou-se terminante
mente. A fila de veiculas,
marcando o tempo na bu

sina, não acordou nenhum

guarda.

Preso, sem poder ir para
a frente, nem voltar e com

pressa de chegar ao aero

porto, vou a procura de um

guarda. Queria um só, mas

encontrei 4, papeando, de

fronte o Lux, zelozos ao

tráfego das mulheres.
Explico-lhes a situação,

tiririca, por ter perdido meu

avião, e iiã maior culma o

Que mais se interessara p'!
lo assunto me pergunta.

- .E o que é que (I senh,lr
tinha de fazer em Pôrto A

legre, com essa Ghuva?

o HOMEM QUE MERECEU
- Todos os circulas políti·
cos do Estado aceitaram a

eleição dn deputado Lecian

!!Iowinsk, para a vice-p:'e
sldêncla da Assembléia Le

gislativa, C"omo uma home-

Sua coni:ihta �íi A. L. é ti

da" ate ''fuesmo pelos fun

cionários daquele Poder cu
mo irrepreensível, nos mí

nimos detalhes.

PREVIDENCIA PROVIDEN
CIADA - A delegacia regio
nal do IAPFESP, Neste Es

tado, instala às press,\s,
antes do General Alaísio

Moura, deixar a presidên-

���v:ase:U�:r�ri:, d!e��n�:
nários preenchido, ficando
em condições· de funciona
mento. As duap principais
vagas, procunf.éior e tesou

reiro, serão preenchidas pe
los srs. Acácia G. S. Thiago
e Gentil Teles.

ARRADICAÇAO DA AFTOSE
JORNALISTICA - Quando
todos os ânimos pa:reciam
serJnados entre jornalistas
e Diretcria de Sindicato de
classe surge um novo im
passe, criado por alguns rai
vinhas convictos, envolven
do o nome do sr. Oaias O

(ponto), Guimarães Dire
tor pr,prietário, r,edatm',
chefe, repórter comercial,
social, político e fotografo
da revista o Vale do Itajai,
a mais antiga do Estado.
Perguntam alguns colega5,
se como veterinário, êle po
de permanecer como colega
de jornalismo, nulp sindica-
to espeCifico. '

Nossa resposta: - Paçle
sim, ·senho·roes. Veterinârio
foi um acidente intelectual
na m,.,cida:de,do ilustre COni

panhelro porque sua voca'

ção mesmo ,é ser jorn.alis
ta e está .em plena prática.
Além do mail poderá. nos
dar, como veterinário uma

forte' co�tribuição, aj�dan.

do a erradicação da afto3e
intelectual, que é veste na

nagem de seus pares, a um I�pr,e�-ta t�tarlnense: lZ'on
dos mais autênticos pal'la- vem ate cnar Ul]1 departa
m�ntares que tOl1lJU aSSC�1- menta especializado para

.... t,., naquela Gasa ctm<Jutt!:.IS ele no siudicaio.

:l �J,':I. "''''ou�,.� .

----�� .

BOAS MANEIRAS PARA A
BOA ARTE: - For inicia
tiva do .Prof. Nelson Tei
xeira Nunes, chefe da oe

rime-nial do Govêrno e pa
trocinado pelo Governador
Celso Ramos, Martinho de

Haro, que defende em suas

obras a melhor pintura ca

tarinense e em condições
de igualdade com o que de

melhcr existe no pais ex

põe seus quadros no sá
guão do Palácio das Direto
rias.

BARNADÉ ESTA CONTEN
TE - Repercute excelente_
mente entre o funcionalis
mo público estadual o de
creto do Governadcr Celso
Ramos, garantindo ao ser

vidor e seus familiáres, be
neficiários do Insti�uto de
Previdência do Estado, o pa
gnmento em parcelas m.en

Bis de 10% de seus venci
ment�s, nas despesas con

traidas em estabelecimentos
hospitalal'es do ,Estado. A
lem disso a Secretaria da
Saúde firmará convênio com

hospitais particulares parA.
estend.er o benefício ,e limi
tandÇl Os gastos ao seu cus

to ef,etivo. Esse é, durante
todos os tempos,� maior
cuidado social qUe o Estado
toma para com seus servi
dores a representar apenas
a primeira parcela dOs be
nefícios que o'IPESC, porá
em vigor com a sua nova

leg:slação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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--=:::"2:-' ='ç�,���::'�� REDATOR '.�

SETOR DOS ESPORTES

PROL DE SANTA CATARINA NO

49 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

S;---�ITf 0111 2 a - aSSEMBLEII GERI(
(�a�����:g::=1��J·��,f;;�'

::Ob:;i!ti�=S �rD:;r:s p��:� :: �����: �Elfl�t:er��o�iI��i�_� !�r�s s��:�oe���::r:��:� marcada para' sábado p. passado, foi a-

c.naüor exclustrc de prwn. estaria. ausente da ces.tat. bilísticas efetuadas no eu- diada para o dia 2 de marco às 15 horas

���.��� ��:�:t���a���1 �� na sede da' FCF, constando dos traba
lhos a elaboração do Regulamento (10
Certame do Estado e nova fórmula de

disputas para o pre�ente ano.

Motivou o adiamento a impossibi
dade do comparecimento macico riosri
renresentnn+es de alenmas cidades devi \

no ao néssimo estarlo das rodovias.

() erouef r .. P"'pV'11. 1''l.

pHt�õa de domtnvo. qua+

do o seu clube {1('11 CO"ll':1
te ao C'l"los R"'"1(111�, rJI �\

ers.nde neuro do I'ran"l-'o

flpf",nrl�u ln{"ll"iv(', u'" 1

nen,:))'rlnd" r-ie x" " rr<,'"

(1"" nela veterano T("lxe'r:
nha. ,

tuto �e .....f"r"" "'3�a a 11,.-'1
ximq tpm"'�r'lda.

Eniz'o Itccu d "e p-nâ-r.

?�'';<io c v'tm 1'. :'0 �'I( "'1

pios.

A nir,-t.o .. ia do Avaí lf,t

tehoJ rhJbe U!'OllÔ" n d" ra
m"'"dpl"ti " troeo ri') m ., 'l

B,,,h ... ""do \·xh m;t ('[1.1100
·to Lalão. •

O ('1UO" p""'"'("1ido p ...lo C;,',
F"n�e8 n�t1onci�n nel!fltl"'R�
lllpnte a pr,·pc ta elo ch':lo

o C. A. r ... '

ira..J�e 'ntp,·" <>rlo no ""e

�l ;:�:��_. d�"�v:í��,,.jp l' U
'P.. "l .. 'R�Jl"'s l)" ",�+"'d" <S

tio "'''''m �".. 'h,,,,,-�
t.,,,t., "'n...,.,H".,�� n � a:'i..
re·"""",u, ao .seu c!nb'" ,:"
or'gem.

o .,t' .. t", r1.';lJrl· .. nne ::-.'('
"".,..." n A" .. i p AtI( _" �I".,'
d .... �'a'",hpn"e n:l

.

de I'_V1l .. 1 .. ,., ,. ... ,..,
.. ,,) ',li 'l-

tou reVp1"<;;n d' (', ''I''l"ia
tpnrin a r,°n "'nlcol'd 1'10
com sua prdon:::ii.o.

"aurtc est.arãc em açao cs

"rtves' do Doze de Agô,t:o
e êete de getembro

A equipe de voleibol tj'l

Clube dos Nove UI! São Jo

eé rará sua ;,rimclril apre

�e�tação' oficia! ao público
da capital na noite de
quarta feira quando csh.�,a
cnfrentando' o Clube uns-

vcr�itário na. abertura. rio

II Torneío l�aro PaS�IJ>.

o F:gueirense eSPera 30

'uclonar a transferência
do abcante Héluho, de

anéttco para Q clube 'alvt-

( f"ciafmente
dOM. (( S �,oras

Com o meter prêmio ji
concedido em ccmpet.ço-s
esportivas. trés mílhõee e

duzentos mil .cruzeir,oa
reallzar-se-â. no dia 10 ::�

.

OS ADIAl\mNTOS
deixaria, de encontrar a I;)

peecuàeâc própria a. uma

prova de longa dtetâncra
como esta. A ocorrência. do

pleb:sclto e Q� festas riu

rente os dois primeiros L'C

ses do ano também mott
vou a real'zacãc da primei
ta prova do ano em mnt

O'·

dual de São Paulo acabou
de recgber uma carta d.l
Fábrica Nacional de Mo::>

março, na pfsta do auto-t-o

mo de Interlugos, a prova
denorrunade . "Doze Ho)'?s

São Paulo.
As "Doze Ho-as. de Inter

lagos", competição que a

brirá a temporada autcmo

omstíce rto eno, estava sr ...
vista ín.eíalmente - a e,-

o "JK"

�� �n�rlc���3"daq�.:1���'.:��:�
esporuve do anil.

o Automóvel Clube Esta

o lançamy�.to .cficial rias

"D(l7.e ltoras", prova re�cr

vada a carros de tUTJSlllO

xemplc do ano passact) __

para o d:e �'I,. de jaU""r,
foi adiada para o dia 11 res comunicando Que o

modelo "JK", prcduz.do per
aquela índustrla tem h()

mclcgação internacional da
F:I.A para os grupos "1" .�

"2" cio Anexo "J" de

Outrossim, a necesslduce
de' oferecer-se um prêm.o
ele ado a uma prova ele
fundo necessitou de IJrltto
tempo de prepnração. a t.m
de que as "Doze Horas de

Interlagos" ccneegulesgm "o

do gruue "2" do Anexo "J"

do regulamento cf.cial da

ne�:o.mentores do suraeêo F'edel.'açao Irrtcrnac.cnal de

aguardam tão somente a Automob:llsmo, foi realiza

decísãe do Corit:ba. sobre do ontem pera manhã, !. o

o IntereSSe pelo [ogadcr. escritórte do ar. Lu.z CarlU'<
Se Hélfnho não ingrll�Sar . Prado, p"esdenrc da cc n s

no futebol paranaenss. e-. são Eeportlv" de Autcmov-t
fenderá U Figu�irense na Clube Estadual de aão P;lU

temporada de 63. lo. que em cenjunto com 't

empresa EVaristo Conn1:<t
ti- S.A. - promovera a ':0<11

neucã». EV!Lj'IMto Comctarní

S.A. pa'ycJ:>a pt-la pn\'t�'

e reve-e'ro e ago)"a marca

da definitlvam ..nte para o

da 10 de março,
Segundo o presidente .:lá

comts-ãe Esportiva do A
CESP. e o sr. Oscar Malzo

I'1e, pres.dente da entid>l.!c

�:u�:'!:�t;u: e�tr::�::t��
dois adiamentos canseeu'á
vos foram m{ltiva,do� D .tc
intereSRe qUe o Automóvel
Clube ten em dar- à pr-uva
" major realce possível
Assím. a rceneacãc d'1

uma competiçâo no; me�[:3
p'õoul1stu para a vaga do sâo especial gaúcha.
Ta.llbal( jogaram domin

_

go São Bento de Sorocaba
e Am�rica. do Rio pret...

o t"elnador Helio R),;3

informou ao "ep0j"tar (p'l
" Paula Ramos não CO'l:';;'U

tarâ nenhum Jogador ,:.f,'·a
a temporada que se avizl-

nhu, ''''''
O trlcolor da estrela. ,nli

târia �'ai atual" no certa'n"
llheu com os jogadores ,�on

qUe conta atualmente.

o Atletico ainda. náo !e

solveu a refonna de couua
to com o méd'o Culica.
Embora as ur'n1p;,.�� �0'1-

Ver�BçÕeg. entre clube e 10-
gador tenham sido �entHa.

das, as partes não che�a
ram a um acordo.
Em C!1�O de Cul'c"t na'> a

certar com o Atlético, �c
transferirá para o São P:'ll
lo.

1�,.._" n_,.,_�_,��:"",,,,,,,,, � _ ... 1" I_,., ....�t-'"'�f>
..... _ "� ... _-+,,, ... �_� ., ,,_.:...t ......... "',,_" ...j ..

, ";,, "'��M ri!" ., noO at1efus de 28
p��'?s h' AMéricas."

regulamentos.

luta-se em S. Paulo e no Rio Grande
do SUl pelo Acesso à D:visão Especial

Pela d.vtsâo de aCe3':;O

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

o SANTOS
J06bRA' EM
NOVO
HAMBI1PGO

O S�mtOs jog<lrá em

lllaio próximo na cidade Q:!

Novo Hamburgo, dUI:';m�e
a festa do calçado. segun.1o
informação prestada pelo
sr. Oscgr Spcrb. O camIJI}
ão lllundlal de clubes V2.'
se apresentar com tocto,;

seus "cobras" fj"ent ... ao Fl,o
riano qUe estarâ rctorrt":1

do da' uma excursão à Ar

gent:.nru.

�,�",:� ....

��:�;��:i;:r:,t���::t:���:�··;t�:
,.., ... ,, __ 1.,__ ,',1"; ...... - ri", ""'p "r�tÍ in"l,r'rI.., "0
",., ."," r�_ ," ...j .... �.,n,.....+,., .... o ....... ,.., n�A,...,;,., rle

���C....�:;�,: I'r:�:�;:" :�� �."�h;;,,<>::"'�;::�� .!I!JI9!!!!I!I"I!I!II,I!�""ID!�mm"M•••
..-I.." . .., ",... .. �;r... ;ri.4,.,rl .. rl .. "f'r ;,-,..f<>n...lid .... n nrl'1TO ;a--_IDiIllllllIllllll_�!""'Ii!'li!.lliolMilllillllíill.
(1.... "''''I'��,.,,..,...!',,t,, dp<:�p cn"l':"r<:() tenrln P.1Yl 1
,,', d.,.., -,);.,...,,..<i., nod� C"'l'"Iit",1 "., l""Ip-í,..,..l . ..,

,-I ... ,>n,.J ,Ad.. �ir" r:; ri .. MI'1;, .... '"''''' lO,(' d ...�)\I
TAC"CiUIZfr�í] do SUL

C,EfJP.í1[ (_I,[f

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES E GILBERTO NAHAS

COLABORADORES
JORGE CHEREM - GILBERTO PAIVA
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA _

ORILDO LlSBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

CATARINAS EM

P ALEGRE

ra dirigir a sua equipe r"

profissionais na tempcrade ..

Acontece que

Comenta-se que uma uu mentad� rrctnodce já nr-

pia de catlll"lnensc!;i esta-a meu cnmpromissn com B:}:
presente ao Campeon:1c,)' 1'0:-0 devendo agora os t. -

Brasileiro de Sharp!c, a s ' vi-n�gros voltarem sua� \·i.�

r�aliZlll" em POl'tO AhT'C'
11() próx:mo me� de abri].

A dobradinha !<e"â forma.

da pO!' Osvaldo Nunes e

OHvalda Fernand ...s,

do Vdciros da lIha.

ta,.; Pan' outru trelnad",'.

HE'LIO ROSA
EM PAUTA

ESTREOU l\lANOEL

o dedicado;) tre1nado]' Ht!!
lio Ro�a, do Paula Ram,,�, f�
poderá $," tl'ansf�I'lr p"r",
o Figu�iren�e na "tempo;)"u-
da Que se avizinha. Em::"'-
ra a diretoria do ahineg'"
não co;)ntirme nem desm 'n
ta a notícia, o Cato é q:l�
Hélio Ro�a, segunda no�:a

fonte de !nfom'lçilo, d1'VHl
mesmo �e tl"ansfel"Íl' pa�';l
() Fjguirellse. pois os pI'lm,'i
NS contacto� foram m'lll; i
do.�

.. O lateral Itanoel, co·ntr!!.
tado p('lo Almirllnh: Barro

so ao Atlêtico Calar1newoi",
f ..z sua eot.rêia no elenco
barrUllista. na tn.rde de do

mingo quandu a. equipe ita.
ja'en�e derrotou aO Carl<)s

R('nnux. p ..Ja contag"m, de
3x1.
Manot'l I�ve uma atua

ção dali mai� dr-�tacadas.

ZINDER UNS
NO BARIWSO

PUNIDO O
AVANTE GAI,EGO

O atacante Gulego p<.""
tencente ao Hercí\.iO' Lu?,
foi punido pelo clube hel'cl
lista !lOr ferir a dlSciplLn
estabeiecida pela dirIlLot't'l.

Galego" deixou de int."_
grar a equlpe que l>crd,,'!.I
domingo frente ao Mar('jlio
Dias po)" 2xl.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Os
Bases

Submarinos "POLARIS"
Do /IJUPITER" No

Substituirão
Mediterâneo

ffi)ma, - Fontes norte

ilmellllllni1� nostll CApitAl
Il1wnn;un nua Il� bllf>.l'l> ne

pf(Jj'JWjlf �elf>'flljflaos ""11-
I(Clt" ao IIJl!j"UWI! mamo,
ue "ti nrualmente nn ltti.

Im li na Turquia, fiCr:W sJ,Jh,S

tltuid�S por trés sumnart

I'!� com pl'OjeU:js '·Polllrls".
AM r-e pl'�mj_ljms dres d/1 a

bril, tôdus qs bases do pr 1-

j�ti! ·;Juplt.er" na rtãrta se

rÍlO ocsmnntetadas.
f",R<;rl ntterncüo nos pilO::)'>

de ccr-sn foi um dos nssun

tos trnfados por n.oswaU J.,.

uüparrlc, viee- [i(ll'retárlo

4(' Dr!e$u dos 11:. u. /1.., C'JJl
Il)tos fll!J('!?nlÍr)oa cio aovêr
nl) tmuano diJrnnt.e SIlIl vl
�il'l de dois dias n IWm3..

quUl}clo tnmbém foi son�u
!tn n modernir.flltãp ,da!! 1I�1;"
ta!ar,-õc$ dn fórqn estrQ.tt'I"I
rs do Sul da )1;ijrOIU CO)'!

Im grupo de PI"lJétcll> (!'Ie

ee dtepernm de euperncte a

superncto.
Oj)p�tl'4l, que ehegou a

qui IJIj. r-;egund:)-fei!'(t e ho

[e ({jlJ.art:l-fejr,3.l já partru
pm-a aonn, teve três cbje
�Ivo� esnecíüoce em sua vi

síta, segundo RS referidas
fOIlU>S:

1. 1'�nt .. o Becretâr!o de

Defesa, Rnbl'l't McNllmara,
quanto o p óprio .61', Gilpa
trtc achavam acertado que
um dos fi. "Is rsausasse uma

visita a nome, uma vea que
o Ministro J\)1Qreottj este

ve Q�a� yPl1�S em Washin:;
ton durante o atua! eové-.
n-.

2, A visita de Oüpatnc
possjbi/.ltou maior pr':;Jg-rr-s
fia nOIi prDgmmas mútu')s
Q!! fOl'peeimentos, f\ Itália
ro!"nprou elfuipamellt.o mili

tar �,,� E. U. A. T).{) valor de
120 milhões de dólares, Um

EM POUCAS LINHAS
AIc,ançau 50039 têne!adas, no valor de 3 bphôes

de cruzeiro!>, a n('s�Q pr;;duçõo de- s.:::bo em J 961. Oe
�côrQo c.cm OS estimativos ,!:J Serviço dr. Estatística da
Pl'oduço-n no ano ontal'i.or e"so produção foi de 45.553

tons, ou 3 bilhoes e 611 rr>illiões de cruzziro". (IBGE)
X X X

o Muncipi-a paraen�é de Marobá comple.o no

riiC-.27 de toe; reiro do ano em curso t:lnquenta anos

oe vida autônoma. Com 59 616 Krn2 de áre:.J terres

trc o populaçõ,) daquela comuna ascendo Q 20 332
h�0itantes em IOde setembro, ce 1960. Os efetivos Uf

bar]{Js somov�,m 8963 olmos ,� os fJ,..Lais 11369. Se
gllrQo O "Divi�õl} Ter·ritorial de Brasil" editado pel;)
Con�elho Nacio.lal de Estotj�tie'a (IBGE) formam o

qued.'e do divi,�õo qdministrativa os Dis',;ritcs de Mttro
bá (sede), Santo ISGb(1 do Araguaia e Sõo Jaoo do A-
raguoia

X�_
Eleval'om-�e a 267804, mil dálares, or:'espond=n

tes � 18,30% do tetol, nessa mceda, rI' nos�a impor
tOCa0 em 1961 Os compros efetl,.lQdos pelo nesSa P--lÍs

no- exte'icr de' cc-mbustív-el, lubrificantes óleos mhe
rais e se-eus produtcs, (JBGEl.

'

, X X. X
Totaliznvo 2063 o número r'� '!'!staoelecimentas

de cré1i c' existente em 30 de jurha de 1962 :lo Esta
d" ée Soo Paulo, Dêsse totol" 152 estabeleclmentos
for::,m classificados com matl"ize�, in('lu�iy,,! Oe casa"

bandirias r ..........."erativas de crédito, e 1911 filiais �u

ag€.nrias, (IBGE).
X X X

o Precid""tp rio Irwt'tllto J3"o"il€lra ri!'! Genarnfh
e Fctntí<ti('f"] I,.,,,f. J. de- 'ri FJ'p-i[1" Alvi"1. foi ,.,f"]�,..,-::Indo
r-_ .. ,-I:nlomA ce primei"o grou no Ordem d:) Mérit;:J
EleI:"oral.

h

nôvo passô neste programu
será um. outro u'(Íôrd(l pa�'a
a co-produção de tais equ] ..
pemontos na própria rtá-

o dr. Luiz Gabriel Secretôrío da Agricultura a

provou o plane de vocir'acõo contra aftosa elabQl:a�o
r, lo dr. J' rge Jose de So�zo, que tem os l��ponsabIIi,
d",rlp" do programo de Defesa Scnítóero Animol do Se
crercr)c.

O 41' Jorge JOEé fI SOuzQ da Defeso Scrutôrta
.A.':f"Y\al de Secretario do Agriculcura, informa que dts

pi"e de clnco mil d:lses de vacino trivalente centro

f ftose oe-c de'fender os rebanhos onde a
....
aftosa tem

alto ir-ctdêrv-t- r' p '----,'smo, onde soo apenas verifica
dos casos esooródtcos

A vocinor-ô-, ce-ntro aftosa, Dodg ser reatteodo
I'nti�f t6ri(',-,.,,,,nt"'". c'" .,fn�n-"'<> a ""Iirit .... ri'í .... p .... ., c-I .... rl..,
r"'" � t"C .... -t-ndór'os de vocinaçôes elaborados pelos
vcrernór-ios.

Ccnfcirr e as ins.� uçõe, dístr.buídcs à divulgaçõo.
a vcctnccôo contra aftosa será recbzoda de 4 em .4

r-"
,.... --'- ,,''''�o c.ntém 20 do-es ao, custa de Cr$

1750 por dose.
,

Cento-me enter-dtrnenr- coooe-ottv., com o In�.

�",t"'r Rr,,:r,"-! ria D ' ,., Saníeór'e <\n'm'l d- Mini:
té-;� ....'r- A""r;ctlltnr,., (, - �- ..... , '''' d" vrc:n"'s está deposI.
todo na cómarc f' ia do Alusiva insi'etor:a.

ALGODAO
Em 1\1111 - assinalam:s �����Sã�a:U:�Sn��p;���'jV�:� ��;�� lJé ::�i:r :;11��: :l,��'����d:_ �iv���:o:u�e�i�ar�: __

'
._ �

lo Rio Grande do No", a- Re'y"'tOSO' Venezuelano$través de sua produçao ,;.. vi �

algodão 'o, pluma vcc .0U

Incom"nicáve;s�e n����:jt�o., :�;rps�;�;P� II

tes ao qu;ntltali" 'da (';_

dem de j:''Jucu mai� d" 13
mil tCll<,jadas. Nn auP".' I'U

fe,'" a (!u!mt;d3d�, 'ti pr,
dução alg,'do<'!ra nJrt�-.-:"

gl'andpl)Se Vem-�" InCi'elll"!l

tsndo a Uni" média d" "

mlJ toneladas anuais, fi
xand,-,-se c·m 33.5 mil �

28,7 m:1 landada. '-'fi ;r.;;Q
<' 1960 re'Pectlv"mente. R"

lativam<,nh' a valnl', pu T!l

o pro"{·.�.o não seguiu J

m"sm� l"'t'11<>, b"1.'rv9.n(l�

sr u'ml ael'lHuada o�cih'':-u

para ll'cna_. nos pre"")�
de um ano para, ol1t�u "

':lU'> "carre:�u um monIH"
,. d<' 2,0 bilhces de cru;<';

rc� pap') " Ilr:m";r,, ano elo

t�'lcnio em :ln.:l.Jj�b e 1,1 1;,-

1hõe' pal'a o s'!gundo, :"t\)�

�:l.1' d'l l'll'11"nto da )'Ir�'1l'

ç50: ��'l out"l:l, I'ntl','tan

tu, 1'':1' CnIn;:l"lHacla '),.,'S

2 3 bilhõ"� �m 1961.

'Qua,5� a motad� da ;)1".)

duf'1ito �.strdunl Q" {llgo�ão
em pluma e�:á concl'r:tt:.'

da nas Zcnas de) Ag.-e te

112 O mil t"ndadJ"\ 2 Se"

ran'a(7�8.11l-.I,l�'la,I,
Já fôra .a"s:m nos anos "n·

teriCrl'S. mantendo-Sé' � Zo

na dn A;rr'"t� ('I'm n \id"

rallca {lb',,,!un 110 E-t':ld",
O Quadro, P!),' )'Gna, do::

produtores de algodji-l do

Rio Grande- do )'fo�te Corn

pletova-�� com as de Sel':
dó 17,2 mil tcndad3S), '.iI)
Litoral 14,9 mi!), Centy(
Norte (4,7 miH, Chllon<1:l
d!) Apodl 13.!) mil) e ��li
ll"i"a (2,7 mil tf)l1l'lll-da�J.
All)liss,ndo-s" o. situaç:w

.algodor-jru tend')-�Il em V!:>

ta 'l' grandes municíp:ü.i
Pl",dut.ol'es, v"l"lf:CIl-Se que
nem se1110I'13 os pl'inci_pais
cntro� municIpais c�.tão :::1_

Escossês
Onnmu
21 dias

LONDRES - Um esco';

�êês de 23 anos d:l idadtl,
permaneceu 21 dia!; sam
comer nem beber, Com O
intuito rl� descançar, pe
nctré'lI llú porão de um

cahrãa t C:llu num sono
lctól'l!icD.

Senadores
Franceses
Em São Paulo
SAO PAULO, 20 (OE) _

12 senadores franceses che

garão a S. Paulo no próxi
mo dia 5, áevendo ser re

cebidos pelo K'OVe1'lladol'
Adcmnt' de Barros, A eo
munli'fl.�;i(l foi feita nos

Cnmp'}s Eliscos, por POl't9.
voz do '('�mslllaclo gPI'�1 ja
FI'�n Prt1T

�l

lia.
3, O vtce-seceetãno da

BsfflsB. tratou das providên
cias a serem tcmadas para

levar a cabo o Plano de rjonul, já aprovada, C)l1
Nat>sau, sobretudo no que principio, pelo govêrllo it,a
diZ respeírc à partlripaçã'); 1i3.110.
ttannna na fôrça muiüna-

EM PLUMA

B.ELE14 DO PARA. -- prn-tadn para Belcm a coe-

Naturalizações Concedidas no I G��i� lif mE'"
Triênio 1959/61 Lr:�� ZIT'1

As na�:JroJj2a.çÔES ccn�edidos pelo Govêrno Brc.
sl!eiro no .'riênie 1959/61 a estrangeiros residente'"
no Pois, somar.:.m 10622 ..:_ revelam os fJpuraçôes dCi
Serviço de Estatistica Demog' ótica, Morol e Política
ccntidas n0 "Anuário E�tathtico do Brasil - 1962'-;
recentemente t,ditado pelo Conselho Naôonal de Es
tO·.istica (IBGE), Naquele período, obtiverom a cidada
nia brosilei!'a 7510 estrangeire.-, do ,sexo masculino c

3 112 do sexo femInino, apa'l=cendo os portuguêses
com o maior coeficiente - 2005 �uidos dos polo
nese; - 1329, italianos - 838 'J'om!1nos - 716 c.

lemGes - 705, ,�Íl'ios Jibone�es'e armênios _ 6A'�,
j:::ponêses - 622, hú�ga:'os - 549 e russos 506. Ou,
tros grupes (�: estrol1g�lt'os que h:Jviam fixado residen
cio no País - argentinos, ��.�triocoS;-Chineses· egíp-

, cios, franceses. gregos, iUgtlS!QVOl>, tcheccs. turcos,
etc, - t8mbém foram bendjclad.o$, em número moi ..

restrito, ,';davi:J, çom a conc{'s"õo da cidadania bra
sileira.

Nc. ql',� di� respeito ao ano de 1961, cabe desta
cqr qUe apenas 2596 naturalizações foram concedi-
d�� a estrangeiros aOlli domiciliados, No ano anteri�r
ês-se número foi de- 3890, chegando o atingir porém,
4136 em 1959. De ocôrd", com os apurações'daquele
Ó' goo da Mns.téria da Justiça ,�N_egócios lnteriore,>,
as pessoos de naç'icnaljdode portuguêsa continuaram
liderando a listo cem 438 nllturali�ações, con'.l:-a 762
e 805 res dois Q�o� pr(>c.edp.ntes; logo após vinham os

Pr.I ....nese'i, com 287. 491 e 551 os italianos, com 190
280 e 368, ,,_ (l� 'tl"�' S. As PtSsOQS <'i�st:J últ�ma nacio
nahdadl!' .ow' rntlJr..m � obtiv�ram o nossQ cidadania
Somoram 178 quondQ nos dOiS Qnos

.

anteriores 01-
canÇa-am apenas 166 e 162

Finalmente, quanto 00 �xo, assinalam os dadoS
do SEDMp um total de 1936 naturalizocões. conCj"di
das.� estrQf1®,jf.P9'��XO ffl{l,s<:ulino e 660 do �X(l f'.'

(TIJ.n�nn. em 1961. fo i_kg'2733 e 1157 2841 e 12Q<;
.... r,os dOIS anos pre..cedent�'i, i$to é, 1960 e 1959.

com bandeira Ilr�sl,llll'a !l�

mastr.q 'e ocupado pJ)'. trt.l�
Q;II> brjlsiI9,ras, o lUlVI")

venezuslano "i}NZOATE
QUI", permanece an(loradr�
no porto de Santapll, nl)

�enltol'i[} d-./ Am.:lpá, Su 1

d'!T,lI�aGão eScá sendo tnns

do <Ia l' Jt veta nacional SO,

L,r.!óES, Sua chegada estt

pi'r\·j�tG. p.ra a noite de

hJje. Os rebeldes ficl1l'ã,)

aJojad,1s n:) arsen:tl dn Ma

l'inr.a, incomunicâvelS. De

!;�is, sel'iio transferidos pa
\'ll o Rio de Janeiro.

COHSUMO DE BO�RA(HA
l_, ,,_ ........ "''-''',;,�''' ... ue OOrl<tcno oeVe ,I r otingidn

o ca�o Úr,.s ,U,j..)u \( -!lidada); du�ante o €.<erckIO de
f;-o f c CunS0C.,lte dones retificados pelo C"missoo Ex?
cut,v� (.a Dl:tesa da Borracha e P-..lb'IC;,lG05 r.o 'Anuó'

rio t.,;rott_tic(l do I:l'ra"il - 1962" ed,túG" pelo Con�o;_!
Ihc. .. NaclOnai de Estatístico OBGt), Segundo oQuela,,"
QPu�ações ê,��e cnsumo foi inf€l"iQ( ao de 1960, que
se- havia sltuadc n.J faIxa dqs 71439 .,:meladm, CO;Jbe
o indústria pesada um tútol ú! 52398 tonelodos (74,
50%) e 6 indú::tr;a ! ve (ort?fat.os j'lm gera0 - 17912
tcnelodgs (23,50%). :) co,-,sumo obr.:.nge- seis itens es

pecíficos, c(,r�€:-;pürdendo à borracha nOT4rQI o maIor
voluml? - cê ..ca de 38232 tn�, (5436%); o borrach,::J

r€�enPrado, po:' suo vez, figura com um <!_HlntitO:�v�
de 10212 tG{lS, (1452%), enquantc o borracha sint6
tica apq:ce com 19973 tons., ou 28,40% Ao lát'i!'t
n::tural e oes lóticos sintéticcs coube:-orn porcel::J_
incxpressi�os: acetws;- J 11 e 80" éoti6el'.om p:li::..eio'::
men?, ou I s8°b e 1 14%.

Quart';s p_Ol' fins', a índúfltria pesoco absorveu (1

mQie.r quantid:Jde - 52398 tor."lados -, dos "quais
39960 (75 77%) e 1082 tons, (2,06%) no fab�i-::oçõo
de pne�máticos poro veículos o motor e bicIcletas res

pectivarnente, enquanto. o r .Jbrica "cómaras de a;" a

parece com el\-tivos de 3544, (676%) e 361 tons. (O,
68°6), tomhém Dora veículos a mo:.ol' e bici�letas. Ai"
da no seta:' d.) i1ndústrio pe<:::Jda os dadoil do "Anuário
ec["ccificam um cor!'umo da ordem de 552 tons (1,
5%) para a' rubrica "condutores eiêtriccs"; os d�mais
iten� flgu"om t:om ns TQLli(ltes parceles: motedal de
consêrto - 3,927 tens. (1 49%) �olos €' ",altos paro
ccII;Oc!QS - 608 tns. (1,16%), e �U_lI'O_ af'tefatC's em gl!
ral) o €r-nstlmo nâo foi além dos 17,932 te12ladtJ�,
Dêsse tnt�l 6972 (3R fiRO,?,) cOfl'esnonQem à bcrr<i

' ...hn n;tu)"ol. 756? (42.17%) à b,.,t"q�chn re .... pner;1cl.,
2.584 {l441%) à bo--rorh ... c-i.-ti1h·- ;t', (?40()(.,'
<'o !alpx nrot'jro/ p '-'nenO$ 367 t0J1S (/0'5%) oos láti,
c�"- !<if"1tétic('�. (IBGE).

MISSA DE 30.0 mA
Joõo Fa::-acc, espôsa e fili,3s, c.:nv:-dam ;):, par:m

tes e pessêas de suas relações p::::r.:. ossi,..t, I, m :l mi:;..
S:J de 30° dia em intençõ-J do 'alma da Seu irmão cu-

nhado e tio.
'

•

DR, FRANCISCO FA�ACO
a celebrar-Se na igrejó t1' SÕo Franclséo na di.:J

IOde MO rço sexto feira, às 7 hor-os.
•

A toces' qUe comparecerem a êste ato de piedade
c- istõ. antecipam agradedrY"f:!ntos,

o Ensino Super;or no Paraná
Lle à";U10U CUrll v!:> ,-,ut.Jos que .'_'0 .... '-'fJ,t;!!:>entodos

Peja "�im,pse estatistico do E:.nsmo �uperlor _ 1962"
d(lo SeIviço de Estatistlco da E:.ducoçào e Cultura, atln
giu a 792.5 o númer-c de alvnos matriculadOS nos 113
cursos de nível superior no Estado, do Paronó,

Dos 7925 alunos ';'otr'iculaaos 2185 .estavam
em Filosofia, ciências e le_ras, 1718',3m DireitOo, 1046
em edicino, 823 em Ciênctog econõmicus contábeis e

atuariais, 756 em Engenharia' 373 em Odontologia
165 em FartT)ácia, 138 km Agronomia, 123 em Admi
nistroçoo pública e privada, 110 em Ãrtístico e os

demais cursos com um efetivo Inferior tJ 100 alunos,
QLJando o corpo. doçi:nte era mesmo constituido

de 1538 professô�es, scndo, 746 de Filosofia ciência,? t

e l�tl'as, 154 c!-e Engenharia, 12-4 de Direito, '103 deCl
êncios, p.cnrômicas oontápeis e atuariais 89 de medici
na, a�'é 6 no curso, de A4mirjsl.r::JçÓD públfco e privada

O número de diplomados em. 1961 foi de 12�9,
dos quais omeior ,narcela coube ó'Fi1osofi<l, cIências e

If'tros, com 221. M<:!dicinn. com 170, Ciências (>conô
m�cas c("ntábeis f' Çltuori· lo:: c"m 115. Engenharj'l
['f'm 93, Odonf;:;fqqia C()m 79 dr,

•

deeirc norta-rrc-gr ...ncen-e
_ Santa Cruz (3.5 mil t('

neladas) - está situado r; ..

Zona do Ij.greste, bem com"

ai também se acha cl.:lnto
__

antón:o t2,7 mill, )'101' cu

tr:l pa,·te, zonas com Pa��

c;paç�o reatnta no eômout»

-et-oue: e p esent am mun.,

cíp CI� com algodoais Im",'
tantes; e o de Jnnllári:"l.

(2,5 mil), no Litoral "

Ml)s�oró (2.4 mil), na Cha

pada do Ap�di. �'l gruo" de

pt'odução no int<'rvalo do

1,0 mi! a 2,0 mil tondn,i,,,�

a situação "e lE-P"[<' ,tu

parte, com pedro Avelili'J

(1,5 mm, e Afomo Be%·�r-

;:l)r�:,,2 p n;:�� (�\ ��b"'�,--�,',:,:,:,�,;,Salin�il'a. Nada v·

Jucurutu (1.5 'lIiJ\, n,) S.

ddó e Almino Afonso 11,3
m'l/ e Alexandria (1" mill,
na Zona sarana, râo f'<,:"'.ll
à regra geral.

Universidade d e Si:n!� Catarina

filc;,;��r;�e êa F[tc�cfii1"
(onclmo �e tlabLr!lilção

Na Faculdade de Filosofia, Cíêr::'ias e L,etr09 d�
UniverSlda(f� de Sonta Co.t.:.rlno, de 18 a 22 de feverel

ro estoroo aberto!! os inscrições aos exames de 2.0

ch'amad.a pC".:! o Ccncu'so .de Habilitaçõo cos cur�os:
Filosofia, G::. ,grafio, H;stórla, Letras CI�$sicas, �e',fas
NC;Jlatinas, Letras Angl' .';ermÔnÍcas e I-'ed(lgoglo.

Os exames teroo início a 28'de feverei"o,
O Edital respectivo ach(,'? afxado no Secrctll

rio da F(.C".Jldade e publicado no Dtário Ofici�1 do Es·

tndo.
24 - 2 -63

COOPERE COM ASC,R,

'Dê-me
sua

mão ...

�

Eu fhe gcra<'lto :-. rftUfto c.'fun:t apret1d� o andar, na II'I:ilha
idade ••• Os múscl!!os não obedecem. 50 com mUIto esforç�
conseguimos. mover as pernas. Damos alguns passos com 011·

mismo "I de repente, as f6n;as nes faltam' e nós caim.os, Mo"
nos levantamos depressa poro andor e tornar a cair, -As vêz1!lS

a gente chora ... Assim difrceis são quase todcs os nossos exe,r:
clçios e estudos. Moso:.acriflcio compensa: eu. por exemplo, la
melhorei mur:o e estou certa de melhorar ainda mais, No futuro

espero ser como Você. Para prosseguir minha �ecuperaçõa e de

tantas crianças como 'eu - para o!ender a milhares �e (,�fras
que sofrem o que eu sofri - precisamolj de s�u auxílio. Alude·
ofIo'Sl O que é pOIJCO poro Você ,eró quase tudo para n6s 1

.. t:'-',

... ;....�.��u_..:.'"""" ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



•
•

'
.

--

De sua viagem ao Rio c Brasília,

58. aniversárioldo'Rotarv �. 11.400 clubes em 128 países �;rt;:e:�!���: :0:';aisr:�!:7!:d����ra
ni�:c�11U� d�:�d�O !�����& �ê;e�::���:�e: �::c�� ��:O:pa�:�::m �:���Oe:� �����z:;i:� �Or!:��::��: :e�o�n�::�: eR�:�a��:�; :! ;;;;::�. trabalhar

e criar do de importantes assuntos ligados à ad

eera semana desde as nnae para discutirem a ergam da organização de eervrçoa empenho mútuo por parte c rolarlano-,s Melhorem:13 aos rotarianos do ncsso nistracão do Estado, regressou ontem o

Fidjl a Flórlda e de'vv o seção de um novo clube. aHl'ulstlcoa com os homens I dvs rctarranes as metas stm suas comunidades, ocupa- Club e aos cempanheircs do d C I R ......

sul do Chile ac norjc IJu ES�e toi o dia 23 de teve- outras comunidades. HOje, pies porém significativas. O ções e ecus palees. mundo inteiro, estendemos
verna or e �O ar.···�·

Noruega. - os Rotaty Ctuas retro e o novo fei o R'Jta1y há mais de meio milhão de desenvctvímento da amfza- as nossas felicitações seto

estarão comemorando n ani Olub de Ohícagc. Desde cu, homens de negócios e pre- de pessoal é tijo como um Como em outros luga.re� antversãríc da sua orgsni-
vereano do dia -m rann cu- tão, Rct ni-y tem re e�palh'·t. rísetoners que pertencem a meio para ampliar as OP')I'- espalhades pela tecee, o zaçâe. Que ela continue

que Pnul P. Harr!s �und:',· do pele mundo inteb-am.m- 11 400 Rotary Clube em 128 tunldades de prestar servi Rotary Clube do :Illlltreito crescendo e berte!1cian*
dor de Rotary, 'con�lrt"u te pelos esrôrcce votuntú- paíees. Ç08 a outros. A aabedor;n auxilia esta. comunidade a um número etnde maior

O companheirismo � um dêsse principio é evídenee ser um melhor lugar. paea de pessoas.

AINIM D�TRA DAS MIL

LOCALIDADE: R'!.BE!RAO DO SACO - MUNICÍPICJ:
P8�:nR( ')� _ OUTRA DAS MIL

Problemas e Soluções
Os pequenos agricultores

e industriais, aos quais o

Podar Público tanto deve,
tem no Banco do .nesen

volvimento, obra da Admi

nistração Celso Ramos, um
poderoso estimulante de

crédito.
Outra providência, que é

quase uma constante nes

cogttaeões do atual oovér

no, diz respeito ao ensino.
Por tssc, mediante coo

vênias com estabelecimen
t-s de ensino de alto gaba
rito, magi5térío particular
f(li convocado a partlcip::n
das rel''lJias do professora
do oficiaL

Não é difí':!l notar cir
cunstâncias assas Impor
tante, na admtntetracâo
catarmense. Quem entenda

criticar, somente após ha
ver observado, há-de con

cluir que o Governador
Celso Ramos não gosta de

colecionar problemas. ::;;le

pretere capitcüaar soluções
O Administrador Catarl

nense entende de seu dever

trabalhar por soluções e

repelir os problemas.
Na

. arrumação
_

da casa,
expréssã"

•

que. c:aiiliou às
ruas, o Governante Cata·

rinense procurou criar um

clima de atuação e COIl-

fiança, dentre o pessoal
que serve a máqUina esta

tal.
A um professorado tor

turado pelo desanime, que

comparecia as galerias da

Assembléia, para lamentar
a baixa lemuneração, o

Governador respondeu com

maiores vencimentos e:)lXl,t;
centagens dos avanços trie
nais.

O Ministério Publico, en
tidade que presta os m..tis

assinalados serviços à so

ciedade, foram Instituídas DLmte disso, Os interês

garantias de que êle neces- ses do contribuinte, sob a

sltava e em cuja fruição égltie do conselho de COll

hoje se acha. trlbuintes, órgão paritária
Aos servidores pÚblicos, e colegiado, jamais serão

sem distinção de côr pOli- esquecidos.
.

tica, foram atribuidcs me- Enquanto outros se d�

lhores proventos, num ato batem com problemas, o

V" espontânea compreen- Governador Celso Ramos

são, iIlBM"._ap_,_,,_,n_'_a_'O_IU_OO_"_', _

Santa Calarina Tem Mail
Uma Cooperativa

Como o nome de Coope· por cento, pois as condiçoe"
ratlva Agrícola Mista Comar de trabalho e ,proprieda!lc
ca Itajai; foi fundada Im rural do nosso PI'Odll�('r
18 do corJ"�nte, 11" cidade[JLle rural, são apropriadas. F:ll"

tem .Q mesmo nome Ul:,a outro lado. a dinamizn.çns
cooperativa de "gdcult,,;,.::� da� técnic'a� CQ.operntiviHt�s
Oriente a organlzaçã� o' a fim de alcançar a met,l

Impetorde cooporat�'!8$ 03 ideal na ação de um pOI

.' Secretarln da Agricultura. todos, e todos por um, no�

A utllidadc das técnlClj,S caminhos que orgamzada
mente levam a produçã.o '

a produtividade.
c,ope.a,tlvistas é um objeq.,,,
que o dr. Liuz Gabrlei e�

.

timula seja uproveitado c�m

Na 6,8, Aume�to do Preço do Leill
RIO, 20' (OE) - Pelo c-mo problema de leite. \

A REHUA DA SUE'CIA EM 1963
comparado com o do alio

;72��::;-��' céo���rior «m

H
... ----- sobre o reajustamento no

A receita prOVeniente do:; otéis. �r���d����ro de leite para

�:�:::,�w:;:��:: �:P't.l, Reivindicações ,; 'n-d
,--=-=-=---,------------------

::;::�:��� !�:!'. o "r-
.

e :��e��d��E)d;':;���:� NO re Wendhausen Junior - o SE
posto di consumo deverá de, hotéis e similares, estão

:�::t: f:,��;;���)�:: ����::����I::�:'�::��� Falecimento Onl�m Ntsta Capital
350.000.000 coroas.' cutír as reivindicações sa-

Em sua residência, à tua Wendhausen e os seguín- oe· o sr. Gcvernador Cel

larlals da classe. Martinho Calado - 17, 101 tes filhos: dr. Mário, aba-

-,--.----- .. ,,�� .. _ ... - _ ......_ -r-- ontem vítima de um Insul- lIzado clínico, casado com

'Novos Responsa'vel's Por Colelor'la< to cardíaco, que o vitimou ,
a exma. sra. I1ma do V"la

� Q nosso estimado conter- wencnausen, exma. ara.
Pelo oevêroo do Estado Teodoro dos Santos pelã de râneo, sr. André Wendhau- Alda W. Portela, casada

.reeam feitas maiII as seguh, �'Cl)ncõrdla; .

.' -- sen :J.9n.{çr mEmbro· de com o dr. MárcíQ Portela,
tes

. d�signações: João Napoleão Lajus, jJelll. tradiciünal famiha catari- engenheiro residente no

VetlSSlmO Bernardino, i,l3i"D. de Xanxerê; nense e alto funcionaria Rio de Janeiro e exma. sra.

,rcsPQnder pe!n Colewria de Augusto L. Batschauer pe_ federal aPcsentado. Carmen W. Brito, viuva do

A.rarangua; 1.a Coletoria de Rio do 'Sul. Acometido do mal súbi· saudoso conterráneo Rei-

Th,"a E U A
�i:;e�asf�e���a�::s m���l:� �:�� Brito. Deixa ainda 11 tério de Itacorcbi.

go Ira .aos ..

... depoi:.z, assistido de seus Para prestarem suas ui·
hnédiêês e da sua família. tlmas nomenagens ao "eu

prende .. se às c',nv<'r"aço�s econômICQ-finanéeit'o' entre
A nqtícia, tão logo co- fenitor e cunhado, viaja-

�::s::��d;n::bo��:;;r�)r'\r: os dOis

país:'�:1�:::,'!1 tIl: ll;�:t::r:f���:��a� co:;::r.tt���)t%� �:t�:�:l� mais' antigos

-----------"7""__...;:;.:__.:..;tll, llwç1edàdft '�f:le !(�I 13' 'Anl �ci:t:sal Hnrt:lo:..dda Ê'ih'teld amigos.
I lj,j' Jdtel Wei'lcfnaUsen :Judiar �

'1'\',nYu!siUoIDetrelo de ��ncl!r$OSII M?dr',inho ,orno ,ca po,··'__�=�---'------I
'M�os conhecido - gozaJa P f .;. g,� .....!l. � V· (ii Venda nillmprensa -Oficial do ma" la'go ,i",ulo de ac O Ue ,tilO AgrC$SiiO visto om

A Imp.re�sa Oficial do de' conclirs'õs para proy:- nrr�zadi��s:r:dm!��ç��·�ã.neo Bors O�hra$ P6�� URSS
:ES�dO ;o� a venda o avu!- mento cm cargos públlç.l)s desaperecc quase às véspe. GENEERA,20 (OE) _ O� 110 o �creto n GE�·28�_ ��taduals. PI'eço,1 do exem- ra,� de completar 83 anos,
C6-62/1.649, com o Regl'.- plar: cr$ 20 00, deixando viuva a exma.
lamento para a realizaçãolI' Maria Júlia Ramos

Santa Catarina Conta com Mbderno
INSTITUTO DE CARDIOLOGia

Sem alarde, mas seguin- tranquilidade da sua popu- cursos da ciência, apôs um
-----------------

BRASILIA, 20 (O.E.) �eo �r�:;::al,an� :�:�aome�� lação. estágiO nos grandes cen-

Os embalXadore� Robmo Santa Catarina vai organl- te�S ::Ob��e:�jd��c::re�� tr��r���nos �!O �:���.
c,mb lIaS e.Carlos ,B",nalrdf'3, zando os mais lndispensá- aparelho cIrculatório, que Parabéns Santa Catarl-em arcarao �ex a e ra a veis.' e importantes servl-
nolt� Para os EE.UU. a. ços,

.

crescem dia a dia, poderão
fim de tornaI" as nec;s:h- Ch

ser contornados, nesta Ca-

rias providências. para a to' deeg��r:io��;I:,� e���I;�� �il!��a���os eeX�7a�nó:t����visita do sr.' Santiago Dan- que surge, sob a supervIsão precoses, no Instituto Cartas " WaHhlngton. O lt,a- do Plameg. Trata-se de um diológlCO, cuja organizaçãomarali, paI' outro lado, man empreendimento da mais e funcionamento é mlstel'tem dgon'Mo sigilo sobre �s jU!itlficada.oDortunidade, no _que se credIte ao Plameg .

;:i��e�'��;�eoss se�;:!U��;� ���t�;:sge :s. ;:::�i�sl�aP::= Destarte, jovens especla':
mes Llml4, Santiago D!lIJ- 'pecializada.

listas .oferecem ao nosso

tas e Lincoln Gordon, na.
povo os mais modernos re-

residéncia do sr. Henrlq'le.
Vaz. A viagem do sr. S>i."l.
tlago Dantas 140S EE .•W.,

ESTOCOLMO - A recet
ta da Suécia, no ano fiscal
de 1962-63, deverá ser de
1�.729,GOO.OOO coroas ... ,

(3.831.000,00 dó!ar-zs) de ê
côrdo com estudos I:elt.is
pelo Departamento de orçâ-;
mento sueco. Elite tot.l),

Consultoria:
Novo Presidente
O dr. Hamilton JJ. Hil ..

debrand foi designado 9"}1>
governador Celso Ralnos pa
ra reepcnder- pela' pres{dên..
cla da Con�ultotia Juridka
do Estado, substltuinCto l:<l

cJ.r!I0 O dr. José Felípe Boa
baid.

menos até o dia 5 de mar

ço a população da Guana
bara não terá preocupação

que atê aquela' data, O$.

produtores decidiram esoc- ,

rar pela decisão da qOFAP

representante da União
Soviética na conferencie.
do desarmamento, VAZILI

KUSNEZOFF: apres,entou
hoje um· projeto de pacto
de não agressão entre as

potências da OTAN e as do
Pacto de Varsóvia. Comen
tando a proposta soviétlc'l,
o delegada britânico decl,i.-

0- ESTAD'O A t d' d" ',-
F!;I':O��";��:n:���:I::).S�T�,'�:�::,,: d, 1963 aumen O. nO numero ue naviOS �ue Vlrao

De 6au1�.!:::: N"kar FloriaBó�olis
PARIS, 20 (OEl - O pre- dataria francês se propõe BRAS1LIA, 20 (OE) -'- A medidas no sentido de a1o.

�ir���:\�ha�les de�:n�o���e ����ce.: e:on�����e�d:h� Casa: Civil da Presidência mentar o volume de na-

da República acaba de en- vias que fazem fim-de
urna politica destinada, a tar na Europa ocícentat' caminhar' 80 Ministério da linha nesta Capital, e con
tornar a Europa Indepen-, que explica sua decisão' de Viação e Obras Públicas cessão de verba especial _

dente de todo o dominio rejeíter o oferecimento de oficio do Sindicato dos Es.' a titUlo de emergência _

ncne-amenceno, dentro de seu colega norte-amertéa- tlvadores de Florianópolis:. para atender às necesstda-

�:oram��n_�: a�:, fS��u::� :�/��:�;�Ç�e:;cl�::net:= ;�e����tefOi J���cita��Ui��� des mais prementes di'

francesas, responsaveía. ropeia utfUando eproíetets
classe.

Acrescentou-se que o man-. Polaris.

Todos os set�rés dn Ad·

Sministração Pública Esta·'

andual viv.em atual�llenle. em

atmosfer,! d� renovação e .

de profícua atuação.
No que toca as rendas

estaduais. cujo mecani!;lno,
"m hnto anacrônicro e

'�(��1��1��r��0 ���t��=
gido, a Administração Es

tadual dedicou suas aten

ções.

Um grupo sob a chefia
do. Dr. Isaac Lobato Filho
e integrado dos especialis
tas Drs. Geraldo Vieira e

Murilo Motta elaborou a

organizaç� e traçou as

.cosipa: Greve :::; ��ra F�or����:��s�
CUBATAO (S. PAULOl, do Instituto Cardiológico.

As primeira.� providências anunciadas pelo govên�� 20 rOE) - Fortes contJn- Hoj.e, 'não será exagêro
federal p"ra conter ao inflação trazem grande ênfase. 1I111S, gentes policiais ocupam afirmar, essa en(idade equi·
(t1)es(tl" di-'i.�o, enoontram. a opinião 1'úblicII em estado de hoje as instalações da. para-se uos mais eficientes

pouca ou nenhwna crcnça, quanto a eficiência das planos COSIPA, em Cubatão, para e modelares no gênero. Na

anti-/llti.stas. E a explicação dessa descrença é- óbvia: tu- evitar desordens, em con- parte da cirurgia, dais ja
de cr)ntlnua ii. subir vertigb�osa e doidamente. O que se sequência da greve a que v.ens e devotados especla
Cl'!l.ve. por tortnll. os "�11t.r!!. p 01l€ SEM MAO DE FiRRO O aderiram maIs de 90% dos listas, os OIS. Antonio
GOVf'.RNO NADA CONSEGUIRA. trabalhadores. A greve foi Sbissa e Celso Moreira rea-

- .4VI'i'OS. PORTARIAS, ORDENS. DECRETOS - decretada pelo sindicato lIzam uma obra pioneira e

TUDU ISSO ESTA VIRANDO SALIVA, ENQUANTO TUDO d'ls metnlúre:lcos, par causa relevante. Caminhamos,
tO!:, ...."' :]!.: !' ..•.• 7A A NOiTE. d� d:'J�llsa demail:;de400p-ls.no ��tldo de dotar o

�,"-':""�"::: ,,:;:�:'�·:�,::'�?·�;,tZl��;i:;\;'b�;�:l'i�:�i�_,�I;��;iJj�1I��I�:-It_�__�;�:I:_i,_;�=:::_���n�n�_;_�:�l;!l�ib,a�_[����_' ..:::::._lIIlIilliiliiill_.ii...i;;i_iíii iiilll .

-.:m: "A proposta formu
da hoje pela União Sovo
tica em Genebra para. q
seja asrinado um pacto
não a�ressão entre os mem

brrS da OTAN e do Trata

do de Varsõvia, pode s

vista com bons olhos, p'l
resolveria em certo pont
a questão ipternaci('nal.

,

Já contamos com um

moderno e eficiente Insti
tuto Cardiológico, onde
uma. equipe de devotados

mé�icos se dedica aos ma,JS

.escrupuloSOS estudos e ex

periências.
Essa, atuante e objetiva,

é a administração do 00-
vernudor Celso Ramos .

Loter[a do fstado de Santa Catarina
'PAGAM�NTO DE PREMiaS

A Admlnlstraçãq da Lo
teria db Estado 'pagou os

seguintes prêmiOS maiores:
Seis décimos do prêmiO

de Cr$ 1.0001000,00, que
c('ube ao bilhete nO 3511 da
extração de 4 de Janeiro
pp. aos SI'S. MERCANTIL
DELLA ROCCA, BROE
RING SIA, estabelecidos
em Lajes; Cinco décimo do

p:êmlo de Cr$ 1.000.000,00,
que coube 110 bilhete 3359,
da. (Vctraçãu de 1 de jt\!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


